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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forbindelse med harmoniseringen av framgangsmåter 
for godkjenning har det blitt nødvendig å tilpasse 
bestemmelsene i rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 
1974 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul(4) til bestemmelsene i rådsdirektiv 70/156/EØF 
av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres 
tilhengere(5), samt rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 
1992 om typegodkjenning av motorvogner med to eller 
tre hjul(6).

2) I direktiv 74/150/EØF begrenses virkeområdet for 
framgangsmåten for EF-typegodkjenning til jordbruks- 
og skogbrukstraktorer med hjul. Det er derfor også 
nødvendig å utvide virkeområdet til andre grupper 
av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Dette direktiv 
er derfor et første skritt mot en regulering av andre 
motoriserte landbrukskjøretøyer.

3) Det må også tas hensyn til at det bør innføres en 
framgangsmåte for unntak for visse kjøretøyer som 
produseres i begrenset antall, restkjøretøyer eller 
kjøretøyer som er resultat av en teknisk utvikling som 
ikke omfattes av et særdirektiv.

4) Ettersom dette direktiv er basert på prinsippet om 
fullstendig harmonisering, bør produsenter av disse 
kjøretøyene gis en tidsfrist som er tilstrekkelig lang 
til at de rekker å tilpasse seg de nye harmoniserte 
framgangsmåtene før EF-typegodkjenningen blir 
obligatorisk.

5) Som følge av rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 
1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse 
til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 
Europas overenskomst 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 (Revidert 
overenskomst av 1958)(7), må de ulike internasjonale 
regler som Fellesskapet har tiltrådt, overholdes. Visse 
prøvinger bør også harmoniseres med dem som er 
fastsatt i regelverkene til Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling (OECD).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 1.

(1) EFT C 151 E av 25.6.2002, s. 1.
(2) EFT C 221 av 17.9.2002, s. 5.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 9. april 2002 (ennå ikke offentliggjort i EUT), 

Rådets felles holdning av 16. desember 2002 (EFT C 84 E av 8.4.2003, s. 
1) og europaparlamentsbeslutning av 8. april 2003 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT).

(4) EFT L 84 av 28.3.1974, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/3/EF (EFT L 28 av 30.1.2001, s. 1).

(5) 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).

(6) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 72. Direktivet sist endret ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/7/EF (EFT L 106 av  
3.5.2000, s. 1).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/37/EF

av 26. mai 2003

om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres 
systemer, deler og tekniske enheter, og om oppheving av direktiv 74/150/EFT(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2006/EØS/30/01

(7) EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78.
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6) 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).

7) I dette direktiv respekteres de grunnleggende rettigheter 
og prinsipper som, særlig i Den europeiske unions pakt 
om grunnleggende rettigheter, anerkjennes som allmenne 
prinsipper i fellesskapsretten.

8) Direktiv 74/150/EØF har vært gjenstand for flere og 
omfattende endringer, og bør derfor omarbeides av 
klarhetshensyn og av praktiske årsaker —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde

1.  Dette direktiv får anvendelse på typegodkjenning av 
kjøretøyer, uansett om de produseres i én eller flere etapper. 
Det får anvendelse på kjøretøyer definert i artikkel 2 bokstav d) 
med en høyeste konstruksjonshastighet på minst 6 km/t.

Dette direktiv får også anvendelse på EF-typegodkjenning 
av systemer, deler og tekniske enheter beregnet på slike 
kjøretøyer.

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a) godkjenning av enkeltkjøretøyer,

 Denne framgangsmåten kan imidlertid få anvendelse på 
visse kjøretøygrupper som omfattes av dette direktiv, og 
som EF-typegodkjenning er obligatorisk for,

b) maskiner som er konstruert spesielt for skogbruk, som 
f.eks. lunnetraktorer og lastebærere, som definert i ISO-
standard 6814:2000,

c) skogbruksmaskiner som er konstruert på understell for 
masseflytningsmaskiner, som definert i ISO-standard 
6165:2001,

d) utskiftbare maskiner som løftes helt fra bakken ved kjøring 
på vei.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «EF-typegodkjenning»: den framgangsmåte en medlemsstat 
bruker for å sertifisere at en kjøretøytype, en type system, 
del eller teknisk enhet oppfyller de tekniske krav i dette 
direktiv. EF-typegodkjenning av systemer, deler og 
tekniske enheter kan også kalles «EF-typegodkjenning av 
deler»,

b) «etappevis EF-typegodkjenning»: den framgangsmåte der 
en eller flere medlemsstater fastslår at en type delvis 
oppbygd kjøretøy eller en type etappevis ferdigoppbygd 
kjøretøy, avhengig av etappen i oppbyggingen, oppfyller 
de relevante tekniske krav i dette direktiv,

c) «godkjenning av enkeltkjøretøyer»: den framgangsmåte 
der en medlemsstat fastslår at et kjøretøy som godkjennes 
individuelt, oppfyller de nasjonale krav,

d) «kjøretøy»: alle ferdigoppbygde, delvis oppbygde eller 
etappevis ferdigoppbygde traktorer, tilhengere eller 
utskiftbare trukne maskiner, beregnet på bruk innen jord- 
eller skogbruk,

e) «kjøretøygruppe»: enhver samling av kjøretøyer med 
samme kjennetegn ved konstruksjonen,

f) «kjøretøytype»: kjøretøyer i en bestemt gruppe som ikke 
skiller seg fra hverandre på de vesentlige punktene nevnt 
i vedlegg II, kapittel A. En kjøretøytype kan forekomme i 
de ulike varianter og versjoner som er angitt i vedlegg II 
kapittel A,

g) «basiskjøretøy»: ethvert delvis oppbygd kjøretøy med et 
identifikasjonsnummer som bibeholdes under påfølgende 
etapper i den etappevise EF-typegodkjenningen,

h) «delvis oppbygd kjøretøy»: ethvert kjøretøy der det ennå 
er minst én etappe igjen i oppbyggingen før kjøretøyet 
oppfyller alle tekniske krav i dette direktiv,

i) «etappevis ferdigoppbygd kjøretøy»: ethvert kjøretøy som 
har gjennomgått hele framgangsmåten for etappevis EF-
typegodkjenning og oppfyller alle relevante krav i dette 
direktiv,

j) «traktor»: enhver motorisert jord- eller skogbrukstraktor 
med hjul eller belter, som har minst to aksler og en 
høyeste konstruksjonshastighet på minst 6 km/t, hvis 
hovedfunksjon ligger i dens trekkevne, og som er konstruert 
spesielt for å trekke, skyve, bære og drive ulike typer 
utskiftbart jord- eller skogbruksutstyr, eller å trekke jord- 
eller skogbrukstilhengere. Traktoren kan tilrettelegges 
for transport av last i jord- eller skogbrukssammenheng, 
og/eller utstyres med passasjerseter,

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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k) «tilhenger»: enhver jord- eller skogbrukstilhenger som 
hovedsakelig er beregnet på frakt av last og er konstruert for 
å trekkes av en traktor i jord- eller skogbrukssammenheng. 
Tilhengere der en del av lasten bæres av trekkvognen, 
tilhører denne gruppen. Ethvert kjøretøy som er koplet til 
en traktor og omfatter et fast redskap, regnes også som en 
jord- eller skogbrukstilhenger dersom forholdet mellom 
kjøretøyets teknisk tillatte totalmasse og dets egenmasse 
er større enn eller lik 3,0, og dersom kjøretøyet ikke er 
konstruert for å behandle materialer,

l) «utskiftbar trukket maskin»: enhver jord- eller 
skogbruksinnretning som er konstruert for å trekkes av 
en traktor og endrer traktorens funksjon eller tilfører den 
en ny funksjon. Den kan omfatte en lasteplattform som er 
utformet og konstruert for å gi plass til eventuelt verktøy 
og innretninger som er nødvendige for å utføre arbeidet, 
og for midlertidig oppbevaring av eventuelle materialer 
som produseres eller er nødvendige under arbeidet. Ethvert 
kjøretøy som er beregnet på å trekkes av en traktor og 
omfatter et fast redskap, eller er konstruert for å behandle 
materialer, skal regnes som en utskiftbar trukket maskin 
dersom forholdet mellom kjøretøyets teknisk tillatte 
totalmasse og dets egenvekt er mindre enn 3,0,

m) «system»: en samling av innretninger som kombineres for 
å utføre en bestemt funksjon i et kjøretøy,

n) «del»: en innretning som er beregnet på å være en del 
av et kjøretøy og som kan typegodkjennes uavhengig av 
kjøretøyet,

o) «teknisk enhet»: en innretning som er beregnet på å 
være en del av et kjøretøy og som kan typegodkjennes 
separat, men bare i forbindelse med én eller flere bestemte 
kjøretøytyper,

p) «produsent»: den fysiske eller juridiske person som er 
ansvarlig overfor EF-typegodkjenningsmyndigheten 
for alle deler av typegodkjenningsprosessen og for å 
sikre produksjonssamsvar. Denne person trenger ikke 
nødvendigvis være direkte involvert i alle etapper av 
konstruksjonen av kjøretøyet, systemet, delen eller den 
tekniske enheten. Som produsenter regnes også:

 i) enhver fysisk eller juridisk person som til eget bruk 
konstruerer, har konstruert, produserer eller har 
produsert et kjøretøy, et system, en del eller en teknisk 
enhet,

 ii) enhver fysisk eller juridisk person som ved 
markedsføring eller ibruktaking av et kjøretøy, et 
system, en del eller en teknisk enhet er ansvarlig for å 
sikre at det skjer i samsvar med dette direktiv,

 Produsentens representant er enhver fysisk eller juridisk 
person etablert i Fellesskapet som er behørig utpekt av 
produsenten til å representere denne overfor vedkommende 
myndighet og til å opptre på dennes vegne på det område 
dette direktiv omhandler.

 Når det i det følgende vises til uttrykket «produsent», skal 
det forstås som en produsent eller dennes representant,

q) «ibruktaking»: den første bruk innenfor Fellesskapet av 
et kjøretøy, til det formål det er bestemt for, der det før 
denne første bruken ikke er nødvendig at produsenten 
eller en tredjemann utpekt av denne installerer eller 
justerer kjøretøyet. Den dato kjøretøyet registreres eller 
markedsføres for første gang, skal anses som dato for 
ibruktaking.

r) «EF-typegodkjenningsmyndighet»: den myndighet i en 
medlemsstat som er ansvarlig for alle deler av godkjenningen 
av en kjøretøytype eller en type system, del eller teknisk 
enhet, og som utsteder og eventuelt tilbakekaller EF-
typegodkjenninger, fungerer som forbindelsesledd til EF-
typegodkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene 
og er ansvarlig for å kontrollere produsentens ordninger for 
å sikre produksjonssamvar,

s) «teknisk instans»: den organisasjon eller det organ som er 
utpekt som prøvingslaboratorium for å utføre prøvinger 
eller inspeksjoner på vegne av en medlemsstats EF-typego
dkjenningsmyndighet. Denne funksjonen kan også utøves 
av EF-typegodkjenningsmyndigheten selv,

t) «særdirektiver»: direktivene nevnt i vedlegg II kapittel B,

u) «EF-typegodkjenningsdokument»: et av skjemaene som er 
oppført i vedlegg II kapittel C eller tilsvarende vedlegg til 
et særdirektiv, og som fastsetter hvilke opplysninger EF-
typegodkjenningsmyndigheten skal framlegge,

v) «opplysningsdokument»: et av skjemaene som er oppført i 
vedlegg I eller tilsvarende vedlegg til et særdirektiv, og som 
fastsetter hvilke opplysninger søkeren skal framlegge,

w) «opplysningsmappe»: hele saksmappen eller filen som 
blant annet inneholder alle data, tegninger og fotografier 
som kreves i henhold til vedlegg I, og som søkeren i 
henhold til opplysningsdokumentet fastsatt i et særdirektiv 
eller dette direktiv skal framlegge for den tekniske instansen 
eller EF-typegodkjennings-myndigheten,
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x) «opplysningspakke»: opplysningsmappen samt eventuelle 
prøvingsrapporter eller andre dokumenter som den tekniske 
instans eller EF-typegodkjenningsmyndigheten har vedlagt 
opplysningsmappen under utøvelsen av sine funksjoner,

y) «innholdsfortegnelse for opplysningspakken», det 
dokument der innholdet i opplysningspakken er oppført, 
og der hver side er nummerert eller merket på annen måte 
slik at de lett kan identifiseres,

z) «samsvarssertifikat»: dokumentet, beskrevet i vedlegg III, 
som produsenten utsteder for å bekrefte at et bestemt kjøretøy 
som er godkjent i samsvar med dette direktiv, er i samsvar 
med alle forskrifter som gjelder på produksjonstidspunktet, 
og som angir at det kan registreres eller tas i bruk i alle 
medlemsstater uten ytterligere inspeksjon.

Artikkel 3

Søknad om EF-typegodkjenning

1.  Søknad om EF-typegodkjenning skal sendes inn til 
en medlemsstats godkjenningsmyndighet av produsenten. 
Søknaden skal være ledsaget av en opplysningsmappe med de 
opplysninger som kreves i henhold til vedlegg I.

Når det gjelder EF-typegodkjenning av systemer, deler 
og tekniske enheter, skal opplysningsmappen også være 
tilgjengelig for EF-typegodkjenningsmyndigheten inntil EF-
typegodkjenning er gitt eller nektet.

2.  Ved etappevis EF-typegodkjenning skal søkeren 
framlegge følgende opplysninger:

a) i første etappe: de deler av opplysningsmappen og de EF-
godkjenningsdokumenter som kreves for et ferdigoppbygd 
kjøretøy, og som tilsvarer basiskjøretøyets stadium i 
oppbyggingsprosessen,

b) i annen og påfølgende etapper: de deler av opplysningsmappen 
og de EF-typegodkjenningsdokumentene som tilsvarer det 
aktuelle oppbyggingsstadium, og en kopi av EF-typegod
kjenningsdokumentet for det delvis oppbygde kjøretøyet 
utstedt på forrige oppbyggingsstadium: Produsenten skal 
også framlegge en detaljert liste over endringer og tillegg 
som er foretatt på det delvis oppbygde kjøretøyet.

3.  Søknad om EF-typegodkjenning for et system, en del 
eller en teknisk enhet skal sendes inn til en medlemsstats EF-ty
pegodkjenningsmyndighet av produsenten. Med søknaden skal 
det følge en opplysningsmappe i samsvar med særdirektivet.

4.  Søknader om EF-typegodkjenning av en type kjøretøy, 
system, del eller teknisk enhet kan bare sendes inn til én 
medlemsstat. Det skal sendes inn én søknad for hver type som 
skal godkjennes.

Artikkel 4

EF-typegodkjenningsprosessen

1.  Hver medlemsstat skal gi:

a) EF-typegodkjenning for kjøretøytyper som er i samsvar 
med opplysningene i opplysningsmappen og som, avhengig 
av hvilken gruppe de tilhører, oppfyller de tekniske kravene 
i alle særdirektivene angitt i vedlegg II kapittel B,

b) etappevis EF-typegodkjenning for delvis oppbygde eller 
etappevis ferdigoppbygde basiskjøretøyer som er i samsvar 
med opplysningene i opplysningsmappen og oppfyller de 
tekniske kravene i alle særdirektivene angitt i vedlegg II 
kapittel B,

c) EF-typegodkjenning av systemer, deler eller tekniske 
enheter for alle typer systemer, deler eller tekniske enheter 
som er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen 
og oppfyller de tekniske kravene i det relevante særdirektivet 
som er angitt i vedlegg II kapittel B.

 Dersom systemet, delen eller den tekniske enheten som 
skal godkjennes, oppfyller sin funksjon eller oppviser 
en bestemt egenskap bare i tilknytning til andre deler 
av kjøretøyet, og det derfor kan kontrolleres at ett eller 
flere krav er oppfylt bare når systemet, delen eller den 
tekniske enheten som skal godkjennes, virker sammen 
med andre kjøretøydeler, enten de er reelle eller simulerte, 
må omfanget av EF-typegodkjenningen av systemet, delen 
eller den tekniske enheten begrenses tilsvarende. 

 På EF-typegodkjenningsdokumentet for slike systemer, 
deler eller tekniske enheter, skal det da være angitt 
eventuelle begrensninger på bruken og eventuelle krav 
til montering. Kontroll med at disse restriksjonene og 
kravene etterkommes, skal skje når kjøretøyet gis EF-
typegodkjenning.

2.  Dersom en medlemsstat finner at et kjøretøy, et system, 
en del eller en teknisk enhet som oppfyller bestemmelsene 
i nr. 1, likevel utgjør en alvorlig fare for trafikksikkerheten, 
miljøet eller sikkerheten på arbeidsplassen, kan den nekte å 
gi EF-typegodkjenning. Den skal umiddelbart underrette de 
andre medlemsstatene og Kommisjonen om sitt vedtak og om 
begrunnelsen for det.
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3.  EF-typegodkjenningsmyndigheten i hver medlemsstat 
skal innen en måned oversende EF-typegodkjenningsmyndigh
etene i de øvrige medlemsstatene en kopi av EF-typegodkjen
ningsdokumentet sammen med vedleggene angitt i vedlegg II 
kapittel C, for hver kjøretøytype den har gitt, nektet eller 
tilbakekalt typegodkjenning for.

4.  EF-typegodkjenningsmyndigheten i hver medlemsstat 
skal hver måned oversende EF-typegodkjenningsmyndighet
ene i de øvrige medlemsstatene en liste, som inneholder alle 
opplysningene angitt i vedlegg VI, over typegodkjenninger for 
systemer, deler eller tekniske enheter den har gitt, nektet eller 
tilbakekalt i løpet av den aktuelle måneden.

Disse myndighetene skal, når en EF-typegodkjenningsmynd
ighet i en annen medlemsstat ber om det, umiddelbart sende 
en kopi av EF-typegodkjenningsdokumentet for systemet, 
delen eller den tekniske enheten det gjelder, og/eller en 
opplysningspakke for hver type system, del eller teknisk enhet 
som de har gitt, nektet eller tilbakekalt typegodkjenning for.

Artikkel 5

Endringer av EF-typegodkjenninger

1.  Medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning, skal 
treffe nødvendige tiltak for å sikre at den blir underrettet om 
endringer i opplysningene i opplysningspakken.

2.  Søknad om endring av en EF-typegodkjenning skal 
sendes inn utelukkende til medlemsstaten som har gitt den 
opprinnelige EF-typegodkjenningen.

3.  Dersom det er gjort endringer i opplysningene i 
opplysningspakken for en EF-typegodkjenning, skal 
godkjenningsmyndigheten i medlemsstaten som stod for den 
opprinnelige EF-typegodkjenningen, om nødvendig utstede 
ajourførte sider i opplysningspakken og merke hver av de 
ajourførte sidene slik at de endringer som er gjort, og datoen 
for ny utstedelse klart framgår.

En konsolidert, ajourført versjon av opplysningspakken 
ledsaget av en detaljert beskrivelse av endringen skal også 
anses å oppfylle dette kravet.

4.  Hver gang det utstedes ajourførte sider eller en 
konsolidert, ajourført versjon, skal innholdsfortegnelsen 
for opplysningspakken, som er vedlagt EF-typegodkjenni
ngsdokumentet, også endres slik at den viser datoen for de 
siste endringene eller datoen for den konsoliderte, ajourførte 
versjonen.

5.  Endringen skal anses som en «utvidelse», og EF-typegodkj
enningsmyndigheten i medlemsstaten som gav den opprinnelige 
EF-typegodkjenningen, skal utstede et ajourført EF-typegodk
jenningsdokument, merket med et utvidelsesnummer, som 
klart angir begrunnelsen for ajourføringen og datoen for ny 
utstedelse:

a) dersom nye inspeksjoner er nødvendige,

b) dersom en av opplysningene i EF-typegodkjenningsdokum
entet, med unntak av vedleggene, er endret,

c) dersom kravene i et særdirektiv som gjelder på den dato 
da det gis forbud mot å ta i bruk kjøretøyet, er endret etter 
datoen som er påført EF-typegodkjenningsdokumentet.

6.  Dersom EF-typegodkjenningsmyndigheten i medlems-
staten som gav den opprinnelige EF-typegodkjenningen, 
fastslår at en endring i en opplysningspakke vil kreve nye 
inspeksjoner, prøvinger eller kontroller, skal den underrette 
produsenten om dette, og dokumentene nevnt i nr. 3, 4 og 5 
skal utstedes først når de nye prøvingene eller kontrollene er 
gjennomført med tilfredsstillende resultat.

Artikkel 6

Samsvarssertifikat og EF-typegodkjenningsmerke

1.  Som innehaver av et EF-typegodkjenningsdokument for en 
kjøretøytype skal produsenten utstede et samsvarssertifikat.

Dette sertifikatet, som det finnes modeller for i vedlegg III, 
skal følge hvert kjøretøy, enten ferdigoppbygd eller delvis 
oppbygd, som er produsert i samsvar med den godkjente 
kjøretøytypen.

2.  Medlemsstatene kan likevel i forbindelse med beskatning 
eller registrering av kjøretøyet, etter å ha underrettet 
Kommisjonen og de andre medlemsstater minst tre måneder 
i forveien, kreve at samsvarssertifikatet også skal inneholde 
opplysninger som ikke er nevnt i vedlegg III, forutsatt at 
opplysningene tydelig framgår av opplysningspakken eller kan 
utledes av den ved enkle beregninger.

3.  Som innehaver av et EF-typegodkjenningsdokument 
for et system, en del eller en teknisk enhet skal produsenten 
påføre hver del eller enhet som er produsert i samsvar 
med den godkjente type, sitt handelsnavn eller varemerke, 
typebetegnelsen og/eller, dersom det er fastsatt i særdirektivet, 
typegodkjenningsmerket eller -nummeret.
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4.  Som innehaver av et EF-typegodkjenningsdokument 
som i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav c) inneholder 
restriksjoner for bruk av systemet, delen eller den tekniske 
enhet det gjelder, skal produsenten for hvert system og hver del 
eller teknisk enhet gi detaljerte opplysninger om restriksjonene 
og gjøre oppmerksom på vilkår for montering.

Artikkel 7

Registrering, salg og ibruktaking

1.  Hver medlemsstat skal registrere nye typegodkjente 
kjøretøyer og tillate at de selges eller tas i bruk med begrunnelse 
i kjøretøyenes konstruksjon og funksjon bare dersom de er 
utstyrt med et gyldig samsvarssertifikat.

Hver medlemsstat skal tillate salg av delvis oppbygde 
kjøretøyer, men de kan forby at de registreres permanent og at 
de tas i bruk så lenge de ikke er ferdigoppbygd.

2.  Hver medlemsstat skal tillate at systemer, deler eller 
tekniske enheter selges eller tas i bruk bare dersom disse 
systemene, delene eller tekniske enhetene er i samsvar med 
kravene i de relevante særdirektiver og med kravene nevnt i 
artikkel 6 nr. 3.

Artikkel 8

Unntak

1.  Kravene i artikkel 7 nr. 1 får ikke anvendelse på kjøretøyer 
som er beregnet på å brukes av væpnede styrker, sivilforsvar, 
brannvesen og instanser som er ansvarlige for å ivareta 
offentlig orden, eller kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar 
med nr. 2 i denne artikkel.

2.  På anmodning fra produsenten kan hver medlemsstat gi 
unntak fra én eller flere av bestemmelsene i ett eller flere av 
særdirektivene for kjøretøyene nevnt i artikkel 9, 10 og 11.

Medlemsstatene skal hvert år sende Kommisjonen og øvrige 
medlemsstater en liste over de unntak som er gitt.

Artikkel 9

Kjøretøyer produsert i små serier

For kjøretøyer produsert i små serier skal antallet kjøretøyer 
som registreres, selges eller tas i bruk i medlemsstaten hvert år, 
ikke overskride det antall som er angitt i vedlegg V del A.

Hvert år skal medlemsstatene sende Kommisjonen en liste over 
EF-typegodkjenninger av slike kjøretøyer. En medlemsstat 
som gir en slik EF-typegodkjenning, skal sende en kopi av 
opplysningsdokumentene og EF-typegodkjenningsdokument
et med alle vedlegg til godkjenningsmyndighetene i de andre 
medlemsstatene som produsenten angir, med opplysning om 
hva slags unntak som er gitt. Innen tre måneder skal disse 
medlemsstatene bestemme om, og eventuelt for hvor mange 
enheter, de godtar EF-typegodkjenningen for kjøretøyer som 
skal registreres på deres territorium.

Artikkel 10

Restkjøretøyer

1.  Når det gjelder restkjøretøyer, kan medlemsstatene, på 
anmodning fra produsenten, i det begrensede omfang fastsatt 
i vedlegg V del B og for det begrensede tidsrommet fastsatt i 
tredje ledd, registrere nye kjøretøyer av en kjøretøytype hvis 
typegodkjenning ikke lenger er gyldig, og tillate at de selges 
eller tas i bruk.

Første ledd får anvendelse bare på kjøretøyer som:

a) befinner seg på Fellesskapets territorium, og

b) er ledsaget av et gyldig samsvarssertifikat utstedt mens 
EF-typegodkjenningen for det aktuelle kjøretøyet fortsatt 
var gyldig, men som ikke var registrert eller tatt i bruk før 
nevnte godkjenning ble ugyldig.

Denne muligheten skal være begrenset til et tidsrom på 
24 måneder for ferdigoppbygde kjøretøyer og 30 måneder for 
etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, regnet fra den dato EF-
typegodkjenningen ble ugyldig.

2.  For at nr. 1 skal kunne anvendes på én eller flere 
kjøretøytyper i en bestemt gruppe, skal produsenten sende 
søknad om dette til vedkommende myndighet i hver 
medlemsstat som berøres av at disse kjøretøytypene tas i 
bruk. Søknaden skal angi hvilke tekniske og/eller økonomiske 
begrunnelser den er basert på.

Innen tre måneder skal disse medlemsstatene bestemme om, og 
eventuelt for hvor mange enheter, de godkjenner registreringen 
av den berørte kjøretøytypen på deres territorium.

Enhver medlemsstat som berøres av at slike kjøretøytyper tas i 
bruk, skal være ansvarlig for å sikre at produsenten overholder 
bestemmelsene i vedlegg V del B.
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Artikkel 11

Kjøretøyer, systemer, deler eller tekniske enheter som ikke 
oppfyller kravene

For kjøretøyer, systemer, deler eller tekniske enheter som 
er konstruert på grunnlag av teknikker eller prinsipper som 
ikke oppfyller ett eller flere av kravene i ett eller flere av 
særdirektivene, gjelder følgende:

a) medlemsstaten kan gi en midlertidig EF-typegodkjenning. 
I så fall må den innen én måned sende en kopi av 
EF-typegodkjenningsdokumentet med vedlegg til 
godkjenningsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene 
og til Kommisjonen. Den skal samtidig sende inn 
til Kommisjonen en søknad om tillatelse til å gi EF-
typegodkjenning i samsvar med dette direktiv.

 Søknaden skal være ledsaget av en saksmappe som 
inneholder følgende:

 i) begrunnelsen for at de aktuelle teknikkene eller 
prinsippene hindrer at kjøretøyet, systemet, delen eller 
den tekniske enheten oppfyller kravene i ett eller flere 
av de relevante særdirektivene,

 ii) en beskrivelse av de spørsmål knyttet til sikkerhet, 
miljøvern og arbeidsmiljø som berøres, og de tiltak 
som er truffet,

 iii) en beskrivelse av prøvinger og prøvingsresultater som 
viser at sikkerheten og miljøvernet og sikkerheten 
på arbeidsplassen er på et minst like høyt nivå som 
det kravene fastsatt i ett eller flere av de relevante 
særdirektivene tilsier,

b) Kommisjonen skal innen tre måneder etter datoen for mottak 
av den fullstendige saksmappen framlegge et utkast til 
vedtak til komiteen nevnt i artikkel 20 nr. 1. Kommisjonen 
skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 2 
avgjøre om medlemsstaten skal gis tillatelse til å gi EF-
typegodkjenning i henhold til dette direktiv eller ikke.

 Bare søknaden om tillatelse til å gi typegodkjenning og 
utkastet til vedtak skal oversendes medlemsstatene på 
deres nasjonale språk,

c) dersom søknaden innvilges, kan medlemsstaten gi EF-
typegodkjenning i henhold til dette direktiv. Vedtaket skal i 
slike tilfeller også angi om det skal settes begrensninger for 
gyldigheten av EF-typegodkjenningen. Ikke i noe tilfelle 
skal EF-typegodkjenningens gyldighetstid være kortere 
enn 36 måneder,

d) når særdirektivene er blitt tilpasset den tekniske utvikling 
slik at de kjøretøytyper og de typer systemer, deler eller 
tekniske enheter som er godkjent i henhold til denne 
artikkel, overholder kravene i de endrede direktivene, 

skal medlemsstatene omgjøre slike EF-typegodkjenninger 
til EF-typegodkjenninger som oppfyller kravene i dette 
direktiv, og det skal gis en rimelig frist for å foreta 
nødvendige endringer av deler og tekniske enheter, særlig 
sletting av eventuelle henvisninger til begrensninger eller 
unntak,

e) dersom de nødvendige tiltak for å tilpasse særdirektivene 
ikke er truffet, kan gyldigheten av EF-typegodkjenninger 
som er gitt i henhold til denne artikkel, forlenges ved 
et ytterligere vedtak i Kommisjonen etter søknad fra 
medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenningen,

f) et unntak som gis for første gang i henhold til denne 
artikkel, kan benyttes av komiteen nevnt i artikkel 20 nr. 1 
som referanse ved andre, identiske søknader.

Artikkel 12

Likeverdighet

1.  Etter forslag fra Kommisjonen kan Rådet med 
kvalifisert flertall og innenfor rammen av multilaterale 
eller bilaterale avtaler mellom Fellesskapet og tredjestater 
anerkjenne framgangsmåtene fastsatt i internasjonale regler 
eller tredjestaters regler som likeverdige med vilkårene for 
eller bestemmelsene om EF-typegodkjenning av kjøretøyer, 
systemer, deler og tekniske enheter fastsatt i dette direktiv og i 
særdirektivene.

2.  EF-typegodkjenninger anerkjennes som likeverdige når 
de er gitt på grunnlag av særdirektivene om motorvogner som 
definert i direktiv 70/156/EØF og nevnt i vedlegg II kapittel B 
del II-A til dette direktiv.

3.  Typegodkjenninger anerkjennes som likeverdige når de 
er gitt på grunnlag av UN-ECE-reglementene vedlagt revidert 
overenskomst av 1958 og nevnt i vedlegg II kapittel B del II-B 
til dette direktiv.

4.  Prøvingsrapporter utarbeidet på grunnlag av de 
standardiserte OECD-regelverkene nevnt i vedlegg II kapittel B 
del II-C til dette direktiv, anerkjennes som likeverdige 
som alternativ til prøvingsrapporter utarbeidet i henhold til 
særdirektivene.
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Artikkel 13

Tiltak for å sikre produksjonssamsvar

1.  En medlemsstat som gir en EF-typegodkjenning, skal for 
denne godkjenningen treffe tiltakene nevnt i vedlegg IV, og 
eventuelt i samarbeid med de andre medlemsstatenes EF-type
godkjenningsmyndigheter, for å kontrollere om det er iverksatt 
tilfredsstillende tiltak for å sikre at de produserte kjøretøyer, 
systemer, deler eller tekniske enheter er i samsvar med den 
godkjente type.

2.  En medlemsstat som har gitt en EF-typegodkjenning, skal 
for denne godkjenningen treffe tiltakene nevnt i vedlegg IV, og 
eventuelt i samarbeid med de andre medlemsstatenes EF-type
godkjenningsmyndigheter, for å kontrollere om tiltakene nevnt 
i nr. 1 fortsatt er tilstrekkelige og om de produserte kjøretøyer, 
systemer, deler eller tekniske enheter fortsatt er i samsvar med 
den godkjente type.

Kontroll med at produktene er i samsvar med den godkjente 
type, skal være begrenset til framgangsmåtene fastsatt i 
vedlegg IV avsnitt 2.

Artikkel 14

Opplysningsplikt

Vedkommende EF-typegodkjenningsmyndigheter i medlems-
statene skal innen en måned underrette hverandre om tilbake-
kalling av en EF-typegodkjenning, og om grunnene for dette 
tiltaket.

Artikkel 15

Beskyttelsesklausuler

1.  Dersom en medlemsstat fastslår at kjøretøyer, systemer, 
deler eller tekniske enheter av en bestemt type utgjør en alvorlig 
fare for trafikksikkerheten eller sikkerheten på arbeidsplassen 
til tross for at de er utstyrt med et gyldig samsvarssertifikat 
eller er korrekt merket, kan den i et tidsrom på høyst seks 
måneder nekte å registrere slike kjøretøyer, eller forby at slike 
kjøretøyer, systemer, deler eller tekniske enheter selges eller 
tas i bruk på dens territorium.

Den skal umiddelbart underrette de andre medlemsstatene og 
Kommisjonen om dette, og oppgi grunnen for sin beslutning.

2.  I de tilfeller som beskrives i nr. 1, skal Kommisjonen 
snarest mulig rådføre seg med de berørte parter.

Dersom Kommisjonen etter dette samrådet fastslår:

a) at tiltaket er berettiget, skal den umiddelbart underrette 
medlemsstaten som har truffet tiltaket og de øvrige 
medlemsstatene om dette,

b) at tiltaket ikke er berettiget, skal den umiddelbart underrette 
medlemsstaten som har truffet tiltaket, samt produsenten, 
om dette.

Når vedtaket nevnt i nr. 1 er berettiget på grunn av en mangel 
i et av særdirektivene, skal beslutningen om å fastholde det tas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 2.

Artikkel 16

Mangel på samsvar med den godkjente type

1.  Mangel på samsvar med den godkjente type foreligger 
når det i forhold til EF-typegodkjenningsdokumentet og/
eller opplysningspakken fastslås avvik som det ikke er gitt 
tillatelse til etter artikkel 5 nr. 3 av medlemsstaten som gav 
EF-typegodkjenningen.

Et kjøretøy skal ikke anses å avvike fra den godkjente type 
dersom toleransene fastsatt i særdirektivene er overholdt.

2.  Dersom medlemsstaten som har gitt EF-
typegodkjenningen, fastslår at kjøretøyer, systemer, deler eller 
tekniske enheter utstyrt med et samsvarssertifikat eller EF-
typegodkjenningsmerke ikke er i samsvar med den godkjente 
type, skal den treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 
produserte kjøretøyer, systemer, deler eller tekniske enheter er 
i samsvar med den godkjente type.

EF-typegodkjenningsmyndighetene i medlemsstaten skal 
underrette EF-typegodkjenningsmyndighetene i de øvrige 
medlemsstater om tiltakene, som eventuelt kan omfatte 
tilbakekalling av EF-typegodkjenningen.

3.  Myndigheten som er ansvarlig for EF-typegodkjenning 
av kjøretøyet, skal anmode medlemsstaten som har gitt EF-
typegodkjenning for systemet, delen, den tekniske enheten 
eller det delvis oppbygde kjøretøyet, om å treffe de nødvendige 
tiltak for å sikre at produserte kjøretøyer er i samsvar med den 
godkjente type når:

a) et kjøretøys manglende samsvar i forbindelse med en EF-
typegodkjenning av en kjøretøytype utelukkende skyldes 
et systems, en dels eller en teknisk enhets manglende 
samsvar, eller
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b) et etappevis ferdigoppbygd kjøretøys manglende samsvar 
i forbindelse med en etappevis EF-typegodkjenning 
utelukkende skyldes manglende samsvar for et system, en 
del eller en teknisk enhet som inngår i det delvis oppbygde 
kjøretøyet, eller for selve det delvis oppbygde kjøretøyet.

Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette, og 
nr. 2 får anvendelse.

Artikkel 17

Kontroll av mangelende samsvar

Dersom en medlemsstat fastslår at kjøretøyer, systemer, deler 
eller tekniske enheter utstyrt med et EF-samsvarssertifikat 
eller EF-typegodkjenningsmerke ikke er i samsvar med den 
godkjente type, kan den anmode medlemsstaten som har 
gitt EF-typegodkjenningen om å kontrollere at produserte 
kjøretøyer, systemer, deler eller tekniske enheter er i samsvar 
med den godkjente type.

Slike tiltak skal treffes så raskt som mulig og senest seks 
måneder etter datoen for anmodningen.

Artikkel 18

Melding om vedtak og klageadgang

Ethvert vedtak om å nekte eller tilbakekalle EF-typegodkjenning, 
nekte registrering eller forby ibruktaking eller salg gjort i 
henhold til bestemmelser som er vedtatt for å gjennomføre 
dette direktiv, skal være utførlig begrunnet.

En slik beslutning skal meddeles den berørte part, med 
opplysning om den klageadgang som foreligger i henhold til 
gjeldende lovgivning i medlemsstatene, og om fristene for å 
fremme slik klage.

Artikkel 19

Endring av vedleggene til dette direktiv og særdirektivene

1.  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv med hensyn til de følgende spørsmål, bør vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 2:

a) endringene som er nødvendige for å tilpasse vedleggene til 
dette direktiv, eller

b) endringene som er nødvendige for å tilpasse de tekniske 
bestemmelsene i særdirektivene, eller

c) innføringen av bestemmelser om EF-typegodkjenning av 
tekniske enheter i særdirektivene.

2.  Dersom det i henhold til beslutning 97/836/EF innføres nye 
regler eller endringer av eksisterende regler som Fellesskapet 
har godkjent, skal Kommisjonen tilpasse vedleggene til dette 
direktiv etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 2.

Artikkel 20

Komité

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 vedtar sin forretningsorden.

Artikkel 21

Melding av EF-typegodkjenningsmyndigheter og tekniske 
instanser

1.  Medlemsstatene skal gi melding til Kommisjonen og de 
øvrige medlemsstatene om navn og adresse til:

a) EF-typegodkjenningsmyndighetene, og eventuelt hvilke 
fagområder myndighetene er ansvarlige for,

b) de tekniske instanser de har utpekt, med opplysning om 
hvilke prøvinger hvert av disse organer er utpekt til å 
gjennomføre.

 De meldte tekniske instanser må tilfredsstille den 
harmoniserte standard for drift av prøvingslaboratorier 
(EN — ISO/IEC 17025:2000), på følgende vilkår:

 i) en produsent kan utpekes som teknisk instans bare i 
de tilfeller der særdirektivene eller alternative regler 
uttrykkelig gir mulighet for det,

 ii) en teknisk instans kan benytte annet utstyr enn sitt 
eget, forutsatt at EF-typegodkjenningsmyndigheten har 
gitt sitt samtykke til det.

2.  Det forutsettes at en meldt teknisk instans oppfyller den 
harmoniserte standarden nevnt i nr. 1 bokstav b).

Kommisjonen kan imidlertid om nødvendig anmode 
medlemsstatene om opplysninger som underbygger dette.
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3.  Tredjestaters instanser kan utpekes til meldte tekniske 
instanser bare innenfor rammene av en bilateral eller multilateral 
avtale mellom Fellesskapet og vedkommende tredjestat.

Artikkel 22

Gjennomføring

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 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 2005.

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 23

Gjennomføringsbestemmelser for EF-typegodkjenningen

1.  Når det gjelder kjøretøyer som tilhører gruppe T1, T2 og 
T3, skal medlemsstatene anvende dette direktiv på

a) nye kjøretøytyper fra 1. juli 2005,

b) alle nye kjøretøyer som tas i bruk fra 1. juli 2009.

2.  Når det gjelder andre kjøretøygrupper enn de som er 
nevnt i nr. 1, skal medlemsstatene så snart alle særdirektivene 
for en kjøretøygruppe som definert i vedlegg II er vedtatt, 
anvende dette direktiv

a) tre år etter ikrafttredelsesdatoen for det siste særdirektivet 
som fortsatt må vedtas når det gjelder nye kjøretøytyper,

b) seks år etter ikrafttredelsesdatoen for det siste særdirektivet 
som fortsatt må vedtas når det gjelder alle kjøretøyer som 
er tatt i bruk.

3.  Medlemsstatene kan på anmodning fra produsentene 
anvende dette direktiv på nye kjøretøytyper fra 
ikrafttredelsesdatoen for alle relevante særdirektiv.

Artikkel 24

Oppheving

1.  Direktiv 74/150/EØF oppheves fra 1. juli 2005.

2.  Henvisninger til direktiv 74/150/EØF skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg VIII til dette direktiv.

Artikkel 25

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 26

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. mai 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. DRYS

 President Formann
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VEDLEGG I(3)

MODELLER FOR OPPLYSNINGSDOKUMENTER

(Alle opplysningsdokumenter nevnt i dette direktiv og i særdirektivene skal bare bestå av utdrag fra denne uttømmende 
listen, og skal benytte nøyaktig samme nummereringssystem.)

Nedenstående opplysninger skal, dersom de er aktuelle, gis i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse. 
Eventuelle tegninger skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og framlegges på et ark i A4-format 
eller brettet til det formatet. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

MODELL A

Uttømmende liste

Modell A skal brukes når det ikke foreligger et EF-typegodkjenningsdokument som er utstedt i henhold til et 
særdirektiv.

0.  ALLMENT

0.1.  Merke(r) (varemerke registrert av produsenten):  ............................................................................

0.2.  Type (angi eventuelle varianter og versjoner):  ...............................................................................

0.2.0.  Kjøretøyets oppbyggingsstadium:

 for et ferdigoppbygd/etappevis ferdigoppbygd/delvis oppbygd kjøretøy(1) 

 Dersom et kjøretøy er etappevis ferdigoppbygd, skal den forrige produsentens navn og adresse 
samt det delvis oppbygde eller ferdigoppbygde kjøretøyets typegodkjenningsnummer angis.

0.2.1.  Handelsnavn (eventuelt):  .................................................................................................................

0.3.  Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen:

0.3.1.  Produsentskilt (plassering og festemåte):  .......................................................................................

0.3.2. Understellsnummer (plassering):  ....................................................................................................

0.4.  Kjøretøygruppe(4):  ...........................................................................................................................

0.5.  Produsentens navn og adresse:  ........................................................................................................

0.6.  Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og preginger (fotografier eller 
tegninger):   ....................................................................................................................................

0.7.  Plassering av EF-typegodkjenningsmerket på systemer, deler og tekniske enheter, og dets 
festemåte:   ....................................................................................................................................

0.8.  Monteringsanleggets (-anleggenes) navn og adresse(r):  .................................................................
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1.  KJØRETØYETS ALLMENNE KONSTRUKSJONSKJENNETEGN

 (Vedlegg fotografier tatt trekvart en face forfra og bakfra eller tegninger av en representativ 
versjon, samt en målsatt tegning av hele kjøretøyet)

1.1.  Antall aksler og hjul:  ......................................................................................................................

1.1.1.  Antall og plassering av aksler med tvillinghjul (eventuelt):  ..........................................................

1.1.2. Antall og plassering av styrende aksler:  ........................................................................................

1.1.3.  Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse):  ..................................................................

1.1.4.  Bremsede aksler (antall, plassering):  .............................................................................................

1.2.  Motorens plassering og innretning:  ................................................................................................

1.3.  Plassering av rattet: høyre/venstre/midtstilt(1)

1.4.  Vendbar førerplass: ja/nei(1)

1.5.  Understell: sentralrørunderstell/understell med rammebjelker/leddelt understell/annet(1)

1.6.  Kjøretøy konstruert for kjøring på vei på: høyre/venstre side(1)

2.  MASSER OG DIMENSJONER(5) (kg og mm) (vis til eventuelle tegninger)

2.1.  Egenmasse(r):

2.1.1.  Egenmasse(r) i driftsferdig stand(16)

 (tjener som referanse for de forskjellige særdirektivene) (medregnet veltevernet, unntatt 
tilleggsutstyr, men med kjølevæske, smøremidler, drivstoff, verktøy og fører)(6):

 —  største:  .....................................................................................................................................

 —  minste:  .....................................................................................................................................

2.1.1.1.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene, og for semitrailere (eller utskiftbare 
trukne maskiner) eller påhengsvogner (eller utskiftbare trukne maskiner),  
massen på koplingspunktet:  ...........................................................................................................

2.2.  Største masse(r) oppgitt av produsenten:  ......................................................................................

2.2.1.  Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse(r) i henhold til dekkspesifikasjonen: 

2.2.2.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene, og for semitrailere (eller utskiftbare 
trukne maskiner) eller påhengsvogner (eller utskiftbare trukne maskiner),  
massen på koplingspunktet:  ...........................................................................................................

2.2.3.  Grenser for fordelingen av denne (disse) massen(e) på akslene (angi minstegrensene i 
prosent på foraksel og på bakaksel), og for semitrailere (eller utskiftbare trukne maskiner)  
eller påhengsvogner (eller utskiftbare trukne maskiner), massen på koplings- 
punktet:  ...........................................................................................................................................
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2.2.3.1.  Masse(r) og dekk:

Aksel nr. Dekk (dimensjoner) Belastningskapasitet
Største teknisk tillatte 

masse per aksel
Største tillatte vertikale 

belastning(7) på koplingspunktet

1

2

3

2.2.4.  Nyttelast(16):  ...................................................................................................................................

2.3.  Ballast (totalmasse, materiale, antall deler):  ..................................................................................

2.3.1.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene:  .........................................................................

2.4.  Teknisk tillatt(e) trekkbar(e) masse(r) for traktoren når det gjelder:

2.4.1. Slepvogn (utskiftbar trukket maskin):  ............................................................................................

2.4.2.  Semitrailer (utskiftbar trukket maskin):  .........................................................................................

2.4.3.  Påhengsvogn (utskiftbar trukket maskin):  .....................................................................................

2.4.4.  Teknisk tillatte samlede masse(r) av kombinasjonen trekkvogn-tilhenger (utskiftbar 
trukket maskin) (for hver konfigurasjon av bremseanlegg for tilhengeren  
(utskiftbar trukket maskin)):  ..........................................................................................................

2.4.5.  Største tillatte masse for tilhengeren (utskiftbar trukket maskin) som kan trekkes:  .....................

2.4.6. Koplingspunktets plassering:

2.4.6.1.  Høyde over bakken:

2.4.6.1.1.  Største høyde:  .................................................................................................................................

2.4.6.1.2.  Minste høyde:  .................................................................................................................................

2.4.6.2.  Avstand fra vertikalplanet som går gjennom bakakselens akse:  ...................................................
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2.4.6.3.  Største statiske vertikale belastning/teknisk tillatte masse på koplingspunktet:

2.4.6.3.1. —  for traktoren:  ............................................................................................................................

2.4.6.3.2.  — for semitraileren (utskiftbar trukket maskin) eller påhengsvognen (utskiftbar  
trukket maskin):  ............................................................................................................................

2.5.  Akselavstand(8):

2.5.1.  For semitrailere (utskiftbar trukket maskin):

2.5.1.1.  —  avstand mellom koplingsbolten og den første bakakselen:  ....................................................

2.5.1.2.  —  avstand mellom koplingsbolten og bakerste punkt på semitraileren (utskiftbar trukket 
maskin):  ........................................................................................................................................

2.6.  Største og minste sporvidde for hver aksel (målt mellom symmetriplanene for de enkelt- eller 
tvillingdekk som normalt er montert) (skal oppgis av produsenten)(9): 

2.7.  Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig og for veitrafikk):

2.7.1.  For understell uten karosseri:

2.7.1.1.  Lengde(10):  ......................................................................................................................................

2.7.1.1.1.  Største tillatte lengde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet:  ..............................................

2.7.1.1.2.  Minste tillatte lengde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet:  ..............................................

2.7.1.2.  Bredde(11):  ......................................................................................................................................

2.7.1.2.1.  Største tillatte bredde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet:  ..............................................

2.7.1.2.2.  Minste tillatte bredde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet:  ..............................................

2.7.1.3.  Høyde (i driftsferdig stand)(l2) (for eventuelt hjuloppheng med nivåregulering angis normal 
driftsstilling):  ..................................................................................................................................

2.7.1.4.  Overheng foran(13):  ........................................................................................................................

2.7.1.4.1.  Frivinkel foran: ......... grader

2.7.1.5.  Overheng bak(14):  ...........................................................................................................................

2.7.1.5.1.  Frivinkel bak: ......... grader

2.7.1.5.2.  Koplingspunktets minste og største tillatte overheng(14):  ..............................................................

2.7.1.6.  Bakkeklaring(15):

2.7.1.6.1.  Mellom akslene:  .............................................................................................................................

2.7.1.6.2.  Under forakselen (-akslene):  ..........................................................................................................

2.7.1.6.3.  Under bakakselen (-akslene):  .........................................................................................................

2.7.1.7.  Ytterste tillatte plassering av karosseriets tyngdepunkt og/eller innvendige innretninger og/eller 
utstyr og/eller nyttelast:  ..................................................................................................................
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2.7.2.  For understell med karosseri:

2.7.2.1.  Lengde(10):  ......................................................................................................................................

2.7.2.1.1.  Lasteflatens lengde:  ........................................................................................................................

2.7.2.2.  Bredde(11):  ......................................................................................................................................

2.7.2.3.  Høyde (i driftsferdig stand)(l2) (for eventuelt hjuloppheng med nivåregulering angis normal 
driftsstilling):  ..................................................................................................................................

2.7.2.4.  Overheng foran(13):  ........................................................................................................................

2.7.2.4.1.  Frivinkel foran: ......... grader

2.7.2.5.  Overheng bak(14):  ...........................................................................................................................

2.7.2.5.1.  Frivinkel bak: ......... grader

2.7.2.5.2.  Koplingspunktets minste og største tillatte overheng(14):  ..............................................................

2.7.2.6.  Bakkeklaring(15):

2.7.2.6.1.  Mellom akslene:  .............................................................................................................................

2.7.2.6.2.  Under forakselen (-akslene):  ..........................................................................................................

2.7.2.6.3.  Under bakakselen (-akslene):  .........................................................................................................

2.7.2.7.  Rampevinkel(22): ......... grader

2.7.2.8.  Ytterste tillatte plassering av nyttelastens tyngdepunkt (ved ikke-ensartet  
belastning):  .....................................................................................................................................

3.  MOTOR

3.1.  Del 1 — Allment

3.1.1.  Representativ motor/Motortype(1)(21)

 Produsentens registrerte varemerke(r):  ..........................................................................................

3.1.2.  Representativ motors og (eventuelt) motorfamiliens type og handelsbetegnelse(1):  ....................

3.1.3.  Motoren(e) er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen, og merkingens festemåte:

3.1.3.1.  Plassering av og festemåte for motortypens identifikasjonstegn:  ..................................................

3.1.3.2.  Plassering og festemåte for EF-typegodkjenningsnummeret:  .......................................................

3.1.4.  Produsentens navn og adresse:  .......................................................................................................

3.1.5.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:  ....................................................................................

3.1.6.  Virkemåte/arbeidsprinsipp:

 —  elektrisk tenning/kompresjonstenning(1)

 —  direkte/indirekte innsprøyting(1)

 —  totakts/firetakts(1)
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3.1.7.  Drivstoff:

 diesel/bensin/LPG/annet(1)

3.2.  Del 2 — Motortype

 Hovedkjennetegn ved motortypen

3.2.1.  Beskrivelse av motor med kompresjonstenning:

3.2.1.1.  Produsent:  .......................................................................................................................................

3.2.1.2.  Motortype montert av produsenten:  ...............................................................................................

3.2.1.3.  Totakts/firetakts(1)

3.2.1.4.  Innvendig diameter: ......... mm

3.2.1.5. Slaglengde: ......... mm

3.2.1.6.  Antall sylindrer og deres plassering:  ..............................................................................................

3.2.1.7. Slagvolum: ......... cm3

3.2.1.8.  Nominelt turtall: ......... min-1

3.2.1.9.  Største dreiemoment: ......... min-1

3.2.1.10.  Kompresjonsforhold(2):  ..................................................................................................................

3.2.1.11.  Forbrenningssystem:  ......................................................................................................................

3.2.1.12.  Tegning(er) av forbrenningskammer og stempeltopp:  ...................................................................

3.2.1.13.  Minste tverrsnitt av innsugings- og eksosrør:  ................................................................................

3.2.1.14.  Kjølesystem:

3.2.1.14.1.  Væske:

3.2.1.14.1.1. Væsketype:  .....................................................................................................................................

3.2.1.14.1.2.  Sirkulasjonspumpe/-pumper: med/uten(1)

3.2.1.14.1.3.  Kjennetetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt):  .......................................................................

3.2.1.14.1.4.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  ......................................................................................................

3.2.1.14.2.  Luft:

3.2.1.14.2.1.  Vifte: med/uten(1)

3.2.1.14.2.2.  Kjennetetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt):  .......................................................................

3.2.1.14.2.3.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  ......................................................................................................

3.2.1.15.  Temperatur tillatt av produsenten:

3.2.1.15.1. Væskekjøling: høyeste temperatur ved utløp: ......... K
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3.2.1.15.2.  Luftkjøling: referansepunkt  ............................................................................................................

 Høyeste temperatur ved referansepunkt: ......... K

3.2.1.15.3.  Høyeste lufttemperatur i utløpet fra ladeluftkjøleren (eventuelt): ......... K

3.2.1.15.4.  Høyeste eksostemperatur i eksosrørene som grenser til eksosmanifoldens utløpsflens: ......... K

3.2.1.15.5.  Temperatur i smøremiddelet: laveste: ......... K, høyeste: ......... K

3.2.1.16.  Overlader: med/uten(1)

3.2.1.16.1.  Merke:  ............................................................................................................................................

3.2.1.16.2.  Type:  ...............................................................................................................................................

3.2.1.16.3. Beskrivelse av systemet (f.eks. største trykk, overtrykksventil, eventuelt):  ..................................  

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

3.2.1.16.4. Mellomkjøler: med/uten(1)

3.2.1.17.  Innsugingssystem: største tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og full belastning: 
......... kPa

3.2.1.18.  Eksosanlegg: største tillatte mottrykk ved nominelt turtall og full belastning: ......... kPa

3.2.2.  Supplerende forurensingsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke omfattes 
av andre numre)

 Beskrivelse og/eller skisse(r):  ........................................................................................................

3.2.3.  Drivstofftilførsel:

3.2.3.1.  Matepumpe:

 Trykk(2) ......... kPa eller karakteristikkdiagram:

3.2.3.2.  Innsprøytingssystem:

3.2.3.2.1.  Pumpe:

3.2.3.2.1.1. Merke(r):  ........................................................................................................................................

3.2.3.2.1.2. Type(r):  ...........................................................................................................................................

3.2.3.2.1.3. Gjennomstrømningsmengde: ......... mm3(2) per innsprøyting eller per syklus ved et pumpeturtall 
på henholdsvis: ......... min-1 (nominelt) og: ......... min-1 (største dreiemoment), eller diagram.

 Angi metode som er brukt: på motor/prøvingsbenk(1)

3.2.3.2.1.4. Forinnsprøyting:

3.2.3.2.1.4.1. Forinnsprøytingskurve(2):  ..............................................................................................................

3.2.3.2.1.4.2. Innstilling(2):  ..................................................................................................................................

3.2.3.2.2.  Innsprøytingsrør:

3.2.3.2.2.1. Lengde(r): ......... mm

3.2.3.2.2.2. Innvendig diameter: ......... mm
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3.2.3.2.3.  Innsprøytingsdyse(r):

3.2.3.2.3.1. Merke(r):  ........................................................................................................................................

3.2.3.2.3.2.  Type(r):  ...........................................................................................................................................

3.2.3.2.3.3.  Åpningstrykk(2): ......... kPa eller diagram(1)

3.2.3.2.4.  Turtallsregulator:

3.2.3.2.4.1. Merke(r):  ........................................................................................................................................

3.2.3.2.4.2. Type(r):  ...........................................................................................................................................

3.2.3.2.4.3. Turtall ved begynnelse av avregulering ved full belastning(2): ......... min-1

3.2.3.2.4.4. Høyeste turtall uten belastning(2): ......... min-1

3.2.3.2.4.5. Tomgangsturtall(2): ......... min-1

3.2.3.3.  Kaldstartsystem:

3.2.3.3.1. Merke(r):  ........................................................................................................................................

3.2.3.3.2.  Type(r):  ...........................................................................................................................................

3.2.3.3.3. Beskrivelse:  ....................................................................................................................................

3.2.4.  Ventilinnstilling:

3.2.4.1.  Største ventilløftehøyde og åpnings- og lukkevinkler i forhold til øvre dødpunkt eller tilsvarende 
spesifikasjon:  ..................................................................................................................................

3.2.4.2.  Oppgitt ventilklaring og/eller innstillingsområde(1):  .....................................................................

3.2.5.  Elektronisk styrte funksjoner

 Dersom motoren har elektronisk styrte funksjoner, må relevante opplysninger om ytelse 
framlegges:  .....................................................................................................................................

3.2.5.1.  Merke:  ............................................................................................................................................

3.2.5.2.  Type:  ...............................................................................................................................................

3.2.5.3.  Delenummer:  ..................................................................................................................................

3.2.5.4.  Plassering av elektronisk styreenhet:

3.2.5.4.1.  Registrerte deler:  ............................................................................................................................

3.2.5.4.2.  Styrte deler:  ....................................................................................................................................

3.3.  Del 3 — Motorfamilie med kompresjonstenning

 Hovedkjennetegn ved motorfamilien

3.3.1.  Liste over motortyper som utgjør familien:

3.3.1.1.  Motorfamiliens navn:  .....................................................................................................................
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3.3.1.2.  Spesifikasjon av motortyper innen familien:

Representativ 
motor

Motortyper

Antall sylindrer

Nominelt turtall (min-1)

Drivstofftilførsel per takt (mm3) ved nominelt 
turtall

Nominell netto effekt(kW)

Største dreiemoment (min-1)

Drivstofftilførsel per takt (mm3) ved største 
dreiemoment

Største dreiemoment (Nm)

Tomgangsturtall (min-1)

Slagvolum i % av representativ motor 100

3.4.  Del 4 — Motortype innen familien

 Hovedkjennetegn ved familiens representative motortype(21)

3.4.1.  Beskrivelse av motor med kompresjonstenning:

3.4.1.1.  Produsent:  .......................................................................................................................................

3.4.1.2.  Motortype montert av produsenten:  ...............................................................................................

3.4.1.3.  Totakts/firetakts(1)

3.4.1.4.  Innvendig diameter: ......... mm

3.4.1.5.  Slaglengde: ......... mm

3.4.1.6.  Antall sylindrer og deres innretning:  .............................................................................................

3.4.1.7.  Slagvolum: ......... cm3

3.4.1.8.  Nominelt turtall: ......... min-1

3.4.1.9.  Største dreiemoment: ......... min-1

3.4.1.10.  Kompresjonsforhold(2):  ..................................................................................................................

3.4.1.11.  Forbrenningssystem:  ......................................................................................................................
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3.4.1.12.  Tegning(er) av forbrenningskammer og stempeltopp:

3.4.1.13.  Minste tverrsnitt av innsugings- og eksosrør:  ................................................................................

3.4.1.14.  Kjølesystem:

3.4.1.14.1.  Væske:

3.4.1.14.1.1.  Væsketype:  .....................................................................................................................................

3.4.1.14.1.2.  Sirkulasjonspumpe/-pumper: med/uten(1)

3.4.1.14.1.3.  Kjennetetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt):  .......................................................................

3.4.1.14.1.4.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  ......................................................................................................

3.4.1.14.2.  Luft:

3.4.1.14.2.1.  Vifte: med/uten(1)

3.4.1.14.2.2.  Kjennetetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt):  .......................................................................

3.4.1.14.2.3.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  ......................................................................................................

3.4.1.15.  Temperatur tillatt av produsenten:

3.4.1.15.1.  Væskekjøling: høyeste temperatur ved utløp: ......... K

3.4.1.15.2.  Luftkjøling: referansepunkt  ............................................................................................................

 Høyeste temperatur ved referansepunkt: ......... K

3.4.1.15.3.  Høyeste lufttemperatur i utløpet fra ladeluftkjøleren (eventuelt): ......... K

3.4.1.15.4.  Høyeste eksostemperatur i eksosrørene som grenser til eksosmanifoldens utløpsflens: ......... K

3.4.1.15.5.  Temperatur i smøremiddelet: laveste: ......... K, høyeste: ......... K

3.4.1.16.  Overlader: med/uten(1)

3.4.1.16.1.  Merke:  ............................................................................................................................................

3.4.1.16.2.  Type:  ...............................................................................................................................................

3.4.1.16.3.  Beskrivelse av systemet (f.eks. største trykk, overtrykksventil, eventuelt): 

3.4.1.16.4.  Mellomkjøler: med/uten(1)

3.4.1.17.  Innsugingssystem: største tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og full  
belastning: ......... kPa

3.4.1.18.  Eksosanlegg: største tillatte mottrykk ved nominelt turtall og full belastning: ......... kPa

3.4.2.  Supplerende forurensingsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke omfattes 
av et annet nummer)

 Beskrivelse og/eller(1) diagram(mer):  ............................................................................................

3.4.3.  Drivstofftilførsel:
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3.4.3.1.  Matepumpe:

 Trykk(2) ......... kPa eller karakteristikkdiagram:

3.4.3.2.  Innsprøytingssystem:

3.4.3.2.1.  Pumpe:

3.4.3.2.1.1.  Merke(r):  ........................................................................................................................................

3.4.3.2.1.2.  Type(r):  ...........................................................................................................................................

3.4.3.2.1.3.  Gjennomstrømningsmengde: ......... mm3(2) per innsprøyting eller per syklus ved et pumpeturtall 
på henholdsvis: ......... min-1 (nominelt) og: ......... min-1 (største dreiemoment), eller diagram.

 Angi metode som er brukt: på motor/prøvingsbenk(1)

3.4.3.2.1.4.  Forinnsprøyting:

3.4.3.2.1.4.1.  Forinnsprøytingskurve(2):  ..............................................................................................................

3.4.3.2.1.4.2.  Innstilling(2):  ..................................................................................................................................

3.4.3.2.2.  Innsprøytingsrør:

3.4.3.2.2.1.  Lengde(r): ......... mm

3.4.3.2.2.2.  Innvendig diameter: ......... mm

3.4.3.2.3.  Innsprøytingsdyse(r):

3.4.3.2.3.1.  Merke(r):  ........................................................................................................................................

3.4.3.2.3.2.  Type(r):  ...........................................................................................................................................

3.4.3.2.3.3.  Åpningstrykk(2) eller diagram:  ......................................................................................................

3.4.3.2.4.  Turtallsregulator:

3.4.3.2.4.1.  Merke(r):  ........................................................................................................................................

3.4.3.2.4.2.  Type(r):  ...........................................................................................................................................

3.4.3.2.4.3.  Turtall ved begynnelse av avregulering ved full belastning(2) ......... min-1

3.4.3.2.4.4.  Høyeste turtall uten belastning(2) ......... min-1

3.4.3.2.4.5.  Tomgangsturtall(2): ......... min-1

3.4.3.3.  Kaldstartsystem:

3.4.3.3.1.  Merke(r):  ........................................................................................................................................

3.4.3.3.2.  Type(r):  ...........................................................................................................................................

3.4.3.3.3.  Beskrivelse:  ....................................................................................................................................

3.4.4.  Ventilinnstilling:

3.4.4.1.  Største ventilløftehøyde og åpnings- og lukkevinkler i forhold til øvre dødpunkt eller tilsvarende 
spesifikasjon:  ..................................................................................................................................

3.4.4.2.  Oppgitt ventilklaring og/eller innstillingsområde(1):  .....................................................................
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3.4.5.  Elektronisk styrte funksjoner

 Dersom motoren har elektronisk styrte funksjoner, må opplysninger om deres ytelse framlegges, 
særlig:

3.4.5.1.  Merke:  ............................................................................................................................................

3.4.5.2.  Type:  ...............................................................................................................................................

3.4.5.3.  Delenummer:  ..................................................................................................................................

3.4.5.4.  Plassering av elektronisk styreenhet:

3.4.5.4.1.  Registrerte deler:  ............................................................................................................................

3.4.5.4.2.  Styrte deler:  ....................................................................................................................................

3.5.  Drivstofftank(er):

3.5.1.  Antall, kapasitet, materialer:  ..........................................................................................................

3.5.2.  Tegning, fotografi eller beskrivelse som tydelig angir tanken(e)s plassering:  ..............................

3.5.3.  Reservetank(er) for drivstoff:

3.5.3.1.  Antall, kapasitet, materialer:  ..........................................................................................................

3.5.3.2.  Tegning, fotografi eller beskrivelse som tydelig angir tanken(e)s plassering:  ..............................

3.6.  Nominell effekt: ......... kW, ved ......... min-1 ved standardinnstilling (i samsvar med direktiv 
97/68/EF)

3.6.1.  Valgfritt: Effekt ved eventuelt kraftuttak (i samsvar med OECD-kode 1 eller 2 eller ISO 789-
1:1990), ved nominelt/nominelle turtall

Nominelt turtall PTO (min-1) Tilsvarende motorturtall (min-1) Effekt (kW)

1-540 ................................................................... ...................................................................

2-1 000 ................................................................... ...................................................................

3.7.  Største dreiemoment: ......... Nm, ved ......... min-1 (i samsvar med direktiv 97/68/EF)

3.8.  Andre drivmotorer (elektrisk tenning, osv.), eller kombinasjoner av disse (spesifikasjoner for 
delene i slike motorer):  ..................................................................................................................

3.9.  Luftfilter:

3.9.1. Merke(r):  ........................................................................................................................................

3.9.2.  Type(r):  ...........................................................................................................................................

3.9.3.  Gjennomsnittlig undertrykk ved største effekt: ......... kPa

3.10.  Eksosanlegg:

3.10.1.  Beskrivelse og diagrammer:  ...........................................................................................................
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3.10.2.  Merke(r):  ........................................................................................................................................

3.10.3.  Type(r):  ...........................................................................................................................................

3.11.  Elektrisk system:

3.11.1.  Nominell spenning, positiv/negativ jording(1): ......... V

3.11.2.  Generator:

3.11.2.1.  Type:  ...............................................................................................................................................

3.11.2.2.  Nominell effekt: ......... VA

4.  KRAFTOVERFØRING(16)

4.1.  Diagram over kraftoverføringen:  ...................................................................................................

4.2.  Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):  ..................................................................................

4.2.1.  Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske delene (eventuelle):  ..............................................

4.3.  Treghetsmoment for motorsvinghjulet:  ..........................................................................................

4.3.1.  Ekstra treghetsmoment dersom intet gir er innkoplet:  ...................................................................

4.4.  Clutch (type), eventuelt:  .................................................................................................................

4.4.1.  Største dreiemomentomforming, eventuelt:  ...................................................................................

4.5.  Girkasse (type, direkte kopling, betjeningsmåte), eventuelt:

4.6.  Utvekslingsforhold (eventuelt), med eller uten reduksjonsgirkasse(17)

Gir Girkassens utveksling 
Utveksling for 

reduksjonsgirkasse 
Differensialens 

utveksling 
Samlet utveksling

Største for CVT(1)

1

2

3

Minste for CVT(1)

Revers

1

...

(1)  Kontinuerlig variabel kraftoverføring.

4.6.1.  Største dekkdimensjon på drivaksler:  ............................................................................................

4.7.  Traktorens beregnede høyeste konstruksjonshastighet i høyeste gir (oppgi faktorer som er brukt i 
beregningen)(17): ......... km/t

4.7.1.  Målt høyeste hastighet: ......... km/t
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4.8.  Faktisk strekning drivhjulene tilbakelegger ved en hel omdreining: ..........

4.9.  Turtallsregulator: ja/nei(1)

4.9.1.  Beskrivelse:  ....................................................................................................................................

4.10.  Hastighetsmåler, turteller og eventuell timeteller

4.10.1.  Hastighetsmåler (eventuell)

4.10.1.1.  Virkemåte for og beskrivelse av drivmekanismen:  ........................................................................

4.10.1.2.  Instrumentkonstanten:  ....................................................................................................................

4.10.1.3.  Målemekanismens toleranse:  .........................................................................................................

4.10.1.4.  Kraftoverføringens samlede utveksling:  ........................................................................................

4.10.1.5.  Tegning av instrumentskiven eller av andre visningsformer:  ........................................................

4.10.1.6.  Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske delene:  ..................................................................

4.10.2.  Turteller og timeteller (eventuell): ja/nei(1)

4.11.  Differensialsperre (eventuell): ja/nei(1)

4.12.  Kraftuttak (omdreininger per minutt og forholdet mellom dette tallet og motorturtallet) (antall, 
type og plassering)

4.12.1.  —  hovedkraftuttak:  ......................................................................................................................

4.12.2.  —  andre:  .......................................................................................................................................

4.12.3.  Avskjerming av kraftuttak (beskrivelse, mål, tegninger, fotografier):  ...........................................

4.13.  Avskjerming av motordeler, utstikkende deler og hjul (beskrivelser, tegninger, skisser, 
fotografier):

4.13.1.  Ensidig avskjerming:  ......................................................................................................................

4.13.2.  Flersidig avskjerming:  ....................................................................................................................

4.13.3. Fullstendig avskjerming:  ................................................................................................................

4.14.  Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske delene (eventuelle):  ..............................................

5.  AKSLER

5.1.  Beskrivelse av hver aksel:  ..............................................................................................................

5.2.  Merke (eventuelt):  ..........................................................................................................................

5.3.  Type (eventuelt):  ............................................................................................................................

6. HJULOPPHENG (eventuelt)

6.1.  Største/minste kombinasjoner av dekk/hjul (eventuelt) (mål, kjennetegn, lufttrykk ved bruk på 
vei, største tillatte belastning, felgdimensjoner og kombinasjoner foran/bak):  .............................
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6.2.  Type hjuloppheng (eventuelt) for hver aksel eller hvert hjul:  .......................................................

6.2.1.  Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.2.2.  Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske delene (eventuelle):  ..............................................

6.3.  Andre innretninger (eventuelle):  ....................................................................................................

7.  STYRING (beskrivende diagram)

7.1.  Styringskategori: manuell/hjelpekraft/servostyring(1)

7.1.1.  Vendbar førerplass (beskrivelse):  ...................................................................................................

7.2.  Overføring og betjeningsinnretning

7.2.1.  Type overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):  ......................................

7.2.2.  Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):  .............

7.2.2.1.  Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske delene (eventuelle):  ..............................................

7.2.3.  Eventuell hjelpekrafttype:  ..............................................................................................................

7.2.3.1.  Virkemåte og funksjonsdiagram, merke(r) og type(r):  ..................................................................

7.2.4.  Diagram over hele styreinnretningen som viser hvor på kjøretøyet de forskjellige innretningene 
som påvirker kjøretøyets styring, er plassert:  ................................................................................

7.2.5.  Skjematisk(e) diagram(mer) over betjeningsinnretning(er) for styring:  ........................................

7.2.6.  Eventuelt innstillingsområde og -måte for betjeningsinnretningen for styring:  ............................

7.3.  Hjulenes største svingvinkel (eventuelt):

7.3.1.  Til høyre: ......... grader                           Antall omdreininger på rattet: .........

7.3.2.  Til venstre: ......... grader                        Antall omdreininger på rattet: .........

7.4.  Minste vendesirkel (uten bremsing)(18)

7.4.1.  Til høyre: ......... mm

7.4.2.  Til venstre: ......... mm

7.5.  Innstillingsmåte for betjeningsinnretningen for styring (eventuelt):  .............................................

7.6.  Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske delene (eventuelle):  ..............................................

8.  BREMSER (totalskisse og driftsskisse)(19)

8.1.  Driftsbremseanlegg:  .......................................................................................................................

8.2.  Nødbremseanlegg (eventuelt):  .......................................................................................................

8.3.  Parkeringsbremseanlegg:  ................................................................................................................

8.4.  Eventuell(e) tilleggsbremseinnretning(er) (særlig mellomakselbremser):  ....................................

8.5.  For kjøretøyer med blokkeringsfritt bremsesystem: Beskrivelse av systemets virkemåte (herunder 
eventuelle elektroniske deler), blokkskjema over det elektriske system, skjema over de hydrauliske 
eller pneumatiske kretser:  ....................................................................................................................
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8.6.  Liste over bremseanleggets deler, behørig identifisert:  .................................................................

8.7.  Dimensjoner for største tillatte dekk på bremsede aksler:  .............................................................

8.8. Beregning av bremseanlegget (bestemmelse av forholdet mellom den samlede bremsekraft på 
hjulenes omkrets og kraften påført bremsebetjeningsinnretningen):  .............................................

8.9.  Låsing av venstre og høyre bremsebetjeningsinnretning:  ..............................................................

8.10.  Eventuelle særlige kraftkilder (kjennetegn, energibeholdernes kapasitet, høyeste og laveste 
trykk, manometer og varslingsinnretning for minstetrykk på instrumentbord, vakuumtanker og 
tilførselsventil, tilførselskompressorer, overholdelse av bestemmelser om trykkapparater):  ........

8.11.  Kjøretøyer utstyrt for bremsing av tilhenger

8.11.1.  Betjeningsinnretning for tilhengerbremseanlegg (beskrivelse, spesifikasjoner):  ..........................

8.11.2.  Mekanisk/hydraulisk/pneumatisk kopling(1)

8.11.3.  Forbindelser, koplinger, verneinnretninger (beskrivelse, tegning, skisse):  ...................................

8.11.4.  Tilslutning til én eller to slange(r)(1)

8.11.4.1.  Matetrykk (én slange): ......... kPa

8.11.4.2.  Matetrykk (to slanger): ......... kPa

9.  SYNSFELT, VINDUER, VINDUSVISKERE OG SPEIL

9.1.  Synsfelt

9.1.1.  Tegning(er) eller fotografi(er) som viser plasseringen av deler i synsfeltet forover:  ....................

9.2.  Vinduer

9.2.1.  Data for rask bestemmelse av referansepunktet:  ...........................................................................

9.2.2.  Frontrute(r)

9.2.2.1. Materiale(r) som er brukt:  ..............................................................................................................

9.2.2.2.  Monteringsmåte:  .............................................................................................................................

9.2.2.3.  Helningsvinkel/vinkler: ......... grader

9.2.2.4.  EF-typegodkjenningsmerke(r):  ......................................................................................................

9.2.2.5.  Tilbehør til frontruten og dettes plassering og kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske 
deler:  .....................................................................................................................................................

9.2.3.  Andre vinduer

9.2.3.1.  Plassering:  ......................................................................................................................................

9.2.3.2.  Materiale(r) som er brukt:  ..............................................................................................................

9.2.3.3.  EF-typegodkjenningsmerke(r):  ......................................................................................................

9.2.3.4.  Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske delene (eventuelle) i betjeningsmekanismen for 
sidevinduer:  ..........................................................................................................................................



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 30/28 8.6.2006

9.3.  Vindusviskere: ja/nei(1) (beskrivelse, antall, hastighet):  ................................................................

9.4.  Speil

9.4.1.  Klasse(r):  ........................................................................................................................................

9.4.2. EF-typegodkjenningsmerke(r): . .....................................................................................................

9.4.3.  Plassering i forhold til kjøretøyets oppbygning (tegninger):  .........................................................

9.4.4.  Festemåte(r):  ...................................................................................................................................

9.4.5.  Tilleggsutstyr som kan begrense synsfeltet bakover:  ....................................................................

9.4.6.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler i justeringssystemet:  ...........................

9.5.  Avisings- og avduggingsanlegg

9.5.1.  Teknisk beskrivelse:  .......................................................................................................................

10.  VELTEVERN, BESKYTTELSE MOT VÆRET, SETER, LASTEPLATTFORMER

10.1.  Veltevern (målsatte tegninger, fotografier (eventuelt), beskrivelse)

10.1.1.  Ramme(r):

10.1.1.0.  Finnes: ja/nei(1)

10.1.1.1.  Varemerke(r):  ..................................................................................................................................

10.1.1.2.  EF-typegodkjenningsmerke(r):  ......................................................................................................

10.1.1.3.  Innvendige og utvendige mål:  ........................................................................................................

10.1.1.4.  Materiale(r) og konstruksjonsmåte:  ...............................................................................................

10.1.2.  Førerhytte(r)

10.1.2.0.  Finnes: ja/nei(1)

10.1.2.1.  Varemerke(r):  ..................................................................................................................................

10.1.2.2.  EF-typegodkjenningsmerke(r):  ......................................................................................................

10.1.2.3.  Dører (antall, dimensjoner, åpningsretning, låser og hengsler):  ....................................................

10.1.2.4.  Vinduer og nødutgang(er) (antall, dimensjoner, plassering):  ........................................................

10.1.2.5.  Annen beskyttelse mot været (beskrivelse):  ..................................................................................

10.1.2.6.  Innvendige og utvendige mål:  ........................................................................................................

10.1.3.  Veltebøyle(r): montert foran/bak(1), nedfellbare eller ikke(1)

10.1.3.0.  Finnes: ja/nei(1)

10.1.3.1.  Beskrivelse (plassering, fester, osv.):  .............................................................................................
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10.1.3.2.  Varemerke(r) eller handelsnavn: . ...................................................................................................

10.1.3.3.  EF-typegodkjenningsmerke(r):  ......................................................................................................

10.1.3.4.  Dimensjoner:  ..................................................................................................................................

10.1.3.5.  Materiale(r) og konstruksjonsmåte:  ...............................................................................................

10.2.  Manøvreringsrom i og adgang til førerhytten (beskrivelse, spesifikasjoner, eller målsatte 
tegninger):  ............................................................................................................................................

10.3.  Seter og fotstøtter

10.3.1.  Førersete(r) (tegninger, fotografier, beskrivelse):  ..........................................................................

10.3.1.1.  Varemerke(r) eller handelsnavn:  ....................................................................................................

10.3.1.2.  EF-typegodkjenningsmerke(r):  ......................................................................................................

10.3.1.3.  Kategori setetype: kategori A klasse I/II/III, kategori B(1):

10.3.1.4.  Plassering og hovedkjennetegn:  .....................................................................................................

10.3.1.5.  Justeringssystem:  ............................................................................................................................

10.3.1.6.  Forskyvnings- og låsesystem:  ........................................................................................................

10.3.2.  Passasjerseter (antall, dimensjoner, plassering og spesifikasjoner):  ..............................................

10.3.3.  Fotstøtter (antall, dimensjoner og plassering):  ...............................................................................

10.4.  Lasteplattform

10.4.1.  Dimensjoner: ......... mm

10.4.2.  Plassering:  ......................................................................................................................................

10.4.3.  Teknisk tillatt belastning: ......... kg

10.4.4.  Belastningens fordeling på akslene: ......... kg

10.5.  Radiostøydemping

10.5.1.  Beskrivelse og tegninger/fotografier av form og materialer i den del av karosseriet som utgjør 
motorrommet og de deler av kupeen som er nærmest dette:  .........................................................

10.5.2.  Tegninger eller fotografier av plasseringen av metalldelene som er montert i motorrommet (f.eks. 
varmeapparater, reservehjul, luftfilter, styreinnretning osv.):  .............................................................

10.5.3.  Tabell over og tegning av radiostøydempingsutstyr:  .....................................................................

10.5.4.  Angivelse av nominell verdi for likestrømsmotstanden, og, når det gjelder motstandstennkabler, 
deres nominelle motstand per meter:  ..................................................................................................

11.  LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER (målsatte utvendige skisser av kjøretøyet som viser 
hvor de lysende flater på alle innretningene er plassert; antall, elektriske forbindelser, EF-
typegodkjenningsmerke og fargen på lysene) 

11.1.  Lovbestemte innretninger

11.1.1.  Lykt for nærlys:  ..............................................................................................................................

11.1.2.  Lykt for markeringslys foran: . .......................................................................................................



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 30/30 8.6.2006

11.1.3.  Lykt for markeringslys bak:  ...........................................................................................................

11.1.4.  Lykt for retningslys:

 —  foran:  .......................................................................................................................................

 —  bak:  ..........................................................................................................................................

 —  på sidene:  .................................................................................................................................

11.1.5.  Refleksinnretning bak:  ...................................................................................................................

11.1.6.  Lykt for kjennemerke bak:  .............................................................................................................

11.1.7.  Lykt for stopplys:  ...........................................................................................................................

11.1.8.  Lykt for nødsignallys:  ....................................................................................................................

11.2.  Valgfrie innretninger

11.2.1.  Lykt for fjernlys:  ............................................................................................................................

11.2.2.  Lykt for tåkelys foran:  ....................................................................................................................

11.2.3.  Lykt for tåkelys bak: . .....................................................................................................................

11.2.4.  Lykt for ryggelys:  ...........................................................................................................................

11.2.5.  Lykt for arbeidslys: . .......................................................................................................................

11.2.6.  Lykt for parkeringslys:  ...................................................................................................................

11.2.7.  Lykt for toppmarkeringslys:  ...........................................................................................................

11.2.8.  Funksjonskontrollinnretning(er) for tilhengers lykt for retningslys:  .............................................

11.3.  Kort beskrivelse av eventuelle andre elektriske/elektroniske deler enn lykter:  ............................

12.  FORSKJELLIG

12.1.  Signalhorn (plassering):  .................................................................................................................

12.1.1.  EF-typegodkjenningsmerke(r):  ......................................................................................................

12.2.  Mekaniske koplinger mellom traktor og tilhengere

12.2.1.  Koplingstype(r):  .............................................................................................................................

12.2.2.  Varemerke(r): . .................................................................................................................................

12.2.3.  EF-typegodkjenningsmerke(r):  ......................................................................................................

12.2.4.  Innretning konstruert for en største horisontal belastning på ......... kg, eventuelt for en største 
vertikal belastning på ......... kg (20)

12.3.  Hydraulisk løfteredskap – trepunktskopling: ja/nei(1)

12.4.  Kontakt for lys- og lyssignalinnretninger på tilhenger (beskrivelse):  ...........................................  
 .........................................................................................................................................................  
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12.5.  Betjeningsinnretningenes montering, plassering, virkemåte og merking (beskrivelse, fotografier 
eller diagrammer):  ..........................................................................................................................

12.6.  Plassering av kjennemerke bak (form og dimensjoner):  ...............................................................

12.7.  Dragøye (målsatt tegning):  .............................................................................................................

12.8.  Beskrivelse av elektronisk utstyr i kjøretøyet som brukes til drift og betjening av redskap som er 
montert på kjøretøyet eller som trekkes: .........................................................................................  

  

MERKNADER
(1)  Stryk det som ikke passer.
(2)  Angi toleransen.
(3)  For deler som er blitt typegodkjent, kan det i stedet for en beskrivelse gis en henvisning til typegodkjenningen. Beskrivelse av en 

del er også unødvendig dersom dens konstruksjon klart framgår av diagrammer eller skisser som er vedlagt dokumentet. Oppgi 
numrene på de relevante vedleggene for hvert punkt der det må vedlegges fotografier eller tegninger.

(4)  Klassifisering i henhold til definisjonene fastsatt i vedlegg II kapittel A til direktiv 2003/37/EF.
(5)  ISO-standard 612:1978 og 1176:1990.
(6)  Førerens masse forutsettes å være 75 kg.
(7)  Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold.
(8)  ISO-standard 612/-6.4:1978.
(9)  ISO-standard 4004:1983.
(10)  ISO-standard 612/-6.1:1978.
(11)  ISO-standard 612/-6.2:1978.
(12)  ISO-standard 612/-6.3:1978.
(13)  ISO-standard 612/-6.6:1978.
(14)  ISO-standard 612/-6.7:1978.
(15)  ISO-standard 612/-8:1978.
(16)  De fastsatte opplysninger skal gis for alle eventuelle varianter.
(17)  En toleranse på 5 % tillates. Denne bestemmelsen må være basert på en målt hastighet som ikke overstiger 43 km/t, medregnet 

toleransen på 3 km/t (se direktiv 98/89/EF).
(18)  ISO-standard 789-3:1993.
(19)  For hver bremseinnretning angis:
 – bremsenes type og beskaffenhet (målsatt skisse) (trommelbrems, skivebrems osv., bremsede hjul, forbindelse til bremsede 

hjul, friksjonsmateriale – egenskaper og virkeområde, tromlenes, skoenes eller skivenes radius, tromlenes vekt, og 
justeringsinnretninger),

 – kraftoverføring og betjening (legg ved diagram) (konstruksjon, innstilling, utvekslinger, betjeningens tilgjengelighet og 
plassering, sperreskralle ved mekanisk kraftoverføring, kjennetegnene til hoveddelene i kraftoverføringen, hovedsylinder og 
hovedstempel, bremsesylinder).

(20)  Verdier for koplingens mekaniske motstandsevne.
(21) Ved søknad som omfatter mer enn én representativ motor, må det sendes inn eget skjema for hver av dem.
(22)  ISO-standard 612/-9:1978.
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MODELL B

Forenklet opplysningsdokument i forbindelse med EF-typegodkjenning av en kjøretøytype

DEL I

Modell B skal brukes når det foreligger ett eller flere EF-typegodkjenningsdokumenter eller EF-typegodkjenningsdok
umenter for deler som er utstedt i henhold til et særdirektiv.

Numrene på de aktuelle EF-typegodkjenningsdokumenter eller EF-typegodkjenningsdokumenter for deler må oppgis 
i tabellen i del III.

Opplysningene nevnt i vedlegg III (samsvarssertifikat) må oppgis for hvert kapittel (nummerert fra 1 til 12) nedenfor 
og for hver kjøretøytype/-variant/-versjon.

Dersom det ikke foreligger noe EF-typegodkjenningsdokument eller EF-typegodkjenningsdokument for deler, 
utstedt i henhold til et særdirektiv, må de tilsvarende kapitlene utfylles med opplysningene som kreves i modell A for 
opplysningsdokumentet.

0.  ALLMENT

0.1. Merke(r) (varemerke registrert av produsenten):  .........................................................................................

0.2.  Type (angi eventuelle varianter og versjoner):  .............................................................................................

0.2.0.  Kjøretøyets oppbyggingsstadium:

 for ferdigoppbygd/etappevis ferdigoppbygd/delvis oppbygd kjøretøy(1) 

 Dersom et kjøretøy er etappevis ferdigoppbygd, skal den forrige produsentens navn og adresse samt det 
delvis oppbygde eller ferdigoppbygde kjøretøyets typegodkjenningsnummer angis.

0.2.1.  Handelsnavn (eventuelt):  ..............................................................................................................................

0.3.  Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen:

0.3.1.  Produsentskilt (plassering og festemåte):  .....................................................................................................

0.3.2.  Understellsnummer (plassering): . ................................................................................................................

4.  Kjøretøygruppe(1):  ........................................................................................................................................

0.5.  Produsentens navn og adresse:  .....................................................................................................................

0.7.  For deler eller tekniske enheter, plassering av og festemåte for typegodkjenningsmerket: .........................  
 .......................................................................................................................................................................

0.8.  Monteringsanleggets (-anleggenes) navn og adresse(r):  ..............................................................................

1.  KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

 (Vedlegg fotografier tatt trekvart en face forfra og bakfra eller tegninger av en representativ versjon, samt 
en målsatt tegning av hele kjøretøyet.)

2.  MASSER OG DIMENSJONER

3.  MOTOR

4.  KRAFTOVERFØRING

5.  AKSLER

6.  HJULOPPHENG

7.  STYRING

8.  BREMSER

9.  SYNSFELT, VINDUER, VINDUSVISKERE OG SPEIL

10.  VELTEVERN, BESKYTTELSE MOT VÆRET, SETER, LASTEPLATTFORM
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11.  LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER

12.  FORSKJELLIG

MERKNAD

(1)  Klassifisering i henhold til definisjonene fastsatt i kapittel A i vedlegg II til direktiv 2003/37/EF.

DEL II

Tabell som viser de tillatte kombinasjonene i de forskjellige versjonene av de delene i del I som det finnes flere 
rubrikker for. For hver av disse delene skal hver rubrikk tildeles en bokstav som skal angi rubrikken eller rubrikkene i 
tabellen for en eller flere bestemte deler som gjelder for en bestemt versjon.

Det skal utarbeides en egen tabell for hver variant av typen.

Flere rubrikker som fritt kan kombineres innenfor en variant, skal føres i kolonnen «Alle versjoner».

Rubrikk nr. Alle versjoner Versjon 1 Versjon 2 osv. Versjon ‘n’

Opplysningene kan framstilles på annen måte, forutsatt at det opprinnelige formålet oppnås.

Hver variant og versjon skal betegnes med en numerisk eller alfanumerisk kode som også må være angitt i 
samsvarssertifikatet (vedlegg III) for det aktuelle kjøretøyet.

DEL III

Typegodkjenningsnumre tildelt med henvisning til særdirektivene

Gi opplysningene som det anmodes om nedenfor, for de elementer(∗) som gjelder for kjøretøyet.

For EF-typegodkjenningsformål må alle aktuelle EF-typegodkjenningsdokumenter eller EF-typegodkjenningsdokume
nter for deler (med vedlegg) tas med og forelegges for vedkommende godkjenningsmyndigheter.

Emne

EF-typegodkjennings-
nummer eller EF-

typegodkjenningsnummer for 
deler 

Dato for EF-typegodkjenning 
eller EF-typegodkjenning  

av deler 

Type(r)  
Variant(er)  

Versjon(er) som omfattes

Eksempel

Bremeseanlegg E1*76/432*97/54*0026*00 3.2.2000 MF/320/U

E4*76/432*97/54*0039*00 1.3.2000 MF/320/F

Underskrift:  ........................................................................................................................................................................

Stilling i foretaket:  .............................................................................................................................................................

Dato:  ...................................................................................................................................................................................

(∗) Opplysninger som står på typegodkjenningsdokumentet for det aktuelle anlegget, behøves ikke oppgis her.
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VEDLEGG II

KAPITTEL A

Definisjon av kjøretøygrupper og -typer

A.  Kjøretøygruppene defineres i henhold til følgende klassifisering:

 1.  G r u p p e  T : T r a k t o r e r  m e d  h j u l

 – Gruppe T1: traktorer med hjul, med høyeste konstruksjonshastighet på ikke mer enn 40 km/t, der minste 
sporvidde på den aksel som er nærmest føreren(1), ikke er mindre enn 1 150 mm, med egenmasse i 
driftsferdig stand på mer enn 600 kg, og med bakkeklaring på ikke mer enn 1 000 mm.

 – Gruppe T2: traktorer med hjul, med høyeste konstruksjonshastighet på ikke mer enn 40 km/t, med minste 
sporvidde på mindre enn 1 150 mm, med egenmasse i driftsferdig stand på mer enn 600 kg og med 
bakkeklaring på ikke mer enn 600 mm. Dersom tyngdepunktets høyde for traktoren(2) (målt i forhold til 
bakken) dividert med gjennomsnittlige minste sporvidde for hver aksel overstiger 0,90, begrenses høyeste 
konstruksjonshastighet til 30 km/t.

 – Gruppe T3: traktorer med hjul, med høyeste konstruksjonshastighet på ikke mer enn 40 km/t, og med 
egenmasse i driftsferdig stand på ikke mer enn 600 kg.

 – Gruppe T4: traktorer med hjul til særlige formål, med høyeste konstruksjonshastighet på ikke mer enn 
40 km/t (i henhold til definisjonen i tillegg 1).

 – Gruppe T5: traktorer med hjul, med høyeste konstruksjonshastighet på mer enn 40 km/t.

 2.  G r u p p e  C :  T r a k t o r e r  m e d  b e l t e r

  Traktorer med belter som drives og styres ved hjelp av belter, og som deles inn i klasse C1-C5 på tilsvarende 
måte som klasse T1-T5.

 3.  G r u p p e  R :  T i l h e n g e r e

 – Gruppe R1: tilhengere der summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 
1 500 kg.

 – Gruppe R2: tilhengere der summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 1 500 kg, men 
ikke 3 500 kg.

 – Gruppe R3: tilhengere der summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 1 500 kg, men 
ikke 21 000 kg.

 – Gruppe R4: tilhengere der summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 21 000 kg.

 Hver tilhengergruppe er også merket med bokstaven «a» eller «b», som angir tilhengerens 
konstruksjonshastighet:

 – «a» for traktorer med høyeste konstruksjonshastighet på ikke mer enn 40 km/t,

 – «b» for traktorer med høyeste konstruksjonshastighet på mer enn 40 km/t.

 Eksempel: Rb3 er en tilhengergruppe der summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 
3 500 kg, men ikke 21 000 kg, og som er konstruert for å trekkes av en traktor i gruppe T5.

(1) For traktorer med vendbar føreplass (vendbart sete og ratt) er den aksel som skal anses som nærmest føreren, den der dekkene har 
størst diameter.

(2) I samsvar med ISO-standard 789-6: 1982.
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 4.  G r u p p e  S :  U t s k i f t b a r e  t r u k n e  m a s k i n e r

 – Gruppe S1: utskiftbare trukne jordbruks- eller skogbruksmaskiner der summen av største teknisk tillatte 
masse på hver aksel ikke overstiger 3 500 kg.

 – Gruppe S2: utskiftbare trukne jordbruks- eller skogbruksmaskiner der summen av største teknisk tillatte 
masse på hver aksel overstiger 3 500 kg.

Hver gruppe av utskiftbare trukne maskiner er også merket med bokstaven «a» eller «b», som angir maskinens 
konstruksjonshastighet:

 – «a» for utskiftbare trukne maskiner med høyeste konstruksjonshastighet på ikke mer enn 40 km/t,

 – «b» for utskiftbare trukne maskiner med høyeste konstruksjonshastighet på mer enn 40 km/t.

Eksempel: Sb2 er en gruppe av utskiftbare trukne maskiner der summen av største teknisk tillatte masse på 
hver aksel overstiger 3 500 kg, og som er konstruert for å trekkes av en traktor i gruppe T5.

B.  Definisjon av kjøretøytyper

 1.  T r a k t o r e r  m e d  h j u l :

I dette direktiv menes med:

«type»: traktorer i samme gruppe som er identiske med hensyn til minst følgende hovedpunkter:

 – produsent,

 – produsentens typebetegnelse,

 – hovedkjennetegn ved oppbygning og konstruksjon:

 – sentralrørunderstell/understell med rammebjelker/leddelt understell (åpenbare og grunnleggende 
forskjeller),

 – motor (forbrenningsmotor/elektrisk/hybrid),

 – aksler (antall),

«variant»: traktorer av samme type som er identiske med hensyn til minst følgende hovedpunkter:

 – motor:

 – virkemåte,

 – antall sylindrer og deres plassering,

 – effektforskjell på ikke mer enn 30 % (høyeste effekt skal ikke være mer enn 1,3 ganger laveste 
effekt),

 – slagvolumforskjell på ikke mer enn 20 % (det høyeste tallet skal ikke være mer enn 1,2 ganger det 
laveste tallet),

 – drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse),

 – styrende aksler (antall og plassering),

 – forskjell i største totalmasse på ikke mer enn 10 %,
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 – kraftoverføring (type),

 – veltevern,

 – bremsede aksler (antall),

«versjon» av en variant betyr traktorer som utgjøres av en kombinasjon av punkter som er oppført i 
opplysningspakken i samsvar med vedlegg I.

 2.  T r a k t o r e r  m e d  b e l t e r :  som for traktorer med hjul.

 3.  T i l h e n g e r e :

  «type» betyr tilhengere i samme gruppe som er identiske med hensyn til minst følgende hovedpunkter:

 – produsent,

 – produsentens typebetegnelse,

 – hovedkjennetegn ved oppbygning og konstruksjon,

 – sentralrørunderstell/understell med rammebjelker/leddelt understell (åpenbare og grunnleggende 
forskjeller),

 – aksler (antall),

«variant» betyr tilhengere av samme type som er identiske med hensyn til minst følgende hovedpunkter:

 – styrende aksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse),

 – forskjell i største totalmasse på ikke mer enn 10 %,

 – bremsede aksler (antall).

 4.  U t s k i f t b a r e  t r u k n e  m a s k i n e r :  som for tilhengere.

KAPITTEL B

Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkjenning av kjøretøyer

Del I

Liste over særdirektiver

Nr. Emne
Grunndirektiv og 

vedlegg
EFT L

Anvendelse (se vedlegg 1 når det 
gjelder T4 og C4)

T1 T2 T3 T5 C R S

1.1. Største totalmasse 74/151/EØF I 84 av 28.3.1974, s. 25 X X X X (X) (X) (X)

1.2. Kjennemerke 74/151/EØF II — X X X X I (X) (X)

1.3. Drivstofftank 74/151/EØF III — X X X X I — —

1.4. Ballast 74/151/EØF IV — X X (X) I — —

1.5. Signalhorn 74/151/EØF V — X X X X I — —
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Nr. Emne
Grunndirektiv og 

vedlegg
EFT L

Anvendelse (se vedlegg 1 når det 
gjelder T4 og C4)

T1 T2 T3 T5 C R S

1.6. Lydnivå (utvendig) 74/151/EØF VI — X X X (X) I — —

2.1. Høyeste hastighet
74/152/EØF 
Vedlegg nr. 1

84 av 28.3.1974, s. 33 X X X (X) I — —

2.2. Lasteplattformer
74/152/EØF 
Vedlegg nr. 2

— X X X (X) I — —

3.1. Speil 74/346/EØF 191 av 15.7.1974, s. 1 X X (X) I — —

4.1. Synsfelt og vindusviskere 74/347/EØF 191 av 15.7.1974, s. 5 X X X (X) I — —

5.1. Styring 75/321/EØF 147 av 9.6.1975, s. 24 X X X (X) (X) — —

6.1.
Elektromagnetisk 
kompatibilitet

75/322/EØF 147 av 9.6.1975, s. 28 X X X X I — —

7.1. Bremeseanlegg 76/432/EØF 122 av 8.5.1976, s. 1 X X X — (X) (X) (X)

71/320/EØF 202 av 6.9.1971, s. 37 — — — X — — —

8.1. Passasjerseter 76/763/EØF 262 av 27.9.1976, s. 135 X — X (X) I — —

9.1. Lydnivå (innvendig) 77/311/EØF 105 av 28.4.1977, s. 1 X X X (X) I — —

10.1. Veltevern 77/536/EØF 220 av 29.8.1977, s. 1 X — — (X) (X) — —

12.1. Førersete 78/764/EØF 255 av 18.9.1978, s. 1 X X X (X) (X) — —

13.1. Montering av lysanlegg 78/933/EØF 325 av 20.11.1978, s. 16 X X X (X) I (X) (X)

14.1. Lys- og lyssignalinnretninger 79/532/EØF 145 av 13.6.1979, s. 16 X X X X X (X) (X)

15.1.
Koplings- og 
ryggeinnretninger

79/533/EØF 145 av 13.6.1979, s. 20 X X X (X) I — —

16.1. Veltevern (statisk prøving) 79/622/EØF 179 av 17.7.1979, s. 1 X — — (X) I — —

17.1.
Manøvreringsrom, adgang til 
førerplass

80/720/EØF 194 av 28.7.1980, s. 1 X — X (X) I — —

18.1. Kraftuttak 86/297/EØF 186 av 8.7.1986, s. 19 X X X (X) I — —

19.1.
Veltevern montert bak 
(smalsporede traktorer)

86/298/EØF 186 av 8.7.1986, s. 26 — X — (X) I — —
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Nr. Emne
Grunndirektiv og 

vedlegg
EFT L

Anvendelse (se vedlegg 1 når det 
gjelder T4 og C4)

T1 T2 T3 T5 C R S

20.1.
Montering av betjenings-
innretningene

86/415/EØF 240 av 26.8.1986, s. 1 X X X (X) I — —

21.1.
Veltevern montert foran 
(smalsporede traktorer)

87/402/EØF 220 av 8.8.1987, s. 1 — X — (X) I — —

22.1.
Dimensjoner og 
tilhengermasse

89/173/EØF I 67 av 10.3.1989, s. 1 X X X (X) I (X) (X)

22.2. Vinduer 89/173/EØF III — X X X — I — —

92/22/EØF 129 av 14.5.1992, s. 11 — — — X — — —

22.3. Turtallsregulator
89/173/EØF 
II, 1

— X X X (X) I — —

22.4. Avskjerming av motordeler
89/173/EØF 
II, 2

— X X X (X) I — —

22.5. Mekaniske forbindelser 89/173/EØF IV — X X X (X) I (X) (X)

22.6. Lovfestet kjennemerke 89/173/EØF V — X X X (X) I (X) (X)

22.7. Bremsekopling til tilhenger 89/173/EØF VI — X X X (X) I (X) (X)

23.1. Forurensende utslipp 2000/25/EF 173 av 12.7.2000, s. 1 X X X X X — —

24.1. Dekk(1) […./../EF] — X X X X — (X) (X)

25.1. Stabilitet(1) […./../EF] — — — — SD — — —

26.1. Bilbeltefester 76/115/EØF 24 av 30.1.1976, s. 6 X X X X X — —

27.1. Bilbelter 77/541/EØF 220 av 29.8.1977, s. 95 — — — X — — —

28.1. Revers og hastighetsmåler 75/443/EØF 196 av 26.7.1975, s. 1 — — — X — — —

29.1. Avskjermings-systemer 91/226/EØF 103 av 23.4.1991, s. 5 — — — X — (X) —

30.1. Hastighetsbegrensere 92/24/EØF 129 av 14.5.1992, s. 154 — — — X — — —

31.1. Underkjøringshinder bak(1) [../../EF] — — — — — — SD —

32.1. Sidevern 89/297/EØF 124 av 5.5.1989 — — — X — (X) —



8.6.2006 Nr. 30/39EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forklaring:

X = får anvendelse i eksisterende versjon

(X) = får anvendelse etter eventuell endring(2)

SD = særdirektiv

— = får ikke anvendelse

I = samme som T, avhengig av gruppe

(1) I påvente av at det vedtas direktiver om dekk, stabilitet og underkjøringshindre bak, skal ikke mangelen på et særdirektiv om dette 
være til hinder for at hele kjøretøyet typegodkjennes.

(2) Parentesene må oppheves for at det skal kunne gis EF-typegodkjenning.

Del II. A

I følgende tabell kan særdirektivene om «motorvogner» (i siste, gjeldende versjon) anvendes i stedet for de tilsvarende 
særdirektivene om «jordbruks- og skogbrukstraktorer».

Nummer i tabellen i del I (særdirektiv)
Nummer på 

grunndirektivet om 
motorvogner

EFT L

1.5. Signalhorn 70/388/EØF 176 av 10.8.1970, s. 12

1.6. Lydnivåer (utvendig) 70/157/EØF 42 av 23.2.1970, s. 16

4.1. Synsfelt og vindusviskere 77/649/EØF 284 av 10.10.1978, s. 11

5.1. Styring 70/311/EØF 133 av 18.6.1970, s. 10

6.1. Radiostøydemping 72/245/EØF 152 av 6.7.1972, s. 15

7.1. Bremeseanlegg 71/320/EØF 202 av 6.9.1971, s. 37

14.1. Refleksinnretninger bak 76/757/EØF 262 av 27.9.1976, s. 32

14.1. Lykt for baklys 76/758/EØF 262 av 27.9.1976, s. 54

14.1. Lykter for retningslys 76/759/EØF 262 av 27.9.1976, s. 71

14.1. Lykter for kjennemerke 76/760/EØF 262 av 27.9.1976, s. 85

14.1. Frontlykter 76/761/EØF 262 av 27.9.1976, s. 96

14.1. Lykter for nærlys 76/761/EØF —

14.1. Lykter for tåkelys foran 76/762/EØF 262 av 27.9.1976, s. 122

14.1. Lykter for tåkelys bak 77/538/EØF 220 av 29.8.1977, s. 60

14.1. Lykter for ryggelys 77/539/EØF 220 av 29.8.1977, s. 72

22.2. Sikkerhetsglass 92/22/EØF 129 av 14.5.1992, s. 11

23.1. Forurensende utslipp 88/77/EØF 36 av 9.2.1988, s. 33
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Del II. B

Reglementene nedenfor, hentet fra vedlegget til Revidert overenskomst av 1958 og anerkjent av Fellesskapet i 
egenskap av avtalepart i nevnte overenskomst i de versjoner som gjelder på datoen for EF-typegodkjenning i henhold 
til det relevante særdirektiv, kan anvendes i stedet for de relevante særdirektiver om «landbrukstraktorer» og de om 
«motorvogner» i tabellen i Del II.A.

Nummer i tabellen i del I (særdirektiv) Nummer på UN/ECE-reglementet

1.5. Signalhorn R 28

1.6. Lydnivåer (utvendig) R 51

4.1. Synsfelt og vindusviskere R 71

5.1. Styring R 79

6.1. Radiostøydemping R 10

7.1. Bremeseanlegg R 13

13.1. Montering av lysanlegg R 86(*)

14.1. Refleksinnretninger bak R 3

14.1. Lykt for baklys R 7

14.1. Lykter for retningslys R 6

14.1. Lykter for kjennemerke R 4

14.1. Frontlykter R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1. Lykter for nærlys R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1. Lykter for tåkelys foran R 19

14.1. Lykter for tåkelys bak R 38

14.1. Lykter for ryggelys R 23

22.2. Sikkerhetsglass R 43(**) 

23.1. Forurensende utslipp R 49/R 96(***) 

    (*) Bare for innretningene nevnt i det relevante direktiv.
  (**) Med unntak for frontruter av herdet glass.
(***) Bare med hensyn til etappene nevnt i det relevante direktiv.
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Del II. C

Overensstemmelse med standardiserte OECD-regelverk

De (fullstendige) prøvingsrapportene som er i samsvar med OECD-regelverkene nedenfor, kan benyttes i stedet for 
prøvingsrapportene som utstedes på grunnlag av de aktuelle særdirektiver.

Nummer i tabellen i del I 
(særdirektiver)

Emne
OECD-

regelverk(*)

10.1. 77/536/EØF Offisiell prøving av veltevern på jordbruks- eller skogbrukstraktorer 
(dynamisk prøving)

Regelverk 3

16.1. 79/622/EØF Offisiell prøving av veltevern på jordbruks- eller skogbrukstraktorer 
(statisk prøving)

Regelverk 4

19.1. 86/298/EØF Offisiell prøving av veltevern montert bak på smalsporede 
jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul

Regelverk 7

21.1. 87/402/EØF Offisiell prøving av veltevern montert foran på smalsporede 
jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul

Regelverk 6

SD Offisiell prøving av veltevern på jordbruks- eller skogbrukstraktorer 
med belter

Regelverk 8

(*) Vedtak K(2000) 59/endelig, endret ved K(2000) 267 og K(2002) 17 
SD: vil bli omfattet av et særdirektiv
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Tillegg 1

DEL I

DEFINISJON AV SPESIALKJØRETØYER OG LISTE OVER KRAV I FORBINDELSE MED EF-
TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER

For særlige behov finnes følgende spesialkjøretøyer:

1.  T4-traktorer

1.1.  T 4 . 1  T r a k t o r e r  m e d  s t o r  b a k k e k l a r i n g

 Traktorer konstruert for å arbeide med rader av høytvoksende vekster, f.eks. vinstokker. De kjennetegnes ved 
et hevet understell, eller del av understell, som gjør dem i stand til å kjøre forover parallelt med vekstradene 
med venstre og høyre hjul på hver side av en eller flere rader av vekstene. De er beregnet på å kjøre med 
eller betjene redskaper, som kan være montert foran, mellom akslene, bak eller på en plattform. Når traktoren 
er i arbeidsstilling, er bakkeklaringen, målt loddrett på vekstradene, mer enn 1 000 mm. Dersom høyden for 
traktorens tyngdepunkt(*) (målt i forhold til bakken, ved bruk av de dekk som normalt er montert), dividert med 
gjennomsnittet av den minste sporvidden til alle aksler, er større enn 0,90, må høyeste konstruksjonshastighet 
ikke overstige 30 km/t.

1.2.  T 4 . 2  E k s t r a  b r e d e  t r a k t o r e r

 Traktorer som kjennetegnes ved sine store dimensjoner, hovedsakelig beregnet på å arbeide på store områder med 
dyrkbar mark.

1.3.  T 4 . 3  T r a k t o r e r  m e d  l i t e n  b a k k e k l a r i n g

 Firehjulsdrevne jorbruks- eller skogbrukstraktorer med utskiftbart jord- eller skogbruksutstyr og som 
kjennetegnes ved en bæreramme, er utstyrt med ett eller flere kraftuttak og har en største teknisk tillatt masse på 
10 tonn, der forholdet mellom denne massen og traktorens største tillatte masse i driftsferdig stand er mindre enn 
2,5. Dessuten er tyngdepunktet til disse traktorene (målt i forhold til bakken, ved bruk av de dekk som normal er 
montert) lavere enn 850 mm.

2.  Gruppe C4

 C4.1: Traktorer med belter med stor bakkeklaring defineres på tilsvarende måte som gruppe T4.1.

DEL II

SÆRDIREKTIVENES ANVENDELSE PÅ SPESIALKJØRETØYER

Nr. Emne
Grunndirektiv og 

vedlegg

Anvendelse

T4.1 T4.2 T4.3 C4.1

1.1. Største totalmasse 74/151/EØF I X X X X

1.2. Kjennemerke 74/151/EØF II (X) (X) X (X)

1.3. Drivstofftank 74/151/EØF III X X X X

(*) I samsvar med ISO-standard 789-6: 1982.
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Nr. Emne
Grunndirektiv og 

vedlegg

Anvendelse

T4.1 T4.2 T4.3 C4.1

1.4. Ballast 74/151/EØF IV X X X X

1.5. Signalhorn 74/151/EØF V X X X X

1.6. Lydnivå (utvendig) 74/151/EØF VI (X) (X) X (X)

2.1. Høyeste hastighet
74/152/EØF Vedlegg, 
nr. 1

X X X X

2.2. Lasteplattformer
74/152/EØF Vedlegg, 
nr. 2

(X) X (X) (X)

3.1. Speil 74/346/EØF (X) X X (X)

4.1. Synsfelt og vindusviskere 74/347/EØF (X) (X) X (X)

5.1. Styring 75/321/EØF X X X SD

6.1. Elektromagnetisk interferens 75/322/EØF X X X X

7.1. Bremeseanlegg 76/432/EØF (X) X X (X)

8.1. Passasjerseter 76/763/EØF X X X X

9.1. Lydnivå (innvendig) 77/311/EØF (X) X X (X)

10.1. Veltevern 77/536/EØF SD X X SD

12.1. Førersete 78/764/EØF (X) X X (X)

13.1. Montering av lysanlegg 78/933/EØF (X) (X) X (X)

14.1. Lys- og lyssignalinnretninger 79/532/EØF X X X X

15.1. Koplings- og ryggeinnretninger 79/533/EØF (X) X X (X)

16.1. Veltevern (statisk prøving) 79/622/EØF SD X X SD

17.1. Manøvreringsrom, adgang til førerplass 80/720/EØF (X) (X) (X) (X)

18.1. Kraftuttak 86/297/EØF X X X X

19.1. Veltevern montert bak (smalsporede traktorer) 86/298/EØF — — — —

20.1. Montering av betjeningsinnretningene 86/415/EØF X X X X
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Nr. Emne
Grunndirektiv og 

vedlegg

Anvendelse

T4.1 T4.2 T4.3 C4.1

21.1. Veltevern montert foran (smalsporede traktorer) 87/402/EØF — — — —

22.1. Dimensjoner og tilhengermasse 89/173/EØF I (X) X X (X)

22.2. Vinduer 89/173/EØF III X X X X

22.3. Turtallsregulator 89/173/EØF II, 1 X X X X

22.4. Avskjerming av motordeler 89/173/EØF II, 2 (X) X X (X)

22.5. Mekaniske forbindelser 89/173/EØF IV X (X) X X

22.6. Kjennemerke 89/173/EØF V X X X X

22.7. Bremsekopling til tilhenger 89/173/EØF VI X (X) X X

23.1. Forurensende utslipp 2000/25/EF X X X X

24.1. Dekk(1) […/…/EF] SD SD SD —

25.1. Stabilitet(1) […/…/EF] SD — — SD

Forklaring:

X = får anvendelse i eksisterende versjon

(X) = får anvendelse etter eventuell endring(2)

SD = krever særdirektiv

— = får ikke anvendelse

(1) I påvente av at det vedtas direktiver om dekk, stabilitet og underkjøringshindre bak, skal ikke mangelen på et særdirektiv om være 
til hinder for at hele kjøretøyet typegodkjennes.

(2) Parentesene må oppheves for at det skal kunne gis EF-typegodkjenning.
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Tillegg 2

FRAMGANGSMÅTER FOR EF-TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER

1.  Ved søknad i henhold til artikkel 3 (i samsvar med vedlegg I, modell B), skal EF-typegodkjenningsmyndigheten:

 a) kontrollere at EF-typegodkjenningene for deler og EF-typegodkjenningene utstedt i henhold til særdirektivene 
er gyldige, og sørge for at eventuelle prøvinger og kontroller fastsatt i særdirektivene som ikke omfattes av 
slike godkjenninger, blir foretatt,

 b) ved å gjennomgå dokumentasjonen, påse at kjøretøyspesifikasjonen(e) og dataene i del I av 
opplysningsdokumentet for kjøretøyet er inkludert i dataene i opplysningspakkene eller typegodkjenningsdok
umentene for godkjenningene utstedt i henhold til de relevante særdirektiver, og, når et rubrikknummer i del I 
av opplysningsdokumentet ikke er inkludert i opplysningspakken for typegodkjenningene utstedt i henhold til 
et av særdirektivene, bekrefte at den relevante delen eller det relevante kjennetegnet er i samsvar med det som 
er angitt i opplysningsmappen,

 c) foreta, eller sørge for at det på en stikkprøve av kjøretøyer av typen som skal godkjennes, blir foretatt, 
undersøkelser av kjøretøydeler og -systemer for å kontrollere at kjøretøyet/kjøretøyene er bygd i samsvar med 
de relevante dataene i den godkjente opplysningspakken med hensyn til alle godkjenninger utstedt i henhold 
til særdirektiver,

 d) ved behov foreta, eller sørge for at det blir foretatt, relevante monteringskontroller med hensyn til tekniske 
enheter.

2.  Antallet kjøretøyer som skal undersøkes i henhold til nr. 1 bokstav c), skal være tilstrekkelig til at det kan foretas 
en behørig kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal godkjennes, i henhold til følgende kriterier:

 – motor,

 – girkasse,

 – drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse),

 – styrende aksler (antall og plassering),

 – bremsede aksler (antall),

 – veltevern.

3.  Ved søknad i henhold til artikkel 3 (i samsvar med vedlegg I, modell A), skal EF-typegodkjenningsmyndigheten:

 a) sørge for at de nødvendige prøvinger og kontroller fastsatt i hvert av de relevante særdirektivene foretas,

 b) kontrollere at kjøretøyet er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen, og at det oppfyller de tekniske 
kravene fastsatt i hvert av de relevante særdirektivene,

 c) ved behov, foreta, eller sørge for at det blir foretatt, relevante monteringskontroller med hensyn til tekniske 
enheter.
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KAPITTEL C

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT for kjøretøyer

MODELL: (største format: A4 (210 mm × 297 mm) eller brettet til det formatet)

DEL I

Side 1

EF-typegodkjenningsmyndighetens stempel

Melding om:

—  typegodkjenning(1)

for en type

—  ferdigoppbygd kjøretøy(1)

—  utvidelse av typegodkjenning(1) —  etappevis ferdigoppbygd kjøretøy(1)

—  nektelse av typegodkjenning(1) —  delvis oppbygd kjøretøy(1)

—  tilbakekalling av typegodkjenning(1) — kjøretøy med ferdigoppbygde og delvis 
oppbygde varianter(1)

—  kjøretøy med etappevis ferdigoppbygde 
og delvis oppbygde varianter(1)

i henhold til direktiv 2003/37/EF, sist endret ved direktiv .../.../EF

EF-typegodkjenningsnummer:  ...........................................................................................................................................

Begrunnelse for utvidelsen:  ...............................................................................................................................................

0.  ALLMENT

0.1.  Merke(r) (registrert av produsenten):  ...........................................................................................................

0.2.  Type (angi eventuelle varianter og versjoner):  .............................................................................................

0.2.1.  Handelsbetegnelse(r)(2) (eventuelt):  .............................................................................................................

0.3.  Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen:  .................................................................

0.3.1.  Produsentskilt (plassering og festemåte):  .....................................................................................................

0.3.2.  Understellsnummer (plassering): . ................................................................................................................

0.4.  Kjøretøygruppe(3):  ........................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom denne opplysningen ikke foreligger på tidspunktet for typegodkjenningen, skal den tilføyes i løpet av den siste etappen før 

markedsføring av kjøretøyet.
(3) Som definert i kapittel A i vedlegg II til direktiv 2003/37/EØF.
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Side 2

0.5.  Navn og adresse til produsenten av det ferdigoppbygde kjøretøyet(14):  .....................................................

 Navn og adresse til produsenten av basiskjøretøyet(1):  ...............................................................................

 Navn og adresse til produsenten med ansvar for den siste etappen på det delvis oppbygde kjøretøyet(1):  
 .......................................................................................................................................................................

 Navn og adresse til produsenten av det ferdigoppbygde kjøretøyet(1): ........................................................

0.8.  Monteringsanleggets (-anleggenes) navn og adresse(r):  ..............................................................................

 Undertegnede bekrefter herved at produsentens beskrivelse i vedlagte opplysningsdokument er i 
samsvar med kjøretøyet/kjøretøyene beskrevet ovenfor (EF-typegodkjenningsmyndigheten har valgt 
ut en prøve/prøver som produsenten har forevist som prototyp(er) av kjøretøytypen), og at de vedlagte 
prøvingsresultatene gjelder for kjøretøytypen.

 1. For ferdigoppbygde og delvis oppbygde kjøretøyer/varianter(1)

  Kjøretøytypen oppfyller/oppfyller ikke(1) kravene i alle de relevante særdirektivene.

2.  For delvis oppbygde kjøretøyer(1)

 Kjøretøytypen oppfyller/oppfyller ikke(1) kravene i alle de relevante særdirektivene oppført i tabellen 
på side 3.

3.  EF-typegodkjenning gis/nektes/tilbakekalles.(1)

4.  EF-typegodkjenning gis i samsvar med artikkel 11 i direktiv 2003/37/EF, og er gyldig til

  ............................................................................................................................................... dd/mm/åå.

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

 (Sted) (Dato)

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

 (Underskrift)

Vedlegg: Opplysningsmappe (herunder del II og III (eventuelt) av opplysningsdokumentet, modell B).

Prøvingsresultater

Navn på og underskriftsprøver fra personen(e) med fullmakt til å undertegne samsvarssertifikatene, og en erklæring om vedkommendes 
stilling i foretaket.

NB:  Dersom denne modellen brukes i forbindelse med EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 9-11 i direktiv 2003/37/EF, skal ikke 
overskriften «EF-typegodkjenningsdokument for et kjøretøy» brukes, unntatt i tilfellet omhandlet i artikkel 11, når Kommisjonen 
har godkjent rapporten.

(1) Stryk det som ikke passer.
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Side 3

Når det gjelder delvis oppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer eller varianter, er denne EF-typegodkjenningen 
basert på følgende EF-typegodkjenning(er) for delvis oppbygde kjøretøyer:

E t a p p e  1 :  Basiskjøretøyets produsent:

—  EF-typegodkjenningsnummer:  .......................................................................................................

—  Dato:  ...............................................................................................................................................

—  Gjelder variantene:  .........................................................................................................................

E t a p p e  2 :  Produsent:

—  EF-typegodkjenningsnummer:  .......................................................................................................

—  Dato:  ...............................................................................................................................................

—  Gjelder variantene:  .........................................................................................................................

E t a p p e  3 :   Produsent:

—  EF-typegodkjenningsnummer:  .......................................................................................................

—  Dato:  ...............................................................................................................................................

—  Gjelder variantene:  .........................................................................................................................

I tilfeller der EF-typegodkjenningen omfatter én eller flere delvis oppbygde varianter, angis de variantene som er 
ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde:  ..............................................................................................................

Liste over krav for typegodkjente delvis oppbygde kjøretøytyper eller -varianter 

(Det skal eventuelt tas hensyn til virkeområdet for og de siste endringer av hvert av særdirektivene nedenfor).

Nummer Emne Direktiv nr. Sist endret Gjelder varianten(e)
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Side 4

Dersom EF-typegodkjenningen gjelder et spesialkjøretøy eller er gitt i henhold til artikkel 11 i direktiv 2003/37/EF, liste 
over unntak og særlige bestemmelser.

Nummer Emne EF-typegodkjenningen og unntakets art Gjelder varianten(e)
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DEL II

PRØVINGSRESULTATER

 (fylles ut av EF-typegodkjenningsmyndigheten og vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet for traktoren)

1.  Resultater av prøvinger for lydnivå (utvendig)

 Grunndirektivets nummer og siste endring som får anvendelse på EF-typegodkjenning. For direktiv med to eller 
flere innarbeidingsfaser oppgis hvilken fase: ..............................................................................................................

Variant/versjon: ...........  ............ ...........

I bevegelse: ............ dB(A) ............ dB(A) ............ dB(A)

Stillestående: ............ dB(A) ............ dB(A) ............ dB(A)

Motorturtall: ............ min-1 ............ min-1 ............ min-1

2.  Resultater av prøvinger for eksosutslipp

 Grunndirektivets nummer og siste endring som får anvendelse på EF-typegodkjenning. For direktiv med to eller 
flere innarbeidingsfaser oppgis hvilken fase:  .............................................................................................................

 Variant/versjon:  ...........................................................................................................................................................

a.  R e s u l t a t e r

CO ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

HC ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

NOx ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

Partikler ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

Røyk ............ m-1 ............ m-1 ............ m-1

b.  R e s u l t a t e r (∗)

CO ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

NOx ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

NMHC ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

CH4 ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

Partikler ............ g/kWh ............ g/kWh ............ g/kWh

(∗) Eventuelt.
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3.  Lydnivå ved førerens ører

 Grunndirektivets nummer og siste endring som får anvendelse på EF-typegodkjenning. For direktiv med to eller 
flere innarbeidingsfaser oppgis hvilken fase:  .............................................................................................................

Variant/versjon: ............ ............ ............

............ dB(A) ............ dB(A) ............ dB(A)

Anvendt prøvingsmetode 
(vedlegg I eller II til 
rådsdirektiv 77/311/EØF) — — —
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Tillegg 1

NUMMERERINGSSYSTEM FOR EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET

EF-typegodkjenningsdokumenter skal nummereres i samsvar med metoden beskrevet nedenfor.

1.  Godkjenningsnummeret består av fire deler når det gjelder typegodkjenning av ferdigoppbygde kjøretøyer og 
fem deler når det gjelder typegodkjenning av systemer, deler og tekniske enheter, i samsvar med bestemmelsene 
nedenfor. Deler og tekniske enheter skal være merket i samsvar med bestemmelsene i det aktuelle særdirektivet. I 
alle tilfeller skal nummerdelene atskilles av en asterisk.

 – Del 1: en liten «e», etterfulgt av identifikasjonsnummeret for medlemsstaten som utsteder 
typegodkjenningen:

 – 1 for Tyskland; 2 for Frankrike; 3 for Italia; 4 for Nederland; 5 for Sverige; 6 for Belgia; 9 for Spania; 11 for 
Det forente kongerike; 12 for Østerrike; 13 for Luxembourg; 17 for Finland; 18 for Danmark; 21 for Portugal; 
23 for Hellas; 24 for Irland.

 – Del 2: grunndirektivets nummer:  ........................................................................................................................

 – Del 3: nummeret på det siste endringsdirektivet som får anvendelse på typegodkjenningen:  ...........................  
 ..............................................................................................................................................................................

  Når det gjelder typegodkjenning av kjøretøyer, dreier det seg om det siste direktivet som endrer en eller flere 
artikler i direktiv 2003/37/EØF.

  Når det gjelder typegodkjenning i henhold til særdirektiver, dreier det seg om det siste direktivet som har 
særskilte bestemmelser som systemet, delen eller den tekniske enheten skal tilfredsstille.

  Når et direktiv inneholder forskjellige ikrafttredelsesdatoer som gjelder forskjellige tekniske standarder, skal 
en bokstav tilføyes. Denne bokstaven angir det særskilte tekniske kravet som ligger til grunn for tildeling av 
typegodkjenningen.

 – Del 4: firesifret løpenummer (som eventuelt begynner med en eller flere nuller) som angir basisgodkjenningens 
nummer. Nummerserien starter med 0001 for hvert grunndirektiv.

 – Del 5: tosifret løpenummer (som eventuelt begynner med null) for å angi utvidelsen. Nummerserien starter 
med 00 for hvert basistypegodkjenningsnummer.

2.  Når det dreier seg om typegodkjenning av et kjøretøy, skal del 2 utelates.

3.  Del 5 skal utelates bare fra de(t) lovfestede kjennemerket(-merkene).

4.  Eksempel på tredje typegodkjenning av system (som hittil ikke har fått noen utvidelse), gitt av Frankrike med 
hensyn til direktiv 80/720/EØF: e 2*80/720*88/414*0003*00 

 når det gjelder et direktiv med to innarbeidingsfaser, A og B.

5.  Eksempel på annen utvidelse av en fjerde kjøretøytypegodkjenning gitt av Det forente kongerike:  
e 11*97/54*0004*02

 der direktiv 97/54/EF er det siste direktivet som hittil har endret artiklene i rammedirektivet.

6.  Eksempel på typegodkjenningsnummeret stemplet på kjøretøyets lovfestede kjennemerke(r): e 11*97/54*0004.
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VEDLEGG III

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT

DEL I

Modeller

(største format: A4 (210 mm × 297 mm) eller brettet til det formatet)

(Sertifikatet skal uterdiges på et papir med produsentens brevhode, og på en slik måte at enhver mulighet for 
forfalskning utelukkes. Det skal derfor være trykt på papir som enten er beskyttet med fargegrafikk eller er vannmerket 
med produsentens identifikasjonsmerke.)

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT

for ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer(1)

Side 1

Undertegnede:  ....................................................................................................................................................................

(Fullt navn)

bekrefter med dette at følgende kjøretøy:

0.1.  Merke(r) (registrert av produsenten):  .............................................................................................

0.2.  Type (angi eventuelle varianter og versjoner):  ..............................................................................

0.2.1.  Handelsnavn (eventuelt):  ................................................................................................................

0.3.  Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen:  ...................................................

0.3.1.  Produsentskilt (plassering og festemåte):  ......................................................................................

0.3.2.  Understellsnummer (plassering):  ...................................................................................................

0.4.  Kjøretøygruppe:  ..............................................................................................................................

0.5.  Produsentens navn og adresse:  .......................................................................................................

0.6.  Plassering av lovfestede kjennemerker:  .........................................................................................

 Etappe 1: Basiskjøretøy:

 —  Produsent:  .............................................................................................................................

 —  EF-typegodkjenningsnummer:  .............................................................................................

 —  Dato:  .....................................................................................................................................

 Etappe 2: 

 —  Produsent:  .............................................................................................................................

 —  EF-typegodkjenningsnummer:  .............................................................................................

 —  Dato:  .....................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 30/54 8.6.2006

Side 2

Kjøretøyets identifikasjonsnummer:  ..................................................................................................................................

Numerisk eller alfanumerisk identifikasjonskode:  ............................................................................................................

i henhold til kjøretøytypen(e) beskrevet i godkjenningen(e), på alle måter er i samsvar med typen beskrevet i

—  EF-typegodkjenningsnummer:  .................................................................................................................................

—  Dato:  ................

Kjøretøyet kan registreres permanent for høyre-/venstrekjøring uten at ytterligere godkjenninger kreves.(1).

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

 (Sted) (Dato)

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

 (Underskrift)  (Underskrift)

Vedlegg: (gjelder bare for etappevis godkjente kjøretøytyper): samsvarssertifikat for hver etappe.

(1)  Stryk det som ikke passer.
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Side 3

A — Ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde traktorer(1)

1.  Traktorens allmenne konstruksjonskjennetegn

1.1.  Antall aksler og hjul/belter(1):  ........................................................................................................

 av disse er:

1.1.3.  Drivaksler:  ......................................................................................................................................

1.1.4.  Bremsede aksler:  ............................................................................................................................

1.4.  Vendbar førerplass: ja/nei(1)

1.6.  Traktor konstruert for: høyre-/venstrekjøring(1)

2.  Masser og dimensjoner

2.1.1.  Egenmasse(r) i driftsferdig stand:

 —  største:  ..................................................................................................................................

 —  minste:  ..................................................................................................................................

2.2.1.  Traktorens største totalmasse(r) i henhold til dekkspesifikasjonene:

2.2.2.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene:  .........................................................................

2.2.3.1.  Masse(r) og dekk:

Aksel nr. Dekk (dimensjoner) Belastningskapasitet
Største teknisk tillatte 

masse per aksel
Største tillatte vertikale 

belastning på koplingspunktet

1

2

3

2.3.  Ballast (totalmasse, materiale, antall deler):  ..................................................................................

2.4.  Teknisk tillatte trekkbare masser:

2.4.1.  Slepvogn/utskiftbar trukket maskin: ......... kg

2.4.2.  Semitrailer/utskiftbar trukket maskin: ......... kg

(1) Stryk det som ikke passer.
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Side 4

2.4.3.  Påhengsvogn/utskiftbar trukket maskin: ......... kg

2.4.4.  Teknisk tillatte samlede masse(r) av kombinasjonen trekkvogn-tilhenger (for hver konfigurasjon 
av tilhengerbremseanlegg): ......... kg

2.4.5.  Største tillatte masse for tilhengeren/utskiftbar trukket maskin som kan tilkoples: ......... kg

2.4.6.  Koplingspunktets plassering

2.4.6.1.  Koplingspunktets høyde over bakken:

2.4.6.1.1.  Største: ......... mm

2.4.6.1.2.  Minste: ......... mm

2.4.6.2.  Avstand fra vertikalplanet som går gjennom bakakselens akse: ......... mm

2.5.  Akselavstand: ......... mm(1)

2.6.  Største og minste sporvidde: ........./......... mm(1)

2.7.1.  Lengde: ......... mm(1)

2.7.2.  Bredde: ......... mm(1)

2.7.3. Høyde: ......... mm(1)

3.  Motor

3.1.1.  Merke:  ............................................................................................................................................

3.1.3.  Motoren er slik merket for identifikasjon av typen, og merkingens festemåte og plassering:  .....

3.1.6.  Virkemåte/arbeidsprinsipp:

 —  elektrisk tenning/kompresjonstenning(2):  .............................................................................

 —  direkte/indirekte innsprøyting(2):  .........................................................................................

 —  totakts/firetakts(2):  ................................................................................................................

3.1.7.  Drivstoff:

 diesel/bensin/LPG/annet(2)

3.2.1.2.  Type:  ...............................................................................................................................................

 EF-typegodkjenningsnummer:  .......................................................................................................

3.2.1.6.  Antall sylindrer:  ..............................................................................................................................

3.2.1.7.  Slagvolum: ......... cm3

3.6.  Nominell effekt: ......... kW ved ......... min-1(3):

3.6.1.  Valgfritt: effekt ved kraftuttak ......... kW(3) ved ......... min-1 (kraftuttakets nominelle turtall) (i 
samsvar med OECD-regelverk 1 eller 2 eller ISO 789-1: 1990)

(1) Oppgi minsteverdiene.
(2) Stryk det som ikke passer.
(3)  Oppgi hvilken prøvingsmetode som er brukt.
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Side 5

4.  Kraftoverføring

4.5.  Girkasse

 Antall utvekslinger:

 —  forover: ............

 —  bakover: ............

4.7.  Beregnet høyeste konstruksjonshastighet: ......... km/t

4.7.1.  Målt høyeste hastighet: ......... km/t

7.  Styring

7.1.  Styringskategori: manuell/hjelpekraft/servostyring(1)

8.  Bremser (kort beskrivelse av bremseanlegget):  .............................................................................

8.11.4.1.  Overtrykk i kopling: (en slange): ......... kPa

8.11.4.2.  Overtrykk i kopling: (to slanger): ......... kPa

10.  Veltevern, beskyttelse mot været, sete, lasteplattformer.

10.1.  Ramme/hytte(1):

—  Merke(r):   ..................................   ..................................

—  EF-typegodkjenningsmerke(r):   ..................................   ..................................

10.1.3.  Veltebøyle:

 —  foran/bak(1)

 —  nedfellbar/fast(1)

—  Merke(r):   ..................................   ..................................

—  EF-typegodkjenningsmerke(r):   ..................................   ..................................

10.3.2.  Passasjersete(r):

 Antall:  .............................................................................................................................................

(1)  Stryk det som ikke passer.
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Side 6

10.4.  Lasteplattform:

10.4.1.  Dimensjoner: ......... mm

10.4.3.  Teknisk tillatt belastning: ......... kg

11. Lys- og lyssignalinnretninger

11.2.  Valgfrie innretninger  ......................................................................................................................

12.  Diverse

12.2.  Mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger:

12.2.1. Type(r):  ........................................  ........................................

12.2.2. Merke(r):   ........................................  ........................................

12.2.3. EF-typegodkjennings-
merke(r): 

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

12.2.4. Største horisontale 
belastning (kg) 

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

Største vertikale belastning 
(kg) (eventuelt)

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

12.3.  Hydraulisk løfteredskap – trepunktskopling: ja/nei(1)

13.  Utvendig lydnivå

 Grunndirektivets nummer og siste endring som får anvendelse på EF-typegodkjenning. I tilfelle 
av direktiv med to eller flere innarbeidingsfaser oppgis hvilken fase:  ..........................................

13.1.  stillestående: ......... dB(A)

13.2.  i bevegelse: ......... dB(A)

14.  Lydnivå ved førerens ører(2)

 Grunndirektivets nummer og siste endring som får anvendelse på EF-typegodkjenning. I tilfelle 
av direktiv med to eller flere innarbeidingsfaser oppgis hvilken fase: ......... dB(A)

15.  Eksosutslipp(3)

 Grunndirektivets nummer og siste endring som får anvendelse på EF-typegodkjenning. I tilfelle 
av direktiv med to eller flere innarbeidingsfaser oppgis hvilken fase:  ..........................................

15.1.   Prøvingsresultater

CO: ......... g/kWh HC: ......... g/kWh NOx: ......... g/kWh

Partikler: ......... Røyk (x): ......... m-1

(1)  Stryk det som ikke passer.
(2) Oppgi hvilken prøvingsmetode som er brukt.
(3) Oppgi minsteverdiene.
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Side 7

15.2.   Prøvingsresultater(∗)

CO: ......... g/kWh NOx: ......... g/kWh NMHC: ......... g/kWh 

CH4: ..........g/kWh Partikler: ......... g/kWh 

16.   Avgiftspliktig motoreffekt (eller avgiftsklasse)

— Italia:  .................................. — Frankrike:  ......................... — Spania:  .............................

— Belgia:  ................................ — Tyskland:  .......................... — Luxembourg:  ....................

— Danmark:  ........................... — Nederland:  ........................ — Hellas:  ..............................

— Det forente kongerike:  ....... — Irland:  ............................... — Portugal:  ...........................

— Østerrike:  ........................... — Finland:  ............................ — Sverige:  ............................

17.   Merknader(1)  ..................................................................................................................................

(∗) Eventuelt. 
(1) Bl.a. alle opplysninger som kreves med hensyn til de forskjellige valgfrie områdene eller verdiene og gjensidig avhengige forhold 
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Side 3

B — Jordbruks- eller skogbrukstilhengere — ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde(1)

1.  Tilhengerens allmenne konstruksjonskjennetegn

1.1.  Antall aksler og hjul:  ......................................................................................................................

 av disse er:

1.1.4.  Bremsede aksler:  ............................................................................................................................

2.  Masser og dimensjoner

2.1.1.  Egenmasse(r) i driftsferdig stand:

 —  største:  ..................................................................................................................................

 —  minste:  ..................................................................................................................................

2.2.1.  Tilhengerens største teknisk tillatte totalmasse(r) i henhold til dekkspesifikasjonene:

2.2.2.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, 
belastningen på koplingspunktet:  ...................................................................................................

2.2.3.1.  Masse(r) og dekk:

Aksel nr. Dekk (dimensjoner) Belastningskapasitet
Største teknisk tillatte 

masse per aksel
Største tillatte vertikale 

belastning på koplingspunktet

1

2

3

2.4.6.  Koplingspunktets plassering

2.4.6.1.  Koplingspunktets høyde over bakken:

2.4.6.1.1.  Største: ......... mm

2.4.6.1.2.  Minste: ......... mm

(1) Stryk det som ikke passer.
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Side 4

2.4.6.2.  Avstand fra vertikalplanet som går gjennom bakakselens akse: ......... mm

2.5.  Akselavstand: ......... mm(1)

2.5.1.2.  Avstand mellom koplingsbolten og bakerste punkt på semitraileren: ......... mm

2.6.  Største og minste sporvidde: ........./......... mm(1)

2.7.2.1.  Lengde(1): ......... mm

2.7.2.1.1.  Lasteflatens lengde: ......... mm

2.7.2.2.  Bredde(1): ......... mm

8. Bremser (kort beskrivelse av bremseanlegget):  .............................................................................

 ubremset/uavhengig bremsing/påløpsbremsing/servobrems(2)

8.11.4.1.  Overtrykk i kopling: (en slange): ......... kPa

8.11.4.2.  Overtrykk i kopling: (to slanger): ......... kPa

11.  Lys- og lyssignalinnretninger

11.2.  Ytterligere valgfrie innretninger:  ...................................................................................................

12.  Diverse

12.2.  Mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger:

12.2.1 Type(r): .................................. ...................................

12.2.2. Merke(r): ................................... ...................................

12.2.3. EF-typegodkjenningsmerke(r): ................................... ...................................

12.2.4. Største horisontale belastning 
(kg) 

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

Største vertikale belastning 
(kg) (eventuelt)

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

(1) Oppgi minsteverdiene.
(2) Stryk det som ikke passer.
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Side 5

16.  Avgiftspliktig motoreffekt (eller avgiftsklasse) (eventuelt)

— Italia:  ................................. — Frankrike:  .......................... — Spania:  ..............................

— Belgia:  ............................... — Tyskland:  ........................... — Luxembourg:  .....................

— Danmark:  .......................... — Nederland:  ......................... — Hellas:  ...............................

— Det forente kongerike:  ...... — Irland:  ................................ — Portugal:  ............................

— Østerrike:  .......................... — Finland:  ............................. — Sverige:  .............................

17.  Merknader(1)  ..................................................................................................................................

(1) Bl.a. alle opplysninger som kreves med hensyn til de forskjellige valgfrie områdene eller verdiene og gjensidig avhengige forhold 
(eventuelt i tabellform).
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Side 3

C— Utskiftbar trukket maskin —ferdigoppbygd/etappevis ferdigoppbygd(1))

1. Allmenne konstruksjonskjennetegn ved den utskiftbare trukne maskinen

1.1.  Antall aksler og hjul:  ......................................................................................................................

 av disse er:

1.1.4.  Bremsede aksler:  ............................................................................................................................

2.  Masser og dimensjoner

2.1.1.  Egenmasse(r) i driftsferdig stand:

 —  største:  ..................................................................................................................................

 —  minste:  ..................................................................................................................................

2.2.1.  Største totalmasse(r) i henhold til dekkspesifikasjonene for den utskiftbare trukne maskinen:  ........

2.2.2.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene:  .........................................................................

2.2.3.1.  Masse(r) og dekk:

Aksel nr. Dekk (dimensjoner) Belastningskapasitet
Største teknisk tillatte 

masse per aksel
Største tillatte vertikale belastning 

på koplingspunktet

1

2

3

2.4.6.  Koplingspunktets plassering

2.4.6.1.  Koplingspunktets høyde over bakken:

2.4.6.1.1.  Største: ......... mm

2.4.6.1.2.  Minste: ......... mm

(1) Stryk det som ikke passer.
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Side 4

2.4.6.2.  Avstand fra vertikalplanet som går gjennom bakakselens akse: ......... mm

2.5.  Akselavstand: ......... mm(1)

2.6.  Største og minste sporvidde: ........./......... mm(1)

2.7.1.  Lengde(1): ......... mm

2.7.2.  Bredde(1): ......... mm

2.7.3.  Høyde(1): ......... mm

8.  Bremser (kort beskrivelse av bremseanlegget):  .............................................................................

 ubremset/uavhengig bremsing/påløpsbremsing/servobrems(2)

8.11.4.1.  Overtrykk i kopling: (en slange): ......... kPa

8.11.4.2.  Overtrykk i kopling: (to slanger): ......... kPa

10.  Veltevern, beskyttelse mot været, sete, lasteplattformer

10.4.  Lasteplattform:

10.4.1.  Dimensjoner: ......... mm

10.4.3.  Teknisk tillatt belastning: ......... kg

11.  Lys- og lyssignalinnretninger

11.2.  Ytterligere valgfrie innretninger:  ...................................................................................................

12.  Diverse

12.2.  Mekanisk kopling mellom traktor og utskiftbar trukket maskin:

12.2.1 Type(r): ................................... ...................................

12.2.2. Merke(r): ................................... ...................................

12.2.3. EF-typegodkjenningsmerke(r): ................................... ...................................

12.2.4. Største horisontale belastning 
(kg) 

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

Største vertikale belastning (kg) 
(eventuelt)

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

(1) Oppgi minsteverdiene.
(2) Stryk det som ikke passer.
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Side 5

16.  Avgiftspliktig motoreffekt (eller avgiftsklasse) (eventuelt)

— Italia:  ................................. — Frankrike:  .......................... — Spania:  ..............................

— Belgia:  ............................... — Tyskland:  ........................... — Luxembourg:  .....................

— Danmark:  .......................... — Nederland:  ......................... — Hellas:  ...............................

— Det forente kongerike:  ...... — Irland:  ................................ — Portugal:  ............................

— Østerrike:  .......................... — Finland:  ............................. — Sverige:  .............................

17.  Merknader(1)  ..................................................................................................................................

(1) Bl.a. alle opplysninger som kreves med hensyn til de forskjellige valgfrie områdene eller verdiene og gjensidig avhengige forhold 
(eventuelt i tabellform).
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DEL II

Modeller

(største format: A4 (210 mm × 297 mm) eller brettet til det formatet)

(Sertifikatet skal utformes på et papir med produsentens brevhode, og på slik måte at forfalskning forhindres. 
Det skal derfor være trykt på papir som er beskyttet med fargegrafikk eller er vannmerket med produsentens 
identifikasjonsmerke.)

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT

For delvis oppbygde kjøretøyer

Side 1

Undertegnede:  ....................................................................................................................................................................  

(Fullt navn)

bekrefter med dette at følgende kjøretøy:

0.1.  Merke(r) (produsentens firma):  ......................................................................................................

0.2.  Type (angi eventuelle varianter og versjoner):  ..............................................................................

0.2.1.  Handelsnavn (eventuelt):  ................................................................................................................

0.3.  Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og preginger (fotografier eller 
tegninger):

0.3.1.  Produsentskilt (plassering og festemåte):  ......................................................................................

0.3.2.  Understellsnummer (plassering):  ...................................................................................................

0.4.  Kjøretøygruppe:  ..............................................................................................................................

0.5.  Navn og adresse til produsenten av basiskjøretøyet:  .....................................................................

 Navn og adresse til produsenten med ansvar for siste trinn i produksjonen av kjøretøyet(1):  ...... 
 .........................................................................................................................................................

0.6.  Plassering av lovfestede kjennemerker:

 Kjøretøyets identifikasjonsnummer:  ..............................................................................................

 Numerisk eller alfanumerisk identifikasjonskode:  ........................................................................

 basert på kjøretøytypen(e) beskrevet i godkjenningen(e)(1)

 Etappe 1: Basiskjøretøy:

 —  Produsent:  .............................................................................................................................

 —  EF-typegodkjenningsnummer:  .............................................................................................

 —  Dato:  .....................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
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Side 2

 Etappe 2:

 —  Produsent:  .............................................................................................................................

 —  EF-typegodkjenningsnummer:  .............................................................................................

 —  Dato:  .....................................................................................................................................

fullt ut er i samsvar med den delvis oppbygde kjøretøytypen beskrevet i:

EF-typegodkjenningsnummer:  ...........................................................................................................................................

Dato:  ...................................................................................................................................................................................

Kjøretøyet kan ikke registreres permanent for høyre-/venstrekjøring uten ytterligere godkjenninger(1).

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

 (Sted) (Dato)

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

 (Underskrift)  (Stilling)

Vedlegg: samsvarssertifikat for hver etappe.

(1) Stryk det som ikke passer.
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Side 3

A — Jordbruks- eller skogbrukstilhengere — delvis oppbygde

1.   Tilhengerens allmenne konstruksjonskjennetegn

1.1.  Antall aksler og hjul:  ......................................................................................................................

 av disse er:  ......................................................................................................................................

1.1.4.  Bremsede aksler:  ............................................................................................................................

2.  Masser og dimensjoner

2.1.1 Understellets masse(r) uten karosseri:

 —  største:  ..................................................................................................................................

 —  minste:  ..................................................................................................................................

2.2.1.  Tilhengerens største teknisk tillatte totalmasse(r) i henhold til dekkspesifikasjonene:  .................

2.2.2.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, 
belastningen på koplingspunktet:  ...................................................................................................

2.2.3.1.  Masse(r) og dekk:

Aksel nr. Dekk (dimensjoner) Belastningskapasitet
Største teknisk 

tillatte masse per 
aksel

Største tillatte 
vertikale belastning på 

koplingspunktet

1

2

3

2.4.6.  Koplingspunktets plassering

2.4.6.1.  Koplingspunktets høyde over bakken:

2.4.6.1.1.  Største: ......... mm

2.4.6.1.2.  Minste: ......... mm
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Side 4

2.4.6.2.  Avstand fra vertikalplanet som går gjennom bakakselens akse: ......... mm

2.5.  Akselavstand: ......... mm(1)

2.5.1.2.  Avstand mellom koplingens midtpunkt og bakerste punkt på semitraileren: ......... mm

2.6.  Største og minste sporvidde: ........./......... mm(1)

2.7.1.1.  Lengde(1): ......... mm

2.7.1.1.1.  Største tillatte lengde på den etappevis ferdigoppbygde tilhengeren: ......... mm

2.7.1.2.  Bredde(1): ......... mm

2.7.1.2.1.  Største tillatte bredde på den etappevis ferdigoppbygde tilhengeren: ......... mm

2.7.1.7.  Ytterste tillatte plasseringer av den etappevis ferdigoppbygde tilhengerens  
tyngdepunkt: ......... mm

8.  Bremser (kort beskrivelse av bremseanlegget):

 ubremset/uavhengig bremsing/påløpsbremsing/servobrems(2)

8.11.4.1.  Overtrykk i kopling: (én slange): ......... kPa

8.11.4.2.  Overtrykk i kopling: (to slanger): ......... kPa

11.  Lys- og lyssignalinnretninger

11.2.  Ytterligere, valgfrie innretninger:  ..................................................................................................

12.  Diverse

12.2.  Mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger:

12.2.1 Type(r): .................................... .....................................

12.2.2. Merke(r): ..................................... .....................................

12.2.3. EF-typegodkjenningsmerke(r): ..................................... .....................................

12.2.4. Største horisontale belastning 
(kg) 

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

Største vertikale belastning 
(kg) (eventuelt)

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

(1) Oppgi minsteverdiene.
(2) Stryk det som ikke passer.
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Side 5

16.  Avgiftspliktig motoreffekt (eller avgiftsklasse) (eventuelt)

— Italia:  ................................. — Frankrike:  .......................... — Spania:  ..............................

— Belgia:  ............................... — Tyskland:  ........................... — Luxembourg:  .....................

— Danmark:  .......................... — Nederland:  ......................... — Hellas:  ...............................

— Det forente kongerike:  ...... — Irland:  ................................ — Portugal:  ............................

— Østerrike:  .......................... — Finland:  ............................. — Sverige:  .............................

17.  Merknader(1)  ..................................................................................................................................

(1) Bl.a. alle opplysninger som kreves med hensyn til de forskjellige valgfrie områdene eller verdiene og gjensidig avhengige forhold 
(eventuelt i tabellform).
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Side 3

B — Utskiftbar trukket maskin — delvis oppbygd

1.  Den utskiftbare trukne maskinens allmenne konstruksjonskjennetegn

1.1.  Antall aksler og hjul:  ......................................................................................................................

 av disse er:

1.1.4. Bremsede aksler:  ............................................................................................................................

2.  Masser og dimensjoner

2.1.1.  Understellets masse(r) uten karosseri:

 —  største:  ..................................................................................................................................

 —  minste:  ..................................................................................................................................

2.2.1.  Den utskiftbare trukne maskinens største teknisk tillatte totalmasse(r) i henhold til 
dekkspesifikasjonene:  .....................................................................................................................

2.2.2.  Fordeling av denne (disse) massen(e) på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, 
belastningen på koplingspunktet:  ...................................................................................................

2.2.3.1.  Masse(r) og dekk:

Aksel nr.
Dekk

(dimensjoner)
Belastningskapasitet

Største teknisk tillatte 
masse per aksel

Største tillatte vertikale 
belastning på koplingspunktet

1

2

3

2.4.6.  Koplingspunktets plassering:

2.4.6.1.  Koplingspunktets høyde over bakken:

2.4.6.1.1.  Største: ......... mm

2.4.6.1.2.  Minste: ......... mm
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Side 4

2.4.6.2.  Avstand fra vertikalplanet som går gjennom bakakselens akse: ......... mm

2.5.  Akselavstand: ......... mm(39)

2.5.1.2.  Avstand mellom koplingens midtpunkt og bakerste punkt på semitraileren: ......... mm

2.6.  Største og minste sporvidde: ........./......... mm(1)

2.7.1.1.  Lengde(1): ......... mm

2.7.1.1.1.  Største tillatte lengde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ......... mm

2.7.1.2.  Bredde(1): ......... mm

2.7.1.2.1.  Største tillatte bredde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ......... mm

2.7.1.7.  Ytterste tillatte posisjoner for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets tyngdepunkt: ......... mm

8.  Bremser (kort beskrivelse av bremseanlegget):

 ubremset/uavhengig bremsing/påløpsbremsing/servobrems(40)

8.11.4.1.  Overtrykk i kopling: (én slange): ......... kPa

8.11.4.2.  Overtrykk i kopling: (to slanger): ......... kPa

11.  Lys- og lyssignalinnretninger

11.2.  Ytterligere, valgfrie innretninger:  ..................................................................................................

12.  Diverse

12.2.  Mekanisk kopling mellom traktor og kjøretøyet:

12.2.1 Type(r): 
.................................... .................................... 

12.2.2. Merke(r): 
.................................... .................................... 

12.2.3. EF-typegodkjenningsmerke(r): 
.................................... .................................... 

12.2.4. Største horisontale belastning 
(kg) 

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

Største vertikale belastning (kg) 
(eventuelt)

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

(1) Oppgi minsteverdiene.
(2) Stryk det som ikke passer.
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Side 5

16.  Avgiftspliktig motoreffekt (eller avgiftsklasse) (eventuelt)

— Italia:  ................................. — Frankrike:  .......................... — Spania:  ..............................

— Belgia:  ............................... — Tyskland:  ........................... — Luxembourg:  .....................

— Danmark:  .......................... — Nederland:  ......................... — Hellas:  ...............................

— Det forente kongerike:  ...... — Irland:  ................................ — Portugal:  ............................

— Østerrike:  .......................... — Finland:  ............................. — Sverige:  .............................

17.  Merknader(1)  ..................................................................................................................................

(1) Bl.a. alle opplysninger som kreves med hensyn til de forskjellige valgfrie områdene eller verdiene og gjensidig avhengige forhold 
(eventuelt i tabellform).
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VEDLEGG IV

FRAMGANGSMÅTER FOR Å SIKRE PRODUKSJONSSAMSVAR

1.  INNLEDENDE VURDERING

1.1.  Før EF-typegodkjenningsmyndigheten i en medlemsstat gir EF-typegodkjenning, skal den kontrollere at det 
finnes tilfredsstillende ordninger og framgangsmåter for å sikre en effektiv kontroll med at produserte deler, 
systemer, tekniske enheter eller kjøretøyer er i samsvar med den godkjente typen.

1.2.  Kontroll med at kravet i nr. 1.1 oppfylles, skal foretas av myndigheten som gir EF-typegodkjenning. Denne 
kontrollen kan foretas på vegne av EF-typegodkjenningsmyndigheten av EF-typegodkjenningsmyndighet
en i en annen medlemsstat. I sistnevnte tilfelle skal myndigheten i den andre medlemsstaten utarbeide en 
samsvarserklæring med angivelse av hvilke områder og produksjonsanlegg den har vurdert som relevante for 
produktet/produktene som skal typegodkjennes.

1.3.  EF-typegodkjenningsmyndigheten skal godta produsentens sertifisering i henhold til harmonisert standard 
EN ISO 9001:2000 med mulighet for dispensasjon fra kravene til konstruksjon og utvikling i nr. 7.3 
«Kundetilfredshet og løpende forbedring» (omfatter produktet/produktene som skal typegodkjennes) eller 
en tilsvarende akkrediteringsstandard som oppfyllelse av kravene i nr. 1.1. Produsenten skal framlegge 
opplysninger om registreringen og forplikte seg til å underrette godkjenningsmyndigheten om enhver endring 
av dens gyldighet eller virkeområde.

1.4.  Når EF-typegodkjenningsmyndigheten mottar en anmodning fra myndigheten i en annen medlemsstat, skal 
den umiddelbart oversende samsvarserklæringen nevnt i nr. 1.2, eller opplyse at den ikke kan utarbeide en slik 
erklæring.

2.  PRODUKSJONSSAMSVAR

2.1.  Alle kjøretøyer, systemer, deler eller tekniske enheter som er typegodkjent i henhold til dette direktiv eller et 
særdirektiv, skal produseres i samsvar med den godkjente typen ved å oppfylle kravene i dette direktiv eller et 
av særdirektivene oppført i den uttømmende listen i vedlegg II kapittel B.

2.2.  Når EF-typegodkjenningsmyndigheten i en medlemsstat gir en EF-typegodkjenning, skal den kontrollere 
at det finnes hensiktsmessige ordninger og dokumenterte kontrollplaner, som skal fastsettes sammen med 
produsenten for hver EF-typegodkjenning, for å sikre at det med bestemte mellomrom foretas prøvinger 
eller kontroller for å bekrefte fortsatt samsvar med den godkjente typen, særlig eventuelle prøvinger fastsatt i 
særdirektivene.

2.3.  Innehaveren av EF-typegodkjenningen skal særlig:

2.3.1.  sikre at det foreligger framgangsmåter for effektivt å kontrollere at produktene (kjøretøyer, systemer, deler 
eller tekniske enheter) er i samsvar med EF-typegodkjenningen,

2.3.2.  ha tilgang til det prøvingsutstyr som er nødvendig for å kontrollere samsvar med hver godkjent type,

2.3.3.  sikre at prøvingsresultatene journalføres og at vedlagte dokumenter er tilgjengelige i et tidsrom som skal 
fastsettes sammen med EF-typegodkjenningsmyndigheten. Dette tidsrommet skal ikke overstige ti år,

2.3.4.  analysere resultatene fra hver prøvingstype for å kontrollere og sikre stabilitet i produktegenskapene innenfor 
normale toleranser for industriell produksjon,
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2.3.5.  sikre at minst kontrollene fastsatt i dette direktiv og prøvingene fastsatt i de relevante særdirektiver oppført på 
den uttømmende listen i vedlegg II foretas for hver produkttype,

2.3.6.  sikre at prøvers eller prøvelegemers mangel på samsvar etter den aktuelle prøvingen fører til ny prøvetaking 
og ny prøving. Alle nødvendige tiltak skal treffes for å gjenopprette samsvar i den tilsvarende produksjonen.

2.3.7.  Ved EF-typegodkjenning av kjøretøyer skal kontrollene nevnt i nr. 2.3.5 begrenses til kontroller for å bekrefte 
samsvar med spesifikasjonene i forhold til EF-typegodkjenningen.

2.4.  Den myndighet som har gitt EF-typegodkjenning, kan når som helst kontrollere metodene som brukes til 
samsvarskontroll ved hvert produksjonsanlegg. Normal hyppighet av slike verifikasjoner skal være i samsvar 
med ordninger som eventuelt er anerkjent i henhold til nr. 1.2 eller 1.3 i dette vedlegg, og skal sikre at de 
relevante kontroller vurderes over et tidsrom som er i samsvar med den tillit godkjenningsmyndigheten har til 
innehaveren av typegodkjenningen.

2.4.1.  Ved hver inspeksjon skal prøvings- og produksjonsjournalene gjøres tilgjengelig for inspektøren.

2.4.2.  Inspektøren kan, dersom prøvingens art tilsier det, velge ut stikkprøver til prøving i produsentens laboratorium 
(eller hos den tekniske instansen, dersom et særdirektiv inneholder bestemmelser om dette). Det minste antall 
stikkprøver kan fastsettes ut fra resultatene av produsentens egen kontroll.

2.4.3.  Dersom kontrollnivået synes utilfredsstillende, eller når det synes nødvendig å kontrollere om prøvingene 
foretatt i henhold til nr. 2.4.2 er gyldige, skal inspektøren velge ut prøver som sendes til den tekniske instansen 
som har foretatt EF-typegodkjenningsprøvingen.

2.4.4.  EF-typegodkjenningsmyndigheten kan foreta enhver kontroll eller prøving fastsatt i dette direktiv eller i de 
relevante særdirektivene oppført på den uttømmende listen i vedlegg II kapittel B.

2.4.5.  Dersom det konstateres utilfredsstillende resultater under en inspeksjon, skal EF-typegodkjenningsmyndighet
en påse at alle nødvendige tiltak treffes for å gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som mulig.
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VEDLEGG V

A — BEGRENSNINGER FOR SMÅ SERIER

Antall enheter av en type som årlig registreres, selges eller tas i bruk i en medlemsstat, skal ikke overstige tallet 
nedenfor for den aktuelle kjøretøygruppen.

Gruppe Enheter (per type)

T 150

C 50

R 75

S 50

B — BEGRENSNINGER FOR RESTKJØRETØYER

Det største antall kjøretøyer som kan tas i bruk i hver medlemsstat i henhold til framgangsmåten fastsatt i artikkel 10, 
skal ikke overstige 10 % av det antall kjøretøyer av alle berørte typer som ble tatt i bruk i medlemsstaten i løpet av de 
to foregående år. Det skal imidlertid ikke være lavere enn 20.

Samsvarssertifikatet for kjøretøyer som tas i bruk i henhold til denne framgangsmåten, skal ha en særlig påskrift.
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VEDLEGG VI

LISTE OVER EF-TYPEGODKJENNINGER GITT I HENHOLD TIL SÆRDIREKTIVER

EF-typegodkjenningsmyndighetens stempel

Liste nummer:  ....................................................................................................................................................................

For tidsrommet fra .......................................................... til  .............................................................................................

Følgende opplysninger skal oppgis for hver EF-typegodkjenning som er gitt, nektet eller tilbakekalt i tidsrommet nevnt 
ovenfor:

Produsent:  ..........................................................................................................................................................................

EF-typegodkjenningsnummer:  ...........................................................................................................................................

Merke:  ................................................................................................................................................................................

Type:  ..................................................................................................................................................................................

Utstedelsesdato:  .................................................................................................................................................................

Dato for første utstedelse (ved utvidelser): ........................................................................................................................
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VEDLEGG VII

FRAMGANGSMÅTER FOR ETAPPEVIS EF-TYPEGODKJENNING

1.  ALLMENT

1.1.  En tilfredsstillende gjennomføring av framgangsmåtene for etappevis EF-typegodkjenning krever samarbeid 
mellom alle berørte produsenter. For dette formål skal godkjenningsmyndighetene før de gir EF-typegodkjenning 
i første eller en etterfølgende etappe, sikre at det finnes hensiktsmessige ordninger for oversending og utveksling 
av dokumenter og opplysninger mellom de aktuelle produsentene, slik at det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet 
oppfyller de tekniske kravene i alle relevante særdirektiver nevnt i vedlegg II kapittel B.

 Slike opplysninger skal særlig omfatte relevante EF-typegodkjenninger av systemer, deler og tekniske enheter, 
samt opplysninger om kjøretøydeler som utgjør en del av det delvis oppbygde kjøretøyet, men som ennå ikke er 
typegodkjent.

1.2.  EF-typegodkjenninger i samsvar med dette vedlegg gis på grunnlag av kjøretøytypens aktuelle stadium i 
oppbyggingen, og skal omfatte alle EF-typegodkjenninger gitt på tidligere stadier.

1.3.  Hver produsent som er involvert i en etappevis EF-typegodkjenningsprosess, er ansvarlig for EF-typegodkjenningen 
og produksjonssamsvaret for alle systemer, deler eller tekniske enheter vedkommende har produsert eller tilføyd 
det foregående stadiet. Produsenten er ikke ansvarlig for elementer som er typegodkjent i tidligere etapper, 
unntatt i de tilfeller der vedkommende endrer kjøretøydelene i en slik grad at den tidligere utstedte EF-
typegodkjenningen blir ugyldig.

2.  FRAMGANGSMÅTER

 Ved søknad i henhold til artikkel 4 nr. 2 skal EF-typegodkjenningsmyndigheten:

 a) kontrollere at alle relevante typegodkjenninger gitt i henhold til særdirektiver oppfyller de relevante 
kravene i særdirektivene,

 b) sikre at alle relevante data, idet det tas hensyn til kjøretøyets oppbyggingsstadium, finnes i 
opplysningsmappen,

 c) ved gjennomgåelse av opplysningsmaterialet sikre at kjøretøyspesifikasjonen(e) og dataene i del I av 
opplysningsmappen inngår i opplysningene i opplysningspakkene eller EF-typegodkjenningsdokumentene 
utstedt i henhold til de relevante særdirektiver, og for et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, når et nummer 
i del I av opplysningsmappen ikke inngår i opplysningspakken for noen av særdirektivene, kontrollere at 
den aktuelle delen eller egenskapen er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen,

 d) for et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at 
det foretas kontroll av deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er konstruert i samsvar 
med dataene i den godkjente opplysningspakken for alle EF-typegodkjenninger utstedt i henhold til 
særdirektiver,

 e) eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter.

3.  ANTALL KJØRETØYER SOM SKAL KONTROLLERES

 Antallet kjøretøyer som skal kontrolleres etter nr. 2 bokstav d), skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en 
hensiktsmessig kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal EF-typegodkjennes, avhengig av kjøretøyets 
oppbyggingsstadium og etter følgende kriterier:

 – motor,

 – girkasse,
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 – drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse),

 – styrende aksler (antall og plassering),

 – bremsede aksler (antall),

 – veltevern.

4.  MERKING AV KJØRETØYET

 I annen og etterfølgende etapper skal hver produsent, i tillegg til det lovfestede kjennemerket fastsatt i rådsdirektiv 
89/173/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om visse deler og egenskaper 
ved jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(1), feste et tilleggsmerke på kjøretøyet.

 Merket skal festes forsvarlig på et klart synlig og lett tilgjengelig sted på en kjøretøydel som normalt ikke skiftes 
ut. Merket skal klart vise følgende opplysninger i angitt rekkefølge, og opplysningene skal ikke kunne slettes:

– produsentens navn,

– del 1, 3 og 4 av EF-typegodkjenningsnummeret,

– typegodkjenningsetappe,

– kjøretøyets serienummer,

– kjøretøyets største tillatte totalmasse,

– største tillatte trekkbare masse,

– vogntogets største tillatte totalmasse (dersom kjøretøyet er beregnet på å trekke en tilhenger)(2),

– største tillatte masse på hver aksel, angitt forfra og bakover(2),

– største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet(2).

(1) EFT L 67 av 10.3.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2000/1/EF (EFT L 21 av 26.1.2000, s. 16).

(2) Oppgis bare dersom verdien er endret under den aktuelle EF-typegodkjenningsetappen.
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VEDLEGG VIII

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 74/150/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 2

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1

Artikkel 2 —

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 Artikkel 4

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 4 nr. 4

Artikkel 5 nr. 2 og 3 Artikkel 6

Artikkel 6 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 5

Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 10

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 7 nr. 2 første ledd Artikkel 15

Artikkel 7 nr. 2 annet ledd Artikkel 16 nr. 1

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 16 nr. 2

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 14

Artikkel 8 nr. 3 —

Artikkel 9 Artikkel 15

Artikkel 9a Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 10 —

Artikkel 11 Artikkel 19

Artikkel 12 og 13 Artikkel 20

Artikkel 14 Artikkel 18

Artikkel 15 Artikkel 22

Artikkel 16 Artikkel 26

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg II Vedlegg II

Vedlegg III Vedlegg III
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KOMMISJONSVEDTAK

av 18. juli 2003

om utsettelse av fristen for gjennomføring av rådsdirektiv 1999/36/EF for visse former for transportabelt trykkutstyr(*)

[meddelt under nummer K(2003) 2591]

(2003/525/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 1999/36/EF av 29. april 1999 
om transportabelt trykkutstyr(1), sist endret ved kommisjonsdi
rektiv 2002/50/EF(2), særlig artikkel 17 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For trykkfat, flaskebatterier og tanker nevnt i artikkel 2 
i direktiv 1999/36/EF foreligger det ingen detaljerte 
tekniske spesifikasjoner, og det er ikke tilføyd 
tilstrekkelige henvisninger til relevante europeiske 
standarder for dem i vedleggene til rådsdirektiv 94/55/EF 
av 21. november 1994 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om veitransport av farlig gods(3), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2003/28/EF av 7. april 2003(4), eller 
til rådsdirektiv 96/49/EF av 23. juli 1996 om tilnærming 
av lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport 
av farleg gods(5), sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/29/EF av 7. april 2003(6). Derfor bør fristen for 
gjennomføring av direktiv 94/55/EF utsettes for dette 
transportable trykkutstyret.

2) I artikkel 18 i direktiv 1999/36/EF er det fastsatt at 
medlemsstatene i en overgangsperiode på to år regnet 
fra datoen for gjennomføring av direktivet skal tillate 
markedsføring og ibruktaking av transportabelt 
trykkutstyr som oppfyller de regler som gjelder på deres 
territorium før 1. juli 2001. Derfor bør også utløpsdatoen 
for denne perioden utsettes.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for transport av farlig gods, nedsatt i 
artikkel 9 i direktiv 94/55/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Fristen for gjennomføring av direktiv 1999/36/EF utsettes 
til 1. juli 2005 for trykkfat, flaskebatterier og tanker.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal tillate markedsføring og ibruktaking av 
utstyret nevnt i artikkel 1 som oppfyller de regler som gjelder 
på deres territorium før 1. juli 2005, i en periode på inntil to år 
fra denne dato, og skal tillate senere ibruktaking av slikt utstyr 
som er markedsført før denne dato.

Artikkel 3

Dette vedtak trer i kraft 1. juli 2003.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. juli 2003.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 22.7.2003, s. 45, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 3.

(1) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 20.
(2) EFT L 149 av 7.6.2002, s. 28.
(3) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7.
(4) EUT L 90 av 8.4.2003, s. 45.
(5) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 25.
(6) EUT L 90 av 8.4.2003, s. 47.

2006/EØS/30/02
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1084/2003

av 3. juni 2003

om behandling av endringer i vilkårene for markedsføringstillatelser for legemidler for mennesker og veterinærpreparater 
utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(1), særlig 
artikkel 35 nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(2), særlig artikkel 
39 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I lys av praktiske erfaringer fra anvendelsen av 
kommisjonsforordning (EF) nr. 541/95 av 10. mars 1995 
om behandling av endringer i vilkårene for et legemiddels 
markedsføringstillatelse utstedt av vedkommende 
myndighet i en medlemsstat(3), endret ved forordning 
(EF) nr. 1146/98(4), bør framgangsmåten for endringer i 
vilkårene for markedsføringstillatelser forenkles.

2) Noen av framgangsmåtene fastsatt i forordning  
(EF) nr. 541/95 bør derfor tilpasses, men de allmenne 
prinsippene som framgangsmåtene bygger på, bør 
beholdes.

3) Etter vedtakelsen av direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF, 
som konsoliderte Fellesskapets regelverk på området 
for henholdsvis veterinærpreparater og legemidler for 
mennesker, bør henvisninger til bestemmelser i dette 
regelverket ajourføres.

4) Denne forordning bør fortsatt få anvendelse på behandling 
av søknader om endring i vilkårene for markedsføringst
illatelser utstedt i henhold til rådsdirektiv 87/22/EØF(5), 
opphevet ved direktiv 93/41/EØF(6).

5) Det bør innføres en forenklet og rask framgangsmåte 
for melding for å gjøre det mulig å foreta visse mindre 
endringer som ikke påvirker legemiddelets godkjente 
kvalitet, sikkerhet eller virkning, uten forhåndsvurdering 
fra den rapporterende medlemsstat. For andre typer 
mindre endringer bør det likevel fortsatt kreves at 
den rapporterende medlemsstat vurderer den framlagte 
dokumentasjon.

6) I tilfeller der framgangsmåten for vurdering beholdes, 
bør den rapporterende medlemsstat vurdere saksmappen 
på vegne av alle berørte medlemsstater for å unngå 
dobbeltarbeid.

7) De ulike typer mindre endringer bør klassifiseres etter 
vilkårene som skal oppfylles, for å fastsette hvilken 
framgangsmåte som skal følges; det er særlig nødvendig 
å gi en presis definisjon av hvilke typer mindre endringer 
som ikke krever forhåndsvurdering.

8) Det er nødvendig å presisere definisjonen av en 
«utvidelse» av en markedsføringstillatelse, selv om det 
fortsatt bør være mulig å framlegge en egen, fullstendig 
søknad om markedsføringstillatelse for et legemiddel 
som allerede er godkjent, men med et annet navn og en 
annen oversikt over preparatets egenskaper.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 27.6.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 5.

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.
(2) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
(3) EFT L 55 av 11.3.1995, s. 7.
(4) EFT L 159 av 3.6.1998, s. 31.

(5) EFT L 15 av 17.1.1987, s. 38.
(6) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 40.

2006/EØS/30/03
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9) De nasjonale myndigheter i de rapporterende 
medlemsstater bør kunne redusere vurderingsperioden i 
tilfeller der det haster, eller forlenge den i tilfeller med 
store og viktige endringer.

10) Tidsrammen for framgangsmåten som skal følges 
når vedkommende myndighet pålegger hastetiltak av 
sikkerhetshensyn, bør presiseres.

11) Det bør ytterligere presiseres hvordan endringer av 
oversikten over preparatets egenskaper, merkingen og 
pakningsvedlegget skal skje. Framgangsmåtene fastsatt i 
denne forordning bør likevel ikke anvendes på endringer 
av merkingen eller pakningsvedlegget som ikke er en 
følge av at oversikten over preparatets egenskaper er 
endret.

12) Av klarhetshensyn bør forordning (EF) nr. 541/95 
erstattes.

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra Den faste komité for legemidler for 
mennesker og Den faste komité for veterinærpreparater 
—

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes framgangsmåten for behandling 
av meldinger og søknader om endringer i vilkårene for 
en markedsføringstillatelse for legemidler som hører inn 
under virkeområdet til direktiv 87/22/EØF, for legemidler 
som har vært behandlet etter framgangsmåtene for gjensidig 
godkjenning fastsatt i artikkel 17 og 18 og artikkel 28 nr. 4 
i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 21 og 22 og artikkel 32 
nr. 4 i direktiv 2001/82/EF, samt for legemidler som har vært 
behandlet etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 32, 33 og 
34 i direktiv 2001/83/EF eller i artikkel 36, 37 og 38 i direktiv 
2001/82/EF.

Artikkel 2

Virkeområde

Denne forordning får ikke anvendelse på:

a) utvidelser av markedsføringstillatelser som oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg II til denne forordning,

b) overføring av en markedsføringstillatelse til en ny 
innehaver,

c) endringer av maksimumsgrensen for restmengder som 
definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning  
(EØF) nr. 2377/90(1).

Utvidelsene nevnt i første ledd bokstav a) skal behandles 
etter framgangsmåten i artikkel 17 i direktiv 2001/83/EF og i 
artikkel 21 i direktiv 2001/82/EF.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «endring i vilkårene for en markedsføringstillatelse»,

 a) for legemidler for mennesker: en endring av innholdet 
i dokumentene nevnt i artikkel 8-12 i direktiv  
2001/83/EF,

 b) for veterinærpreparater: en endring av innholdet i 
dokumentene nevnt i artikkel 12-15 i direktiv  
2001/82/EF,

2. «mindre endring» av type IA eller type IB, en endring 
oppført i vedlegg I som oppfyller vilkårene fastsatt der,

3. «større endring» av type II, en endring som ikke kan anses 
som en mindre endring eller som en utvidelse av markedsf
øringstillatelsen,

4. «rapporterende medlemsstat», den medlemsstat som for 
et gitt legemiddel har framlagt vurderingsrapporten som 
utgjorde grunnlaget for framgangsmåtene omhandlet i 
artikkel 1, eventuelt den medlemsstat som innehaveren 
av markedsføringstillatelsen har valgt med sikte på 
gjennomføringen av denne forordning,

5. «hastetiltak av sikkerhetshensyn», en midlertidig endring i 
preparatinformasjonen som særlig gjelder et eller flere av 
følgende punkter i oversikten over preparatets egenskaper: 
indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, advarsler, arter 
i målgruppen og tilbakeholdingstider, på grunn av nye 
opplysninger som har betydning for sikkerheten ved bruk 
av legemiddelet.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
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Artikkel 4

Framgangsmåte for melding om mindre endringer  
av type IA

1.  For mindre endringer av type IA skal innehaveren av m
arkedsføringstillatelsen (heretter kalt «innehaveren») samtidig 
framlegge for vedkommende myndigheter i de medlemsstater 
der legemiddelet er godkjent, en melding ledsaget av:

a) alle nødvendige dokumenter, herunder de som er endret 
som en konsekvens av endringen,

b) en liste over berørte medlemsstater og en angivelse av den 
rapporterende medlemsstat for legemiddelet det gjelder,

c) de relevante avgifter som fastsatt i gjeldende nasjonale 
regler i de berørte medlemsstater.

2.  En melding skal bare gjelde for én endring av type IA. 
Der det skal gjøres flere endringer av type IA i vilkårene 
for én enkelt markedsføringstillatelse, skal en egen melding 
framlegges for hver endring av type IA. Hver av disse 
meldingene skal også inneholde en henvisning til de andre 
meldingene.

3.  Som unntak fra nr. 2, og dersom en endring av type IA 
av markedsføringstillatelsen innebærer konsekvensendringer 
av type IA, kan én enkelt melding omfatte alle slike 
konsekvensendringer. Denne ene meldingen skal inneholde en 
beskrivelse av forholdet mellom disse konsekvensendringene 
av type IA.

4.  Dersom en endring gjør det nødvendig å revidere oversikten 
over preparatets egenskaper, merking og pakningsvedlegg, 
skal dette anses som en del av endringen.

5.  Dersom meldingen oppfyller kravene fastsatt i nr. 1-4, 
skal vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat 
innen 14 dager fra meldingen er mottatt bekrefte at meldingen 
er gyldig og underrette de øvrige berørte vedkommende 
myndigheter og innehaveren om dette.

Hver berørte vedkommende myndighet skal, der det er 
nødvendig, ajourføre markedsføringstillatelsen som er gitt i 
henhold til artikkel 6 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 5 i 
direktiv 2001/82/EF.

Artikkel 5

Framgangsmåte for melding om mindre endringer  
av type IB

1.  For mindre endringer av type IB skal innehaveren samtidig 
framlegge for vedkommende myndigheter i de medlemsstater 
der legemiddelet er godkjent, en melding ledsaget av:

a) alle nødvendige dokumenter, herunder de som er endret 
som en konsekvens av endringen,

b) en liste over berørte medlemsstater og en angivelse av den 
rapporterende medlemsstat for legemiddelet det gjelder,

c) de relevante avgifter som fastsatt i gjeldende nasjonale 
regler i de berørte medlemsstater.

2.  En melding skal bare gjelde én endring av type IB. Der det 
skal gjøres flere endringer av type IB i vilkårene for én enkelt 
markedsføringstillatelse, skal en egen melding framlegges for 
hver endring av type IB. Hver av disse meldingene skal også 
inneholde en henvisning til de andre meldingene.

3.  Som unntak fra nr. 2, og dersom en endring av type IB 
av markedsføringstillatelsen innebærer konsekvensendringer 
av type IA eller type IB, kan én enkelt melding av type IB 
omfatte alle slike konsekvensendringer. Denne ene meldingen 
skal inneholde en beskrivelse av forholdet mellom disse 
konsekvensendringene av type I.

4.  Dersom en endring gjør det nødvendig å revidere oversikten 
over preparatets egenskaper, merking og pakningsvedlegg, 
skal dette anses som en del av endringen.

5.  Dersom meldingen oppfyller kravene fastsatt i nr. 1-4, 
skal vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat 
bekrefte at den har mottatt en gyldig melding og innlede 
framgangsmåten fastsatt i nr. 6-11.

6.  Dersom vedkommende myndighet i den rapporterende 
medlemsstat innen 30 dager fra den bekrefter å ha mottatt en 
gyldig melding, ikke har sendt innehaveren sin uttalelse som 
fastsatt i nr. 8, skal den meldte endringen anses som godkjent av 
alle vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater.

Vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat 
skal underrette de øvrige vedkommende myndigheter i de 
berørte medlemsstater om dette.

7.  Hver berørte vedkommende myndighet skal, der det er 
nødvendig, ajourføre markedsføringstillatelsen som er gitt i 
henhold til artikkel 6 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 5 i 
direktiv 2001/82/EF.

8.  Dersom vedkommende myndighet i den rapporterende 
medlemsstat er av den oppfatning at meldingen ikke kan 
godkjennes, skal den innen fristen nevnt i nr. 6 underrette 
innehaveren som framla meldingen og begrunne sin 
oppfatning.
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9.  Innen 30 dager etter at innehaveren har mottatt uttalelsen 
nevnt i nr. 8, kan han/hun endre meldingen for å ta hensyn til 
begrunnelsen i uttalelsen. I så fall får bestemmelsene i nr. 6 og 
7 anvendelse på den endrede meldingen.

10.  Dersom innehaveren ikke endrer meldingen, skal 
meldingen anses som ikke godkjent. Vedkommende myndighet 
i den rapporterende medlemsstat skal umiddelbart underrette 
innehaveren og de øvrige berørte vedkommende myndigheter 
om dette.

11.  Innen 10 dager etter at opplysningene nevnt i nr. 10 
er framlagt, kan vedkommende myndigheter i de berørte 
medlemsstater eller innehaveren forelegge saken for Kontoret 
med sikte på anvendelse av artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2001/83/
EF eller artikkel 39 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF.

Artikkel 6

Framgangsmåte for godkjenning av større endringer  
av type II

1.  For større endringer av type II skal innehaveren samtidig 
framlegge for vedkommende myndigheter i de medlemsstater 
der legemiddelet er godkjent, en søknad ledsaget av:

a) de relevante opplysninger og underlagsdokumenter som 
nevnt i artikkel 8-12 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 
12-15 i direktiv 2001/82/EF,

b) opplysningene som ligger til grunn for endringen det søkes 
om,

c) alle dokumenter som er endret som følge av søknaden,

d) en tilføyelse til eller ajourføring av eksisterende 
ekspertrapporter/oversikter/sammendrag for å ta hensyn til 
endringen det er søkt om,

e) en liste over medlemsstatene som berøres av søknaden 
om en større endring av type II, og en angivelse av den 
rapporterende medlemsstat for legemiddelet det gjelder,

f) de relevante avgifter som fastsatt i gjeldende nasjonale 
regler i de berørte medlemsstater.

2.  En søknad skal bare gjelde for én endring av type II. 
Der det skal gjøres flere endringer av type II i vilkårene 
for én enkelt markedsføringstillatelse, skal en egen søknad 
framlegges for hver endring. Hver av disse søknadene skal 
også inneholde en henvisning til de andre søknadene.

3.  Som unntak fra nr. 2, og dersom en endring av type 
II innebærer konsekvensendringer, kan én enkelt søknad 
omfatte alle slike konsekvensendringer. Denne ene søknaden 
skal inneholde en beskrivelse av forholdet mellom disse 
konsekvensendringene.

4.  Dersom en endring krever konsekvensendring i oversikten 
over preparatets egenskaper, merking og pakningsvedlegg, 
skal dette anses som en del av endringen.

5.  Dersom søknaden oppfyller kravene fastsatt i nr. 1-4, 
skal vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater 
umiddelbart underrette vedkommende myndighet i de 
rapporterende medlemsstater om at de har mottatt en gyldig 
søknad.

6.  Vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat 
skal underrette de øvrige vedkommende myndigheter i de 
berørte medlemsstater og innehaveren om når framgangsmåten 
fastsatt i nr. 7-13 innledes.

7.  Vedkommende myndighet i den rapporterende 
medlemsstat skal innen 60 dager etter at framgangsmåten 
ble innledet utarbeide en vurderingsrapport og et utkast til 
vedtak som skal sendes til de andre berørte vedkommende 
myndigheter.

Dette tidsrommet kan reduseres ut fra hvor mye saken haster, 
særlig når det gjelder sikkerhetsspørsmål.

Dette tidsrommet kan forlenges til 90 dager dersom endringen 
gjelder endring eller tilføyelse av terapeutiske indikasjoner.

Dette tidsrommet skal forlenges til 90 dager dersom endringen 
gjelder endring eller tilføyelse av en art i målgruppen som ikke 
er bestemt til næringsmiddelproduksjon.

8.  Innen fristene fastsatt i nr. 7 kan vedkommende myndighet 
i den rapporterende medlemsstat anmode innehaveren om å 
framlegge tilleggsopplysninger innen en frist vedkommende 
myndighet fastsetter. Framgangsmåten skal innstilles til det 
tidspunkt tilleggsopplysningene foreligger. I dette tilfellet 
kan fristene fastsatt i nr. 7 forlenges med et tidsrom som 
vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat 
fastsetter.

Vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat 
skal underrette de andre berørte vedkommende myndigheter 
om dette.

9.  Innen 30 dager etter at de har mottatt utkastet til vedtak og 
vurderingsrapporten skal de øvrige vedkommende myndigheter 
i de berørte medlemsstater godkjenne utkastet til vedtak og 
underrette vedkommende myndighet i den rapporterende 
medlemsstat om dette.

Vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat 
skal avslutte framgangsmåten og underrette de øvrige berørte 
vedkommende myndigheter og innehaveren om dette.
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10.  Hver berørte vedkommende myndighet skal, der det er 
nødvendig, endre den berørte markedsføringstillatelsen som er 
gitt i henhold til artikkel 6 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 5 
i direktiv 2001/82/EF i samsvar med utkastet til vedtak nevnt i 
nr. 9.

11.  Vedtak om endringer knyttet til sikkerhetsspørsmål skal 
gjennomføres innen en frist som vedkommende myndighet 
i den rapporterende medlemsstat og innehaveren avtaler i 
samråd med de øvrige vedkommende myndigheter i de berørte 
medlemsstater.

12.  Dersom en eller flere vedkommende myndigheter ikke 
kan godkjenne utkastet til vedtak fra vedkommende myndighet 
i den rapporterende medlemsstat innen fristen fastsatt i nr. 9, 
får framgangsmåten i artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF 
eller artikkel 39 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF anvendelse.

13.  Dersom vedkommende myndigheter i de medlemsstater 
som berøres av søknaden anser at endringen ikke kan godtas, 
kan innehaveren innen 10 dager etter at framgangsmåten nevnt 
i nr. 8 er avsluttet, legge saken fram for Kontoret med sikte 
på anvendelse av artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF eller 
artikkel 39 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF.

Artikkel 7

Influensavaksiner for mennesker

1.  For endringer i vilkårene for markedsføringstillatelser for 
influensavaksiner for mennesker, får framgangsmåten i nr. 2-5 
anvendelse.

2.  Innen 30 dager fra den dato framgangsmåten innledes 
skal vedkommende myndighet i den rapporterende 
medlemsstat utarbeide en vurderingsrapport på grunnlag av 
kvalitetsdokumentene nevnt i modul 3 i vedlegg I til direktiv 
2001/83/EF og et utkast til vedtak som skal sendes til de andre 
berørte vedkommende myndigheter.

3.  Innen fristen fastsatt i nr. 2 kan vedkommende myndighet 
i den rapporterende medlemsstat anmode innehaveren om å 
framlegge tilleggsopplysninger. Den skal underrette de øvrige 
vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater om 
dette.

4.  Innen 12 dager etter at de har mottatt utkastet til vedtak og 
vurderingsrapporten skal de øvrige vedkommende myndigheter 
i de berørte medlemsstater godkjenne utkastet til vedtak og 
underrette vedkommende myndighet i den rapporterende 
medlemsstat om dette.

5.  Senest 12 dager etter utløpet av fristen fastsatt i nr. 4 
skal innehaveren sende de kliniske opplysninger, og eventuelt 
opplysninger om legemiddelets holdbarhet, til vedkommende 
myndighet i den rapporterende medlemsstat og i de øvrige 
berørte medlemsstater.

Vedkommende myndighet i den rapporterende medlemsstat 
skal vurdere disse opplysningene og utarbeide et utkast til 
endelig vedtak innen 7 dager fra den har mottatt opplysningene. 
De øvrige berørte vedkommende myndigheter skal godkjenne 
utkastet til endelig vedtak og, innen 7 dager etter at de har 
mottatt utkastet til endelig vedtak, gjøre et vedtak i samsvar 
med dette utkastet.

6.  Dersom en vedkommende myndighet i forbindelse 
med framgangsmåten fastsatt i nr. 2 til 5 reiser et spørsmål 
om folkehelsen som den mener er til hinder for gjensidig 
anerkjennelse av vedtaket som skal gjøres, får framgangsmåten 
nevnt i artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF anvendelse.

Artikkel 8

Pandemiske situasjoner i forbindelse med sykdommer  
hos mennesker

Dersom det foreligger en pandemisk situasjon i forbindelse 
med influensavirus hos mennesker, behørig fastslått av 
Verdens helseorganisasjon eller av Fellesskapet innenfor 
rammen av europaparlaments- og rådsvedtak 2119/98/EF(1), 
kan vedkommende myndigheter unntaksvis og midlertidig 
anse endringen i vilkårene for markedsføringstillatelsen 
for influensavaksiner for mennesker som godkjent etter at 
en søknad er mottatt og før utløpet av framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 7. Likevel kan det i forbindelse med denne 
framgangsmåten framlegges fullstendige opplysninger om 
klinisk sikkerhet og virkning.

Dersom det foreligger en pandemisk situasjon i forbindelse 
med andre sykdommer hos mennesker enn influensavirus, kan 
første ledd og artikkel 7 anvendes tilsvarende.

Artikkel 9

Hastetiltak av sikkerhetshensyn

1.  Dersom innehaveren når det foreligger fare for menneskers 
eller dyrs helse treffer hastetiltak av sikkerhetshensyn, skal han/
hun umiddelbart underrette vedkommende myndigheter om 
dette. Dersom vedkommende myndigheter ikke har kommet 
med innvendinger innen 24 timer etter at de mottok disse 
opplysningene, skal hastetiltakene av sikkerhetshensyn anses 
som godkjent.

Hastetiltakene av sikkerhetshensyn skal gjennomføres innen 
en tidsfrist som avtales med vedkommende myndigheter.

(1) EFT L 268 av 3.10.1998, s. 1.
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Den tilsvarende søknaden om endring som gjenspeiler 
hastetiltakene av sikkerhetshensyn, skal oversendes 
vedkommende myndigheter omgående, og ikke i noe tilfelle 
mer enn 15 dager etter at hastetiltakene er iverksatt, med sikte 
på anvendelse av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6.

2.  Dersom vedkommende myndigheter pålegger 
innehaveren hastetiltak av sikkerhetshensyn, skal innehaveren 
være forpliktet til å sende inn en søknad om endring der det 
tas hensyn til sikkerhetstiltakene vedkommende myndigheter 
pålegger.

Hastetiltakene av sikkerhetshensyn skal gjennomføres innen 
en tidsfrist som avtales med vedkommende myndigheter.

Den tilsvarende søknaden om endring som gjenspeiler 
hastetiltakene av sikkerhetshensyn, herunder hensiktsmessig 
dokumentasjon til støtte for endringen, skal oversendes de 
berørte vedkommende myndigheter omgående, og ikke i noe 
tilfelle mer enn 15 dager etter at hastetiltakene er iverksatt, med 
sikte på anvendelse av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6.

Dette nummer berører ikke artikkel 36 i direktiv 2001/83/EF 
og artikkel 40 i direktiv 2001/82/EF.

Artikkel 10

Oppheving

Forordning (EF) nr. 541/95 oppheves.

Henvisninger til den opphevede forordning skal forstås som 
henvisninger til denne forordning.

Artikkel 11

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

Den får anvendelse fra 1. oktober 2003.

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

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2003.
 For Kommisjonen
 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

LISTE OVER OG VILKÅR FOR MINDRE ENDRINGER (TYPE IA OG IB) AV EN 
MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SOM NEVNT I ARTIKKEL 3-5

Innledende bemerkninger

Endringenes art er nummerert, og underkategorier er angitt med bokstaver og tall i mindre skrift. Vilkårene som må 
oppfylles for at en gitt endring skal følge en framgangsmåte for enten type IA eller type IB, er beskrevet for hver 
underkategori og oppført under hver endring.

For å omfatte eventuelle andre endringer er det nødvendig å samtidig inngi søknader for alle konsekvensendringer eller 
parallelle endringer som kan knyttes til endringen det søkes om, og å gi en klar beskrivelse av forholdet mellom disse 
endringene.

For meldinger som omfatter et egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé, og der endringen gjelder 
dokumentasjonen som er inngitt for å få sertifikatet, skal dokumentene som kreves for denne endringen oversendes 
Det europeiske direktorat for legemiddelkvalitet (EDQM). Dersom sertifikatet revideres som følge av en vurdering av 
denne endringen, må eventuelle berørte markedsføringstillatelser ajourføres. I mange tilfeller kan dette gjøres ved en 
melding av type IA.

Et biologisk legemiddel er et legemiddel med et biologisk stoff som virksomt stoff. Et biologisk stoff er et stoff 
som er framstilt eller utvunnet av en biologisk kilde, og en kombinasjon av fysisk-kjemisk-biologisk prøving og 
framstillingsprosessen og kontrollen av den er nødvendig for å karakterisere stoffet og fastslå dets kvalitet.

Følgende anses derfor som biologiske legemidler: immunologiske legemidler og legemidler framstilt av blod og 
plasma fra mennesker som definert i artikkel 1 henholdsvis nr. 4 og nr. 10 i direktiv 2001/83/EF; immunologiske 
veterinærpreparater som definert i artikkel 1 nr. 7 i direktiv 2001/82/EF; legemidler som omfattes av del A i vedlegget 
til rådsforordning (EØF) nr. 2309/93(9); legemidler til avansert terapi som definert i del IV i vedlegg I til direktiv 
2001/83/EF.

En endring av framstillingsprosessen for en ikke-proteinholdig bestanddel, som skyldes at det senere er innført 
et bioteknologisk trinn, kan gjøres i samsvar med bestemmelse nr. 15 eller nr. 21, alt etter omstendighetene, for 
endringstype I. Denne bestemte endringen berører ikke de øvrige endringer i dette vedlegg som kan anvendes i denne 
spesifikke sammenhengen. En proteinholdig bestanddel framstilt gjennom en bioteknologisk prosess oppført i del A i 
vedlegget til rådsforordning (EØF) nr. 2309/93 som tilsettes et legemiddel, omfattes av nevnte forordning. Fellesskapets 
regelverk som gjelder for særlige produktgrupper(10) skal overholdes.

Det er ikke nødvendig å underrette vedkommende myndigheter om en ajourført monografi i Den europeiske farmakopé 
eller en medlemsstats nasjonale farmakopé i tilfeller der det sikres samsvar med den ajourførte monografien innen 
seks måneder etter at den offentliggjøres og det vises til «gjeldende utgave» i dokumentasjonen for et godkjent 
legemiddel.

I dette dokument har «prøvingsmetode» samme betydning som «analysemetode», og «grenseverdier» har samme 
betydning som «godkjenningskriterier».

Kommisjonen vil i samråd med medlemsstatene, Kontoret og berørte parter utarbeide og offentliggjøre en detaljert 
veiledning om dokumentasjonen som skal framlegges.

(1) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 1.
(2) Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EFT  

L 43 av 14.2.1997, s. 1), fargestoffer til bruk i næringsmidler som omfattes av rådsdirektiv 94/36/EF (EFT L 237 av 10.9.1994,  
s. 13), tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av rådsdirektiv 88/388/EØF (EFT L 184 av 15.7.1988, s. 61), 
ekstraksjonsmidler som definert i rådsdirektiv 88/344/EØF (EFT L 157 av 24.6.1988, s. 28), sist endret ved direktiv 92/115/EØF 
(EFT L 409 av 31.12.1992, s. 31), og næringsmidler eller næringsmiddelingredienser som stammer fra et bioteknologisk trinn som 
er innført i framstillingen/produksjonen, kreves ikke meldt som en endring i vilkårene for markedsføringstillatelsen.
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Endringens art/vilkår som skal oppfylles Type

1. Endring av navnet på og/eller adressen til innehaveren av markedsføringstillatelsen IA

Vilkår:

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal forbli det samme rettssubjekt.

2. Endring av legemiddelets navn IB

Vilkår:

Ingen forveksling med navn på andre eksisterende legemidler eller det internasjonale fellesnavnet 
(INN-navnet).

3. Endring av det virksomme stoffets navn IA

Vilkår:

Det virksomme stoffet skal forbli det samme.

4. Endring av navnet på og/eller adressen til en produsent av det virksomme stoffet der et egnethetssertifikat 
fra Den europeiske farmakopé ikke er tilgjengelig

IA

Vilkår:

Produksjonsstedet skal forbli det samme.

5. Endring av navnet på og/eller adressen til en produsent av det ferdige preparatet IA

Vilkår:

Produksjonsstedet skal forbli det samme.

6. Endring av ATC-kode

a)  Legemidler for mennesker IA

 Vilkår:

 Endring som følge av at Verdens helseorganisasjon har gitt eller endret ATC-kode.

b)  Veterinærpreparater IA

 Vilkår:

 Endring som følge av gitt eller endret ATC Vet-kode.

7. Utskifting eller tilføyelse av et produksjonssted for deler av eller hele framstillingsprosessen for det 
ferdige preparatet

a)  Ytre emballasje for alle typer legemiddelformer Vilkår: 1, 2 (se nedenfor) IA

b)  Sted for indre emballering

 1.  Faste legemiddelformer, f.eks. tabletter og 
kapsler

Vilkår: 1, 2, 3, 5 IA

 2. Halvfaste eller flytende legemiddelformer Vilkår: 1, 2, 3, 5 IB

 3.  Flytende legemiddelformer (suspensjoner, 
emulsjoner)

Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5 IB

c)  Alle andre framstillingsprosesser unntatt frigiving 
av partier

Vilkår: 1, 2, 4, 5 IB
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Endringens art/vilkår som skal oppfylles Type

Vilkår:

1. Tilfredsstillende inspeksjon i løpet av de tre siste år foretatt av en kontrollmyndighet i en 
av medlemsstatene i EØS eller i en stat som har inngått en avtale med EU om gjensidig 
anerkjennelse av god framstillingspraksis (GMP).

2. Behørig godkjent sted (for framstilling av den berørte legemiddelform eller det berørte 
legemiddel).

3. Det dreier seg ikke om et sterilt produkt.

4. Det finnes en valideringsordning, eller det er foretatt en vellykket validering av framstillingen på 
det nye stedet i henhold til gjeldende protokoll med minst tre partier av produksjonsstørrelse.

5. Det dreier seg ikke om et biologisk legemiddel.

8. Endring av ordninger for frigiving av parti og kvalitetskontroll av det ferdige preparatet

a)  Utskifting eller tilføyelse av et sted der kontroll/
prøving av partier foretas

Vilkår: 2, 3, 4 (se nedenfor) IA

b)  Utskifting eller tilføyelse av en produsent med 
ansvar for frigiving av partier

 1.  Unntatt kontroll/prøving av parti Vilkår: 1, 2 IA

 2.  Med kontroll/prøving av parti Vilkår: 1, 2, 3, 4 IA

Vilkår:

1. Produsenten med ansvar for frigiving av parti må befinne seg innenfor EØS.

2. Stedet er behørig godkjent.

3. Det dreier seg ikke om et biologisk legemiddel.

4. Overføringen av metoder fra det gamle til det nye stedet eller nye prøvingslaboratoriet er 
fullført.

9. Stryking av et produksjonssted (herunder for et virksomt stoff, mellomprodukt eller ferdig preparat, 
emballeringssted, produsent med ansvar for frigiving av partier og sted der partiene kontrolleres) IA

Vilkår:

Ingen

10. Mindre endring av framstillingsprosessen for det virksomme stoffet IB

Vilkår:

1. Ingen endring av kvalitativ og kvantitativ urenhetsprofil eller av fysisk-kjemiske egenskaper.

2. Det virksomme stoffet er ikke et biologisk stoff.

3. Synteseveien forblir den samme, dvs. mellomproduktene forblir de samme. Når det 
gjelder plantelegemidler, forblir den geografiske kilden, framstillingen av plantestoffet og 
framstillingsprosessen den samme.
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Endringens art/vilkår som skal oppfylles Type

11. Endring av partistørrelse for virksomt stoff eller mellomprodukt

a)  Inntil 10 ganger den opprinnelige partistørrelsen 
som ble godkjent da markedsføringstillatelsen ble 
gitt

Vilkår: 1, 2, 3, 4 (se nedenfor) IA

b)  Reduksjon av størrelsen Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5 IA

c)  Mer enn 10 ganger den opprinnelige partistørrelsen 
som ble godkjent da markedsføringstillatelsen ble 
gitt

Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Eventuelle endringer i framstillingsmåten er bare slike som er nødvendige på grunn av den økte 
størrelsen, f.eks. bruk av utstyr av annen størrelse.

2. Prøvingsresultater for minst to partier i henhold til spesifikasjonene skal være tilgjengelige for 
den foreslåtte partistørrelsen.

3. Det virksomme stoffet er ikke et biologisk stoff.

4. Endringen berører ikke prosessens reproduserbarhet.

5. Endringen skal ikke være et resultat av uventede hendelser som oppstår under framstillingen, 
eller på grunn av problemer med holdbarheten.

12. Endring i spesifikasjonen for et virksomt stoff eller et utgangsmateriale/mellomprodukt/en reagens 
brukt i framstillingsprosessen for det virksomme stoffet

a)  Innskjerping av grenseverdier for spesifikasjoner Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av en ny prøvingsparameter til 
spesifikasjonen for

 1.  Et virksomt stoff Vilkår: 2, 4, 5 IB

 2.  Et utgangsmateriale/mellomprodukt/en 
reagens brukt i framstillingsprosessen for 
det virksomme stoffet

Vilkår: 2, 4 IB

Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse, inngått i forbindelse med tidligere vurderinger, 
om å gjennomgå grenseverdiene for spesifikasjoner (f.eks. i forbindelse med søknaden om 
markedsføringstillatelse eller en endring av type II).

2. Endringen skal ikke være en følge av uventede hendelser som oppstår under framstillingen.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.

5. Det virksomme stoffet er ikke et biologisk stoff.

13. Endring av prøvingsmetoden for et virksomt stoff eller et utgangsmateriale, et mellomprodukt eller en 
reagens brukt i framstillingsprosessen for det virksomme stoffet

a)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode Vilkår: 1, 2, 3, 5 (se nedenfor) IA

b)  Andre endringer av en prøvingsmetode, herunder 
utskifting eller tilføyelse av en prøvingsmetode

Vilkår: 2, 3, 4, 5 IB
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Vilkår:

1. Analysemetoden skal forbli den samme (f.eks. endres kolonnelengden eller temperaturen, men 
ikke type kolonne eller metode); ingen nye urenheter påvises.

2. Det er foretatt egnede (re-)valideringsundersøkelser i samsvar med relevante retningslinjer.

3. Resultatene av valideringen av metoden viser at den nye prøvingsmetoden er minst like god som 
den tidligere metoden.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.

5. Det virksomme stoffet, utgangsmaterialet, mellomproduktet eller reagensen er ikke et biologisk 
stoff.

14. Endring av produsenten av det virksomme stoffet eller utgangsmaterialet/reagensen/mellomproduktet 
i framstillingsprosessen for det virksomme stoffet der det ikke foreligger et egnethetssertifikat fra Den 
europeiske farmakopé

a)  Endring av den allerede godkjente produsentens 
produksjonssted (utskifting eller tilføyelse)

Vilkår: 1, 2, 4 (se nedenfor) IB

b)  Ny produsent (utskifting eller tilføyelse) Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Spesifikasjonene (herunder kontroller under framstillingsprosessen, analysemetoder for alle 
materialer), framstillingsmåte (herunder partistørrelse) og detaljert syntesevei er identiske med 
de som allerede er godkjent.

2. Der det brukes materialer av human eller animalsk opprinnelse i framstillingsprosessen, bruker 
produsenten ikke en ny leverandør som kreves vurdert med hensyn til virussikkerhet eller 
samsvar med gjeldende rettledning for størst mulig reduksjon av risikoen for overføring gjennom 
legemidler og veterinærpreparater av agenser for spongiform encefalopati hos dyr («Note for 
Guidance on minimising the risk of transmitting animalpongiform encephalopathy spongiform 
encephalopathy agents via human and veterinary medicinal products»).

3. Produsenten av det nåværende eller nye virksomme stoffet bruker ikke et hoveddokument om 
virksomt stoff.

4. Endringen gjelder ikke et legemiddel som inneholder et biologisk virksomt stoff.

15. Innlevering av et nytt eller oppdatert egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé for et virksomt 
stoff eller utgangsmateriale/en reagens/et mellomprodukt i framstillingsprosessen for det virksomme 
stoffet

a)  Fra en allerede godkjent produsent Vilkår: 1, 2, 4 (se nedenfor) IA

b)  Fra en ny produsent (utskifting eller tilføyelse)

 1.  Sterilt stoff Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

 2.  Andre stoffer Vilkår: 1, 2, 3, 4 IA

c)  Stoff i veterinærpreparat beregnet på dyrearter 
som er mottakelige for TSE

Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Spesifikasjonene for frigiving av det ferdige preparatet og holdbarheten forblir de samme.

2. Uendrede tilleggsspesifikasjoner (til Den europeiske farmakopé) for urenheter og 
produktspesifikke krav (f.eks. partikkelstørrelseprofiler, polymorf form), der det er relevant.

3. Det virksomme stoffet kontrolleres umiddelbart før bruk dersom det ikke er angitt en 
reanalyseperiode i egnethetssertifikatet fra Den europeiske farmakopé, eller dersom opplysninger 
til støtte for en reanalyseperiode ikke er framlagt.

4. Framstillingsprosessen for det virksomme stoffet, utgangsmaterialet/reagensen/mellomproduktet 
omfatter ikke bruk av materialer av human eller animalsk opprinnelse som kreves vurdert med 
hensyn til virussikkerhet.
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16. Innlevering av et nytt eller ajourført TSE-egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé for et virksomt 
stoff eller utgangsmateriale/en reagens/et mellomprodukt som brukes i framstillingsprosessen for det 
virksomme stoffet for en allerede godkjent produsent og allerede godkjent framstillingsprosess

a)  Stoff i veterinærpreparat beregnet på dyrearter 
som er mottakelige for TSE

Vilkår: Ingen IB

b)  Andre stoffer Vilkår: Ingen IA

17. Endring av:

a)  Reanalyseperioden for det virksomme stoffet Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IB

b)  Lagringsvilkårene for det virksomme stoffet Vilkår: 1, 2 IB

Vilkår:

1. Holdbarhetsundersøkelser er foretatt etter den gjeldende og godkjente protokoll. Undersøkelsene 
skal vise at de avtalte relevante spesifikasjonene fortsatt oppfylles.

2. Endringen skal ikke være et resultat av uventede hendelser som oppstår under framstillingen, 
eller på grunn av problemer med holdbarheten.

3. Det virksomme stoffet er ikke et biologisk stoff.

18. Utskifting av et hjelpestoff med et sammenlignbart hjelpestoff IB

Vilkår:

1. Samme funksjonelle egenskaper for hjelpestoffet.

2. Oppløsningshastighetsprofilen til et nytt legemiddel fastslått på grunnlag av minst to partier 
av forsøksstørrelse svarer til den gamle profilen (ingen betydelige forskjeller med hensyn til 
sammenlignbarhet, se rettledningen for biotilgjengelighet og bioekvivalens («Note for Guidance 
on bioavailability and bioequivalence»), vedlegg II; prinsippene i denne rettledningen for 
legemidler for mennesker bør fortsatt tas hensyn til for veterinærpreparater, der det er relevant). 
For plantelegemidler der prøving av oppløsningshastighet ikke er mulig, tilsvarer henfallstiden 
for det nye legemiddelet henfallstiden for det gamle.

3. Et eventuelt nytt hjelpestoff omfatter ikke bruk av materialer av human eller animalsk opprinnelse 
som kreves vurdert med hensyn til virussikkerhet. For hjelpestoffer i et veterinærpreparat 
beregnet på dyrearter som er mottakelige for TSE, har vedkommende myndigheter foretatt en 
risikovurdering.

4. Endringen gjelder ikke et legemiddel som inneholder et biologisk virksomt stoff.

5. Holdbarhetsundersøkelser av minst to partier av forsøksstørrelse eller industriell størrelse er 
igangsatt i samsvar med relevante retningslinjer, søkeren har minst tre måneders tilfredsstillende 
holdbarhetsdata, og det foreligger garantier for at undersøkelsene vil bli fullført. Dataene 
oversendes umiddelbart vedkommende myndigheter dersom de avviker, eller kan avvike, fra 
spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med forslag til tiltak).

19. Endring av spesifikasjon for et hjelpestoff

a)  Innskjerping av grenseverdier for spesifikasjoner Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av en ny prøvingsparameter til 
spesifikasjonen

Vilkår: 2, 4, 5 IB
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Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse inngått i forbindelse med tidligere vurderinger 
(f.eks. i forbindelse med søknaden om markedsføringstillatelse eller en endring av type II).

2. Endringen skal ikke være en følge av uventede hendelser som oppstår under framstillingen.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.

5. Endringen gjelder ikke tilsetningsstoffer i vaksiner eller et biologisk hjelpestoff.

20. Endring av prøvingsmetode for et hjelpestoff

a)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode Vilkår: 1, 2, 3, 5 (se nedenfor) IA

b)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode 
for et biologisk hjelpestoff

Vilkår: 1, 2, 3 IB

c)  Andre endringer av en prøvingsmetode, herunder 
erstatning av en godkjent prøvingsmetode med en 
ny prøvingsmetode

Vilkår: 2, 3, 4, 5 IB

Vilkår:

1. Analysemetoden skal forbli den samme (f.eks. endres kolonnelengden eller temperaturen, men 
ikke type kolonne eller metode); ingen nye urenheter påvises.

2. Det er foretatt egnede (re-)valideringsundersøkelser i samsvar med relevante retningslinjer.

3. Resultatene av valideringen av metoden viser at den nye prøvingsmetoden er minst like god som 
den tidligere metoden.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.

5. Stoffet er ikke et biologisk hjelpestoff.

21. Innlevering av et nytt eller ajourført egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé for et 
hjelpestoff

a)  Fra en allerede godkjent produsent Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

b)  Fra en ny produsent (utskifting eller tilføyelse)

 1.  Sterilt stoff Vilkår: 1, 2, 3 IB

 2.  Andre stoffer Vilkår: 1, 2, 3 IA

c)  Stoff i veterinærpreparat beregnet på dyrearter 
som er mottakelige for TSE

Vilkår: 1, 2, 3 IB

Vilkår:

1. Spesifikasjonene for frigiving av det ferdige preparatet og holdbarheten forblir de samme.

2. Uendrede tilleggsspesifikasjoner (til Den europeiske farmakopé) for produktspesifikke krav 
(f.eks. partikkelstørrelseprofiler, polymorf form), der det er relevant.

3. Framstillingsprosessen for hjelpestoffet omfatter ikke bruk av materialer av human eller 
animalsk opprinnelse som kreves vurdert med hensyn til virussikkerhet.
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22. Innlevering av et nytt eller ajourført TSE-egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé for et 
hjelpestoff

a)  Fra en allerede godkjent produsent eller en ny 
produsent (utskifting eller tilføyelse)

Vilkår: Ingen IA

b)  Hjelpestoff i veterinærpreparat beregnet på 
dyrearter som er mottakelige for TSE

Vilkår: Ingen IB

23. Endring av kilden til et hjelpestoff eller en reagens fra et materiale med TSE-risiko til et vegetabilsk 
eller syntetisk materiale

a)  Hjelpestoff eller reagens brukt i framstilling av 
et biologisk virksomt stoff eller framstilling av 
et ferdig preparat som inneholder et biologisk 
virksomt stoff

Vilkår: (se nedenfor) IB

b)  Andre tilfeller Vilkår: (se nedenfor) IA

Vilkår:

Spesifikasjonene for frigiving av hjelpestoffet og det ferdige preparatet og holdbarheten forblir de 
samme.

24. Endring av syntese eller framstilling for et hjelpestoff som ikke inngår i farmakopeen (og som 
beskrives i dokumentasjonen) IB

Vilkår:

1. Spesifikasjoner påvirkes ikke negativt; ingen endring av kvalitativ og kvantitativ urenhetsprofil 
eller fysisk-kjemiske egenskaper.

2. Hjelpestoffet er ikke et biologisk stoff.

25. Endring for å følge Den europeiske farmakopé eller en medlemsstats nasjonale farmakopé

a)  Endring av spesifikasjon(er) for et stoff som 
tidligere ikke har vært oppført i Den europeiske 
farmakopé for å oppnå samsvar med Den 
europeiske farmakopé eller en medlemsstats 
nasjonale farmakopé

 1.  Virksomt stoff Vilkår: 1, 2 (se nedenfor) IB

 2.  Hjelpestoff Vilkår: 1, 2 IB

b)  Endring for å oppnå samsvar med en ajourføring 
av den relevante monografien i Den europeiske 
farmakopé eller en medlemsstats nasjonale 
farmakopé

 1.  Virksomt stoff Vilkår: 1, 2 IA

 2.  Hjelpestoff Vilkår: 1, 2 IA

Vilkår:

1. Endringen gjøres bare for å oppnå samsvar med farmakopeen.

2. Uendrede tilleggsspesifikasjoner (til farmakopeen) for produktspesifikke egenskaper (f.eks. 
partikkelstørrelseprofiler, polymorf form), der det er relevant.
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26. Endring av spesifikasjoner for det ferdige preparatets indre emballasje

a)  Innskjerping av grenseverdier for spesifikasjoner Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av en ny prøvingsparameter Vilkår: 2, 4 IB

Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse, inngått i forbindelse med tidligere vurderinger, 
om å gjennomgå grenseverdiene for spesifikasjoner (f.eks. i forbindelse med søknaden om 
markedsføringstillatelse eller en endring av type II).

2. Endringen skal ikke være en følge av uventede hendelser som oppstår under framstillingen.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.

27. Endring av en prøvingsmetode for det ferdige preparatets indre emballasje

a)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

b)  Andre endringer av en prøvingsmetode, herunder 
utskifting eller tilføyelse av en prøvingsmetode

Vilkår: 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Analysemetoden skal forbli den samme (f.eks. endres kolonnelengden eller temperaturen, men 
ikke type kolonne eller metode).

2. Det er foretatt egnede (re-)valideringsundersøkelser i samsvar med relevante retningslinjer.

3. Resultatene av valideringen av metoden viser at den nye prøvingsmetoden er minst like god som 
den tidligere metoden.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.

28. Endring av en del av (den indre) emballasjen som ikke kommer i kontakt med det ferdige preparatet 
(f.eks. fargen på lokk som kan dyttes av, fargekoderinger på ampuller, endring av nålbeskyttelse (bruk 
av annen type plast))

IA

Vilkår:

Endringen gjelder ikke en vesentlig bestanddel i emballasjematerialet, som har innvirkning på det 
ferdige preparatets levering, anvendelse, sikkerhet eller holdbarhet.

29. Endring av den kvalitative og/eller kvantitative sammensetningen av den indre emballasjen

a)  Halvfaste eller flytende legemiddelformer Vilkår: 1, 2, 3, 4 (se nedenfor) IB

b)  Alle andre legemiddelformer Vilkår: 1, 2, 3, 4 IA

Vilkår: 1, 3, 4 IB
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Vilkår:

1. Det dreier seg ikke om et biologisk eller sterilt produkt.

2. Endringen gjelder bare samme emballasjetype og materiale (f.eks. erstattes en 
gjennomtrykkspakning med en annen).

3. Det foreslåtte emballasjematerialet skal være minst like godt som det godkjente materialet med 
hensyn til dets relevante egenskaper.

4. Relevante holdbarhetsundersøkelser av minst to partier av forsøksstørrelse eller industriell 
størrelse er igangsatt i samsvar med relevante retningslinjer, og søkeren har minst tre måneders 
holdbarhetsdata. Det foreligger garantier for at disse undersøkelsene vil bli fullført og at dataene 
umiddelbart oversendes vedkommende myndigheter dersom de avviker, eller kan avvike, fra 
spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med forslag til tiltak).

30. Endring (utskifting, tilføyelse eller stryking) av leverandør av emballasjebestanddeler eller -utstyr (som er 
nevnt i dokumentasjonen), med unntak for inhalasjonskamre til inhalatorer med doseringsinnretning

a)  Stryking av en leverandør Vilkår: 1 (se nedenfor) IA

b)  Utskifting eller tilføyelse av en leverandør Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Ingen stryking av emballasjebestanddel eller -utstyr.

2. Den kvalitative og kvantitative sammensetningen av emballasjebestanddeler/-utstyr forblir den 
samme.

3. Spesifikasjonene og metoden for kvalitetskontroll er minst like gode.

4. Steriliseringsmetoden og -vilkårene forblir de samme, der det er relevant.

31. Endring av prøvinger som gjennomføres, eller grenseverdier som anvendes, under framstillingen av 
legemiddelet

a)  Innskjerping av grenseverdier som anvendes i 
produksjonen

Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av nye prøvinger og grenseverdier Vilkår: 2, 4 IB

Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse inngått i forbindelse med tidligere vurderinger 
(f.eks. i forbindelse med søknaden om markedsføringstillatelse eller en endring av type II).

2. Endringen skal ikke være et resultat av uventede hendelser som oppstår under framstillingen, 
eller på grunn av problemer med holdbarheten.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.

32. Endring av det ferdige preparatets partistørrelse

a)  Inntil 10 ganger den opprinnelige partistørrelsen 
som ble godkjent da markedsføringstillatelsen ble 
gitt

Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5 (se nedenfor) IA

b)  Reduksjon til en størrelse som er inntil 10 ganger 
mindre

Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5, 6 IA

c)  Andre situasjoner Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IB
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Vilkår:

1. Endringen påvirker ikke legemiddelets reproduserbarhet og/eller ensartethet.

2. Endringen gjelder bare legemiddelformer av standardtype for oralt inntak med umiddelbar 
frigiving og ikke-sterile flytende legemiddelformer.

3. Eventuelle endringer i framstillingsmåten og/eller i kontrollen under produksjonen er bare 
slike som er nødvendige på grunn av endringen i partistørrelse, f.eks. bruk av utstyr av annen 
størrelse.

4. Det finnes en valideringsordning, eller det er foretatt en vellykket validering av framstillingen 
i henhold til gjeldende protokoll og med minst tre partier av den foreslåtte nye partistørrelsen i 
samsvar med relevante retningslinjer.

5. Endringen gjelder ikke et legemiddel som inneholder et biologisk virksomt stoff.

6. Endringen skal ikke være et resultat av uventede hendelser som oppstår under framstillingen, 
eller på grunn av problemer med holdbarheten.

7. Relevante holdbarhetsundersøkelser av minst ett parti av forsøksstørrelse eller industriell 
størrelse er igangsatt i samsvar med relevante retningslinjer, og søkeren har minst tre måneders 
holdbarhetsdata. Det foreligger garantier for at disse undersøkelsene vil bli fullført og at dataene 
umiddelbart oversendes vedkommende myndigheter dersom de avviker, eller kan avvike, fra 
spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med forslag til tiltak).

33. Mindre endringer i framstillingen av det ferdige preparatet IB

Vilkår:

1. Det allmenne produksjonsprinsippet forblir det samme.

2. Den nye prosessen skal føre til et legemiddel som er helt identisk med hensyn til kvalitet, 
sikkerhet og virkning.

3. Legemiddelet inneholder ikke et biologisk virksomt stoff.

4. En eventuell endring av steriliseringsprosessen gjelder bare en standardsyklus i farmakopeen.

5. Relevante holdbarhetsundersøkelser av minst ett parti av forsøksstørrelse eller industriell 
størrelse er igangsatt i samsvar med relevante retningslinjer, og søkeren har minst tre måneders 
holdbarhetsdata. Det foreligger garantier for at disse undersøkelsene vil bli fullført og at dataene 
umiddelbart oversendes vedkommende myndigheter dersom de avviker, eller kan avvike, fra 
spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med forslag til tiltak).

34. Endring av fargestoffsystemet eller aromatiseringssystemet som brukes i det ferdige preparatet

a)  Reduksjon eller stryking av en eller flere 
bestanddeler i

 1.  Fargestoffsystemet Vilkår: 1, 2, 3, 4, 7 (se nedenfor) IA

 2.  Aromatiseringssystemet Vilkår: 1, 2, 3, 4, 7 IA

b)  Økning, tillegg eller erstatning av en eller flere 
bestanddeler i

 1.  Fargestoffsystemet Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IB

 2.  Aromatiseringssystemet Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IB

Vilkår:

1. Ingen endring av legemiddelformens funksjonelle egenskaper, f.eks. henfallstid, oppløsningshas
tighetsprofil.

2. Enhver mindre endring av sammensetningen for å opprettholde totalvekten bør gjøres med et 
hjelpestoff som allerede utgjør en betydelig del av det ferdige preparatet.

3. Spesifikasjonen for det ferdige preparatet er bare ajourført med hensyn til utseende/lukt/smak og, 
der det er relevant, ved å stryke eller føye til en identifiseringsprøving.
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4. Holdbarhetsundersøkelser (lang- og kortsiktige) av minst to partier av forsøksstørrelse eller 
industriell størrelse er igangsatt i samsvar med relevante retningslinjer, søkeren har minst tre 
måneders tilfredsstillende holdbarhetsdata, og det foreligger garantier for at undersøkelsene vil 
bli fullført. Dataene oversendes umiddelbart vedkommende myndigheter dersom de avviker, 
eller kan avvike, fra spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med forslag 
til tiltak). I tillegg bør det, der det er relevant, foretas prøving av fotostabilitet.

5. Eventuelle nye bestanddeler må være i samsvar med de relevante direktiver (f.eks. rådsdirektiv 
78/25/EØF (EFT L 229 av 15.8.1978, s. 63) med senere endringer for fargestoffer og direktiv 
88/388/EØF for aromastoffer).

6. Eventuelle nye bestanddeler omfatter ikke bruk av materialer av human eller animalsk opprinnelse 
som kreves vurdert med hensyn til virussikkerhet eller samsvar med gjeldende rettledning for 
størst mulig reduksjon av risikoen for overføring gjennom legemidler og veterinærpreparater av 
agenser for spongiform encefalopati hos dyr («Note for Guidance on Minimising the Risk of 
Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents via Human and Veterinary Medicinal 
Products»).

7. Biologiske veterinærpreparater for oral bruk der fargestoffet eller aromastoffet er viktig for 
opptaket hos dyrearten i målgruppen, er unntatt.

35. Endring av vekten av drasjélag eller endring av vekten av kapselskall

a)  Legemiddelformer for oralt inntak med 
umiddelbar frigiving

Vilkår: 1, 3, 4 (se nedenfor) IA

b)  Magesaftresistente legemiddelformer og 
legemidler med modifisert eller forlenget 
frigiving

Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Oppløsningshastighetsprofilen til et nytt legemiddel fastslått på grunnlag av minst to partier 
av forsøksstørrelse svarer til den gamle profilen. For plantelegemidler der prøving av 
oppløsningshastighet ikke er mulig, tilsvarer henfallstiden for det nye legemiddelet henfallstiden 
for det gamle.

2. Drasjélaget er ikke en avgjørende faktor for frigivingsmekanismen.

3. Spesifikasjonen for det ferdige preparatet er ajourført bare med hensyn til vekt og dimensjoner, 
der det er relevant.

4. Holdbarhetsundersøkelser av minst to partier av forsøksstørrelse eller industriell størrelse er 
igangsatt i samsvar med relevante retningslinjer, søkeren har minst tre måneders tilfredsstillende 
holdbarhetsdata, og det foreligger garantier for at undersøkelsene vil bli fullført. Dataene 
oversendes umiddelbart vedkommende myndigheter dersom de avviker, eller kan avvike, fra 
spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med forslag til tiltak).

36. Endring av form eller dimensjoner på beholder eller lukkemekanisme

a)  Sterile legemiddelformer og biologiske 
legemidler

Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IB

b)  Andre legemiddelformer Vilkår: 1, 2, 3 IA

Vilkår:

1. Ingen endring av beholderens kvalitative eller kvantitative sammensetning.

2. Endringen gjelder ikke en vesentlig bestanddel i emballasjematerialet, som har innvirkning på 
det ferdige preparatets levering, anvendelse, sikkerhet eller holdbarhet.

3. Ved en eventuell endring av luftrommet i beholderen eller en endring av forholdet mellom 
overflate/volum, er det igangsatt undersøkelser av minst to partier av forsøksstørrelse eller 
industriell størrelse (tre for biologiske legemidler), i samsvar med de relevante retningslinjer, 
og søkeren har minst tre måneders holdbarhetsdata (seks måneder for biologiske legemidler). 
Det foreligger garantier for at disse undersøkelsene vil bli fullført og at dataene umiddelbart 
oversendes vedkommende myndigheter dersom de avviker, eller kan avvike, fra spesifikasjonene 
ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med forslag til tiltak).
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Endringens art/vilkår som skal oppfylles Type

37. Endring av spesifikasjoner for det ferdige preparatet

a)  Innskjerping av grenseverdier for spesifikasjoner Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av en ny prøvingsparameter Vilkår: 2, 4, 5 IB

Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse, inngått i forbindelse med tidligere vurderinger, 
om å gjennomgå grenseverdiene for spesifikasjoner (f.eks. i forbindelse med søknaden om 
markedsføringstillatelse eller en endring av type II).

2. Endringen skal ikke være en følge av uventede hendelser som oppstår under framstillingen.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.

5. Prøvingsmetoden anvendes ikke på et biologisk virksomt stoff eller et biologisk hjelpestoff i 
legemiddelet.

38. Endring av prøvingsmetode for det ferdige preparatet

a)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5 (se nedenfor) IA

b)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode 
for et biologisk virksomt stoff eller et biologisk 
hjelpestoff

Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

c)  Andre endringer av en prøvingsmetode, herunder 
utskifting eller tilføyelse av en prøvingsmetode

Vilkår: 2, 3, 4, 5 IB

Vilkår:

1. Analysemetoden skal forbli den samme (f.eks. endres kolonnelengden eller temperaturen, men 
ikke type kolonne eller metode).

2. Det er foretatt egnede (re-)valideringsundersøkelser i samsvar med relevante retningslinjer.

3. Resultatene av valideringen av metoden viser at den nye prøvingsmetoden er minst like god som 
den tidligere metoden.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.

5. Prøvingsmetoden anvendes ikke på et biologisk virksomt stoff eller et biologisk hjelpestoff i 
legemiddelet.

39. Endring eller tilføyelse av preging eller annen merking (unntatt delestrek) på tabletter eller trykk på 
kapsler, herunder nye eller endrede trykkfarger som brukes til å merke legemidler

IA

Vilkår:

1. Spesifikasjonene for frigiving av det ferdige preparatet og holdbarheten er ikke endret (unntatt 
utseende).

2. Eventuell ny trykkfarge må være i samsvar med relevant legemiddellovgivning.
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Endringens art/vilkår som skal oppfylles Type

40. Endring av dimensjonen til tabletter, kapsler, stikkpiller eller vagitorier uten endring av kvalitativ eller 
kvantitativ sammensetning og gjennomsnittsvekt

a)  Magesaftresistente legemiddelformer, legemidler 
med modifisert eller forlenget frigiving samt 
tabletter med delestrek

Vilkår: 1, 2 (se nedenfor) IB

b)  Alle andre tabletter, kapsler, stikkpiller og 
vagitorier

Vilkår: 1, 2 IA

Vilkår:

1. Oppløsningshastighetsprofilen til legemiddelet med ny formel tilsvarer den gamle. For 
plantelegemidler der prøving av oppløsningshastighet ikke er mulig, tilsvarer henfallstiden for 
det nye legemiddelet henfallstiden for det gamle.

2. Spesifikasjonene for frigiving av det ferdige preparatet og holdbarheten er ikke endret (unntatt 
dimensjonene).

41. Endring av pakningsstørrelse for det ferdige preparatet

a)  Endring av antall enheter (f.eks. tabletter, ampuller 
osv.) i en pakke

 1.  Endring innenfor rammen av gjeldende 
godkjente pakningsstørrelser

Vilkår: 1, 2 (se nedenfor) IA

 2.  Endring utenfor rammen av gjeldende 
godkjente pakningsstørrelser

Vilkår: 1, 2 IB

b)  Endring av fyllvekt/fyllvolum i ikke-parenterale 
flerdoselegemidler

Vilkår: 1, 2 IB

Vilkår:

1. Den nye pakningsstørrelsen skal være i samsvar med doseringen og behandlingens varighet som 
godkjent i oversikten over preparatets egenskaper.

2. Materialet i den indre emballasjen skal forbli det samme.

42. Endring av:

a)  Det ferdige preparatets holdbarhet

 1.  I salgspakning Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IB

 2.  Etter åpning Vilkår: 1, 2 IB

 3.  Etter fortynning eller rekonstituering Vilkår: 1, 2 IB

b)  Lagringsvilkårene for det ferdige preparatet eller 
det fortynnede/rekonstituerte preparatet

Vilkår: 1, 2, 4 IB

Vilkår:

1. Holdbarhetsundersøkelser er foretatt etter den gjeldende og godkjente protokoll. Undersøkelsene 
skal vise at de avtalte relevante spesifikasjonene fortsatt oppfylles.

2. Endringen skal ikke være et resultat av uventede hendelser som oppstår under framstillingen, 
eller på grunn av problemer med holdbarheten.

3. Holdbarhetstiden skal være høyst fem år.

4. Preparatet er ikke et biologisk legemiddel.
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Endringens art/vilkår som skal oppfylles Type

43. Tilføyelse, utskifting eller stryking av et måleredskap eller tilførselsutstyr som ikke er en integrert del 
av den indre emballasjen, med unntak for inhalasjonskamre til inhalatorer med doseringsinnretning)

a)  Legemidler for mennesker

 1.  Tilføyelse eller utskifting Vilkår: 1, 2 (se nedenfor) IA

 2.  Stryking Vilkår: 3 IB

b)  Veterinærpreparater Vilkår: 1, 2 IB

Vilkår:

1. Det foreslåtte måleredskapet må gi nøyaktig den dose som kreves for det berørte legemiddel i 
tråd med godkjent dosering, og resultatene av slike undersøkelser skal være tilgjengelige.

2. Det nye redskapet er forenlig med legemiddelet.

3. Legemiddelet kan fortsatt tilføres med nøyaktighet.

44. Endring av spesifikasjoner for et måleredskap eller tilførselsutstyr for veterinærpreparater

a)  Innskjerping av grenseverdier for spesifikasjoner Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av en ny prøvingsparameter Vilkår: 2, 4 IB

Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse, inngått i forbindelse med tidligere vurderinger, 
om å gjennomgå grenseverdiene for spesifikasjoner (f.eks. i forbindelse med søknaden om 
markedsføringstillatelse eller en endring av type II).

2. Endringen skal ikke være en følge av uventede hendelser som oppstår under framstillingen.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.

45. Endring av prøvingsmetode for et måleredskap eller tilførselsutstyr for veterinærpreparater

a)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

b)  Andre endringer av en prøvingsmetode, herunder 
erstatning av en godkjent prøvingsmetode med en 
ny prøvingsmetode

Vilkår: 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Det er påvist at den nye eller ajourførte metoden er minst like god som den tidligere 
prøvingsmetoden.

2. Det er foretatt egnede (re-)valideringsundersøkelser i samsvar med relevante retningslinjer.

3. Resultatene av valideringen av metoden viser at den nye prøvingsmetoden er minst like god som 
den tidligere metoden.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en 
standardisert teknikk brukt på en ny måte.
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Endringens art/vilkår som skal oppfylles Type

46. Endring i oversikten over preparatets egenskaper for et i hovedsak tilsvarende legemiddel som følge 
av et kommisjonsvedtak om henvisning av en sak vedrørende et opprinnelig legemiddel i samsvar med 
artikkel 30 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 34 i direktiv 2001/82/EF

IB

Vilkår:

1. De berørte avsnittene i den foreslåtte oversikten over preparatets egenskaper er identisk med 
teksten i vedlegget til kommisjonsvedtaket om henvisning av saken vedrørende det opprinnelige 
legemiddelet.

2 . 
Søknaden inngis senest 90 dager etter at kommisjonsvedtaket er offentliggjort.
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VEDLEGG II

ENDRINGER AV EN MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SOM KREVER EN SØKNAD OM UTVIDELSE 
SOM NEVNT I ARTIKKEL 2

Endringene nedenfor vil bli ansett som en søknad om «utvidelse» som nevnt i artikkel 2.

En utvidelse eller endring av den eksisterende markedsføringstillatelsen skal godkjennes av vedkommende 
myndigheter.

Navnet på legemiddelet skal forbli det samme for «utvidelsen» som det er i den gjeldende markedsføringstillatelsen 
for legemiddelet.

Kommisjonen vil i samråd med medlemsstatene, Kontoret og berørte parter utarbeide og offentliggjøre en detaljert 
veiledning om dokumentasjonen som skal framlegges.

Endringer som krever en søknad om utvidelse

1.  Endringer av virksomt stoff/virksomme stoffer:

i) utskifting av det virksomme stoffet/de virksomme stoffene med annet salt, esterkompleks eller derivat (med 
samme aktive del), der virknings- og sikkerhetsegenskapene ikke er vesentlig forskjellige,

ii) utskifting med en annen isomer eller blanding av isomerer, erstatning av blanding av isomerer med isolert 
isomer (f.eks. erstatning av racemat med en enkelt enantiomer), der virknings- og sikkerhetsegenskapene ikke 
er vesentlig forskjellige,

iii) utskifting av et biologisk stoff eller et bioteknologisk produkt med et stoff som har en noe annerledes 
molekylstruktur; modifisering av vektor brukt til å framstille antigen/utgangsmateriale, herunder bruk av en ny 
morcellebank med annen opprinnelse, der virknings- og sikkerhetsegenskapene ikke er vesentlig forskjellige,

iv) ny ligand eller koplingsmekanisme for et radioaktivt legemiddel,

v) endring av ekstraksjonsmiddel eller forholdet mellom plantestoff og plantelegemiddel der virknings- og 
sikkerhetsegenskapene ikke er vesentlig forskjellige.

2.  Endring av styrke, legemiddelform og tilførselsvei:

i) endret biotilgjengelighet,

ii) endret farmakokinetikk, f.eks. frigjøringshastighet,

iii) endring av eksisterende eller tillegg av ny styrke/virkning,

iv) endring av eksisterende eller tillegg av ny legemiddelform,

v) endring av eksisterende eller tillegg av ny tilførselsvei(1).

3.  Andre endringer, spesifikke for veterinærpreparater brukt til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon:

Endring eller tilføyelse av arter i målgruppen.

(1) Ved parenteral tilførsel må det skilles mellom intra-arteriell, intravenøs, intramuskulær eller subkutan tilførselsvei og andre 
tilførselsveier. For tilførsel til fjørfe anses tilførsel i respirasjonsorganer og oral eller okulær (spray) tilførsel ved vaksinering som 
likeverdige tilførselsveier.



8.6.2006 Nr. 30/105EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1085/2003

av 3. juni 2003

om behandling av endringer i vilkårene for markedsføringstillatelser for legemidler for mennesker og veterinærpreparater i 
henhold til rådsforordning 2309/93/EØF(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2309/93 av 
22. juli 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet 
for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker 
og dyr og om opprettelse av et europeisk kontor for 
legemiddelvurdering(1), endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 649/98(2), særlig artikkel 15 nr. 4 og artikkel 37 nr. 4, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I lys av praktiske erfaringer fra anvendelsen av 
kommisjonsforordning (EF) nr. 542/95 av 10. mars 1995 
om behandling av endringer i vilkårene for markeds
føringstillatelser i henhold til rådsforordning (EØF) 
nr. 2309/93(3), endret ved forordning (EF) nr. 1069/98(4), 
bør framgangsmåten for endringer i vilkårene for marked
sføringstillatelser forenkles.

2) Som følge av de tekniske tilpasninger av vedlegg I 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av  
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for legemidler for mennesker(5), bør det i denne 
forordning fastsettes bestemmelser om endringer knyttet 
til hoveddokumenter om plasma og hoveddokumenter 
om vaksineantigener.

3) Noen av framgangsmåtene fastsatt i forordning  
(EF) nr. 542/95 bør derfor tilpasses, men de allmenne 
prinsippene som framgangsmåtene bygger på, bør 
beholdes.

4) Det bør innføres en forenklet og rask framgangsmåte 
for melding for å gjøre det mulig å foreta visse mindre 
endringer som ikke påvirker legemiddelets godkjente 
kvalitet, sikkerhet eller virkning, uten forhåndsvurdering 
fra Det europeiske kontor for legemiddelvurdering 
(heretter kalt «Kontoret»). For andre typer mindre 
endringer bør det likevel fortsatt kreves at Kontoret 
vurderer den framlagte dokumentasjon.

5) De ulike typer mindre endringer bør klassifiseres for å 
fastsette hvilken framgangsmåte som skal følges; det er 
særlig nødvendig å gi en presis definisjon av hvilke typer 
mindre endringer som ikke krever forhåndsvurdering.

6) Det er nødvendig å presisere definisjonen av en 
«utvidelse» av en markedsføringstillatelse, selv om det 
fortsatt bør være mulig å framlegge en egen, fullstendig 
søknad om markedsføringstillatelse for et legemiddel 
som allerede er godkjent, men med et annet navn og en 
annen oversikt over preparatets egenskaper.

7) Kontoret bør kunne redusere vurderingsperioden i tilfeller 
der det haster, eller forlenge den i tilfeller med store og 
viktige endringer.

8) Den forvaltningsmessige behandling når det gjelder 
mindre endringer med hensyn til ajourføring av marke
dsføringstillatelser må forenkles ved at Kommisjonen 
tillates å samle disse ajourføringene hver sjette måned i 
én enkelt beslutning.

9) Tidsrammen for framgangsmåten som skal følges når 
Kommisjonen pålegger hastetiltak av sikkerhetshensyn, 
bør presiseres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 27.6.2003, s. 24, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  
nr. 20 av 22.4.2004, s. 5.

(1) EFT L 214 av 24. 08.1993, s. 1.
(2) EFT L 88 av 24.3.1998, s. 7.
(3) EFT L 55 av 11.3.1995, s. 15.
(4) EFT L 153 av 27.5.1998, s. 11.
(5) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.

2006/EØS/30/04
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10) Det bør ytterligere presiseres hvordan endringer av 
merkingen, pakningsvedlegget eller oversikten over 
preparatets egenskaper skal skje. Framgangsmåtene 
fastsatt i denne forordning bør likevel ikke anvendes på 
endringer av merkingen eller pakningsvedlegget som ikke 
er en følge av at oversikten over preparatets egenskaper 
er endret.

11) Av klarhetshensyn bør forordning (EF) nr. 542/95 
erstattes.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra Den faste komité for legemidler for 
mennesker og Den faste komité for veterinærpreparater 
—

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

1.  I denne forordning fastsettes framgangsmåten for 
behandling av søknader om endringer i vilkårene for en 
markedsføringstillatelse for legemidler som er gitt i samsvar 
med forordning (EØF) nr. 2309/93.

2.  Denne forordning får også anvendelse på behandling av 
søknader om endringer i vilkårene for et hoveddokument om 
plasma og et hoveddokument om vaksineantigen, som definert 
i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF.

Artikkel 2

Virkeområde

Denne forordning får ikke anvendelse på:

a) utvidelser av markedsføringstillatelser som oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg II til denne forordning,

b) overføring av en markedsføringstillatelse til en ny 
innehaver,

c) endringer av maksimumsgrensen for restmengder som 
definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) 
nr. 2377/90(1).

Utvidelsene nevnt i første ledd bokstav a) skal evalueres etter 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6-10 og artikkel 28-32 i 
forordning (EØF) nr. 2309/93 for henholdsvis legemidler for 
mennesker og veterinærpreparater.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «endring i vilkårene for en markedsføringstillatelse», 
endring av innholdet i dokumentene nevnt i artikkel 6 
nr. 1 og 2 eller i artikkel 28 nr. 1 og 2 i forordning (EØF) 
nr. 2309/93 slik de forelå da vedtaket om markedsføringstil
latelsen ble gjort i samsvar med artikkel 10 eller artikkel 32 
i nevnte forordning, eller etter godkjenning av eventuelle 
tidligere endringer,

2. «mindre endring» av type IA eller type IB, en endring 
oppført i vedlegg I som oppfyller vilkårene fastsatt der,

3. «større endring» av type II, en endring som ikke kan anses 
som en mindre endring eller som en utvidelse av markedsf
øringstillatelsen,

4. «hastetiltak av sikkerhetshensyn», en midlertidig endring i 
preparatinformasjonen på grunn av nye opplysninger som 
har betydning for sikkerheten ved bruk av legemiddelet, 
og som særlig gjelder et eller flere av følgende punkter 
i oversikten over preparatets egenskaper: indikasjoner, 
dosering, kontraindikasjoner, advarsler, arter i målgruppen 
og tilbakeholdingstider.

Artikkel 4

Framgangsmåte for melding om mindre endringer av 
type IA

1.  For mindre endringer av type IA skal innehaveren av ma
rkedsføringstillatelsen (heretter kalt «innehaveren») framlegge 
for Kontoret en melding ledsaget av:

a) alle nødvendige dokumenter, herunder de som er endret 
som en konsekvens av endringen,

b) den relevante avgift som fastsatt i rådsforordning (EF) 
nr. 297/95(2).

2.  En melding skal bare gjelde for én endring av type IA. 
Der det skal gjøres flere endringer av type IA i vilkårene 
for én enkelt markedsføringstillatelse, skal en egen melding 
framlegges for hver endring av type IA. Hver av disse 
meldingene skal også inneholde en henvisning til de andre 
meldingene.

3.  Som unntak fra nr. 2, og dersom en endring av type IA 
av markedsføringstillatelsen innebærer konsekvensendringer 
av type IA, kan én enkelt melding omfatte alle slike 
konsekvensendringer. Denne ene meldingen skal inneholde en 
beskrivelse av forholdet mellom disse konsekvensendringene 
av type IA.

4.  Dersom en endring gjør det nødvendig å revidere oversikten 
over preparatets egenskaper, merking og pakningsvedlegg, 
skal dette anses som en del av endringen.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. (2) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1.
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5.  Dersom meldingen oppfyller kravene fastsatt i nr. 1-4, 
skal Kontoret innen 14 dager fra meldingen er mottatt bekrefte 
at meldingen er gyldig og underrette innehaveren om dette.

Kontoret skal, der det er relevant, videreformidle de endrede 
dokumentene nevnt i artikkel 3 nr. 1.

Kommisjonen skal ved behov og på bakgrunn av et forslag 
utarbeidet av Kontoret, hver sjette måned ajourføre marked
sføringstillatelsen som er gitt i henhold til artikkel 10 eller 
artikkel 32 i forordning (EØF) nr. 2309/93.

Kommisjonen skal underrette innehaveren om den ajourførte 
markedsføringstillatelsen.

Fellesskapsregisteret for legemidler omhandlet i artikkel 12 
og artikkel 34 i forordning (EØF) nr. 2309/93 skal ajourføres 
ved behov.

Artikkel 5

Framgangsmåte for melding om mindre endringer av 
type IB

1.  For mindre endringer av type IB skal innehaveren 
framlegge for Kontoret en melding ledsaget av:

a) alle nødvendige dokumenter som viser at vilkårene fastsatt 
i vedlegg I er oppfylt for den aktuelle endringen, herunder 
alle dokumenter som er endret som en konsekvens av 
søknaden,

b) den relevante avgift som fastsatt i forordning (EF) 
nr. 297/95.

2.  En melding skal bare gjelde én endring av type IB. Der det 
skal gjøres flere endringer av type IB i vilkårene for én enkelt 
markedsføringstillatelse, skal en egen melding framlegges for 
hver endring av type IB. Hver av disse meldingene skal også 
inneholde en henvisning til de andre meldingene.

3.  Som unntak fra nr. 2, og dersom en endring av type IB 
av markedsføringstillatelsen innebærer konsekvensendringer 
av type IA eller type IB, kan én enkelt melding av type IB 
omfatte alle slike konsekvensendringer. Denne ene meldingen 
skal inneholde en beskrivelse av forholdet mellom disse 
konsekvensendringene av type I.

4.  Dersom en endring gjør det nødvendig å revidere oversikten 
over preparatets egenskaper, merking og pakningsvedlegg, 
skal dette anses som en del av endringen.

5.  Dersom meldingen oppfyller kravene fastsatt i nr. 1-4, 
skal Kontoret bekrefte at det har mottatt en gyldig melding og 
innlede framgangsmåten fastsatt i nr. 6-10.

6.  Dersom Kontoret innen 30 dager fra det bekrefter å ha 
mottatt en gyldig melding, ikke har sendt innehaveren sin 
uttalelse som fastsatt i nr. 8, skal endringen det søkes om anses 
som godkjent.

Kontoret skal underrette innehaveren om dette.

Kontoret skal, der det er relevant, videreformidle de endrede 
dokumentene nevnt i artikkel 3 nr. 1.

7.  Kommisjonen skal ved behov og på bakgrunn av et 
forslag utarbeidet av Kontoret, hver sjette måned ajourføre 
markedsføringstillatelsen som er gitt i henhold til artikkel 10 
eller artikkel 32 i forordning (EØF) nr. 2309/93.

Kommisjonen skal underrette innehaveren om den ajourførte 
markedsføringstillatelsen.

Fellesskapsregisteret for legemidler omhandlet i artikkel 12 
og artikkel 34 i forordning (EØF) nr. 2309/93 skal ajourføres 
ved behov.

8.  Dersom Kontoret er av den oppfatning at meldingen 
ikke kan godkjennes, skal det innen fristen nevnt i  
nr. 6 underrette innehaveren som framla meldingen og begrunne 
sin oppfatning.

9.  Innen 30 dager etter at innehaveren har mottatt uttalelsen 
nevnt i nr. 8, kan han/hun endre meldingen for å ta hensyn 
til begrunnelsen i uttalelsen. I så fall får bestemmelsene i  
nr. 6 og 7 anvendelse på den endrede meldingen.

10.  Dersom innehaveren ikke endrer meldingen, skal 
meldingen anses som ikke godkjent. Kontoret skal underrette 
innehaveren om dette.

Artikkel 6

Framgangsmåte for godkjenning av større endringer av 
type II

1.  For større endringer av type II skal innehaveren framlegge 
for Kontoret en søknad ledsaget av:

a) de relevante opplysninger og underlagsdokumenter som 
nevnt i artikkel 3 nr. 1,

b) opplysningene som ligger til grunn for endringen det søkes 
om,

c) alle dokumenter som er endret som følge av søknaden,
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d) en tilføyelse til eller ajourføring av eksisterende 
ekspertrapporter/oversikter/sammendrag for å ta hensyn til 
endringen det er søkt om,

e) den relevante avgift som fastsatt i forordning  
(EF) nr. 297/95.

2.  En søknad skal bare gjelde for én endring av type II. 
Der det skal gjøres flere endringer av type II i vilkårene 
for én enkelt markedsføringstillatelse, skal en egen søknad 
framlegges for hver endring. Hver av disse søknadene skal 
også inneholde en henvisning til de andre søknadene.

3.  Som unntak fra nr. 2, og dersom en endring av type II 
innebærer konsekvensendringer, kan én enkelt søknad 
omfatte alle slike konsekvensendringer. Denne ene søknaden 
skal inneholde en beskrivelse av forholdet mellom disse 
konsekvensendringene.

4.  Dersom en endring gjør det nødvendig å revidere oversikten 
over preparatets egenskaper, merking og pakningsvedlegg, 
skal dette anses som en del av endringen.

5.  Dersom søknaden oppfyller kravene fastsatt i nr. 1-4, 
skal Kontoret bekrefte at det har mottatt en gyldig søknad og 
innlede framgangsmåten fastsatt i nr. 6-11.

6.  Vedkommende komité ved Kontoret skal avgi sin uttalelse 
innen 60 dager etter at framgangsmåten er innledet.

Dette tidsrommet kan reduseres ut fra hvor mye saken haster, 
særlig når det gjelder sikkerhetsspørsmål.

Dette tidsrommet kan forlenges til 90 dager dersom endringen 
gjelder endring eller tilføyelse av terapeutiske indikasjoner.

Dette tidsrommet vil bli forlenget til 90 dager dersom endringen 
gjelder endring eller tilføyelse av en art i målgruppen som ikke 
er bestemt til næringsmiddelproduksjon.

7.  Innen fristene fastsatt i nr. 6 kan vedkommende komité 
anmode innehaveren om å framlegge tilleggsopplysninger 
innen en frist komiteen fastsetter. Framgangsmåten skal 
innstilles til det tidspunkt tilleggsopplysningene foreligger. 
I dette tilfellet kan fristene fastsatt i nr. 6 forlenges med et 
tidsrom som komiteen fastsetter.

8.  Dersom vedkommende komité avgir en uttalelse, skal 
Kontoret umiddelbart underrette innehaveren av markedsførin
gstillatelsen og Kommisjonen om dette og, der det er relevant, 
sende Kommisjonen de endringer som skal gjøres i vilkårene 
for markedsføringstillatelsen, ledsaget av dokumentene 
nevnt i artikkel 9 nr. 3 og artikkel 31 nr. 3 i forordning  
(EØF) nr. 2309/93.

9.  Artikkel 9 nr. 1 og 2 eller artikkel 31 nr. 1 og 2 i 
forordning (EØF) nr. 2309/93 får anvendelse på uttalelsen fra 
vedkommende komité.

10.  Kommisjonen skal ved behov og på bakgrunn av et 
forslag utarbeidet av Kontoret, endre markedsføringstillatelsen 
som er gitt i henhold til artikkel 10 eller artikkel 32 i forordning 
(EØF) nr. 2309/93.

Vedtak om endringer knyttet til sikkerhetsspørsmål skal 
gjennomføres innen en frist som Kommisjonen og innehaveren 
avtaler.

Kommisjonen skal underrette innehaveren om den endrede 
markedsføringstillatelsen.

11.  Fellesskapsregisteret for legemidler omhandlet i 
artikkel 12 og artikkel 34 i forordning (EØF) nr. 2309/93 skal 
ajourføres ved behov.

Artikkel 7

Influensavaksiner for mennesker

1.  For endringer i vilkårene for markedsføringstillatelser for 
influensavaksiner for mennesker, får framgangsmåten fastsatt i 
nr. 2-6 anvendelse.

2.  Innen 45 dager etter at det har mottatt en gyldig søknad, 
skal Kontoret avgi sin uttalelse om kvalitetsdokumentene 
nevnt i modul 3 i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF, med 
utgangspunkt i en vurderingsrapport.

3.  Innen fristen fastsatt i nr. 2, kan Kontoret anmode 
innehaveren om å framlegge tilleggsopplysninger.

4.  Kontoret skal umiddelbart sende sin uttalelse til 
Kommisjonen.

Kommisjonen skal treffe et vedtak om ajourføring av mar
kedsføringstillatelsen som er gitt i henhold til artikkel 10 i 
forordning (EØF) nr. 2309/93.

Dette vedtaket skal gjennomføres forutsatt at den endelige 
uttalelsen fra Kontoret som nevnt i nr. 5, er positiv.

Kommisjonen skal underrette innehaveren om den ajourførte 
markedsføringstillatelsen.
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5.  Senest 12 dager etter utløpet av fristen fastsatt i nr. 2 skal 
innehaveren oversende Kontoret de kliniske opplysningene og 
eventuelt opplysninger om legemiddelets holdbarhet.

Kontoret skal vurdere disse opplysningene og avgi sin endelige 
uttalelse innen 10 dager etter at det mottok opplysningene 
nevnt i første ledd. Kontoret skal oversende den endelige 
uttalelsen til Kommisjonen og til innehaveren av markedsførin
gstillatelsen i løpet av de påfølgende tre dager.

6.  Fellesskapsregisteret for legemidler omhandlet i 
artikkel 12 i forordning (EØF) nr. 2309/93 skal ajourføres ved 
behov.

Artikkel 8

Pandemiske situasjoner i forbindelse med sykdommer  
hos mennesker

Dersom det foreligger en pandemisk situasjon i forbindelse 
med influensavirus hos mennesker, behørig fastslått av 
Verdens helseorganisasjon eller av Fellesskapet innenfor 
rammen av europaparlaments- og rådsvedtak 2119/98/EF(1), 
kan Kommisjonen unntaksvis og midlertidig anse endringen 
i vilkårene for markedsføringen av influensavaksiner for 
mennesker som godkjent etter at en søknad er mottatt og før 
utløpet av framgangsmåten fastsatt i artikkel 7. Likevel kan 
det i forbindelse med denne framgangsmåten framlegges 
fullstendige opplysninger om klinisk sikkerhet og virkning.

Dersom det foreligger en pandemisk situasjon i forbindelse 
med andre sykdommer hos mennesker enn influensavirus, kan 
første ledd og artikkel 7 anvendes tilsvarende.

Artikkel 9

Hastetiltak av sikkerhetshensyn

1.  Dersom innehaveren når det foreligger fare for menneskers 
eller dyrs helse treffer hastetiltak av sikkerhetshensyn, skal 
han/hun umiddelbart underrette Kontoret om dette. Dersom 
Kontoret ikke har kommet med innvendinger innen 24 timer 
etter at det mottok disse opplysningene, skal hastetiltakene av 
sikkerhetshensyn anses som godkjent.

Hastetiltakene av sikkerhetshensyn skal gjennomføres innen 
en tidsfrist som avtales med Kontoret.

Den tilsvarende søknaden om endring som gjenspeiler 
hastetiltakene av sikkerhetshensyn skal oversendes Kontoret 
omgående, og ikke i noe tilfelle mer enn 15 dager etter 
at hastetiltakene er iverksatt, med sikte på anvendelse av 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6.

2.  Dersom Kommisjonen pålegger innehaveren 
hastetiltak av sikkerhetshensyn, skal innehaveren være 
forpliktet til å sende inn en søknad om endring der det tas 
hensyn til sikkerhetstiltakene Kommisjonen pålegger.

Hastetiltakene av sikkerhetshensyn skal gjennomføres innen 
en tidsfrist som avtales med Kontoret.

Den tilsvarende søknaden om endring som gjenspeiler 
hastetiltakene av sikkerhetshensyn, herunder hensiktsmessig 
dokumentasjon til støtte for endringen, skal oversendes 
Kontoret omgående, og ikke i noe tilfelle mer enn 15 dager 
etter at hastetiltakene er iverksatt, med sikte på anvendelse av 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6.

Første og annet ledd berører ikke artikkel 18 og 40 i forordning 
(EØF) nr. 2309/93.

Artikkel 10

Oppheving

Forordning (EF) nr. 542/95 oppheves.

Henvisninger til den opphevede forordning skal forstås som 
henvisninger til denne forordning.

Artikkel 11

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

Den får anvendelse fra 1. oktober 2003. Når det gjelder 
behandlingen av søknader om endringer i vilkårene for 
hoveddokumenter om plasma og hoveddokumenter om 
vaksineantigener, får denne forordning anvendelse fra 
ikrafttredelsesdatoen for kommisjonsdirektivet som endrer 
vedlegg I til direktiv 2001/83/EF.

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

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2003.

 For Kommisjonen
 Erkki LIIKANEN
 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 268 av 3.10.1998, s. 1.
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VEDLEGG I

LISTE OVER OG VILKÅR FOR MINDRE ENDRINGER (TYPE IA OG IB) AV EN 
MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SOM NEVNT I ARTIKKEL 3-5

Innledende bemerkninger

Endringenes art er nummerert, og underkategorier er angitt med bokstaver og tall i mindre skrift. Vilkårene som må 
oppfylles for at en gitt endring skal følge en framgangsmåte for enten type IA eller type IB, er beskrevet for hver 
underkategori og oppført under hver endring.

For å omfatte eventuelle andre endringer er det nødvendig å samtidig inngi søknader for alle konsekvensendringer eller 
parallelle endringer som kan knyttes til endringen det søkes om, og å gi en klar beskrivelse av forholdet mellom disse 
endringene.

For meldinger som omfatter et egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé, og der endringen gjelder 
dokumentasjonen som er inngitt for å få sertifikatet, skal dokumentene som kreves for denne endringen oversendes 
Det europeiske direktorat for legemiddelkvalitet (EDQM). Dersom sertifikatet revideres som følge av en vurdering av 
denne endringen, må eventuelle berørte markedsføringstillatelser ajourføres. I mange tilfeller kan dette gjøres ved en 
melding av type IA.

Et biologisk legemiddel er et legemiddel med et biologisk stoff som virksomt stoff. Et biologisk stoff er et stoff 
som er framstilt eller utvunnet av en biologisk kilde, og en kombinasjon av fysisk-kjemisk-biologisk prøving og 
framstillingsprosessen og kontrollen av den er nødvendig for å karakterisere stoffet og fastslå dets kvalitet.

Følgende anses derfor som biologiske legemidler: immunologiske legemidler og legemidler framstilt av blod og plasma 
fra mennesker som definert i artikkel 1 henholdsvis nr. 4 og 10 i direktiv 2001/83/EF; immunologiske veterinærpreparater 
som definert i artikkel 1 nr. 7 i direktiv 2001/82/EF; legemidler som omfattes av del A i vedlegget til forordning (EØF) 
nr. 2309/93; legemidler til avansert terapi som definert i del IV i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF.

En endring av framstillingsprosessen for en ikke-proteinholdig bestanddel, som skyldes at det senere er innført 
et bioteknologisk trinn, kan gjøres i samsvar med bestemmelse nr. 15 eller nr. 21, alt etter omstendighetene, for 
endringstype I. Denne bestemte endringen berører ikke de øvrige endringer oppført i dette vedlegg som kan anvendes 
i denne spesifikke sammenhengen. En proteinholdig bestanddel framstilt gjennom en bioteknologisk prosess oppført 
i del A i vedlegget til rådsforordning (EØF) nr. 2309/93 som tilsettes et legemiddel, omfattes av nevnte forordning. 
Fellesskapets regelverk som gjelder for særlige produktgrupper(1), skal overholdes.

Det er ikke nødvendig å underrette vedkommende myndigheter om en ajourført monografi i Den europeiske farmakopé 
eller en medlemsstats nasjonale farmakopé i tilfeller der det sikres samsvar med den ajourførte monografien innen 
seks måneder etter at den offentliggjøres og det vises til «gjeldende utgave» i dokumentasjonen for et godkjent 
legemiddel.

I dette dokument har «prøvingsmetode» samme betydning som «analysemetode», og «grenseverdier» har samme 
betydning som «godkjenningskriterier».

Kommisjonen vil i samråd med medlemsstatene, Kontoret og berørte parter utarbeide og offentliggjøre en detaljert 
veiledning om dokumentasjonen som skal framlegges.

(1) Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 
(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1), fargestoffer til bruk i næringsmidler som omfattes av rådsdirektiv 94/36/EØF (EFT L 237 av 
10.9.1994, s. 13), tilsetningsstoffer i næringsmidler som omfattes av rådsdirektiv 88/388/EØF (EFT L 184 av 15.7.1988, s. 61), 
ekstraksjonsmidler som definert i rådsdirektiv 88/344/EØF (EFT L 157 av 24.6.1988, s. 28), sist endret ved direktiv 92/115/EØF 
(EFT L 409 av 31.12.1992, s. 31), og næringsmidler og næringsmiddelingredienser som stammer fra et bioteknologisk trinn som er 
innført i framstillingen/produksjonen, kreves ikke meldt som en endring i vilkårene for markedsføringstillatelsen.
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Endringens art/vilkår som skal oppfylles Type

1. Endring av navnet på og/eller adressen til innehaveren av markedsføringstillatelsen IA

Vilkår:

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal forbli det samme rettssubjekt.

2. Endring av legemiddelets navn IB

Vilkår:

1. Ingen forveksling med navn på andre eksisterende legemidler eller det internasjonale fellesnavnet (INN-
navnet).

2. Det europeiske kontor for legemiddelvurdering (EMEA) skal ha avsluttet sin kontroll av at medlemsstatene 
godtar det nye navnet før søknaden om endring oversendes.

3. Endringen gjelder ikke tilføyelse av et navn.

3. Endring av det virksomme stoffets navn IA

Vilkår:

Det virksomme stoffet skal forbli det samme.

4. Endring av navnet på og/eller adressen til en produsent av det virksomme stoffet der et egnethetssertifikat 
fra Den europeiske farmakopé ikke er tilgjengelig

IA

Vilkår:

Produksjonsstedet skal forbli det samme.

5. Endring av navnet på og/eller adressen til en produsent av det ferdige preparatet IA

Vilkår:

Produksjonsstedet skal forbli det samme.

6. Endring av ATC-kode

a)  Legemidler for mennesker IA

Vilkår:

Endring som følge av at Verdens helseorganisasjon har gitt eller endret ATC-kode.

b)  Veterinærpreparat: IA

Vilkår:

Endring som følge av gitt eller endret ATC Vet-kode.

7. Utskifting eller tilføyelse av et produksjonssted for deler av eller hele framstillingsprosessen for det 
ferdige preparatet

a)  Ytre emballasje for alle typer legemiddelformer Vilkår: 1, 2 (se nedenfor) IA

b)  Sted for indre emballering

 1. Faste legemiddelformer, f.eks. tabletter og kapsler Vilkår: 1, 2, 3, 5 IA

 2.  Halvfaste eller flytende legemiddelformer Vilkår: 1, 2, 3, 5 IB

 3. Flytende legemiddelformer (suspensjoner, 
emulsjoner)

Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5 IB

c)  Alle andre framstillingsprosesser unntatt frigiving av 
partier

Vilkår: 1, 2, 4, 5 IB
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Endringens art/vilkår som skal oppfylles Type

Vilkår:

1.  Tilfredsstillende inspeksjon i løpet av de tre siste år foretatt av en kontrollmyndighet i en av medlemsstatene i 
EØS eller i en stat som har inngått en avtale med EU om gjensidig anerkjennelse av god framstillingspraksis 
(GMP).

2. Behørig godkjent sted (for framstilling av den berørte legemiddelform eller det berørte legemiddel).

3. Det dreier seg ikke om et sterilt produkt.

4. Det finnes en valideringsordning, eller det er foretatt en vellykket validering av framstillingen på det nye stedet 
i henhold til gjeldende protokoll og med minst tre partier av produksjonsstørrelse.

5.  Det dreier seg ikke om et biologisk legemiddel.

8. Endring av ordninger for frigiving av parti og kvalitetskontroll av det ferdige preparatet

a)  Utskifting eller tilføyelse av et sted der kontroll/prøving av 
partier foretas

Vilkår: 2, 3, 4 (se nedenfor) IA

b)  Utskifting eller tilføyelse av en produsent med ansvar for 
frigiving av partier

 1.  Unntatt kontroll/prøving av parti Vilkår: 1, 2 IA

 2.  Med kontroll/prøving av parti Vilkår: 1, 2, 3, 4 IA

Vilkår:

1. Produsenten med ansvar for frigiving av parti må befinne seg innenfor EØS.

2. Stedet er behørig godkjent.

3. Det dreier seg ikke om et biologisk legemiddel.

4. Overføringen av metoder fra det gamle til det nye stedet eller nye prøvingslaboratoriet er fullført.

9. Stryking av et produksjonssted (herunder for et virksomt stoff, mellomprodukt eller ferdig preparat, 
emballeringssted, produsent med ansvar for frigiving av partier og sted der partiene kontrolleres)

IA

Vilkår:

Ingen

10. Mindre endring av framstillingsprosessen for det virksomme stoffet IB

Vilkår:

1. Ingen endring av kvalitativ og kvantitativ urenhetsprofil eller av fysisk-kjemiske egenskaper.

2. Det virksomme stoffet er ikke et biologisk stoff.

3. Synteseveien forblir den samme, dvs. mellomproduktene forblir de samme. Når det gjelder plantelegemidler 
forblir den geografiske kilden, framstillingen av plantestoffet og framstillingsprosessen den samme.
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11. Endring av partistørrelse for virksomt stoff eller mellomprodukt

a)  Inntil 10 ganger den opprinnelige partistørrelsen som ble 
godkjent da markedsføringstillatelsen ble gitt

Vilkår: 1, 2, 3, 4 (se nedenfor) IA

b)  Reduksjon av størrelsen Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5 IA

c)  Mer enn 10 ganger den opprinnelige partistørrelsen som 
ble godkjent da markedsføringstillatelsen ble gitt

Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Eventuelle endringer i framstillingsmåten er bare slike som er nødvendige på grunn av den økte størrelsen, f.eks. 
bruk av utstyr av annen størrelse.

2. Prøvingsresultater for minst to partier i henhold til spesifikasjonene skal være tilgjengelige for den foreslåtte 
partistørrelsen.

3. Det virksomme stoffet er ikke et biologisk stoff.

4. Endringen berører ikke prosessens reproduserbarhet.

5. Endringen skal ikke være et resultat av uventede hendelser som oppstår under framstillingen, eller på grunn av 
problemer med holdbarheten.

12. Endring av spesifikasjonen for et virksomt stoff eller et utgangsmateriale/mellomprodukt/en reagens 
brukt i framstillingsprosessen for det virksomme stoffet

a)  Innskjerping av grenseverdier for spesifikasjoner Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av en ny prøvingsparameter til spesifikasjonen 
for

 1.  Et virksomt stoff Vilkår: 2, 4, 5 IB

 2. Et utgangsmateriale/mellomprodukt/en reagens brukt 
i framstillingsprosessen for det virksomme stoffet

Vilkår: 2, 4 IB

Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse, inngått i forbindelse med tidligere vurderinger, om å gjennomgå 
grenseverdiene for spesifikasjoner (f.eks. i forbindelse med søknaden om markedsføringstillatelse eller en 
endring av type II).

2.  Endringen skal ikke være en følge av uventede hendelser som oppstår under framstillingen.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk brukt 
på en ny måte.

5. Det virksomme stoffet er ikke et biologisk stoff.

13. Endring av prøvingsmetoden for et virksomt stoff eller et utgangsmateriale, et mellomprodukt eller en 
reagens brukt i framstillingsprosessen for det virksomme stoffet

a)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode Vilkår: 1, 2, 3 5 (se nedenfor) IA

b)  Andre endringer av en prøvingsmetode, herunder utskifting 
eller tilføyelse av en prøvingsmetode

Vilkår: 2, 3, 4, 5 IB
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Vilkår:

1. Analysemetoden skal forbli den samme (f.eks. endres kolonnelengden eller temperaturen, men ikke type kolonne 
eller metode); ingen nye urenheter påvises.

2. Det er foretatt egnede (re-)valideringsundersøkelser i samsvar med relevante retningslinjer.

3. Resultatene av valideringen av metoden viser at den nye prøvingsmetoden er minst like god som den tidligere 
metoden.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk brukt 
på en ny måte.

5. Det virksomme stoffet, utgangsmaterialet, mellomproduktet eller reagensen er ikke et biologisk stoff.

14. Endring av produsenten av det virksomme stoffet eller utgangsmaterialet/reagensen/mellomproduktet 
i framstillingsprosessen for det virksomme stoffet der det ikke foreligger et egnethetssertifikat fra Den 
europeiske farmakopé

a)  Endring av den allerede godkjente produsentens 
produksjonssted (utskifting eller tilføyelse)

Vilkår: 1, 2, 4 (se nedenfor) IB

b)  Ny produsent (utskifting eller tilføyelse) Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Spesifikasjonene (herunder kontroller under framstillingsprosessen, analysemetoder for alle materialer), 
framstillingsmåte (herunder partistørrelse) og detaljert syntesevei er identiske med de som allerede er godkjent.

2. Der det brukes materialer av human eller animalsk opprinnelse i framstillingsprosessen, bruker produsenten 
ikke en ny leverandør som kreves vurdert med hensyn til virussikkerhet eller samsvar med gjeldende rettledning 
for størst mulig reduksjon av risikoen for overføring gjennom legemidler og veterinærpreparater av agenser 
for spongiform encefalopati hos dyr («Note for Guidance on Minimising the Risk of Transmitting Animal 
Spongiform Encephalopathy Agents via Human and Veterinary Medicinal Products»).

3. Produsenten av det nåværende eller nye virksomme stoffet bruker ikke et hoveddokument om virksomt stoff.

4. Endringen gjelder ikke et legemiddel som inneholder et biologisk virksomt stoff.

15. Innlevering av et nytt eller oppdatert egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé for et virksomt 
stoff eller utgangsmateriale/en reagens/et mellomprodukt i framstillingsprosessen for det virksomme 
stoffet

a)  Fra en allerede godkjent produsent Vilkår: 1, 2, 4 (se nedenfor) IA

b)  Fra en ny produsent (utskifting eller tilføyelse)

 1.  Sterilt stoff Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

 2.  Andre stoffer Vilkår: 1, 2, 3, 4 IA

c)  Stoff i veterinærpreparat beregnet på dyrearter som er 
mottakelige for TSE

Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Spesifikasjonene for frigiving av det ferdige preparatet og holdbarheten forblir de samme.

2. Uendrede tilleggsspesifikasjoner (til Den europeiske farmakopé) for urenheter og produktspesifikke krav (f.eks. 
partikkelstørrelseprofiler, polymorf form), der det er relevant.

3. Det virksomme stoffet prøves umiddelbart før bruk dersom det ikke er angitt en reanalyseperiode i 
egnethetssertifikatet fra Den europeiske farmakopé, eller dersom opplysninger til støtte for en reanalyseperiode 
ikke er framlagt.

4. Framstillingsprosessen for det virksomme stoffet, utgangsmaterialet/reagensen/mellomproduktet omfatter ikke 
bruk av materialer av human eller animalsk opprinnelse som kreves vurdert med hensyn til virussikkerhet.
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16. Innlevering av et nytt eller ajourført TSE-egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé for et 
virksomt stoff eller utgangsmateriale/en reagens/et mellomprodukt som brukes i framstillingsprosessen 
for det virksomme stoffet for en allerede godkjent produsent og allerede godkjent framstillingsprosess

a)  Stoff i veterinærpreparat beregnet på dyrearter som er 
mottakelige for TSE

Vilkår: Ingen IB

b)  Andre stoffer Vilkår: Ingen IA

17. Endring av:

a)  Reanalyseperioden for det virksomme stoffet Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IB

b)  Lagringsvilkårene for det virksomme stoffet Vilkår: 1, 2 IB

Vilkår:

1. Holdbarhetsundersøkelser er foretatt etter den gjeldende og godkjente protokoll. Undersøkelsene skal vise at de 
avtalte relevante spesifikasjonene fortsatt oppfylles.

2.  Endringen skal ikke være et resultat av uventede hendelser som oppstår under framstillingen, eller på grunn av 
problemer med holdbarheten.

3.  Det virksomme stoffet er ikke et biologisk stoff.

18. Utskifting av et hjelpestoff med et sammenlignbart hjelpestoff IB

Vilkår:

1. Samme funksjonelle egenskaper for hjelpestoffet.

2. Oppløsningshastighetsprofilen til et nytt legemiddel fastslått på grunnlag av minst to partier av forsøksstørrelse 
svarer til den gamle profilen (ingen betydelige forskjeller med hensyn til sammenlignbarhet, se rettledningen for 
biotilgjengelighet og bioekvivalens («Note for Guidance on Bioavailability and Bioequivalence»), vedlegg II; 
prinsippene i denne rettledningen for legemidler for mennesker bør fortsatt tas hensyn til for veterinærpreparater, 
der det er relevant). For plantelegemidler der prøving av oppløsningshastighet ikke er mulig, tilsvarer 
henfallstiden for det nye legemiddelet henfallstiden for det gamle.

3. Et eventuelt nytt hjelpestoff omfatter ikke bruk av materialer av human eller animalsk opprinnelse som kreves 
vurdert med hensyn til virussikkerhet. For hjelpestoffer i et veterinærpreparat beregnet på dyrearter som er 
mottakelige for TSE, har vedkommende myndigheter foretatt en risikovurdering.

4. Endringen gjelder ikke et legemiddel som inneholder et biologisk virksomt stoff.

5. Holdbarhetsundersøkelser av minst to partier av forsøksstørrelse eller industriell størrelse er igangsatt i samsvar 
med relevante retningslinjer, søkeren har minst tre måneders tilfredsstillende holdbarhetsdata, og det foreligger 
garantier for at undersøkelsene vil bli fullført. Dataene oversendes umiddelbart vedkommende myndigheter 
dersom de avviker, eller kan avvike, fra spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med 
forslag til tiltak).

19. Endring av spesifikasjon for et hjelpestoff

a)  Innskjerping av grenseverdier for spesifikasjoner Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av en ny prøvingsparameter til spesifikasjonen Vilkår: 2, 4, 5 IB
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Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse inngått i forbindelse med tidligere vurderinger (f.eks. i 
forbindelse med søknaden om markedsføringstillatelse eller en endring av type II).

2. Endringen skal ikke være en følge av uventede hendelser som oppstår under framstillingen.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk brukt 
på en ny måte.

5. Endringen gjelder ikke tilsetningsstoffer i vaksiner eller et biologisk hjelpestoff.

20. Endring av prøvingsmetode for et hjelpestoff

a)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode Vilkår: 1, 2, 3, 5 (se nedenfor) IA

b)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode for et 
biologisk hjelpestoff

Vilkår: 1, 2, 3 IB

c)  Andre endringer av en prøvingsmetode, herunder 
erstatning av en godkjent prøvingsmetode med en ny 
prøvingsmetode

Vilkår: 2, 3, 4, 5 IB

Vilkår:

1. Analysemetoden skal forbli den samme (f.eks. endres kolonnelengden eller temperaturen, men ikke type 
kolonne eller metode); ingen nye urenheter påvises.

2.  Det er foretatt egnede (re-)valideringsundersøkelser i samsvar med relevante retningslinjer.

3. Resultatene av valideringen av metoden viser at den nye prøvingsmetoden er minst like god som den tidligere 
metoden.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk brukt 
på en ny måte.

5. Stoffet er ikke et biologisk hjelpestoff.

21. Innlevering av et nytt eller ajourført egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé for et 
hjelpestoff

a)  Fra en allerede godkjent produsent Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

b)  Fra en ny produsent (utskifting eller tilføyelse)

 1.  Sterilt stoff Vilkår: 1, 2, 3 IB

 2.  Andre stoffer Vilkår: 1, 2, 3 IA

c)  Stoff i veterinærpreparat beregnet på dyrearter som er 
mottakelige for TSE

Vilkår: 1, 2, 3 IB

Vilkår:

1. Spesifikasjonene for frigiving av det ferdige preparatet og holdbarheten forblir de samme.

2. Uendrede tilleggsspesifikasjoner (til Den europeiske farmakopé) for produktspesifikke krav (f.eks. partikkelstør
relseprofiler, polymorf form), der det er relevant.

3. Framstillingsprosessen for hjelpestoffet omfatter ikke bruk av materialer av human eller animalsk opprinnelse 
som kreves vurdert med hensyn til virussikkerhet.
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22. Innlevering av et nytt eller ajourført TSE-egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé for et 
hjelpestoff

a)  Fra en allerede godkjent produsent eller en ny produsent 
(utskifting eller tilføyelse)

Vilkår: Ingen IA

b)  Hjelpestoff i veterinærpreparat beregnet på dyrearter som 
er mottakelige for TSE

Vilkår: Ingen IB

23. Endring av kilden til et hjelpestoff eller en reagens fra et materiale med TSE-risiko til et vegetabilsk 
eller syntetisk materiale

a)  Hjelpestoff eller reagens brukt i framstilling av et biologisk 
virksomt stoff eller framstilling av et ferdig preparat som 
inneholder et biologisk virksomt stoff

Vilkår: (se nedenfor) IB

b)  Andre tilfeller Vilkår: (se nedenfor) IA

Vilkår:

Spesifikasjonene for frigiving av hjelpestoffet og det ferdige preparatet og holdbarheten forblir de samme.

24. Endring av syntese eller framstilling for et hjelpestoff som ikke inngår i farmakopeen (og som beskrives 
i dokumentasjonen)

IB

Vilkår:

1. Spesifikasjoner påvirkes ikke negativt; ingen endring av kvalitativ og kvantitativ urenhetsprofil eller fysisk-
kjemiske egenskaper.

2. Hjelpestoffet er ikke et biologisk stoff.

25. Endring for å følge Den europeiske farmakopé eller en medlemsstats nasjonale farmakopé

a)  Endring i spesifikasjon(er) for et stoff som tidligere 
ikke har vært oppført i Den europeiske farmakopé for å 
oppnå samsvar med Den europeiske farmakopé eller en 
medlemsstats nasjonale farmakopé

 1.  Virksomt stoff Vilkår: 1, 2 (se nedenfor) IB

 2.  Hjelpestoff Vilkår: 1, 2 IB

b)  Endring for å oppnå samsvar med en ajourføring av den 
relevante monografien i Den europeiske farmakopé eller 
en medlemsstats nasjonale farmakopé

 1.  Virksomt stoff Vilkår: 1, 2 IA

 2.  Hjelpestoff Vilkår: 1, 2 IA

Vilkår:

1. Endringen gjøres bare for å oppnå samsvar med farmakopeen.

2. Uendrede tilleggsspesifikasjoner (til farmakopeen) for produktspesifikke egenskaper (f.eks. partikkelstørrelsepr
ofiler, polymorf form), der det er relevant.
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26. Endring i spesifikasjoner for det ferdige preparatets indre emballasje

a)  Innskjerping av grenseverdier for spesifikasjoner Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av en ny prøvingsparameter Vilkår: 2, 4 IB

Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse, inngått i forbindelse med tidligere vurderinger, om å gjennomgå 
grenseverdiene for spesifikasjoner (f.eks. i forbindelse med søknaden om markedsføringstillatelse eller en 
endring av type II).

2. Endringen skal ikke være en følge av uventede hendelser som oppstår under framstillingen.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk 
brukt på en ny måte.

27. Endring av en prøvingsmetode for det ferdige preparatets indre emballasje

a)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

b)  Andre endringer av en prøvingsmetode, herunder utskifting 
eller tilføyelse av en prøvingsmetode

Vilkår: 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Analysemetoden skal forbli den samme (f.eks. endres kolonnelengden eller temperaturen, men ikke type 
kolonne eller metode).

2. Det er foretatt egnede (re-)valideringsundersøkelser i samsvar med relevante retningslinjer.

3. Resultatene av valideringen av metoden viser at den nye prøvingsmetoden er minst like god som den tidligere 
metoden.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk brukt 
på en ny måte.

28. Endring av en del av (den indre) emballasjen som ikke kommer i kontakt med det ferdige preparatet 
(f.eks. fargen på lokk som kan dyttes av, fargekoderinger på ampuller, endring av nålbeskyttelse (bruk 
av annen type plast))

IA

Vilkår:

Endringen gjelder ikke en vesentlig bestanddel i emballasjematerialet, som har innvirkning på det ferdige preparatets 
levering, anvendelse, sikkerhet eller holdbarhet.

29. Endring av den kvalitative og/eller kvantitative sammensetningen av den indre emballasjen

a)  Halvfaste eller flytende legemiddelformer Vilkår: 1, 2, 3, 4 (se nedenfor) IB

b)  Alle andre legemiddelformer Vilkår: 1, 2, 3, 4 IA

Vilkår: 1, 3, 4 IB
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Vilkår:

1. Det dreier seg ikke om et biologisk eller sterilt produkt.

2. Endringen gjelder bare samme emballasjetype og materiale (f.eks. erstattes en gjennomtrykkspakning med en 
annen).

3. Det foreslåtte emballasjematerialet skal være minste like godt som det godkjente materialet med hensyn til dets 
relevante egenskaper.

4. Relevante holdbarhetsundersøkelser av minst to partier av forsøksstørrelse eller industriell størrelse er igangsatt i 
samsvar med relevante retningslinjer, og søkeren har minst tre måneders holdbarhetsdata. Det foreligger garantier 
for at disse undersøkelsene vil bli fullført og at dataene umiddelbart oversendes vedkommende myndigheter 
dersom de avviker, eller kan avvike, fra spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med 
forslag til tiltak).

30. Endring (utskifting, tilføyelse eller stryking) av leverandør av emballasjebestanddeler eller -utstyr (som er 
nevnt i dokumentasjonen), med unntak for inhalasjonskamre til inhalatorer med doseringsinnretning

a)  Stryking av en leverandør Vilkår: 1 (se nedenfor) IA

b)  Utskifting eller tilføyelse av en leverandør Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Ingen stryking av emballasjebestanddel eller –utstyr.

2. Den kvalitative og kvantitative sammensetningen av emballasjebestanddeler/-utstyr forblir den samme.

3. Spesifikasjonene og metoden for kvalitetskontroll er minst like gode.

4. Steriliseringsmetoden og -vilkårene forblir de samme, der det er relevant.

31. Endring av prøvinger som gjennomføres, eller grenseverdier som anvendes, under framstillingen av 
legemiddelet

a)  Innskjerping av grenseverdier som anvendes i 
produksjonen

Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av nye prøvinger og grenseverdier Vilkår: 2, 4 IB

Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse inngått i forbindelse med tidligere vurderinger (f.eks. i 
forbindelse med søknaden om markedsføringstillatelse eller en endring av type II).

2. Endringen skal ikke være et resultat av uventede hendelser som oppstår under framstillingen, eller på grunn av 
problemer med holdbarheten.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk brukt 
på en ny måte.

32. Endring av det ferdige preparatets partistørrelse

a)  Inntil 10 ganger den opprinnelige partistørrelsen som ble 
godkjent da markedsføringstillatelsen ble gitt

Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5 (se nedenfor) IA

b)  Reduksjon til en størrelse som er inntil 10 ganger mindre Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5, 6 IA

c)  Andre situasjoner Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IB
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Vilkår:

1. Endringen påvirker ikke legemiddelets reproduserbarhet og/eller ensartethet.

2. Endringen gjelder bare legemiddelformer av standardtype for oralt inntak med umiddelbar frigiving og ikke-
sterile flytende legemiddelformer.

3. Eventuelle endringer i framstillingsmåten og/eller i kontrollen under produksjonen er bare slike som er 
nødvendige på grunn av endringen i partistørrelse, f.eks. bruk av utstyr av annen størrelse.

4. Det finnes en valideringsordning, eller det er foretatt en vellykket validering av framstillingen i henhold til 
gjeldende protokoll og med minst tre partier av den foreslåtte nye partistørrelsen i samsvar med relevante 
retningslinjer.

5. Endringen gjelder ikke et legemiddel som inneholder et biologisk virksomt stoff.

6. Endringen skal ikke være et resultat av uventede hendelser som oppstår under framstillingen, eller på grunn av 
problemer med holdbarheten.

7. Relevante holdbarhetsundersøkelser av minst ett parti av forsøksstørrelse eller industriell størrelse er igangsatt i 
samsvar med relevante retningslinjer, og søkeren har minst tre måneders holdbarhetsdata. Det foreligger garantier 
for at disse undersøkelsene vil bli fullført og at dataene umiddelbart oversendes vedkommende myndigheter 
dersom de avviker, eller kan avvike, fra spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med 
forslag til tiltak).

33. Mindre endringer i framstillingen av det ferdige preparatet IB

Vilkår:

1. Det allmenne produksjonsprinsippet forblir det samme.

2. Den nye prosessen skal føre til et legemiddel som er helt identisk med hensyn til kvalitet, sikkerhet og 
virkning.

3. Legemiddelet inneholder ikke et biologisk virksomt stoff.

4. En eventuell endring av steriliseringsprosessen gjelder bare en standardsyklus i farmakopeen.

5. Holdbarhetsundersøkelser av minst ett parti av forsøksstørrelse eller industriell størrelse er igangsatt i samsvar 
med relevante retningslinjer, og søkeren har minst tre måneders holdbarhetsdata. Det foreligger garantier for at 
disse undersøkelsene vil bli fullført og at dataene umiddelbart oversendes vedkommende myndigheter dersom 
de avviker, eller kan avvike, fra spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med forslag til 
tiltak).

34. Endring av fargestoffsystemet eller aromatiseringssystemet som brukes i det ferdige preparatet

a)  Reduksjon eller stryking av en eller flere bestanddeler i

 1.  Fargestoffsystemet Vilkår: 1, 2, 3, 4, 7 (se nedenfor) IA

 2.  Aromatiseringssystemet Vilkår: 1, 2, 3, 4, 7 IA

b)  Økning, tilføyelse eller utskifting av en eller flere 
bestanddeler i

 1.  Fargestoffsystemet Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IB

 2.  Aromatiseringssystemet Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IB

Vilkår:

1. Ingen endring av legemiddelformens funksjonelle egenskaper, f.eks. henfallstid, oppløsningshastighetsprofil.

2. Enhver mindre endring av sammensetningen for å opprettholde totalvekten bør gjøres med et hjelpestoff som 
allerede utgjør en betydelig del av det ferdige preparatet.

3. Spesifikasjonen for det ferdige preparatet er bare ajourført med hensyn til utseende/lukt/smak og, der det er 
relevant, ved å stryke eller føye til en identifiseringsprøving.
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4. Holdbarhetsundersøkelser (lang- og kortsiktige) av minst to partier av forsøksstørrelse eller industriell 
størrelse er igangsatt i samsvar med relevante retningslinjer, søkeren har minst tre måneders tilfredsstillende 
holdbarhetsdata, og det foreligger garantier for at undersøkelsene vil bli fullført. Dataene oversendes umiddelbart 
vedkommende myndigheter dersom de avviker, eller kan avvike, fra spesifikasjonene ved utløpet av den 
godkjente holdbarhetstiden (med forslag til tiltak). I tillegg bør det, der det er relevant, foretas prøving av 
fotostabilitet.

5. Eventuelle nye bestanddeler må være i samsvar med de relevante direktiver (f.eks. rådsdirektiv 78/25/EØF (EFT 
L 229 av 15.8.1978, s. 63) med senere endringer for fargestoffer og direktiv 88/388/EØF for aromastoffer).

6. Eventuelle nye bestanddeler omfatter ikke bruk av materialer av human eller animalsk opprinnelse som kreves 
vurdert med hensyn til virussikkerhet eller samsvar med gjeldende rettledning for størst mulig reduksjon av 
risikoen for overføring gjennom legemidler og veterinærpreparater av agenser for spongiform encefalopati hos 
dyr («Note for Guidance on Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents 
via Human and Veterinary Medicinal Products»).

7. Biologiske veterinærpreparater for oral bruk der fargestoffet eller aromastoffet er viktig for opptaket hos 
dyrearten i målgruppen, er unntatt.

35. Endring av vekten av drasjélag eller endring av vekten av kapselskall

a)  Legemiddelformer for oralt inntak med umiddelbar 
frigiving

Vilkår: 1, 3, 4 (se nedenfor) IA

b)  Magesaftresistente legemiddelformer og legemidler med 
modifisert eller forlenget frigiving

Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Oppløsningshastighetsprofilen til et nytt legemiddel fastslått på grunnlag av minst to partier av forsøksstørrelse 
svarer til den gamle profilen. For plantelegemidler der prøving av oppløsningshastighet ikke er mulig, tilsvarer 
henfallstiden for det nye legemiddelet henfallstiden for det gamle.

2. Drasjélaget er ikke en avgjørende faktor for frigivingsmekanismen.

3. Spesifikasjonen for det ferdige preparatet er ajourført bare med hensyn til vekt og dimensjoner, der det er 
relevant.

4. Holdbarhetsundersøkelser av minst to partier av forsøksstørrelse eller industriell størrelse er igangsatt i samsvar 
med relevante retningslinjer, søkeren har minst tre måneders tilfredsstillende holdbarhetsdata, og det foreligger 
garantier for at undersøkelsene vil bli fullført. Dataene oversendes umiddelbart vedkommende myndigheter 
dersom de avviker, eller kan avvike, fra spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med 
forslag til tiltak).

36. Endring av form eller dimensjoner på beholder eller lukkemekanisme

a)  Sterile legemiddelformer og biologiske legemidler Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IB

b)  Andre legemiddelformer Vilkår: 1, 2, 3 IA

Vilkår:

1. Ingen endring av beholderens kvalitative eller kvantitative sammensetning.

2. Endringen gjelder ikke en vesentlig bestanddel i emballasjematerialet som har innvirkning på det ferdige 
preparatets levering, anvendelse, sikkerhet eller holdbarhet.

3. Ved en eventuell endring av luftrommet i beholderen eller en endring av forholdet mellom overflate/volum, 
er det igangsatt holdbarhetsundersøkelser av minst to partier av forsøksstørrelse eller industriell størrelse 
(tre for biologiske legemidler), i samsvar med de relevante retningslinjer, og søkeren har minst tre måneders 
holdbarhetsdata (seks måneder for biologiske legemidler). Det foreligger garantier for at disse undersøkelsene 
vil bli fullført og at dataene umiddelbart oversendes vedkommende myndigheter dersom de avviker, eller kan 
avvike, fra spesifikasjonene ved utløpet av den godkjente holdbarhetstiden (med forslag til tiltak).
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37. Endring av spesifikasjoner for det ferdige preparatet

a)  Innskjerping av grenseverdier for spesifikasjoner Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av en ny prøvingsparameter Vilkår: 2, 4, 5 IB

Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse, inngått i forbindelse med tidligere vurderinger, om å gjennomgå 
grenseverdiene for spesifikasjoner (f.eks. i forbindelse med søknaden om markedsføringstillatelse eller en 
endring av type II).

2. Endringen skal ikke være en følge av uventede hendelser som oppstår under framstillingen.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk brukt 
på en ny måte.

5. Prøvingsmetoden anvendes ikke på et biologisk virksomt stoff eller et biologisk hjelpestoff i legemiddelet.

38. Endring av prøvingsmetode for det ferdige preparatet

a)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode Vilkår: 1, 2, 3, 4, 5 (se nedenfor) IA

b)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode for et 
biologisk virksomt stoff eller et biologisk hjelpestoff

Vilkår: 1, 2, 3, 4 IB

c)  Andre endringer av en prøvingsmetode, herunder utskifting 
eller tilføyelse av en prøvingsmetode

Vilkår: 2, 3, 4, 5 IB

Vilkår:

1. Analysemetoden skal forbli den samme (f.eks. endres kolonnelengden eller temperaturen, men ikke type 
kolonne eller metode).

2. Det er foretatt egnede (re-)valideringsundersøkelser i samsvar med relevante retningslinjer.

3. Resultatene av valideringen av metoden viser at den nye prøvingsmetoden er minst like god som den tidligere 
metoden.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk brukt 
på en ny måte.

5. Prøvingsmetoden anvendes ikke på et biologisk virksomt stoff eller et biologisk hjelpestoff i legemiddelet.

39. Endring eller tilføyelse av preging eller annen merking (unntatt delestrek) på tabletter eller trykk på 
kapsler, herunder nye eller endrede trykkfarger som brukes til å merke legemidler

IA

Vilkår:

1. Spesifikasjonene for frigiving av det ferdige preparatet og holdbarheten er ikke endret (unntatt utseende).

2. Eventuell ny trykkfarge må være i samsvar med relevant legemiddellovgivning.
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40. Endring av dimensjonen til tabletter, kapsler, stikkpiller eller vagitorier uten endring av kvalitativ eller 
kvantitativ sammensetning og gjennomsnittsvekt

a)  Magesaftresistente legemiddelformer, legemidler med 
modifisert eller forlenget frigiving samt tabletter med 
delestrek

Vilkår: 1, 2 (se nedenfor) IB

b)  Alle andre tabletter, kapsler, stikkpiller og vagitorier Vilkår: 1, 2 IA

Vilkår:

1. Oppløsningshastighetsprofilen til legemiddelet med ny formel tilsvarer den gamle. For plantelegemidler der 
prøving av oppløsningshastighet ikke er mulig, tilsvarer henfallstiden for det nye legemiddelet henfallstiden for 
det gamle.

2. Spesifikasjonene for frigiving av det ferdige preparatet og holdbarheten er ikke endret (unntatt dimensjonene).

41. Endring av pakningsstørrelse for det ferdige preparatet

a)  Endring av antall enheter (f.eks. tabletter, ampuller osv.) i 
en pakke

 1.  Endring innenfor rammen av gjeldende godkjente 
pakningsstørrelser

Vilkår: 1, 2 (se nedenfor) IA

 2.  Endring utenfor rammen av gjeldende godkjente 
pakningsstørrelser

Vilkår: 1, 2 IB

b)  Endring av fyllvekt/fyllvolum i ikke-parenterale 
flerdoselegemidler

Vilkår: 1, 2 IB

Vilkår:

1. Den nye pakningsstørrelsen skal være i samsvar med doseringen og behandlingens varighet som godkjent i 
oversikten over preparatets egenskaper.

2. Materialet i den indre emballasjen skal forbli det samme.

42. Endring av:

a)  Holdbarheten for det ferdige preparatet

 1.  I salgspakning Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IB

 2.  Etter åpning Vilkår: 1, 2 IB

 3.  Etter fortynning eller rekonstituering Vilkår: 1, 2 IB

b)  Lagringsvilkårene for det ferdige preparatet eller det 
fortynnede/rekonstituerte preparatet

Vilkår: 1, 2, 4 IB

Vilkår:

1. Holdbarhetsundersøkelser er foretatt etter den gjeldende og godkjente protokoll. Undersøkelsene skal vise at de 
avtalte relevante spesifikasjonene fortsatt oppfylles.

2. Endringen skal ikke være et resultat av uventede hendelser som oppstår under framstillingen, eller på grunn av 
problemer med holdbarheten.

3. Holdbarhetstiden skal være høyst fem år.

4. Preparatet er ikke et biologisk legemiddel.
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43. Tilføyelse, utskifting eller stryking av et måleredskap eller tilførselsutstyr som ikke er en integrert del 
av den indre emballasjen, med unntak for inhalasjonskamre til inhalatorer med doseringsinnretning)

a)  Legemidler for mennesker

 1.  Tilføyelse eller utskifting Vilkår: 1, 2 (se nedenfor) IA

 2.  Stryking Vilkår: 3 IB

b)  Veterinærpreparat: Vilkår: 1, 2 IB

Vilkår:

1. Det foreslåtte måleredskapet må gi nøyaktig den dose som kreves for det berørte legemiddel i tråd med 
godkjent dosering, og resultatene av slike undersøkelser skal være tilgjengelige.

2. Det nye redskapet er forenlig med legemiddelet.

3. Legemiddelet kan fortsatt tilføres med nøyaktighet.

44. Endring av spesifikasjoner for et måleredskap eller tilførselsutstyr for veterinærpreparater

a)  Innskjerping av grenseverdier for spesifikasjoner Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

Vilkår: 2, 3 IB

b)  Tilføyelse av en ny prøvingsparameter Vilkår: 2, 4 IB

Vilkår:

1. Endringen er ikke en følge av en forpliktelse, inngått i forbindelse med tidligere vurderinger, om å gjennomgå 
grenseverdiene for spesifikasjoner (f.eks. i forbindelse med søknaden om markedsføringstillatelse eller en 
endring av type II).

2. Endringen skal ikke være en følge av uventede hendelser som oppstår under framstillingen.

3. Eventuelle endringer skal være innenfor rammen av gjeldende godkjente grenseverdier.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk brukt 
på en ny måte.

45. Endring av prøvingsmetode for et måleredskap eller tilførselsutstyr for veterinærpreparater

a)  Mindre endring av en godkjent prøvingsmetode Vilkår: 1, 2, 3 (se nedenfor) IA

b)  Andre endringer av en prøvingsmetode, herunder 
utskifting av en godkjent prøvingsmetode med en ny 
prøvingsmetode

Vilkår: 2, 3, 4 IB

Vilkår:

1. Det er påvist at den nye eller ajourførte metoden er minst like god som den tidligere prøvingsmetoden.

2. Det er foretatt egnede (re-)valideringsundersøkelser i samsvar med relevante retningslinjer.

3. Resultatene av valideringen av metoden viser at den nye prøvingsmetoden er minst like god som den tidligere 
metoden.

4. Eventuelle nye prøvingsmetoder gjelder ikke en ny ikke-standardisert teknikk eller en standardisert teknikk brukt 
på en ny måte.
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46. Endring i oversikten over preparatets egenskaper, merking og pakningsvedlegg som en følge av en 
endelig uttalelse i forbindelse med en henvisning av en sak i samsvar med artikkel 31 og 32 i direktiv 
2001/83/EF eller artikkel 35 og 36 i direktiv 2001/82/EF

IB

Vilkår:

Endringen gjelder bare innføring av endringer i oversikten over preparatets egenskaper, merking og pakningsvedlegg 
for å ta hensyn til en vitenskapelig uttalelse i forbindelse med en henvisning av en sak i samsvar med artikkel 31 og 
32 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 35 og 36 i direktiv 2001/82/EF.

47. Stryking av

a)  En legemiddelform IA

b)  En styrke IA

c)  Pakningsstørrelse(r) IA

Vilkår:

Den gjenværende produktpresentasjonen må være i samsvar med doseringsanvisninger og behandlingens varighet 
som nevnt i oversikten over preparatets egenskaper.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 30/126 8.6.2006

VEDLEGG II

ENDRINGER AV EN MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SOM KREVER EN SØKNAD OM UTVIDELSE 
SOM NEVNT I ARTIKKEL 2

Endringene nedenfor vil bli ansett som en søknad om «utvidelse» som nevnt i artikkel 2.

En utvidelse eller endring av den eksisterende markedsføringstillatelsen skal godkjennes av Fellesskapet.

Navnet på legemiddelet skal forbli det samme for «utvidelsen» som det er i den gjeldende markedsføringstillatelsen 
for legemiddelet.

Kommisjonen vil i samråd med medlemsstatene, Kontoret og berørte parter utarbeide og offentliggjøre en detaljert 
veiledning om dokumentasjonen som skal framlegges.

Endringer som krever en søknad om utvidelse

1.  Endringer av virksomt stoff/virksomme stoffer:

 i) utskifting av det virksomme stoffet/de virksomme stoffene med annet salt, esterkompleks eller derivat (med 
samme aktive del), der virknings- og sikkerhetsegenskapene ikke er vesentlig forskjellige,

 ii) utskifting med en annen isomer eller blanding av isomerer, utskifting av blanding av isomerer med isolert 
isomer (f.eks. erstatning av racemat med en enkelt enantiomer), der virknings- og sikkerhetsegenskapene 
ikke er vesentlig forskjellige,

 iii) utskifting av et biologisk stoff eller et bioteknologisk produkt med et stoff som har en noe annerledes 
molekylstruktur; modifisering av vektor brukt til å framstille antigen/utgangsmateriale, herunder bruk av 
en ny morcellebank med annen opprinnelse, der virknings- og sikkerhetsegenskapene ikke er vesentlig 
forskjellige,

 iv) en ny ligand eller koplingsmekanisme for et radioaktivt legemiddel,

 v) endring av ekstraksjonsmiddel eller forholdet mellom plantestoff og plantelegemiddel der virknings- og 
sikkerhetsegenskapene ikke er vesentlig forskjellige.

2.  Endring av styrke, legemiddelform og tilførselsvei:

 i) endring av biotilgjengelighet,

 ii) endring av farmakokinetikk, f.eks. frigjøringshastighet,

 iii) endring av eksisterende eller tilføyelse av ny styrke/virkning,

 iv) endring av eksisterende eller tilføyelse av ny legemiddelform,

 v) endring av eksisterende eller tilføyelse av ny tilførselsvei(1).

3.  Andre endringer, spesifikke for veterinærpreparater brukt til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon:

 Endring eller tilføyelse av arter i målgruppen.

(1) Ved parenteral tilførsel må det skilles mellom intra-arteriell, intravenøs, intramuskulær eller subkutan tilførselsvei og andre 
tilførselsveier. For tilførsel til fjørfe anses tilførsel i respirasjonsorganer og oral eller okulær (spray) tilførsel ved vaksinering som 
likeverdige tilførselsveier.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/63/EF

av 25. juni 2003

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for 
mennesker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(1), sist 
endret ved direktiv 2002/98/EF(2), særlig artikkel 120, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For alle legemidler for mennesker som skal bringes i 
omsetning i Det europeiske fellesskap, må det foreligge 
en markedsføringstillatelse utstedt av vedkommende 
myndighet. For å få markedsføringstillatelse må det 
inngis en søknad vedlagt søknadsdokumentasjon som 
inneholder opplysninger og dokumenter om resultatene av 
prøvinger og forsøk angående det aktuelle legemiddelet.

2) De utførlige vitenskapelige og tekniske kravene i vedlegg I 
til direktiv 2001/83/EF må tilpasses for å ta hensyn til 
den vitenskapelige og tekniske utvikling, og særlig til 
et omfattende sett av nye krav som følge av nye regler. 
Presentasjonen av og innholdet i dokumentasjonen som 
skal vedlegges søknaden om markedsføringstillatelse, 
må forbedres for å lette vurderingen og fremme en bedre 
bruk av visse deler av dokumentasjonen som gjelder for 
flere legemidler.

3) Innenfor rammene av Den internasjonale konferanse 
om harmonisering (ICH) ble det i 2000 oppnådd 
enighet om å utarbeide et harmonisert format og en 
harmonisert terminologi for et felles teknisk dokument 
som skal bidra til at dokumentasjonen ved søknader om 
markedsføringstillatelse for legemidler for mennesker 
organiseres og presenteres på en ensartet måte. Det bør 
derfor fastsettes standardiserte krav til dokumentasjonen 
som skal vedlegges en søknad om markedsføringstillate
lse, slik at det felles tekniske dokument kan innføres så 
snart som mulig.

4) De standardiserte kravene til dokumentasjonen ved 
søknad om markedsføringstillatelse (harmonisert format) 
bør få anvendelse på alle typer legemidler for mennesker, 
uansett framgangsmåte for innvilgelse av markedsfør
ingstillatelse. Noen legemidler har imidlertid særlige 
egenskaper som gjør at ikke alle krav kan oppfylles. 
For disse særtilfellene bør det utarbeides en forenklet 
presentasjon av søknadsdokumentasjonen.

5) Sikkerheten ved biologiske legemidler bygger på streng 
kontroll av preparatenes utgangsmaterialer. Kravene 
til menneskelige giveres egnethet samt til kontroll av 
utgangsmateriale fra givere for legemidler framstilt av 
plasma er fastsatt i direktiv 2002/98/EF om fastsettelse 
av standarder for kvaliteten og sikkerheten ved tapping, 
kontroll, behandling, oppbevaring og distribusjon av 
blod og blodkomponenter fra mennesker og om endring 
av direktiv 2001/83/EF. Artikkel 109 i direktiv 2001/83/
EF er endret. Legemidler framstilt av plasma er per 
definisjon biologiske legemidler, og framstillingen av 
slike legemidler er basert på en omhyggelig håndtering 
av plasma fra mennesker som utgangsmateriale. For 
å ta hensyn til at samme plasmamateriale i mange 
tilfeller benyttes til flere forskjellige legemidler og at 
en betydelig del av dokumentasjonen ved en søknad for 
markedsføringstillatelse dermed kan være den samme 
som søknadsdokumentasjonen for et stort antall andre 
og helt forskjellige legemidler framstilt av plasma, 
bør det derfor opprettes et nytt system med sikte på 
å forenkle framgangsmåten både for godkjenning og 
senere endringer av legemidler framstilt av plasma fra 
mennesker. For dette formål bør begrepet ”hoveddokument 
om plasma” (Plasma Master File – PMF) innføres, 
særlig for å muliggjøre felles anvendelse av avansert 
nasjonal sakkunnskap og, ved samordning gjennom Det 
europeiske kontor for legemiddelvurdering, én enkelt 
vurdering. Et PMF bør være et frittstående dokument, 
atskilt fra dokumentasjonen ved søknad om markedsføri
ngstillatelse, som kan benyttes til å oppnå en harmonisert 
kontroll av relevante opplysninger om utgangsmateriale 
for framstilling av legemidler fra plasma. PMF-systemet 
bør bestå av en vurdering i to trinn: først en vurdering 
av PMF på fellesskapsplan, der resultatet vil være 
et sertifikat som bekrefter samsvar med Fellesskapets 
regelverk for hvert enkelt PMF og som må tas hensyn til 
av vedkommende myndigheter i samtlige medlemsstater, 
slik at de avholdes fra å foreta en ny vurdering senere; 
deretter en vurdering av det ferdige legemiddelet framstilt 
av plasma med henblikk på den endrede delen av PMF 
(skal omhandle de to viktigste delene av innholdet, nemlig 
plasmaets opprinnelse og plasmaets kvalitet/sikkerhet).  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 27.6.2003, s. 46, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 5.

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.
(2) EUT L 33 av 8.2.2003, s. 30.
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Denne oppgaven bør være ansvaret til vedkommende 
myndighet som utstedte markedsføringstillatelsen for 
legemiddelet framstilt av plasma.

6) Når det gjelder vaksiner for mennesker, kan samme 
antigen være felles for flere legemidler (vaksiner), og 
enhver endring av vedkommende antigen kan dermed 
få innvirkning på flere vaksiner som er godkjent etter 
ulike framgangsmåter. For å forenkle de eksisterende 
framgangsmåtene for vurdering av slike vaksiner, enten 
det gjelder utstedelse av markedsføringstillatelse for 
første gang eller senere endringer av den som følge 
av endringer i framstillingsprosessen og prøving av 
antigener brukt i kombinasjonsvaksiner, bør det innføres 
et nytt system basert på begrepet ”hoveddokument om 
vaksineantigen” (Vaccine Antigen Master File – VAMF). 
Dette vil muliggjøre felles anvendelse av avansert 
nasjonal sakkunnskap og, ved koordinering gjennom Det 
europeiske kontor for legemiddelvurdering, én enkelt 
vurdering av det aktuelle vaksineantigenet. VAMF bør 
være en frittstående del av dokumentasjonen ved søknad 
om markedsføringstillatelse og inneholde alle relevante 
opplysninger av biologisk og kjemisk art knyttet til et 
bestemt antigen som utgjør et av de virksomme stoffene 
i én eller flere kombinasjonsvaksiner.

7) VAMF-systemet bør bestå av en vurdering i to trinn: 
først en vurdering av VAMF på fellesskapsplan der 
resultatet er et sertifikat som bekrefter samsvar med 
Fellesskapets regelverk for hver enkelt VAMF, og som 
må tas hensyn til av vedkommende myndigheter i 
samtlige medlemsstater, slik at de hindres fra å foreta en 
ny vurdering senere; deretter en vurdering av det ferdige 
legemiddelet (kombinasjonsvaksinen) som inneholder 
det endrede antigenet, en oppgave som er ansvaret til 
vedkommende myndighet som utstedte markedsføringst
illatelsen for kombinasjonsvaksinen.

8) Plantelegemidler skiller seg vesentlig fra konvensjonelle 
legemidler ved at de er uløselig forbundet med de 
særlige begrepene plantestoffer og plantepreparater. Det 
bør derfor fastsettes særlige krav med hensyn til slike 
legemidler i forbindelse med de standardiserte kravene 
for markedsføringstillatelse.

9) I behandlingen av forskjellige ervervede og nedarvede 
patologiske dysfunksjoner hos mennesker tas det i bruk 
nyskapende tilnærmingsmåter basert på utviklingen av 
bioteknologiske teknikker. Disse tilnærmingsmåtene 
omfatter legemidler for avansert terapi basert på 
prosesser konsentrert om ulike biomolekyler framstilt ved 
genoverføring (legemidler for genterapi) og manipulerte 
eller behandlede celler (legemidler for celleterapi) som 
brukes som virksomme stoffer.

10) I og med at de har sin vesentligste virkning gjennom 
at de ved metabolske, fysiologiske og immunologiske 
virkninger gjenoppretter, korrigerer eller modifiserer 
fysiologiske funksjoner hos mennesker, representerer 
disse nye komplekse terapeutiske produktene en ny 
kategori biologiske legemidler i henhold til artikkel 1 
og 2 i direktiv 2001/83/EF. De generelle prinsippene 
som allerede får anvendelse på disse preparatene, bør 
spesifiseres fra et vitenskapelig og teknisk synspunkt, 
og det bør fastsettes særlige krav i forbindelse med de 
standardiserte kravene for markedsføringstillatelse.

11) Direktiv 2001/83/EF bør derfor endres.

12) Tiltakene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra 
Den faste komité for legemidler for mennesker —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2001/83/EF gjøres følgende endringer:

a) I artikkel 22 annet ledd erstattes ordene «i avsnitt G i del 
4» med:  
 
«del II nr. 6», og

b) vedlegg I erstattes med teksten i vedlegget til dette 
direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2003 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

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

Dette direktiv får anvendelse fra 1. juli 2003.
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Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort 
i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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Innledning og generelle prinsipper

1)  Opplysningene og dokumentene som i henhold til artikkel 8 og artikkel 10 nr. 1 skal være vedlagt en søknad om m
arkedsføringstillatelse, skal presenteres i samsvar med kravene i dette vedlegg, idet det tas hensyn til veiledningen 
Kommisjonen har offentliggjort i Regler for legemidler i Det europeiske fellesskap, bind 2 B, Veiledning til søkere 
om markedsføringstillatelse for legemidler for mennesker, Presentasjon av og innhold i søknadsdokumentasjonen, 
Felles teknisk dokument (Common Technical Document – CTD).

2)  Opplysningene og dokumentene skal presenteres i fem moduler: I modul 1 skal det framdlegges særskilte 
administrative opplysninger for Det europeiske fellesskap, i modul 2 kvalitetsmessige prekliniske og kliniske 
oversikter, i modul 3 kjemiske, farmasøytiske og biologiske opplysninger, i modul 4 prekliniske rapporter og i 
modul 5 rapporter om kliniske undersøkelser. Ved denne presentasjonen gjennomføres et felles format for samtlige 
ICH-regioner(1) (Det europeiske fellesskap, De forente stater, Japan). Disse fem modulene skal presenteres i nøye 
samsvar med formatet, innholdet og nummereringssystemet som er utførlig beskrevet i bind 2 B i ovennevnte 
søkerveiledning.

3)  Fellesskapsdisposisjonen i henhold til det felles tekniske dokument skal brukes ved alle typer søknader om mark
edsføringstillatelse, uansett hvilken framgangsmåte det gjelder (dvs. sentralisert framgangsmåte, framgangsmåte 
med gjensidig godkjenning eller nasjonal framgangsmåte), og uavhengig om det dreier seg om en fullstendig eller 
en forkortet søknad. Den skal også brukes ved alle typer produkter, herunder nye kjemiske stoffer, radioaktive 
legemidler, legemidler framstilt av plasma, vaksiner, plantelegemidler osv.

4)  Ved utarbeiding av dokumentasjon til en søknad om markedsføringstillatelse skal søkerne også ta hensyn til 
de vitenskapelige retningslinjene for humanmedisinske legemidlers kvalitet, sikkerhet og virkning som er 
vedtatt av Komiteen for farmasøytiske spesialpreparater (CPMP) og offentliggjort av Det europeiske kontor for 
legemiddelvurdering (EMEA), samt til andre fellesskapsretningslinjer om legemidler som Kommisjonen har 
offentliggjort i de forskjellige bindene av Regler for legemidler i Det europeiske fellesskap.

5)  Når det gjelder kvalitetsdelen (kjemisk, farmasøytisk og biologisk) av søknadsdokumentasjonen, får alle 
monografier, herunder generelle monografier og generelle kapitler i Den europeiske farmakopé, anvendelse.

6)  Framstillingsprosessen skal være i samsvar med kravene i kommisjonsdirektiv 91/356/EØF om prinsipper og 
retningslinjer for god tilvirkningspraksis for legemidler for mennesker(2) og med prinsippene og retningslinjene for 
god framstillingspraksis som er offentliggjort av Kommisjonen i Regler for legemidler i Det europeiske fellesskap, 
bind 4.

7)  Alle opplysninger av betydning for vurderingen av det aktuelle legemiddelet skal gis i søknaden, enten de er 
gunstige eller ugunstige for preparatet. Særlig skal alle relevante detaljer gis om ufullstendige eller avbrutte 
toksikologisk-farmakologiske eller kliniske prøvinger eller forsøk som gjelder legemiddelet og/eller fullførte 
forsøk som gjelder terapeutiske indikasjoner som ikke omfattes av søknaden.

8)  Alle kliniske forsøk utført i Det europeiske fellesskap må være i samsvar med kravene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/20/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om bruk av god klinisk praksis 
ved gjennomføring av kliniske prøvinger av legemidler for mennesker(3). Kliniske forsøk som er utført utenfor 
Det europeiske fellesskap vedrørende legemidler beregnet på bruk innenfor Det europeiske fellesskap, skal for å 
komme i betraktning ved vurderingen av en søknad, være utformet, gjennomført og rapportert med hensyn til god 
klinisk praksis og etiske prinsipper etter prinsipper som tilsvarer bestemmelsene i direktiv 2001/20/EF. De skal 
være utført i samsvar med de etiske prinsippene som f.eks. er nedfelt i Helsingforserklæringen.

(1) Den internasjonale konferanse om harmonisering av tekniske krav til registrering av legemidler for mennesker.
(2) EFT L 193 av 17.7.1991, s. 30.
(3) EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34.
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9)  Prekliniske (toksikologisk-farmakologiske) undersøkelser skal utføres i samsvar med bestemmelsene om god 
laboratoriepraksis fastsatt i rådsdirektiv 87/18/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene 
for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved prøving av kjemiske stoffer(1) og rådsdirektiv 88/320/EØF 
om tilsyn og kontroll med god laboratoriepraksis (GLP)(2).

10)  Medlemsstatene skal også sikre at alle dyreforsøk utføres i samsvar med rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november 
1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige 
formål.

11)  Av hensyn til den løpende nytte-risikovurderingen skal enhver ny opplysning som ikke var med i den opprinnelige 
søknaden, samt alle opplysninger som stammer fra legemiddelovervåking, legges fram for vedkommende 
myndighet. Etter at markedsføringstillatelse er gitt, skal enhver endring av opplysninger i søknadsdokumentasjonen 
legges fram for vedkommende myndigheter i samsvar med kravene i kommisjonsforordning (EF) nr. 1084/2003(3) 
og (EF) nr. 1085/2003(4) eller, om det er relevant, i samsvar med nasjonale bestemmelser, samt med kravene som 
Kommisjonen har offentliggjort i bind 9 i Regler for legemidler i Det europeiske fellesskap.

 Dette vedlegg består av fire deler:

 – I del I beskrives søknadsformatet, oversikten over preparatets egenskaper, merkingen, pakningsvedlegget og 
presentasjonskravene for standardsøknader (modul 1 – 5).

 – Del II gjelder unntak for «særlige søknader», dvs. anerkjent medisinsk bruk, i alt vesentlig tilsvarende 
legemidler, kombinasjonspreparater, tilsvarende biologiske preparater, særlige omstendigheter og kombinerte 
søknader (dels basert på litteraturhenvisninger, dels på egne undersøkelser).

 – Del III omhandler «særlige søknadskrav» for biologiske legemidler (hoveddokument om plasma; 
hoveddokument om vaksineantigen), radioaktive legemidler, homøopatiske legemidler, plantelegemidler og 
legemidler mot sjeldne sykdommer.

 – Del IV omhandler «legemidler for avansert terapi» og gjelder særlige krav til legemidler for genterapi (som 
benytter det menneskelige autologe eller allogene system, eller det xenogene system) og legemidler for 
celleterapi med celler fra mennesker eller dyr og legemidler for xenogen transplantasjon.

DEL I

STANDARDISERTE KRAV TIL DOKUMENTASJONEN VED SØKNAD OM 
MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

1.  MODUL 1: ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER

1.1.  Innholdsfortegnelse

 Det skal gis en fullstendig innholdsfortegnelse for modul 1-5 av dokumentasjonen som framlegges i 
forbindelse med søknad om markedsføringstillatelse.

1.2.  Søknadsskjema

 Legemiddelet som søknaden gjelder, skal identifiseres ved navn og navn på virksomt stoff/virksomme stoffer 
samt legemiddelform, tilførselsvei, styrke og endelig presentasjon, herunder emballasje.

(1) EFT L 15 av 17.1.1987, s. 29.
(2) EFT L 145 av 11.6.1988, s. 35.
(3) Se EUT L 159 av 27.6.2003, s. 1.
(10) Se EUT L 159 av 27.6.2003, s. 24.
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 Søkerens navn og adresse skal oppgis, sammen med navn og adresse på produsentene og stedene som 
har medvirket ved de ulike leddene i framstillingen (herunder produsenten av det ferdige preparatet og 
produsenten(e) av det virksomme stoffet eller de virksomme stoffene, samt navn og adresse på eventuell 
importør.

 Søkeren skal oppgi type søknad, samt hvilke prøver som eventuelt vedlegges.

  I tillegg til administrative opplysninger skal det vedlegges kopier av framstillingstillatelsen definert i 
artikkel 40 og en liste over stater der tillatelse er gitt, kopier av alle oversikter over preparatets egenskaper i 
samsvar med artikkel 11 som godkjent av medlemsstatene, samt en liste over stater der søknad er inngitt. 

  I søknadsskjemaet skal søkeren blant annet gi nærmere opplysninger om legemiddelet søknaden gjelder, 
opplyse om det rettslige grunnlag for søknaden, om den foreslåtte innehaveren av markedsføringstillatelse
n og den/de foreslåtte produsententen(e), om det dreier seg om et legemiddel mot sjeldne sykdommer, om 
vitenskapelige råd og om pediatrisk utviklingsprogram.

1.3.   Oversikt over preparatets egenskaper, merking og pakningsvedlegg

1.3.1.  Oversikt over preparatets egenskaper

  Søkeren skal legge fram et forslag til oversikt over preparatets egenskaper i samsvar med artikkel 11.

1.3.2.  Merking og pakningsvedlegg

  Det skal legges fram forslag til tekst for indre og ytre emballasje og for pakningsvedlegget. Tekstene skal 
være i samsvar med alle obligatoriske punkter på listen i avdeling V om merking av legemidler for mennesker 
(artikkel 63) og om pakningsvedlegg (artikkel 59).

1.3.3.  Modeller og prøver

 Søkeren skal legge fram prøver på og/eller modeller av den indre og ytre emballasjen, etikettene og 
pakningsvedleggene for det aktuelle legemiddelet.

1.3.4.  Oversikter over preparatets egenskaper som allerede er godkjent i medlemsstatene

  I tillegg til administrative opplysninger på søknadsskjemaet skal det vedlegges kopier av alle oversikter over 
preparatets egenskaper i samsvar med artikkel 11 og 21 som er godkjent av medlemsstatene, samt en liste over 
stater der søknad er inngitt.

1.4.   Opplysninger om de sakkyndige

  I samsvar med artikkel 12 nr. 2) må de sakkyndige avgi utførlige rapporter om sine merknader til dokumentene 
og opplysningene i dokumentasjonen for søknaden om markedsføringstillatelse, særlig når det gjelder modul 3, 
4 og 5 (henholdsvis kjemisk, farmasøytisk og biologisk dokumentasjon, preklinisk dokumentasjon og klinisk 
dokumentasjon). De sakkyndige skal ta opp de kritiske spørsmålene som gjelder legemiddelets kvalitet og 
forsøk utført på dyr og mennesker, og legge fram alle data som er av betydning for vurderingen.

  Disse kravene skal oppfylles ved hjelp av et generelt sammendrag om kvalitet, en preklinisk oversikt (data 
fra dyreforsøk) og en klinisk oversikt som skal inngå i modul 2 i søknaden om markedsføringstillatelse. 
Modul 1 skal inneholde en erklæring undertegnet av de sakkyndige sammen med en kortfattet beskrivelse 
av deres kvalifikasjoner, utdanning og yrkeserfaring. De sakkyndige skal ha egnede tekniske eller faglige 
kvalifikasjoner. Den sakkyndiges yrkesmessige forhold til søkeren skal oppgis.
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1.5.  Særlige krav for ulike typer søknader

 Særlige krav for ulike typer søknader behandles i del II av dette vedlegg.

1.6.  Miljørisikovurdering

 Søknader om markedsføringstillatelse skal om nødvendig også inneholde en risikovurdering i form av en 
utførlig oversikt over mulige risikoer for miljøet som følge av bruk og/eller disponering av legemiddelet, 
samt forslag til merking om dette. Det skal i vurderingen tas stilling til miljørisikoen knyttet til utsetting 
av legemidler som inneholder eller består av GMO-er (genmodifiserte organismer) i henhold til artikkel 2 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte 
organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(10).

 Opplysninger om miljørisiko skal gis i form av et tillegg til modul 1.

 Opplysningene skal presenteres i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2001/18/EF, idet det tas hensyn til de 
retningslinjer Kommisjonen har offentliggjort i forbindelse med gjennomføringen av nevnte direktiv.

 Opplysningene skal bestå av

 – en innledning,

 – en kopi av eventuell skriftlig tillatelse til utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer for forsknings- 
eller utviklingsformål i samsvar med del B i direktiv 2001/18/EØF,

 – opplysningene som kreves i vedlegg II-IV i direktiv 2001/18/EF, herunder påvisnings- og 
identifikasjonsmetoder samt den unike GMO-koden, pluss eventuelle tilleggsopplysninger om den 
genmodifiserte organismen eller det aktuelle legemiddelet som har betydning for miljørisikovurderingen,

 – en rapport om miljørisikovurderingen utarbeidet på grunnlag av opplysningene spesifisert i vedlegg III og 
IV til direktiv 2001/18/EF og i samsvar med vedlegg II til direktiv 2001/18/EF,

 – idet det tas hensyn til ovennevnte opplysninger og miljørisikovurderingen, en konklusjon med forslag 
til egnet risikohåndteringsstrategi som med hensyn til den aktuelle genmodifiserte organismen og 
det aktuelle legemiddelet omfatter en plan for overvåking etter markedsføring og identifikasjon av 
eventuelle ekstra opplysninger som skal tas med i oversikten over preparatets egenskaper, merkingen og 
pakningsvedlegget,

 – egnede tiltak for å informere offentligheten.

  Opplysningene skal også omfatte en datert underskrift av forfatteren, opplysninger om forfatterens 
kvalifikasjoner, utdanning og yrkeserfaring, og en erklæring om forfatterens forhold til søkeren.

2.   MODUL 2: SAMMENDRAG

  Formålet med denne modulen er å gi en sammenfatning av de kjemiske, farmasøytiske og biologiske 
opplysningene, de prekliniske opplysningene og de kliniske opplysningene som framlegges henholdsvis i 
modul 3, 4 og 5 i søknaden om markedsføringstillatelse, samt å framlegge rapportene/oversiktene beskrevet i 
artikkel 12 i dette direktiv.

  Kritiske spørsmål skal tas opp og analyseres. Det skal også legges fram faktasammendrag, herunder i 
tabellform. Disse rapportene skal ha krysshenvisninger til tabeller eller til opplysningene i hoveddokumentet i 
modul 3 (kjemisk, farmasøytisk og biologisk dokumentasjon), modul 4 (preklinisk dokumentasjon) og modul 
5 (klinisk dokumentasjon).

(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1.
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  Opplysningene i modul 2 skal presenteres i samsvar med formatet, innholdet og nummereringssystemet 
som er skissert i bind 2 B i Veiledning til søkere. Oversiktene og sammendragene skal være i samsvar med 
nedenstående grunnleggende prinsipper og krav.

2.1.  Generell innholdsfortegnelse

  Modul 2 skal inneholde en innholdsfortegnelse for den vitenskapelige dokumentasjonen framlagt i  
modul 2-5.

2.2.   Innledning

  Det skal gis opplysninger om farmakologisk klasse, virkemåte og foreslått klinisk bruk for legemiddelet det 
søkes om markedsføringstillatelse for.

2.3.   Generell sammendrag om kvalitet

  En gjennomgåelse av kjemiske, farmasøytiske og biologiske opplysninger skal legges fram i et generelt 
sammendrag om kvalitet.

  Det skal legges vekt på kritiske nøkkelparametrer og spørsmål knyttet til kvalitet og gis en begrunnelse for 
tilfeller der de relevante retningslinjene ikke er fulgt. Dette dokumentet skal i omfang og disposisjon følge de 
tilsvarende utførlige opplysningene som legges fram i modul 3.

2.4.   Preklinisk oversikt

  Det kreves en integrert og kritisk vurdering av den prekliniske vurderingen av legemiddelets virkning på 
dyr/in vitro. Drøfting og begrunnelse av prøvingsstrategien og av avvik fra de relevante retningslinjene skal 
inngå.

  Bortsett fra for biologiske legemidler skal det også legges fram en vurdering av urenheter og 
nedbrytingsprodukter og av mulige farmakologiske og toksikologiske følger av disse. Betydningen av 
eventuelle forskjeller med hensyn til kiralitet, kjemisk form og urenhetsprofil mellom forbindelsen som er 
brukt i de prekliniske undersøkelsene og legemiddelet som skal markedsføres, skal drøftes.

  For biologiske legemidler skal det legges fram en vurdering av sammenlignbarheten mellom materiale brukt i 
prekliniske undersøkelser, kliniske undersøkelser og legemiddelet som skal markedsføres.

  Alle nye hjelpestoffer skal underkastes en særlig sikkerhetsvurdering.

  Legemiddelets egenskaper som påvist ved de prekliniske undersøkelsene skal defineres, og betydningen av 
disse funnene for legemiddelets sikkerhet ved den beregnede kliniske bruken på mennesker skal drøftes.

2.5.   Klinisk oversikt

  Den kliniske oversikten skal gi en kritisk analyse av de kliniske opplysningene i det kliniske sammendraget og i 
modul 5. Den skal inneholde en redegjørelse for den kliniske utviklingen av legemiddelet, herunder utformingen 
av de kritiske undersøkelsene, samt beslutninger i tilknytning til undersøkelsene og gjennomføringen av 
dem.

  Det skal gis en kort oversikt over de kliniske funnene, herunder viktige begrensninger samt en vurdering av 
fordeler og risikoer basert på konklusjonene i de kliniske undersøkelsene. Det kreves også en tolkning av 
hvordan funnene med hensyn til virkning og sikkerhet støtter de foreslåtte doserings- og målindikasjonene, 
samt en vurdering av hvordan oversikten over preparatets egenskaper og andre tilnærmingsmåter vil optimere 
nytten og håndtere risikoene.

  Det skal gis en redegjørelse for virknings- og sikkerhetsmessige spørsmål som oppstod under utviklingen, og 
for uløste spørsmål.
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2.6.  Preklinisk sammendrag

 Resultatene av de farmakologiske, farmakokinetiske og toksikologiske undersøkelsene utført på dyr/in vitro 
skal legges fram som faktasammendrag i tekst- og tabellform i denne rekkefølge:

– Innledning

– Farmakologisk sammendrag i tekstform

– Farmakologisk sammendrag i tabellform

– Farmakokinetisk sammendrag i tekstform

– Farmakokinetisk sammendrag i tabellform

– Toksikologisk sammendrag i tekstform

– Toksikologisk sammendrag i tabellform

2.7.  Klinisk sammendrag

 Det skal legges fram et utførlig faktasammendrag om de kliniske opplysningene om legemiddelet som er gitt 
i modul 5. Sammendraget skal inneholde resultatene fra alle biofarmasøytiske undersøkelser, fra de kliniske 
farmakologiske undersøkelsene og fra de kliniske virknings- og sikkerhetsundersøkelsene. Det kreves en kort 
beskrivelse av hver enkelt undersøkelse.

 Sammendragene om kliniske opplysninger skal legges fram i denne rekkefølge:

– Sammendrag om biofarmasøytiske metoder og tilknyttede analysemetoder

– Sammendrag om kliniske farmakologiske undersøkelser

– Sammendrag om klinisk virkning

– Sammendrag om klinisk sikkerhet

– Korte beskrivelser av hver enkelt undersøkelse

3.  MODUL 3: KJEMISKE, FARMASØYTISKE OG BIOLOGISKE OPPLYSNINGER FOR LEGEMIDLER 
SOM INNEHOLDER KJEMISKE OG/ELLER BIOLOGISKE VIRKSOMME STOFFER

3.1.  Format og presentasjon

 Den generelle disposisjonen for modul 3 er som følger:

– Innholdsfortegnelse

– Opplysninger

– Virksomt stoff

G e n e r e l l e  o p p l y s n i n g e r

– Nomenklatur

– Struktur

– Generelle egenskaper

F r a m s t i l l i n g

– Produsent(er)

– Beskrivelse av framstillingsprosess og kontroll under framstillingen

– Kontroll av materialer
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– Kontroll av kritiske trinn og av mellomprodukter

– Prosessvalidering og/eller -vurdering

– Utvikling av framstillingsprosessen

K a r a k t e r i s e r i n g

– Klarlegging av struktur og andre egenskaper

– Urenheter

K o n t r o l l  a v  v i r k s o m t  s t o f f

– Spesifikasjon

– Analysemetoder

– Validering av analysemetoder

– Analyse av produksjonspartier

– Begrunnelse for spesifikasjon

R e f e r a n s e s t a n d a r d e r  e l l e r  - m a t e r i a l e r

B e h o l d e r  o g  l u k k e s y s t e m

H o l d b a r h e t

– Sammendrag om holdbarhet og konklusjoner

– Forpliktelser og protokoll for holdbarhetsundersøkelser etter godkjenning

– Holdbarhetsdata

– Ferdig preparat

L e g e m i d d e l e t s  b e s k r i v e l s e  o g  s a m m e n s e t n i n g

F a r m a s ø y t i s k  u t v i k l i n g

– Legemiddelets bestanddeler

– Virksomt stoff

– Hjelpestoffer

– Legemiddel

– Utvikling av utformingen

– Overskudd

– Fysikalsk-kjemiske og biologiske egenskaper

– Utvikling av framstillingsprosessen

– Beholder og lukkesystem

– Mikrobiologiske egenskaper

– Kompatibilitet
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F r a m s t i l l i n g

– Produsent(er)

– Produksjonspartiets utforming

– Beskrivelse av framstillingsprosess og kontroll under framstillingen

– Kontroll av kritiske trinn og av mellomprodukter

– Prosessvalidering og/eller -vurdering

K o n t r o l l  a v  h j e l p e s t o f f e r

– Spesifikasjoner

– Analysemetoder

– Validering av analysemetoder

– Begrunnelse for spesifikasjonene

– Hjelpestoffer som skriver seg fra mennesker eller dyr 

– Nye hjelpestoffer 

K o n t r o l l  a v  d e t  f e r d i g e  p r e p a r a t e t

– Spesifikasjon(er)

– Analysemetoder

– Validering av analysemetoder

– Analyser av produksjonspartier

– Karakterisering av urenheter

– Begrunnelse for spesifikasjon(er)

R e f e r a n s e s t a n d a r d e r  e l l e r  - m a t e r i a l e r

B e h o l d e r e n s  l u k k e s y s t e m

H o l d b a r h e t

– Sammendrag om holdbarhet og konklusjon

– Forpliktelser og protokoll for holdbarhetsundersøkelser etter godkjenning

– Holdbarhetsdata

– Tillegg

– Anlegg og utstyr (bare biologiske legemidler)

– Sikkerhetsvurdering av fremmedstoffer

– Hjelpestoffer

– Tilleggsopplysninger for Det europeiske fellesskap

– Prosessvalideringsplan for legemiddelet

– Medisinsk utstyr

– Egnethetssertifikat(er)
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 – Legemidler som inneholder eller der det i framstillingsprosessen benyttes materialer fra dyr eller 
mennesker (TSE-framgangsmåten (TSE = overførbar spongiform encefalopati))

– Litteraturhenvisninger

3.2.  Innhold: Grunnleggende prinsipper og krav

 1)  De kjemiske, farmasøytiske og biologiske dataene som skal legges fram, skal for det virksomme stoffet/
de virksomme stoffene og for det ferdige preparatet omfatte alle relevante opplysninger om utvikling, 
framstillingsprosess, karakterisering og egenskaper, kvalitetskontrolltiltak og -krav, holdbarhet samt en 
beskrivelse av sammensetningen og presentasjonen av det ferdige preparatet.

 2)  Det skal legges fram to hovedsett av opplysninger om henholdsvis det virksomme stoffet/de virksomme 
stoffene og det ferdige preparatet.

 3)  Denne modulen skal i tillegg gi utførlige opplysninger om utgangsmaterialer og råstoffer som er brukt i 
framstillingen av det virksomme stoffet/de virksomme stoffene og om de hjelpestoffene som er innarbeidet 
i utformingen av det ferdige preparatet.

 4)  Alle framgangsmåter og metoder som er brukt i framstillingen og kontrollen av det virksomme stoffet 
og det ferdige preparatet, skal beskrives så utførlig at de kan gjentas i kontrollprøvinger som utføres 
på anmodning fra vedkommende myndighet. Alle prøvingsmetoder skal svare til det vitenskapelige 
utviklingstrinn på det aktuelle tidspunkt, og skal være validerte metoder. Resultatene av valideringsunde
rsøkelsene skal legges fram. For prøvingsmetoder som er omtalt i Den europeiske farmakopé, skal denne 
beskrivelsen erstattes av en egnet utførlig henvisning til monografien(e) og det generelle kapitlet/de 
generelle kapitlene.

 5)  Monografiene i Den europeiske farmakopé får anvendelse på alle stoffer, preparater og legemiddelformer 
som er oppført der. For øvrige stoffers vedkommende kan den enkelte medlemsstat kreve at statens 
nasjonale farmakopé legges til grunn.

  Når et materiale oppført i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé er framstilt ved 
en metode som kan etterlate urenheter som ikke er nevnt i monografien i vedkommende farmakopé, skal 
disse urenhetene oppgis med angivelse av toleransegrenser samt beskrivelse av en egnet prøvingsmetode. 
Dersom en spesifikasjon i en monografi i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats nasjonale 
farmakopé ikke er tilstrekkelig til å garantere stoffets kvalitet, kan vedkommende myndigheter kreve at 
innehaveren av markedsføringstillatelsen setter mer egnede spesifikasjoner. Vedkommende myndigheter 
skal underrette myndighetene som er ansvarlige for den aktuelle farmakopeen. Innehaveren av markeds
føringstillatelsen skal gi myndighetene med ansvar for vedkommende farmakopé opplysninger om den 
angivelige mangelen og hvilke tilleggsspesifikasjoner som er anvendt.

  For analysemetoder som er omtalt i Den europeiske farmakopé, skal denne beskrivelsen erstattes av en 
egnet utførlig henvisning til monografien(e) og det generelle kapitlet/de generelle kapitlene.

 6)  I tilfeller der utgangsmaterialer og råstoffer, virksomt stoff/virksomme stoffer eller hjelpestoff(er) er 
beskrevet verken i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats farmakopé, kan samsvar med 
monografien i en tredjestats farmakopé godtas. I slike tilfeller skal søkeren framlegge en kopi av 
monografien sammen med en validering av analysemetodene i monografien og eventuelt en oversettelse 
av denne.

 7)  Dersom det virksomme stoffet og/eller et råstoff eller utgangsmateriale eller ett eller flere hjelpestoff(er) 
har en monografi i Den europeiske farmakopé, kan søkeren anmode om et egnethetssertifikat som, dersom 
det innvilges av Det europeiske direktorat for legemiddelkvalitet, skal legges fram i det relevante avsnitt 
i denne modulen. Slike egnethetssertifikater, som bekrefter samsvar med monografien i Den europeiske 
farmakopé, skal anses å erstatte de relevante opplysningene i de tilsvarende avsnittene i denne modul. 
Produsenten skal gi søkeren en skriftlig forsikring om at framstillingsprosessen ikke er endret etter at 
egnethetssertifikatet ble innvilget av Det europeiske direktorat for legemiddelkvalitet.
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 8)  For et veldefinert virksomt stoff kan produsenten av det virksomme stoffet eller søkeren sørge for at

 i) en utførlig beskrivelse av framstillingsmåten,

 ii) kvalitetskontroll under framstillingen og

 iii) prosessvalidering

 oversendes i et eget dokument direkte til vedkommende myndigheter av produsenten av det virksomme 
stoffet, med status som hoveddokument om virksomt stoff.

 I så fall skal imidlertid produsenten gi søkeren alle opplysninger som måtte være nødvendige for at 
sistnevnte kan ta ansvar for legemiddelet. Produsenten skal forplikte seg skriftlig overfor søkeren 
til å sørge for ensartethet mellom produksjonspartiene og ikke endre framstillingsprosessen eller 
spesifikasjonene uten å underrette søkeren. Dokumenter og opplysninger til støtte for søknaden om en slik 
endring skal legges fram for vedkommende myndigheter; disse dokumentene og opplysningene skal også 
legges fram for søkeren når de angår den åpne delen av hoveddokumentet om virksomt stoff.

 9)  Særlige tiltak for å hindre overføring av spongiform encefalopati hos dyr (materialer fra drøvtyggere): 
på hvert trinn i framstillingsprosessen må søkeren vise at de anvendte materialene er i samsvar med 
«Note for Guidance on Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy 
Agents via Medicinal Products and its updates» (Rettledning for størst mulig reduksjon av risikoen for 
overføring gjennom legemidler av agenser for spongiform encefalopati hos dyr), med ajourføringer, som 
er offentliggjort av Kommisjonen i Den europeiske unions tidende. Samsvar med nevnte rettledning 
kan vises fortrinnsvis ved å legge fram et egnethetssertifikat knyttet til den relevante monografi i Den 
europeiske farmakopé og utstedt av Det europeiske direktorat for legemiddelkvalitet, eller ved å legge 
fram vitenskapelige opplysninger for å dokumentere slikt samsvar.

 10)  For fremmedstoffer skal det gis opplysninger som vurderer risikoen for forurensning med fremmedstoffer, 
enten det dreier seg om virus eller ikke, i samsvar med de relevante retningslinjene samt i den relevante 
generelle monografi og det relevante generelle kapittel i Den europeiske farmakopé.

 11)  Alle spesialapparater og alt spesialutstyr som måtte bli brukt på et hvilket som helst trinn i 
framstillingsprosessen og ved kontrollen av legemiddelet, skal beskrives i tilstrekkelig detalj.

 12)  Dersom det er relevant og nødvendig, skal det eventuelt sørges for CE-merking i samsvar med 
Fellesskapets regelverk om medisinsk utstyr.

  Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot følgende elementer.

3.2.1.  Virksomt stoff/virksomme stoffer

3.2.1.1.  G e n e r e l l e  o p p l y s n i n g e r  o g  o p p l y s n i n g e r  o m  u t g a n g s m a t e r i a l e r  o g  r å s t o f f e r

 a) Det skal gis opplysninger om nomenklaturen for det virksomme stoffet, herunder anbefalt internasjonalt 
generisk navn (INN-navn), eventuelt navn i Den europeiske farmakopé, kjemisk(e) betegnelse(r).

  Strukturformelen, herunder relativ og absolutt stereokjemi, molekylformelen og den relative molekylmassen 
skal angis. For bioteknologiske legemidler skal skjematisk aminosyresekvens og relativ molekylmasse 
angis dersom det er relevant.

  Det skal legges fram en liste over fysikalsk-kjemiske og andre relevante egenskaper ved det virksomme 
stoffet, herunder biologisk aktivitet for biologiske legemidler.

 b) I dette vedlegg menes med utgangsmaterialer alle materialer som det virksomme stoffet framstilles eller 
utvinnes av.

  For biologiske legemidler menes med utgangsmaterialer ethvert stoff av biologisk opprinnelse, så som 
mikroorganismer, organer og vev av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse, celler eller væsker (herunder 
blod eller plasma) fra mennesker eller dyr, samt bioteknologiske cellekonstruksjoner (cellesubstrater, 
enten de er rekombinante eller ikke, herunder primærceller).
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  Et biologisk legemiddel er et legemiddel der det virksomme stoffet er et biologisk stoff. Et biologisk 
stoff er et stoff som er framstilt eller utvunnet av en biologisk kilde og der det for karakterisering og 
kvalitetsbestemmelse kreves en kombinasjon av fysikalske, kjemiske og biologiske analyser samt 
kjennskap til stoffets framstillingsprosess og kontrollen av den. Følgende skal anses som biologiske 
legemidler: Immunologiske legemidler og legemidler framstilt av blod og plasma fra mennesker som 
definert i henholdsvis artikkel 1 nr. 4 og nr. 10, legemidler som omfattes av del A i vedlegget til forordning 
(EØF) nr. 2309/93 og legemidler for avansert terapi som definert i del IV i dette vedlegg.

  Alle andre stoffer som benyttes i framstillingen eller utvinningen av det virksomme stoffet/de virksomme 
stoffene, men som det virksomme stoffet ikke er direkte framstilt av, så som reagenser, dyrkingsmedier, 
føtalt kalveserum, tilsetningsstoffer og buffere som anvendes ved kromatografi osv., anses som råstoffer.

3.2.1.2.  F r a m s t i l l i n g s p r o s e s s  f o r  d e t  v i r k s o m m e  s t o f f e t / d e  v i r k s o m m e  s t o f f e n e

 a) Beskrivelsen av framstillingsprosessen for det virksomme stoffet er for søkeren en forpliktelse 
når det gjelder framstillingen av det virksomme stoffet. For å gi en fyllestgjørende beskrivelse av 
framstillingsprosessen og kontrollen under framstillingen skal det legges fram relevante opplysninger i 
samsvar med retningslinjene som er offentliggjort av Kontoret.

 b) Det skal foreligge en fortegnelse over alle materialer som trengs for å framstille det virksomme stoffet/de 
virksomme stoffene, med angivelse av hvor i framstillingsprosessen hvert enkelt materiale benyttes. Det 
skal legges fram opplysninger om kvaliteten på og kontrollen av disse materialene. Det skal også legges 
fram opplysninger som viser at materialene oppfyller standarder som gjelder den bruk de er beregnet på.

  Det skal foreligge en fortegnelse over råstoffene, og kvaliteten på og kontrollen av disse skal også 
dokumenteres.

  Navn, adresse og ansvar for hver enkelt produsent, herunder underleverandører, samt alle foreslåtte 
produksjonssteder eller -anlegg som medvirker ved framstilling og prøving, skal angis.

 c) For biologiske legemidler gjelder også følgende tilleggskrav:

  Utgangsmaterialenes opprinnelse og bakgrunn skal beskrives og dokumenteres.

  Med hensyn til de særlige tiltakene for å hindre overføring av spongiform encefalopati hos dyr må søkeren 
godtgjøre at det virksomme stoffet er i samsvar med rettledningen for størst mulig reduksjon av risikoen 
for overføring gjennom legemidler av agenser for spongiform encefalopati hos dyr, med ajourføringer, 
som er offentliggjort av Kommisjonen i Den europeiske unions tidende.

  Når det brukes cellebanker, skal det dokumenteres at celleegenskapene er forblitt uendret på det 
passasjenivå som er brukt i produksjonen og senere.

  Stammaterialer, cellebanker, blandinger av serum eller plasma eller andre biologiske materialer, og så 
langt det er mulig, materialene som disse er framstilt av, skal undersøkes for fremmedstoffer.

  Dersom potensielt sykdomsframkallende fremmedstoffer ikke kan unngås, kan det aktuelle materialet 
brukes bare dersom videre bearbeiding fører til at de fjernes og/eller inaktiveres, og dette skal 
dokumenteres.

  Når det er mulig, skal produksjon av vaksiner baseres på et stampartisystem og etablerte cellebanker. For 
bakterie- og virusvaksiner skal den smittsomme agensens egenskaper dokumenteres på stammen. For 
levende vaksiner skal dessuten holdbarheten av svekkelsesegenskapene dokumenteres på stammen; dersom 
dette beviset ikke er tilstrekkelig, skal svekkelsesegenskapene også dokumenteres på produksjonsstadiet.

  For legemidler framstilt av blod eller plasma fra mennesker skal opprinnelsen til samt kriteriene 
og framgangsmåtene for innsamling, transport og oppbevaring av utgangsmaterialet beskrives og 
dokumenteres i samsvar med bestemmelsene i del III i dette vedlegg.

  Anlegg og utstyr som brukes ved framstillingen, skal beskrives.
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 d) Prøvinger og kriterier for godkjenning på alle kritiske trinn, opplysninger om kvaliteten på og kontrollen 
av mellomproduktenes kvalitet samt prosessvaliderings- og/eller vurderingsundersøkelser skal framlegges 
der dette er relevant.

 e) Dersom potensielt sykdomsframkallende fremmedstoffer ikke kan unngås, kan det aktuelle materialet 
brukes bare dersom videre bearbeiding fører til at de fjernes og/eller inaktiveres, og dette skal 
dokumenteres i avsnittet som handler om vurdering av virussikkerhet.

 f) Det skal gis en beskrivelse og drøfting av vesentlige endringer som under utviklingen er foretatt i 
framstillingsprosessen for det virksomme stoffet og/eller av framstillingsstedet.

3.2.1.3.  K a r a k t e r i s e r i n g  a v  d e t  v i r k s o m m e  s t o f f e t / d e  v i r k s o m m e  s t o f f e n e

 Data som klargjør strukturen og andre egenskaper ved det virksomme stoffet/de virksomme stoffene, skal 
legges fram.

 Det skal legges fram bekreftelse av strukturen til det virksomme stoffet/de virksomme stoffene basert på 
fysikalsk-kjemiske og/eller immunkjemiske og/eller biologiske metoder, samt opplysninger om urenheter.

3.2.1.4.  K o n t r o l l  a v  v i r k s o m t  s t o f f / v i r k s o m m e  s t o f f e r

 Det skal framlegges utførlige opplysninger om spesifikasjonene som brukes til rutinemessig kontroll av 
det virksomme stoffet/de virksomme stoffene, begrunnelse for valget av disse spesifikasjonene, samt 
analysemetoder og valideringen av disse.

 Resultatene av kontroll utført på enkeltproduksjonspartier framstilt under utviklingen skal framlegges.

3.2.1.5.  R e f e r a n s e s t a n d a r d e r  e l l e r  - m a t e r i a l e r

 Referansepreparater og referansestandarder skal identifiseres og beskrives utførlig. Der det er relevant, skal det 
brukes kjemisk og biologisk referansemateriale fra Den europeiske farmakopé.

3.2.1.6.  B e h o l d e r  o g  l u k k e s y s t e m  f o r  d e t  v i r k s o m m e  s t o f f e t

 Det skal legges fram en beskrivelse av beholderen og lukkesystemet (lukkesystemene) og deres 
spesifikasjoner.

3.2.1.7.  H o l d b a r h e t e n  t i l  d e t  v i r k s o m m e  s t o f f e t / d e  v i r k s o m m e  s t o f f e n e

 a) Det skal lages en sammenfatning av hvilke typer undersøkelser som er gjort, hvilke protokoller som er 
benyttet, og resultatene av undersøkelsene.

 b) Utførlige resultater av holdbarhetsundersøkelsene, herunder opplysninger om analysemetodene som er 
brukt for å framskaffe dataene og om valideringen av disse metodene, skal legges fram i et egnet format.

 c) Forpliktelser og protokoll for holdbarhetsundersøkelser etter godkjenning skal legges fram.

3.2.2.  Ferdig preparat

3.2.2.1.  B e s k r i v e l s e  a v  d e t  f e r d i g e  p r e p a r a t e t  o g  d e t s  s a m m e n s e t n i n g

 Det skal legges fram en beskrivelse av det ferdige preparatet og dets sammensetning. Opplysningene skal 
omfatte beskrivelsen av legemiddelform og sammensetning med alle bestanddeler som inngår i det ferdige 
preparat, mengden av disse per enhet samt deres funksjon i

 – det virksomme stoffet/de virksomme stoffene,

 – hjelpestoffenes bestanddel(er), uansett art og anvendt mengde, herunder fargestoffer, konserveringsmidler, 
tilsetningsstoffer, stabilisatorer, fortykningsmidler, emulgatorer, smakskorrigerende stoffer, aromastoffer 
osv.,
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 – bestanddelene som inngår i legemidlenes overtrekk og er beregnet på å tilføres oralt eller på annen måte 
(harde kapsler, myke kapsler, rektalkapsler, drasjerte og filmdrasjerte tabletter osv.).

 – Disse opplysningene skal suppleres med alle relevante opplysninger om type beholder og eventuelt om 
dennes lukkemekanisme samt opplysninger om innretninger som legemiddelet skal brukes eller tilføres 
med og som leveres sammen med legemiddelet.

 Med «alminnelig anvendt betegnelse» i beskrivelsen av legemidlenes bestanddeler menes, med forbehold for 
anvendelsen av de øvrige bestemmelsene i artikkel 8 nr. 3 bokstav c):

 – for stoffer som er oppført i Den europeiske farmakopé eller i en medlemsstats nasjonale farmakopé, 
hovedbetegnelsen som er brukt i den aktuelle monografien, med henvisning til den aktuelle farmakopé,

 – for øvrige stoffer, det internasjonale fellesnavn (INN-navn) som anbefales av Verdens helseorganisasjon 
eller, i mangel av dette, den nøyaktige vitenskapelige betegnelse; stoffer som ikke har et internasjonalt 
fellesnavn eller en nøyaktig vitenskapelig betegnelse, skal betegnes ved opplysning om opprinnelse og 
framstillingsmåte, eventuelt supplert med andre relevante opplysninger,

 – for fargestoffer, opplysning om E-nummeret de er tildelt i rådsdirektiv 78/25/EØF av 12. desember 1977 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om fargestoffer som kan tilsettes legemidler(1) og/eller 
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler(2).

 For å angi den «kvantitative sammensetningen» av det virksomme stoffet/de virksomme stoffene i de ferdige 
preparatene, skal det, avhengig av legemiddelformen, for hvert virksomt stoff angis masse eller antall enheter 
for biologisk aktivitet, enten per doseringsenhet eller per målenhet for masse eller volum.

 Virksomme stoffer i form av forbindelser eller derivater skal betegnes kvantitativt ved sin samlede masse, 
og, dersom det er nødvendig eller har betydning, ved massen av den aktive delen eller de aktive delene av 
molekylet.

 For legemidler som inneholder et virksomt stoff som det søkes om markedsføringstillatelse for i en av 
medlemsstatene for første gang, skal den kvantitative sammensetningen av et virksomt stoff som er et salt 
eller hydrat, konsekvent uttrykkes i masse av den aktive delen eller de aktive delene av molekylet. For alle 
legemidler som senere godkjennes i medlemsstatene, skal den kvantitative sammensetningen uttrykkes på 
samme måte for det samme virksomme stoffet.

 Enheter for biologisk aktivitet skal brukes for stoffer som ikke kan defineres molekylært. Dersom Verdens 
helseorganisasjon har fastsatt en internasjonal enhet for biologisk aktivitet, skal denne brukes. Dersom det ikke 
er fastsatt noen internasjonal enhet, skal enhetene for biologisk aktivitet uttrykkes på en slik måte at det gis 
entydige opplysninger om stoffenes virkning ved eventuelt å benytte enhetene i Den europeiske farmakopé.

3.2.2.2.  F a r m a s ø y t i s k  u t v i k l i n g

 Dette kapittelet er viet opplysninger om utviklingsundersøkelser som er utført for å sikre at doseringsformen, 
sammensetningen, framstillingsprosessen, beholderens lukkesystem, de mikrobiologiske egenskapene og 
bruksanvisninger er hensiktsmessige med tanke på den beregnede bruken som er angitt i dokumentasjonen for 
søknaden om markedsføringstillatelse.

 Undersøkelsene beskrevet i dette kapittel skiller seg fra rutinemessige kontrollprøvinger utført i henhold til 
spesifikasjoner. Kritiske parametrer for sammensetningen og prosessegenskaper som kan påvirke muligheten 
for ensartede produksjonspartier, legemiddelets effekt og legemiddelets kvalitet, skal identifiseres og beskrives. 
Eventuelle supplerende støttedata skal angis med henvisning til de relevante kapitler i modul 4 (rapporter om 
prekliniske undersøkelser) og modul 5 (rapporter om kliniske undersøkelser) i dokumentasjonen for søknaden 
om markedsføringstillatelse.

(1) EFT L 11 av 14.1.1978, s. 18.

(2) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13.
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 a) Kompatibiliteten mellom det virksomme stoffet og hjelpestoffene samt de viktigste fysikalsk-kjemiske 
egenskapene til det virksomme stoffet som kan påvirke egenskapene til det ferdige preparatet eller 
kompatibiliteten mellom ulike virksomme stoffer i kombinasjonspreparater, skal dokumenteres.

 b) Valget av hjelpestoffer, særlig når det gjelder deres respektive funksjoner og konsentrasjoner, skal 
dokumenteres.

 c) Det skal legges fram en beskrivelse av utviklingen av det ferdige preparatet, idet det tas hensyn til foreslått 
tilførselsvei og bruk.

 d) Eventuelle overdoseringer i utformingen(e) skal begrunnes.

 e) Når det gjelder de fysikalsk-kjemiske og biologiske egenskapene, skal alle parametrer som har betydning 
for hvordan det ferdige preparatet virker, utredes og dokumenteres.

 f) Det skal legges fram opplysninger om valg og optimering av framstillingsprosess og om forskjellene 
mellom framstillingsprosessen(e) som ble brukt til å framstille viktige kliniske produksjonspartier og 
prosessen som brukes til å framstille det foreslåtte ferdige legemiddelet.

 g) Beholderens og lukkesystemets egnethet for lagring, transport og anvendelse av det ferdige preparatet skal 
dokumenteres. Det skal tas hensyn til en mulig interaksjon mellom legemiddel og beholder.

 h) Doseringsformens mikrobiologiske egenskaper i forhold til ikke-sterile og sterile produkter skal være i 
samsvar med og dokumenteres som fastsatt i Den europeiske farmakopé.

 i) For å gi egnede støtteopplysninger for merkingen skal kompatibiliteten mellom ferdig preparat og 
rekonstituerende fortynningsmiddel(-midler) eller doseringsinnretning(er) dokumenteres.

3.2.2.3.  F r a m s t i l l i n g s p r o s e s s  f o r  d e t  f e r d i g e  p r e p a r a t e t

 a) Beskrivelsen av framstillingsmåten som i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav d) skal være vedlagt 
søknaden om markedsføringstillatelse, skal være avfattet på en slik måte at den gir en tilfredsstillende 
oversikt over hva slags prosesser som er anvendt.

  Den skal minst omfatte

 – en omtale av de ulike leddene i framstillingen, herunder prosesskontroll og tilsvarende 
godkjenningskriterier, som gjør det mulig å vurdere om prosessene som er benyttet i framstillingen 
av legemiddelformen, kan ha ført til uønskede endringer i bestanddelene,

 – ved kontinuerlig framstilling, fullstendige opplysninger om forholdsreglene som er truffet for å sikre 
et ensartet ferdig preparat,

 – undersøkelsene som ligger til grunn for valideringen av framstillingsprosessen når det dreier seg om 
en lite brukt framstillingsmåte eller når dette er av avgjørende betydning for preparatet,

 – for sterile legemidler, opplysninger om steriliseringsprosesser og/eller aseptiske framgangsmåter som 
er benyttet.

 – en utførlig bekrivelse av produksjonspartiets utforming.

  Navn, adresse og ansvar for hver enkelt produsent, herunder underleverandører, samt alle foreslåtte 
produksjonssteder eller -anlegg som medvirker ved framstilling og prøving, skal angis.

 b) Opplysninger om kontrollprøvinger av preparatet som kan utføres på et mellomstadium i 
framstillingsprosessen med sikte på å sikre ensartethet i framstillingsprosessen, skal tas med.

  Disse prøvingene er absolutt nødvendige for å kontrollere at legemiddelet samsvarer med formelen når 
en søker unntaksvis foreslår en analysemetode for prøving av det ferdige preparat som ikke omfatter 
kvantitativ bestemmelse av samtlige virksomme stoffer (eller av alle bestanddeler i hjelpestoffer som må 
oppfylle samme krav som virksomme stoffer).
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  Det samme gjelder når kvalitetskontrollen av det ferdige preparatet avhenger av kontrollprøvinger 
som foretas under framstillingen, særlig dersom legemiddelet i det vesentlige defineres ved sin 
framstillingsmåte.

 c) Det skal legges fram en beskrivelse, dokumentasjon og resultater av valideringsundersøkelsene av kritiske 
trinn eller kritiske kvantitative bestemmelser som er benyttet i framstillingsprosessen.

3.2.2.4.  K o n t r o l l  a v  h j e l p e s t o f f e r

 a) Det skal foreligge en fortegnelse over alle materialer som trengs for å framstille hjelpestoffet/
hjelpestoffene, med angivelse av hvor i framstillingsprosessen hvert enkelt materiale benyttes. Det skal 
legges fram opplysninger om kvaliteten på og kontrollen av disse materialene. Det skal også legges fram 
opplysninger som viser at materialene oppfyller standarder som gjelder den bruk de er beregnet på.

  Fargestoffer skal under alle omstendigheter oppfylle kravene i direktiv 78/25/EØF og/eller 94/36/EF. I 
tillegg skal fargestoffer oppfylle renhetskriteriene fastsatt i direktiv 95/45/EF med endringer.

 b) For hvert hjelpestoff skal det legges fram utførlige opplysninger om spesifikasjonene og begrunnelsene 
for disse. Analysemetodene skal beskrives og være behørig validert.

 c) Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot hjelpestoffer som skriver seg fra mennesker eller dyr.

Med hensyn til de særlige tiltakene for å hindre overføring av spongiform encefalopati hos dyr må søkeren 
også for hjelpestoffer vise at legemiddelet er framstilt i samsvar med rettledningen for størst mulig 
reduksjon av risikoen for overføring gjennom legemidler av agenser for spongiform encefalopati hos dyr, 
med ajourføringer, som er offentliggjort av Kommisjonen i Den europeiske unions tidende.

Samsvar med nevnte rettledning kan vises fortrinnsvis ved å legge fram et egnethetssertifikat knyttet til 
den relevante monografi om overføring av spongiform encefalopati i Den europeiske farmakopé, eller ved 
å legge fram vitenskapelige opplysninger for å dokumentere samsvar med nevnte rettledning.

 d) Nye hjelpestoffer:

For hjelpestoff(er) som benyttes for første gang i et legemiddel eller gjennom en ny tilførselsvei, skal alle 
opplysninger om framstilling, karakterisering og kontroll, med krysshenvisninger til både prekliniske og 
kliniske sikkerhetsdata som støtter disse, legges fram i samsvar med formatet som er fastsatt ovenfor for 
det virksomme stoffet.

Det skal legges fram et dokument som inneholder utførlige kjemiske, farmasøytiske og biologiske 
opplysninger. Format og rekkefølge for disse opplysningene skal være som i kapittelet om virksomt 
stoff/virksomme stoffer i modul 3.

Opplysningene om et nytt hjelpestoff/nye hjelpestoffer kan legges fram som et frittstående dokument som 
følger formatet beskrevet ovenfor. I tilfeller der søkeren ikke er den som framstiller det nye hjelpestoffet, 
skal det nevnte frittstående dokumentet gjøres tilgjengelig for søkeren slik at det kan legges fram for 
vedkommende myndigheter.

Tilleggsopplysninger om giftighetsundersøkelser av det nye hjelpestoffet skal legges fram i modul 4 i 
dokumentasjonen.

Kliniske undersøkelser skal legges fram i modul 5.

3.2.2.5.  K o n t r o l l  a v  d e t  f e r d i g e  p r e p a r a t e t

I forbindelse med kontroll av det ferdige preparatet menes med et produksjonsparti alle enheter av en 
legemiddelform som er laget av samme opprinnelige mengde av materialet og har gjennomgått samme 
serie av framstillings- og/eller steriliseringsprosesser, eller, dersom det dreier seg om en kontinuerlig 
framstillingsprosess, alle enheter som er framstilt i et gitt tidsrom.
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Med mindre det foreligger en behørig begrunnelse, skal største tillatte avvik for innholdet av virksomme 
stoffer i det ferdige preparatet ikke være mer enn ± 5 % på framstillingstidspunktet.

Det skal legges fram utførlige opplysninger om spesifikasjonene (frigivelse og holdbarhetstid), begrunnelsen 
for valget av disse, analysemetodene og valideringen av disse.

3.2.2.6.  R e f e r a n s e s t a n d a r d e r  e l l e r  - m a t e r i a l e r

Referansepreparater og -standarder benyttet til prøving av det ferdige preparatet skal identifiseres og beskrives 
i detalj, med mindre dette er gjort tidligere i avsnittet om det virksomme stoffet.

3.2.2.7.  B e h o l d e r  o g  l u k k e s y s t e m  f o r  d e t  f e r d i g e  p r e p a r a t e t

Det skal legges fram en beskrivelse av beholderen og lukkesystemet/-systemene, herunder identiteten til alle 
materialer som er brukt som indre emballasje og spesifikasjonene for disse. Spesifikasjonene skal omfatte 
beskrivelse og identifikasjon. Metoder som ikke er oppført i en farmakopé (med validering), skal inkluderes 
der dette er relevant.

For ikke-funksjonell ytre emballasje skal det bare legges fram en kort beskrivelse. For funksjonell ytre 
emballasje skal det legges fram tilleggsopplysninger.

3.2.2.8.  H o l d b a r h e t e n  t i l  d e t  f e r d i g e  p r e p a r a t e t

 a) Det skal lages en sammenfatning av hvilke typer undersøkelser som er gjort, hvilke protokoller som er 
benyttet, og resultatene av undersøkelsene.

 b) Utførlige resultater av holdbarhetsundersøkelsene, herunder opplysninger om analysemetodene som er 
brukt for å framskaffe dataene og om valideringen av disse metodene, skal presenteres i et egnet format; 
for vaksiner skal det om nødvendig legges fram opplysninger om kumulativ holdbarhet.

 c) Forpliktelser og protokoll for holdbarhetsundersøkelser etter godkjenning skal legges fram.

4.  MODUL 4: PREKLINISKE RAPPORTER

4.1.  Format og presentasjon

 Dette er den generelle disposisjonen for modul 4:

– Innholdsfortegnelse

– Undersøkelsesrapporter

– Farmakologi

– Primær farmakodynamikk

– Sekundær farmakodynamikk

– Sikkerhetsfarmakologi

– Farmakodynamiske interaksjoner

– Farmakokinetikk

– Analysemetoder og valideringsrapporter

– Absorpsjon

– Distribusjon

– Metabolisme

– Ekskresjon

– Farmakokinetiske interaksjoner (prekliniske)

– Andre farmakokinetiske undersøkelser
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– Toksikologi

– Giftighet ved enkelttilførsel

– Giftighet ved gjentatt tilførsel

– Genotoksisitet

– In vitro

– In vivo (herunder toksikokinetiske vurderinger som støtter disse)

– Kreftframkallende egenskaper

– Langtidsundersøkelser

– Undersøkelser over kort eller mellomlang tid

– Andre undersøkelser

– Reproduksjons- og utviklingstoksisitet

– Fertilitet og tidlig embryonal utvikling

– Embryonal/føtal utvikling

– Prenatal og postnatal utvikling

– Undersøkelser der avkom (unge dyr) tilføres doser og/eller vurderes ytterligere

– Lokal toleranse

– Andre giftighetsundersøkelser 

– Antigenisitet

– Immuntoksisitet

– Mekanistiske undersøkelser

– Avhengighet

– Metabolitter

– Urenheter

– Annet

– Litteraturhenvisninger

4.2.  Innhold: Grunnleggende prinsipper og krav

 Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot følgende elementer.

1) De farmakologiske og toksikologiske prøvingene må vise:

 a) Preparatets potensielle giftighet og alle farlige eller uønskede giftvirkninger som kan opptre hos 
mennesker under de foreslåtte bruksvilkår; disse virkningene skal vurderes i forhold til den aktuelle 
patologiske statusen.

 b) Preparatets farmakologiske egenskaper, både kvalitativt og kvantitativt i forhold til foreslått bruk 
hos mennesker. Alle resultater skal være pålitelige og allmenngyldige. Når det er berettiget, skal 
det anvendes matematiske og statistiske framgangsmåter for utarbeidingen av forsøksmetoder og 
vurderingen av resultatene.

  Dessuten må klinikere få opplysninger om preparatets terapeutiske og toksikologiske potensial.
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 2) For biologiske legemidler, f.eks. immunologiske legemidler og legemidler framstilt av blod eller plasma 
fra mennesker, kan det være nødvendig å tilpasse kravene i denne modulen for de enkelte preparatene; 
derfor skal søkeren begrunne prøvingsprogrammet som gjennomføres.

  Ved utarbeidingen av prøvingsprogrammet skal det tas hensyn til følgende:

  Alle prøvinger som krever gjentatt tilførsel av preparatet, skal utformes slik at det tas hensyn til eventuell 
induksjon eller interferens av antistoffer.

  Undersøkelse av fertilitet, av toksisk virkning på det embryonale/føtale stadiet og i perinatalperioden, 
av mutagene egenskaper og kreftframkallende egenskaper bør overveies. Når mistanken er rettet mot 
andre bestanddeler enn det virksomme stoffet/de virksomme stoffene, kan validering av fjerning av disse 
stoffene erstatte undersøkelsen.

 3) Når et hjelpestoff brukes for første gang på legemiddelområdet, skal dets toksikologiske og farmakokinetiske 
egenskaper undersøkes.

 4) Når det er mulighet for at et legemiddel vil bli vesentlig forringet ved lagring, skal det tas hensyn til 
nedbrytingsproduktenes toksikologi.

4.2.1.  Farmakologi

 Farmakologiske undersøkelser skal utføres etter to forskjellige prinsipper.

 – For det første skal virkningene som ligger til grunn for den foreslåtte terapeutiske bruken, undersøkes 
og beskrives i tilstrekkelig omfang. Om mulig skal anerkjente og validerte metoder for kvantitativ 
bestemmelse, både in vivo og in vitro, benyttes. Nye forsøksteknikker må beskrives så utførlig at 
forsøkene kan gjentas. Resultatene skal uttrykkes kvantitativt, for eksempel ved dose/responskurve, 
tid/responskurve osv. Om mulig skal det foretas sammenligninger med data for stoff(er) med tilsvarende 
terapeutisk virkning.

 – For det andre skal søkeren undersøke mulige uønskede farmakodynamiske virkninger av stoffet på 
fysiologiske funksjoner. Disse undersøkelsene skal utføres ved eksponeringer i det aktuelle terapeutiske 
området og over. Forsøksteknikker som ikke er standardmetoder, skal beskrives så utførlig at forsøkene 
kan reproduseres, og den prøvingsansvarlige må dokumentere at de er validert. Enhver antatt endring i 
respons som følge av gjentatt tilførsel av stoffet skal undersøkes.

Når det gjelder farmakodynamisk legemiddelinteraksjon, kan undersøkelser med kombinasjoner av virksomme 
stoffer foranlediges enten av farmakologiske forhold eller av indikasjoner på terapeutisk virkning. I det første 
tilfellet skal den farmakodynamiske undersøkelsen klart påvise de interaksjonene som gjør stoffkombinasjonen 
tilrådelig for terapeutisk bruk. I det andre tilfellet, der den vitenskapelige berettigelsen for kombinasjonen 
søkes gjennom kliniske forsøk, skal det undersøkes om stoffkombinasjonens forventede virkninger kan påvises 
hos dyr, og som et minimum skal betydningen av eventuelle bivirkninger undersøkes.

4.2.2.  Farmakokinetikk

Med farmakokinetikk menes det som skjer med det virksomme stoffet og dets metabolitter i organismen, og 
omfatter studiet av disse stoffenes absorpsjon, distribusjon, metabolisme (biotransformasjon) og ekskresjon.

Undersøkelsen av disse ulike fasene kan i hovedsak utføres ved fysiske, kjemiske eller eventuelt biologiske 
metoder, samt ved observasjon av selve stoffets faktiske farmakodynamiske aktivitet.

Opplysninger om distribusjon og utskilling kreves i alle tilfeller der slike data er nødvendige for å bestemme 
doseringen for mennesker, og for kjemoterapeutika (antibiotika osv.) og stoffer der bruken ikke er knyttet til 
farmakodynamiske virkninger (for eksempel en rekke diagnostiske midler osv.).
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Undersøkelser in vitro kan også utføres med den fordel at det benyttes materiale fra mennesker for 
sammenligning med materiale fra dyr (dvs. proteinbinding, metabolisme, interaksjon mellom legemidler).

For alle farmakologisk virksomme stoffer er det nødvendig med en farmakokinetisk undersøkelse. For nye 
kombinasjoner av allerede kjente stoffer som er undersøkt i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, kan 
kravet om farmakokinetiske undersøkelser fravikes dersom giftighetsprøvingene og de terapeutiske forsøkene 
tilsier det.

Det farmakokinetiske programmet skal utformes slik at det kan foretas sammenligning og ekstrapolering 
mellom dyr og mennesker.

4.2.3.  Toksikologi

 a) Giftighet ved enkelttilførsel

  Med prøving av giftighet ved enkelttilførsel menes en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse av de toksiske 
reaksjonene som kan forekomme etter en enkelttilførsel av det virksomme stoffet eller de virksomme 
stoffene i legemiddelet, i samme forhold og i samme fysikalsk-kjemiske form som stoffet eller stoffene 
har i selve preparatet.

  Prøving av giftighet ved enkelttilførsel må utføres i samsvar med de relevante retningslinjer som er 
offentliggjort av Kontoret.

 b) Giftighet ved gjentatt tilførsel

  Prøvinger av giftighet ved gjentatt tilførsel har til formål å avdekke fysiologiske og/eller anatomisk-
patologiske endringer som følge av gjentatt tilførsel av det virksomme stoffet eller av den kombinasjonen 
av virksomme stoffer som undersøkes, og bestemme hvilken sammenheng det er mellom endringene og 
doseringen.

  Generelt er det ønskelig med to undersøkelser, den ene av kort varighet, to til fire uker, den andre av 
lengre varighet. Varigheten av sistnevnte avhenger av vilkårene for klinisk bruk. Formålet med den er å 
beskrive mulige bivirkninger som det bør rettes oppmerksomhet mot i kliniske undersøkelser. Varigheten 
er definert i de relevante retningslinjene som er offentliggjort av Kontoret.

 c) Genotoksisitet

  Formålet med undersøkelser av mutagent og klastogent potensial er å avdekke endringer som et stoff 
kan forårsake i individers eller cellers genetiske materiale. Mutagene stoffer kan utgjøre en helsefare 
siden eksponering for et mutagent stoff innebærer risiko for kimcellemutasjoner med mulige arvelige 
sykdommer som følge, og risiko for somatiske mutasjoner, herunder mutasjoner som fører til kreft. Det er 
obligatorisk med slike undersøkelser av alle nye stoffer.

 d) Kreftframkallende virkninger

  Prøvinger for å avdekke kreftframkallende virkninger skal normalt kreves.

 1. Disse undersøkelsene skal utføres for alle legemidler med forventet klinisk bruk over en lengre 
periode av en pasients liv, enten kontinuerlig eller periodisk.

 2. Disse undersøkelsene anbefales for enkelte legemidler dersom det er mistanke om at de kan være 
kreftframkallende, f.eks. på grunn av preparater i samme klasse eller med lignende struktur, eller på 
grunn av undersøkelser om giftighet ved gjentatt tilførsel.

 3. Undersøkelser av åpenbart genotoksiske forbindelser er ikke nødvendig, ettersom de forutsettes å 
være kreftframkallende på tvers av artsgrensene og dermed innebærer en fare for mennesker. Dersom 
et slikt legemiddel er beregnet på kronisk bruk hos mennesker, kan det være nødvendig med en 
kronisk undersøkelse for å påvise tidlige tumorframkallende virkninger.
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 e) Reproduksjons- og utviklingstoksisitet

Undersøkelse av mulig svekkelse av hannlig eller hunnlig fertilitet samt skadelige virkninger på avkommet 
skal utføres med egnede prøvinger.

Disse prøvingene omfatter undersøkelser av virkningene på hannlig eller hunnlig fertilitet, undersøkelser 
av toksiske og teratogene virkninger på alle stadier i utviklingen, fra befruktning til kjønnsmodenhet, samt 
latente virkninger når legemiddelet som undersøkes, har vært gitt til hunner under drektigheten.

Dersom disse prøvingene utelates, må det begrunnes på en fyllestgjørende måte.

Avhengig av den angitte bruken av legemiddelet kan det være grunn til ytterligere undersøkelser om 
avkommets utvikling under tilførsel av legemiddelet.

Undersøkelser av toksisk virkning på embryo/foster skal normalt gjennomføres på to pattedyrarter, 
hvorav den ene ikke hører til gnagerne. Peri- og postnatale undersøkelser skal gjennomføres på minst én 
dyreart. Når metabolismen av et legemiddel hos en bestemt art ligner metabolismen hos mennesket, er det 
ønskelig at denne arten tas med i forsøket. Det er også ønskelig at den ene av artene er den samme som i 
undersøkelsene av giftighet ved gjentatt tilførsel.

Ved utformingen av prøvingene skal det tas hensyn til vitenskapens utviklingstrinn på det tidspunktet da 
søknaden inngis.

 f) Lokal toleranse

Formålet med forsøk med lokal toleranse er å fastslå om legemidler (både virksomme stoffer og 
hjelpestoffer) tolereres på steder på kroppen som kan komme i kontakt med legemiddelet som følge av 
tilførsel ved klinisk bruk. Prøvingsstrategien skal være utformet slik at eventuelle mekaniske virkninger 
av tilførsel eller rent fysikalsk-kjemiske virkninger av preparatet kan skilles fra toksikologiske eller 
farmakodynamiske virkninger.

Prøving av lokal toleranse skal utføres med preparatet som blir utviklet for bruk for mennesker og 
der bæreren og/eller hjelpestoffene brukes til behandling av kontrollgruppen(e). Positive kontroller/
referansestoffer skal tas med der dette er nødvendig.

Utformingen av prøvinger av lokal toleranse (valg av art, varighet, hyppighet og tilførselsveier, doser) vil 
avhenge av problemet som skal undersøkes og de foreslåtte vilkår for tilførsel ved klinisk bruk. Der det 
er relevant, skal det foretas undersøkelser av lokale skaders reversibilitet.

Dyreforsøk kan erstattes med validerte prøvinger in vitro, forutsatt at resultatene av prøvingene har 
sammenlignbar kvalitet og nytteverdi for sikkerhetsvurderingen.

For kjemiske stoffer som anvendes direkte på hud og slimhinner (f.eks. dermalt, rektalt, vaginalt) skal 
stoffets sensibiliserende potensial vurderes i minst ett av prøvingssystemene som er tilgjengelige (forsøk 
på marsvin eller lokalt lymfeknuteforsøk).

5.  MODUL 5: RAPPORTER OM KLINISKE UNDERSØKELSER

5.1.  Format og presentasjon

Dette er den generelle disposisjonen for modul 5:

– Innholdsfortegnelse for rapporter om kliniske undersøkelser

– Fortegnelse i tabellform over alle kliniske undersøkelser

– Rapporter om kliniske undersøkelser

– Rapporter om biofarmasøytiske undersøkelser

– Rapporter om undersøkelser om biotilgjengelighet

– Rapporter om sammenlignende undersøkelser om biotilgjengelighet og bioekvivalens

– Rapporter om undersøkelser av in vitro-in vivo-korrelasjonen

– Rapporter om bioanalyse- og analysemetoder
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– Rapporter om undersøkelser om farmakokinetikk der det er benyttet biomaterialer fra mennesker

– Rapporter om undersøkelser om plasmaproteinbinding

– Rapporter om undersøkelser av levermetabolisme og interaksjon

– Rapporter om undersøkelser der det er benyttet andre biomaterialer fra mennesker

– Rapporter om farmakokinetiske undersøkelser på mennesker

– Rapporter om undersøkelser om farmakokinetikk og initial toleranse hos friske forsøkspersoner

– Rapporter om undersøkelser om farmakokinetikk og initial toleranse hos pasienter

– Rapporter om undersøkelser om farmakokinetikk i forbindelse med indre faktorer

– Rapporter om undersøkelser om farmakokinetikk i forbindelse med ytre faktorer

– Rapporter om undersøkelser om populasjonsrelatert farmakokinetikk 

– Rapporter om farmakodynamiske undersøkelser på mennesker

– Rapporter om undersøkelser om farmakodynamikk og farmakokinetikk/farmakodynamikk hos 
friske forsøkspersoner

– Rapporter om undersøkelser om farmakodynamikk og farmakokinetikk/farmakodynamikk hos 
pasienter

– Rapporter om undersøkelser av virkning og sikkerhet

– Rapporter om kontrollerte kliniske undersøkelser med relevans for den angitte indikasjonen

– Rapporter om ukontrollerte kliniske undersøkelser

– Rapporter om analyser av data fra mer enn én undersøkelse, herunder eventuelle formelle 
integrerte analyser, metaanalyser og sammenlignende analyser

– Rapporter om andre undersøkelser

– Rapporter om erfaringer etter markedsføring

– Litteraturhenvisninger

5.2.  Innhold: Grunnleggende prinsipper og krav

 Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot følgende elementer.

 a) De kliniske opplysningene som skal gis i henhold til artikkel 8 nr. 3 bokstav i) og artikkel 10 nr. 1, 
skal gjøre det mulig å danne seg en tilstrekkelig begrunnet og vitenskapelig pålitelig oppfatning av om 
legemiddelet oppfyller kriteriene for å gi markedsføringstillatelse. Det er derfor et grunnleggende krav at 
resultatene av samtlige kliniske forsøk, både gunstige og ugunstige, blir lagt fram.

 b) Før kliniske forsøk utføres, må det alltid gjennomføres egnede farmakologiske og toksikologiske 
dyreforsøk i samsvar med reglene i modul 4 i dette vedlegg. Den prøvingsansvarlige skal gjøre seg kjent 
med konklusjonene av de farmakologiske og toksikologiske undersøkelsene, og søkeren skal derfor 
som et minimum sørge for at vedkommende har orienteringen til den prøvingsansvarlige, med alle 
relevante opplysninger som er kjent før det kliniske forsøket begynner, herunder kjemiske, farmasøytiske 
og biologiske opplysninger, toksikologiske, farmakokinetiske og farmakodynamiske data for dyr og 
resultater av tidligere kliniske forsøk, med tilstrekkelige data til å begrunne det foreslåtte forsøkets art, 
omfang og varighet; de fullstendige farmakologiske og toksikologiske rapportene skal legges fram på 
anmodning. For materialer som skriver seg fra mennesker eller dyr, skal alle forholdsregler treffes før 
forsøket begynner for å hindre overføring av smittestoffer.
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 c) Med unntak av forsøkspersonenes pasientjournaler må innehavere av markedsføringstillatelse sørge for at 
alle vesentlige dokumenter om kliniske forsøk (herunder forsøkspersonskjemaene) oppbevares av eierne 
av dataene

 – i minst 15 år etter at forsøket ble fullført eller avbrutt, eller

 – i minst to år etter at den siste markedsføringstillatelsen ble gitt i Det europeiske fellesskap og til 
det ikke er flere søknader om markedsføringstillatelse under behandling eller forberedelse i Det 
europeiske fellesskap, eller

 – i minst to år etter at den kliniske utviklingen av det undersøkte legemiddelet formelt ble avbrutt.

Forsøkspersonenes pasientjournaler skal oppbevares i samsvar med gjeldende lovgivning og innenfor det 
tidsrom som tillates av sykehuset, institusjonen eller privatpraksisen.

Dokumentene kan imidlertid oppbevares i et lengre tidsrom dersom dette kreves etter gjeldende 
lovgivning, eller etter avtale med sponsor. Det er sponsors ansvar å opplyse sykehuset, institusjonen eller 
praksisen om når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare disse dokumentene.

Denne dokumentasjonen skal omfatte: Forsøksprotokollen, med begrunnelse for gjennomføringen av 
forsøket, formål, statistisk utforming og metodikk, forholdene forsøket ble utført og styrt under samt 
opplysninger om det undersøkte legemiddelet, hvilket referanselegemiddel og/eller placebopreparat 
som er brukt, standardframgangsmåtene for arbeidet; alle skriftlige merknader til protokollen og 
framgangsmåtene, orienteringen til den prøvingsansvarlige, forsøkspersonskjema for hver forsøksperson, 
sluttrapport, eventuelle revisjonssertifikater. Sponsor eller etterfølgende eier skal oppbevare sluttrapporten 
i fem år etter at legemiddelet ikke lenger er godkjent.

For forsøk utført innenfor Det europeiske fellesskap skal innehaveren av markedsføringstillatelsen i 
tillegg treffe eventuelle ytterligere tiltak for at dokumentasjonen arkiveres i samsvar med bestemmelsene 
i direktiv 2001/20/EF og de utførlige retningslinjene for gjennomføringen.

Alle endringer i eierskapet til dataene skal dokumenteres.

Alle data og dokumenter skal gjøres tilgjengelige på anmodning fra vedkommende myndigheter.

 d) For hvert klinisk forsøk skal det framlegges tilstrekkelig utførlige opplysninger til at det kan foretas en 
objektiv bedømmelse, herunder

 – forsøksprotokollen, med begrunnelse for gjennomføringen av forsøket, formål, statistisk utforming 
og metodikk, forholdene forsøket ble utført og styrt under samt opplysninger om det undersøkte 
legemiddelet,

 – eventuelle revisjonssertifikater,

 – fortegnelse over prøvingsansvarlige; hver prøvingsansvarlig skal oppgi navn, adresse, stilling, 
kvalifikasjoner og klinisk ansvarsområde samt hvor forsøket ble gjennomført, og samle opplysningene 
om hver enkelt pasient, herunder forsøkspersonskjema for hver forsøksperson,

 – sluttrapporten undertegnet av den prøvingsansvarlige og, for flersenterforsøk, av alle prøvingsansvarlige 
eller den koordinerende prøvingsansvarlige (den hovedprøvingsansvarlige).

 e) Opplysningene om kliniske forsøk som er angitt ovenfor, skal oversendes vedkommende myndigheter. 
Søkeren kan imidlertid etter avtale med vedkommende myndigheter utelate en del av disse opplysningene. 
Fullstendig dokumentasjon skal på anmodning legges fram umiddelbart.

Den prøvingsansvarlige skal i undersøkelsens konklusjoner uttale seg om preparatets sikkerhet under 
normale bruksvilkår, om toleranse, om virkning, med alle nødvendige opplysninger om indikasjoner og 
kontraindikasjoner, om dosering og behandlingens gjennomsnittlige varighet samt eventuelt om særlige 
forsiktighetsregler ved bruk og om kliniske symptomer på overdosering. Ved rapportering av resultater fra 
en flersenterundersøkelse skal den hovedprøvingsansvarlige i sine konklusjoner uttale seg om preparatets 
sikkerhet og virkning på vegne av alle sentrene.
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 f) De kliniske observasjonene skal sammenfattes for hvert enkelt forsøk med angivelse av

 1) antall behandlede forsøkspersoner, fordelt på kjønn,

 2) utvalg og aldersfordeling i pasientgruppene som har vært med i forsøket og i de sammenlignende 
prøvingene,

 3) antall pasienter som har trukket seg fra forsøkene, og grunnene til dette,

 4) om kontrollgruppen i kontrollerte forsøk under ovennevnte vilkår

– ikke fikk behandling,

– fikk et placebopreparat,

– fikk et annet legemiddel med kjent virkning,

– fikk annen behandling enn behandling med legemidler,

 5) hyppigheten av observerte bivirkninger,

 6) opplysninger om pasienter som er spesielt utsatt for risiko, f.eks. eldre, barn, gravide eller kvinner 
under menstruasjon, eller som har en fysiologisk eller patologisk tilstand det må tas særlig hensyn 
til,

 7) parametrer eller vurderingskriterier for virkning og resultatene uttrykt ved disse parametrene,

 8) en statistisk vurdering av resultatene når utformingen av forsøkene og de variable faktorene tilsier 
det.

 g) I tillegg skal den prøvingsansvarlige alltid gjøre oppmerksom på sine observasjoner i forbindelse med 
følgende:

 1) alle tegn på tilvenning, avhengighet eller vanskeligheter ved avvenning,

 2) interaksjoner som er observert i forbindelse med samtidig tilførsel av andre legemidler,

 3) de kriterier som er lagt til grunn ved utelukking av visse pasienter fra forsøkene,

 4) alle dødsfall som inntraff under forsøket eller i oppfølgingsperioden.

 h) Opplysningene om en ny kombinasjon av stoffer med legemiddelvirkning skal være de samme som kreves 
for et nytt legemiddel, og skal dokumentere at kombinasjonen er uskadelig og har terapeutisk virkning.

 i) Dersom data er helt eller delvis utelatt, skal dette begrunnes. Dersom det framkommer uventede resultater 
under forsøkene, skal ytterligere prekliniske toksikologiske og farmakologiske prøvinger utføres og 
gjennomgås.

 j) Dersom legemiddelet er beregnet på langtidsbruk, skal det gis opplysninger om eventuelle endringer i den 
farmakologiske virkningen etter gjentatt tilførsel samt om fastsettelsen av langtidsdoseringen.

5.2.1.  Rapporter om biofarmasøytiske undersøkelser

Rapporter om undersøkelser om biotilgjengelighet, sammenlignende undersøkelser om biotilgjengelighet 
og bioekvivalens, rapporter om korrelasjonsundersøkelse mellom in vitro og in vivo samt bioanalyse- og 
analysemetoder skal legges fram.
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I tillegg skal det om nødvendig foretas en vurdering av biotilgjengelighet for å fastslå bioekvivalensen for 
legemidlene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav a).

5.2.2. Rapporter om undersøkelser om farmakokinetikk der det er benyttet biomaterialer fra mennesker

I dette vedlegg menes med biomaterialer fra mennesker alle proteiner, celler, vev og beslektede materialer 
som er framstilt av materiale fra mennesker og benyttes in vitro eller ex vivo for å vurdere legemidlers 
farmakokinetiske egenskaper.

I denne forbindelse skal det legges fram rapporter om undersøkelser om plasmaproteinbinding, levermetabolisme 
og det virksomme stoffets interaksjon, samt undersøkelser der det er benyttet andre biomaterialer fra 
mennesker.

5.2.3.  Rapporter om farmakokinetiske undersøkelser på mennesker

a) Følgende farmakokinetiske egenskaper skal beskrives:

– absorpsjon (hastighet og omfang),

– distribusjon,

– metabolisme,

– ekskresjon.

Klinisk signifikante forhold, herunder de kinetiske dataenes betydning for doseringen, skal beskrives, 
særlig for pasienter i risikogrupper, og forskjeller mellom mennesket og dyreartene som er brukt i de 
prekliniske undersøkelsene, skal beskrives.

I tillegg til farmakokinetiske standardundersøkelser med multippel prøvetaking kan også farmakokinetiske 
populasjonsanalyser basert på spredt prøvetaking under kliniske undersøkelser brukes til å ta opp 
spørsmål omkring hvordan indre og ytre faktorer bidrar til variasjonen i forholdet mellom dosering og 
farmakokinetisk respons. Rapporter om undersøkelser om farmakokinetisk toleranse og initial toleranse 
hos friske forsøkspersoner og hos pasienter, rapporter om farmakokinetiske undersøkelser for å vurdere 
virkningene av indre og ytre faktorer, samt rapporter om farmakokinetiske populasjonsundersøkelser skal 
legges fram.

 b) Dersom legemiddelet normalt skal brukes sammen med andre legemidler, skal det opplyses om 
prøvinger med kombinert tilførsel som er foretatt for å påvise eventuelle endringer i den farmakologiske 
virkemåten.

  Farmakokinetisk interaksjon mellom det virksomme stoffet og andre legemidler eller stoffer med 
legemiddelvirkning skal undersøkes.

5.2.4.  Rapporter om farmakodynamiske undersøkelser på mennesker

 a) Den farmakodynamiske virkemåten som er korrelert med legemiddelets virkning, skal påvises, med 
angivelse av følgende:

– forholdet mellom dosering og virkning og forholdets tidsforløp,

– begrunnelsen for dosering og tilførselsvilkår,

– virkemåten, om mulig.

Den farmakodynamiske virkemåten som ikke er relatert til legemiddelets virkning, skal beskrives.

Påvisning av farmakodynamiske virkninger hos mennesker er ikke i seg selv tilstrekkelig til å berettige 
konklusjoner om en potensiell terapeutisk virkning.
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 b) Dersom legemiddelet normalt skal brukes sammen med andre legemidler, skal det opplyses om prøvinger 
med kombinert tilførsel som er gjort for å påvise eventuelle endringer i den farmakologiske virkemåten.

  Farmakodynamisk interaksjon mellom det virksomme stoffet og andre legemidler eller stoffer med 
legemiddelvirkning skal undersøkes.

5.2.5.  Rapporter om undersøkelser av virkning og sikkerhet

5.2.5.1.  R a p p o r t e r  o m  k o n t r o l l e r t e  k l i n i s k e  u n d e r s ø k e l s e r  m e d  r e l e v a n s  f o r  d e n  a n g i t t e  
i n d i k a s j o n e n

Generelt skal kliniske forsøk om mulig utføres som «kontrollerte kliniske forsøk» med tilfeldig fordeling 
av forsøkspersonene og, når det er relevant, i forhold til et placebopreparat og i forhold til et etablert 
legemiddel med alminnelig kjent terapeutisk verdi; enhver annen utforming skal begrunnes. Behandlingen 
av kontrollgruppene kan variere mellom de enkelte forsøk, og vil også bero på etiske hensyn og terapeutisk 
område; i noen tilfeller kan det være mer relevant å sammenligne virkningen av et nytt legemiddel med 
virkningen av et legemiddel som allerede er i bruk og har en alminnelig kjent terapeutisk verdi enn med 
virkningen av et placebopreparat.

 1) Om mulig, og særlig i forsøk der virkningen av preparatet ikke kan måles objektivt, skal det tas 
forholdsregler for å unngå skjevhet, blant annet ved bruk av tilfeldig fordeling og dobbelblindteknikk.

 2) Forsøksprotokollen skal omfatte en grundig beskrivelse av de statistiske metodene som skal brukes, 
antall pasienter og begrunnelse for utvalget (med beregninger av forsøkets statistiske verdi), hvilket 
signifikansnivå som skal anvendes, og en beskrivelse av den statistiske enheten. Tiltak for å unngå 
skjevhet, særlig metoder med tilfeldig fordeling, skal dokumenteres. Et stort antall forsøkspersoner i et 
klinisk forsøk skal ikke betraktes som en tilstrekkelig erstatning for et velkontrollert forsøk.

Sikkerhetsdataene skal revideres idet det tas hensyn til retningslinjer offentliggjort av Kommisjonen, med 
særlig henblikk på hendelser som fører til endringer i doseringen eller behov for samtidig behandling 
med andre legemidler, alvorlige uønskede hendelser, hendelser som fører til at deltakere trekker seg, samt 
dødsfall. Alle pasienter eller pasientgrupper som er spesielt utsatt for risiko, skal identifiseres, og det skal 
rettes særlig oppmerksomhet mot potensielt sårbare pasienter som kan finnes i et mindre antall, f.eks., 
barn, gravide, svake eldre, mennesker med markerte avvik når det gjelder metabolisme eller ekskresjon 
osv. Betydningen av sikkerhetsvurderingen for mulige bruksområder for legemiddelet skal beskrives.

5.2.5.2.  R a p p o r t e r  o m  u k o n t r o l l e r t e  k l i n i s k e  u n d e r s ø k e l s e r ,  r a p p o r t e r  o m  a n a l y s e r  
a v  d a t a  f r a  m e r  e n n  é n  u n d e r s ø k e l s e  s a m t  a n d r e  r a p p o r t e r  o m  k l i n i s k e  
u n d e r s ø k e l s e r

Slike rapporter skal legges fram.

5.2.6.  Rapporter om erfaringer etter markedsføring

Dersom legemiddelet allerede er godkjent i tredjestater, skal det gis opplysninger om bivirkninger ved det 
aktuelle legemiddelet og ved legemidler som inneholder samme virksomme stoff/virksomme stoffer, om mulig 
sett i forhold til brukstallene for det aktuelle legemiddelet.

5.2.7.  Forsøkspersonskjemaer og individuelle pasientdata

Når de legges fram i samsvar med relevante retningslinjer offentliggjort av Kontoret, skal forsøkspersonskjemaer 
og pasientdata presenteres i samme rekkefølge som de kliniske undersøkelsesrapportene og være indeksert 
etter undersøkelse.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 30/158 8.6.2006

DEL II:

DOKUMENTASJON VED SÆRLIGE SØKNADER OM MARKEDSFØRINGSTILLATELSE OG  
KRAV TIL DENNE

Enkelte legemidler har særtrekk som gjør at samtlige krav til dokumentasjonen ved søknad om markedsføringstillatelse 
som fastsatt i del I i dette vedlegg, må tilpasses. I slike særlige tilfeller skal søkerne legge fram søknadsdokumentasjonen 
i en hensiktsmessig og tilpasset form.

1.  ALMINNELIG ANERKJENT MEDISINSK BRUK

For legemidler der det virksomme stoffet/de virksomme stoffene er i «alminnelig anerkjent bruk» i henhold til 
artikkel 10 nr. 1 bokstav a) ii) og har en anerkjent effektivitet og et akseptabelt sikkerhetsnivå, gjelder følgende 
særbestemmelser:

Søkeren skal legge fram modul 1, 2 og 3 som beskrevet i del I i dette vedlegg.

For modul 4 og 5 skal prekliniske og kliniske egenskaper behandles i en utførlig vitenskapelig bibliografi.

Følgende særbestemmelser skal gjelde for å fastslå alminnelig anerkjent medisinsk bruk:

 a) Faktorene som må tas i betraktning for å kunne fastslå en alminnelig anerkjent medisinsk bruk av 
legemiddelets bestanddeler, er

 – hvor lenge stoffet har vært i bruk,

 – de kvantitative aspekter ved bruken av stoffet,

 – graden av vitenskapelig interesse for bruken av stoffet (slik det gjenspeiles i offentliggjort 
vitenskapelig litteratur) og

 – samsvaret mellom de vitenskapelige vurderingene.

Det kan derfor være nødvendig å anvende ulike tidsrom for å fastslå en alminnelig anerkjent medisinsk 
bruk for ulike stoffer. Under alle omstendigheter kan tidsrommet som er nødvendig for å fastslå en 
alminnelig anerkjent medisinsk bruk av en bestanddel i et legemiddel, ikke være under ti år fra den første 
systematiske og dokumenterte bruk av stoffet som legemiddel i Fellesskapet.

 b) Dokumentasjonen som legges fram av søkeren, skal dekke alle aspekter av sikkerhets- og/eller 
virkningsvurderingen, og må omfatte eller vise til en oversikt over relevant litteratur, slik at det tas 
hensyn til undersøkelser foretatt før og etter markedsføring samt til offentliggjort vitenskapelig litteratur 
om erfaringene i form av epidemiologiske undersøkelser, særlig sammenlignende epidemiologiske 
undersøkelser. All dokumentasjon, både positiv og negativ, skal legges fram. Når det gjelder bestemmelsene 
om «alminnelig anerkjent medisinsk bruk», er det særlig nødvendig å presisere at «bibliografisk 
henvisning» til andre kilder (undersøkelser etter markedsføring, epidemiologiske undersøkelser osv.), 
og ikke bare til prøvinger og forsøk, kan utgjøre et gyldig bevis for sikkerheten ved og virkningen 
av et preparat, dersom en søknad forklarer og begrunner bruken av disse informasjonskildene på en 
tilfredsstillende måte.

 c) Man skal være særlig oppmerksom på manglende informasjon, og det skal begrunnes hvorfor det har vært 
mulig å fastslå et akseptabelt sikkerhets- og/eller virkningsnivå selv om noen undersøkelser mangler.

 d) De prekliniske og/eller de kliniske oversiktene skal forklare relevansen av alle framlagte data angående 
preparater som er forskjellige fra preparatet som skal markedsføres. Det skal vurderes om det undersøkte 
preparatet kan anses å tilsvare preparatet som det er søkt om markedsføringstillatelse for, til tross for de 
eksisterende forskjellene.

 e) Erfaringer etter markedsføring av andre preparater som inneholder samme bestanddeler, er av særlig 
betydning, og søkere bør legge særlig vekt på dette spørsmålet.
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2.  I ALT VESENTLIG TILSVARENDE LEGEMIDLER

 a) Søknader basert på artikkel 10 nr. 1 bokstav a) (i) (i alt vesentlig tilsvarende legemidler) skal inneholde 
dataene beskrevet i modul 1, 2 og 3 i del I i dette vedlegg, forutsatt at innehaveren av den opprinnelige 
markedsføringstillatelsen har gitt søkeren samtykke til å krysshenvise til innholdet i innehaverens modul 
4 og 5.

 b) Søknader basert på artikkel 10 nr. 1 bokstav a) (iii) (i alt vesentlig tilsvarende, dvs. generiske legemidler) 
skal inneholde dataene beskrevet i modul 1, 2 og 3 i del I i dette vedlegg, sammen med data som viser 
biotilgjengelighet og bioekvivalens med det opprinnelige legemiddelet, forutsatt at dette ikke er et 
biologisk legemiddel (se del II kapittel 4, Tilsvarende biologiske legemidler).

  For disse preparatene skal det i de prekliniske/kliniske oversiktene/sammendragene legges særlig vekt på 
følgende:

 – Begrunnelsene for påstanden om vesentlig likhet.

 – Et sammendrag om urenhetene i produksjonspartier av det virksomme stoffet/de virksomme stoffene 
og av det ferdige preparatet (samt av nedbrytingsprodukter som oppstår under lagring, dersom det 
er relevant) som foreslås brukt i preparatet som skal markedsføres, samt en vurdering av disse 
urenhetene.

 – En vurdering av undersøkelsene om bioekvivalens, eller en begrunnelse for hvorfor det ikke 
ble utført undersøkelser i henhold til retningslinjen for «Undersøkelse av biotilgjengelighet og 
bioekvivalens».

 – En ajourført fortegnelse over offentliggjort litteratur om stoffet og dets nåværende anvendelse. 
Kommenterte artikler fra tidsskrifter som benytter fagfellevurdering, kan godtas for dette formål.

 – Enhver påstand i oversikten over preparatets egenskaper som ikke er kjent eller utledet fra legemiddelets 
egenskaper og/eller fra dets terapeutiske kategori, bør drøftes i de prekliniske/kliniske oversiktene/
sammendragene og underbygges av offentliggjort litteratur og/eller tilleggsundersøkelser.

 – Søkeren bør eventuelt legge fram tilleggsopplysninger som belegg for sikkerhets- og virkningsekvivalens 
med hensyn til forskjellige salter, estere eller derivater av et godkjent virksomt stoff når vesentlig 
likhet påberopes.

3. TILLEGGSOPPLYSNINGER SOM KREVES I BESTEMTE SITUASJONER

Dersom det virksomme stoffet i et i alt vesentlig tilsvarende legemiddel inneholder samme aktive del som 
det opprinnelige godkjente preparatet, men i forbindelse med et annet salt/esterkompleks/derivat, skal det 
godtgjøres at det ikke er skjedd noen endring i den aktive delens farmakokinetiske, farmakodynamiske og/eller 
toksikologiske egenskaper som vil kunne endre preparatets sikkerhets-/virkningsprofil. Dersom dette ikke er 
tilfellet, skal denne forbindelsen anses som et nytt virksomt stoff.

Dersom legemiddelet er beregnet på en annen terapeutisk bruk eller presenteres i en annen legemiddelform 
eller skal tilføres ved andre tilførselsveier eller med en annen dosering eller en annen posologi, må resultatene 
av relevante toksikologiske og farmakologiske prøvinger og/eller kliniske forsøk legges fram.

4. TILSVARENDE BIOLOGISKE LEGEMIDLER

Det kan forekomme at bestemmelsene i artikkel 10 nr. 1 bokstav a) iii) ikke er tilstrekkelige når det gjelder 
biologiske legemidler. Dersom opplysningene som kreves for i alt vesentlig tilsvarende preparater (generiske 
legemidler) ikke gjør det mulig å godtgjøre at to biologiske legemidler har tilsvarende egenskaper, skal det 
legges fram tilleggsopplysninger, særlig preparatenes toksikologiske og kliniske profil.

Dersom en uavhengig søker inngir en søknad om markedsføringstillatelse for et biologisk legemiddel som 
definert i del I nr. 3.2 i dette vedlegg med henvisning til et originalpreparat med markedsføringstillatelse i 
Fellesskapet etter at perioden for vern av dataene er utløpt, gjelder følgende:
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 – Opplysningene som skal legges fram, skal ikke være begrenset til modul 1, 2 og 3 (farmasøytiske, kjemiske 
og biologiske data) og supplerende data om bioekvivalens og biotilgjengelighet. Typen og mengden av 
tilleggsdata (dvs. toksikologiske og andre prekliniske og relevante kliniske data) skal fastsettes fra sak til 
sak i samsvar med relevante vitenskapelige retningslinjer.

 – Da biologiske legemidler er en svært variert gruppe, skal vedkommende myndighet avgjøre hvilke av 
undersøkelsene fastsatt i modul 4 og 5 som kreves, idet det tas hensyn til de særskilte egenskapene til hvert 
enkelt legemiddel.

De generelle prinsippene som skal anvendes, framgår av en retningslinje offentliggjort av Kontoret der det tas 
hensyn til det aktuelle biologiske legemiddelets egenskaper. Dersom det opprinnelig godkjente legemiddelet 
har mer enn én indikasjon, må virkningen av og sikkerheten ved legemiddelet som hevdes å tilsvare det 
opprinnelig godkjente, begrunnes eller om nødvendig påvises separat for hver av de angitte indikasjoner.

5.  KOMBINASJONSPREPARATER

Søknader basert på artikkel 10 nr. 1 bokstav b) skal gjelde nye legemidler framstilt av minst to virksomme 
stoffer som ikke tidligere er godkjent som et kombinasjonspreparat.

Ved slike søknader skal det legges fram en fullstendig søknadsdokumentasjon for kombinasjonspreparatet (modul 
1-5). Det skal om nødvendig legges fram opplysninger om framstillingssteder og om sikkerhetsvurderingen 
av fremmedstoffene.

6.  DOKUMENTASJON FOR SØKNADER UNDER SÆRLIGE OMSTENDIGHETER

Når søkeren i samsvar med artikkel 22 kan vise at han/hun ikke er i stand til å skaffe til veie fullstendige 
opplysninger om virkning og sikkerhet under normale bruksvilkår, fordi

 – indikasjonene for det aktuelle legemiddelet opptrer så sjelden at søkeren ikke med rimelighet kan ventes 
å legge fram fullstendige opplysninger, eller

 – det på vitenskapens nåværende utviklingstrinn ikke er mulig å legge fram fullstendige opplysninger, 
eller

 – det vil stride mot allment anerkjente prinsipper for medisinsk etikk å innhente slike opplysninger,

kan markedsføringstillatelse utstedes, men underlegges særlige vilkår.

Disse vilkårene kan omfatte følgende:

 – søkeren skal gjennomføre et nærmere angitt undersøkelsesprogram innenfor et tidsrom som fastsettes av 
vedkommende myndighet, og resultatene fra disse undersøkelsene skal danne grunnlaget for en ny nytte-
risikovurdering,

 – det aktuelle legemiddelet kan bare utleveres på resept, og kan i visse tilfeller bare gis under nøye 
medisinsk tilsyn, eventuelt på sykehus, og for radioaktive legemidler av en autorisert person,

 – pakningsvedlegget og alle medisinske opplysninger skal gjøre legen oppmerksom på at det på visse 
områder foreløpig ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger om legemiddelet.

7.  KOMBINERTE SØKNADER OM MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Med kombinerte søknader om markedsføringstillatelse menes dokumentasjon for søknad om 
markedsføringstillatelse der modul 4 og/eller 5 består av en kombinasjon av rapporter om begrensede 
prekliniske og/eller kliniske undersøkelser utført av søkeren og bibliografiske henvisninger. Alle andre 
moduler skal være i samsvar med strukturen beskrevet i del I i dette vedlegg. Vedkommende myndighet skal 
avgjøre fra sak til sak om det foreslåtte formatet som søkeren har lagt fram, kan godtas.
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DEL III

SÆRLIGE LEGEMIDLER

I denne del fastsettes det krav knyttet til det aktuelle legemiddelets art.

1.  BIOLOGISKE LEGEMIDLER

1.1.  Legemiddel framstilt av plasma

For legemidler framstilt av blod eller plasma fra mennesker, og som unntak fra bestemmelsene i  
modul 3, kan dokumentasjonen som kreves i «Opplysninger om utgangsmaterialer og råstoffer», erstattes av 
et hoveddokument om plasma godkjent i samsvar med denne del når det gjelder utgangsmaterialer framstilt 
av blod/plasma fra mennesker.

a)  P r i n s i p p e r

I dette vedlegg gjelder følgende:

 – Med «hoveddokument om plasma» (Plasma Master File - PMF) menes en frittstående dokumentasjon, atskilt 
fra dokumentasjonen for søknaden om markedsføringstillatelse, som gir alle relevante detaljopplysninger 
om egenskapene til all plasma fra mennesker som benyttes som utgangsmateriale og/eller råstoff for 
framstilling av under-/mellomfraksjoner, bestanddeler i hjelpestoffet og det virksomme stoffet/de 
virksomme stoffene som inngår i legemidler eller medisinsk utstyr omhandlet i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/70/EF av 16. november 2000 om endring av rådsdirektiv 93/42/EF med hensyn til 
medisinsk utstyr som inneholder stabile produkter av blod eller plasma fra mennesker(13).

 – Hvert senter eller institusjon for fraksjonering/bearbeiding av plasma fra mennesker skal utarbeide og 
kontinuerlig ajourføre alle relevante detaljopplysninger omhandlet i hoveddokumentet om plasma.

 – Den som søker om markedsføringstillatelse eller er innehaver av markedsføringstillatelsen, skal sende 
inn hoveddokumentet om plasma til Kontoret eller til vedkommende myndighet. Når den som søker om 
markedsføringstillatelse eller er innehaver av markedsføringstillatelsen, er en annen enn innehaveren av 
hoveddokumentet om plasma, skal dette stilles til rådighet for søkeren eller innehaveren av markedsførin
gstillatelsen, slik at det kan sendes inn til vedkommende myndighet. I alle tilfeller skal den som søker om 
eller er innehaver av en markedsføringstillatelse, ta ansvar for legemiddelet.

 – Vedkommende myndighet som behandler søknaden om markedsføringstillatelse, skal vente til Kontoret 
har utstedt sertifikatet før den avgjør søknaden.

 – I dokumentasjonen for en søknad om markedsføringstillatelse for et legemiddel som inneholder en 
bestanddel framstilt av plasma fra mennesker, skal det alltid vises til hoveddokumentet om plasma for det 
plasmaet som er benyttet som utgangsmateriale/råstoff.

b)  I n n h o l d

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 109, endret ved direktiv 2002/98/EF, som omhandler kravene til 
givere og til kontroll av blod og plasma fra givere, skal hoveddokumentet om plasma inneholde opplysninger 
om plasmaet som benyttes som utgangsmateriale/råstoff, særlig:

(1) EFT L 313 av 13.12.2000, s. 22.
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1) Plasmaets opprinnelse

 i) Opplysninger om sentre eller institusjoner der det foregår tapping av blod/plasma, herunder 
inspeksjon og godkjenning, samt epidemiologiske data om infeksjoner som overføres med blod.

 ii) Opplysninger om sentre eller virksomheter der det foregår kontroll av blodtappinger og 
plasmablandinger, herunder inspeksjons- og godkjenningsstatus.

 iii) Utvelgings-/utelukkingskriterier for blod-/plasmagivere.

 iv) Eksisterende system som gjør det mulig å spore hver tapping fra institusjonen for innsamling av 
blod/plasma og fram til ferdige produkter og omvendt.

 2) Plasmakvalitet og -sikkerhet

 i) Samsvar med monografiene i Den europeiske farmakopé.

 ii) Kontroll av tappinger og blandinger av blod/plasma for smittestoffer, herunder opplysninger om 
kontrollmetoder, og for plasmablandinger valideringsdata for kontrollene som er benyttet.

 iii) Tekniske egenskaper til poser for tapping av blod og plasma, herunder opplysninger om de 
antikoagulerende løsningene som er benyttet.

 iv) Lagrings- og transportforholdene for plasma.

 v) Framgangsmåter for eventuell tilbakeholding på lager og/eller karantenetid.

 vi) Karakterisering av plasmablandingen.

 3) Systemet som er innført mellom på den ene side produsenten av legemiddelet framstilt av plasma og/eller 
den som fraksjonerer/behandler plasmaet, og på den annen side sentre eller institusjoner for tapping og 
kontroll av blod/plasma, der vilkårene for det samarbeid og de spesifikasjoner som er avtalt mellom dem 
er fastlagt.

I tillegg skal hoveddokumentet om plasma inneholde en liste over de legemidler som hoveddokumentet 
om plasma gjelder for, enten legemiddelet er gitt markedsføringstillatelse eller er i ferd med å bli gitt slik 
tillatelse, herunder legemidlene omhandlet i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/20/EF om 
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om bruk av god klinisk praksis ved gjennomføring av 
kliniske prøvinger av legemidler for mennesker.

c)  Vurdering og sertifisering

 – For legemidler det ennå ikke er gitt tillatelse for, skal den som søker om markedsføringstillatelse, 
legge fram for vedkommende myndigheter en fullstendig søknadsdokumentasjon vedlagt et separat 
hoveddokument om plasma dersom et slikt ikke finnes fra før.

 – Hoveddokumentet om plasma skal underkastes en vitenskapelig og teknisk vurdering ved Kontoret. 
En vurderingen positiv, skal det utstedes et sertifikat som bekrefter at hoveddokumentet om plasma 
er i samsvar med Fellesskapets regelverk, og som skal ledsages av vurderingsrapporten. Sertifikatet 
som utstedes, skal gjelde i hele Fellesskapet.

 – Hoveddokumentet om plasma skal ajourføres og resertifiseres hvert år.
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 – Senere endringer i et hoveddokument om plasma må foretas i samsvar med framgangsmåten for 
vurdering fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 542/95(1) om behandling av endringer i vilkårene 
for markedsføringstillatelser for legemidler i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 2309/93 av 22. juli 
1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av legemidler 
for mennesker og dyr og om opprettelse av et europeisk kontor for legemiddelvurdering(2). Vilkårene 
for vurdering av disse endringene er fastsatt i forordning (EF) nr. 1085/2003.

 – Som neste skritt etter bestemmelsene i første, annet, tredje og fjerde strekpunkt skal vedkommende 
myndighet som skal gi eller har gitt markedsføringstillatelsen, ta hensyn til sertifisering eller 
resertifisering av eller endring i hoveddokumentet om plasma for det aktuelle legemiddelet/
legemidlene.

 – Som unntak fra bestemmelsene i annet strekpunkt i dette nummer (Vurdering og sertifisering) skal den 
vitenskapelige og tekniske vurdering av et hoveddokument om plasma som bare gjelder legemidler 
framstilt av blod/plasma der markedsføringstillatelsen er begrenset til én enkelt medlemsstat, utføres 
av vedkommende myndighet i den aktuelle medlemsstat.

1.2.  Vaksiner

For vaksiner for mennesker, og som unntak fra bestemmelsene i modul 3 om «Virksomt stoff/virksomme 
stoffer», skal følgende krav gjelde når de er basert på et system med hoveddokument om vaksineantigen 
(«Vaccine Antigen Master File» - VAMF).

Dokumentasjonen for en søknad om markedsføringstillatelse for en annen vaksine enn influensavaksine for 
mennesker skal omfatte et hoveddokument om vaksineantigen for hvert vaksineantigen som er et virksomt 
stoff i denne vaksinen.

 a)  P r i n s i p p e r

 I dette vedlegg gjelder følgende:

 – Med «hoveddokument om vaksineantigen» menes en frittstående del av dokumentasjonen for en 
søknad om markedsføringstillatelse for en vaksine som inneholder alle relevante opplysninger 
av biologisk, farmasøytisk og kjemisk art om hvert av de virksomme stoffene som inngår i 
vedkommende legemiddel. Den frittstående delen kan være felles for én eller flere monovalente 
vaksiner og/eller kombinasjonsvaksiner som legges fram av samme søker eller samme innehaver av 
en markedsføringstillatelse.

 – En vaksine kan inneholde ett eller flere forskjellige vaksineantigener. Det er like mange virksomme 
stoff(er) som vaksineantigen(er) i en vaksine.

 – En kombinasjonsvaksine inneholder minst to forskjellige vaksineantigener som er beregnet på å 
forebygge én enkelt eller flere infeksjonssykdommer.

 – En monovalent vaksine er en vaksine som inneholder ett vaksineantigen som er beregnet på å 
forebygge én enkelt infeksjonssykdom.

b)  I n n h o l d

Hoveddokumentet om vaksineantigen skal inneholde følgende opplysninger fra den relevante delen 
(Virksomt stoff) i modul 3 om kvalitetsdata, som beskrevet i del I i dette vedlegg:

Virksomt stoff

 1. Generelle opplysninger, herunder om samsvar med én eller flere relevante monografier i Den 
europeiske farmakopé.

 2. Opplysninger om framstillingen av det virksomme stoffet: Her skal det legges fram opplysninger 
om framstillingsprosessen, utgangsmaterialer og råstoffer, særlige tiltak når det gjelder overførbar 
spongiform encefalopati og sikkerhetsvurdering av fremmedstoffer samt anlegg og utstyr.

(1) EFT L 55 av 11.3.1995, s. 15.
(2) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 1.
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 3. Karakterisering av det virksomme stoffet

 4. Kvalitetskontroll av det virksomme stoffet

 5. Referansestandarder og -materialer

 6. Beholder og lukkesystem for det virksomme stoffet

 7. Det virksomme stoffets holdbarhet

c)  Vurdering og sertifisering

 – For nye vaksiner som inneholder et nytt vaksineantigen, skal søkeren legge fram for vedkommende 
myndighet en fullstendig dokumentasjon for søknaden om markedsføringstillatelse som skal omfatte 
et hoveddokument om vaksineantigen for hvert enkelt vaksineantigen som inngår i den nye vaksinen 
i tilfeller der det ikke foreligger et hoveddokument for det enkelte vaksineantigen. Kontoret skal 
foreta en vitenskapelig og teknisk vurdering av hvert enkelt hoveddokument om vaksineantigen. 
Er vurderingen positiv, skal det utstedes et sertifikat som bekrefter samsvar med Fellesskapets 
regelverk for hvert hoveddokument om vaksineantigen, og som skal ledsages av vurderingsrapporten. 
Sertifikatet skal gjelde i hele Fellesskapet.

 – Bestemmelsene i første strekpunkt får også anvendelse på alle vaksiner som består av en ny 
kombinasjon av vaksineantigener, uansett om ett eller flere av disse vaksineantigenene inngår i 
vaksiner som allerede er godkjent i Fellesskapet.

 – Endringer i innholdet i et hoveddokument om vaksineantigen for en vaksine som er godkjent i 
Fellesskapet, skal underkastes en vitenskapelig og teknisk vurdering ved Kontoret i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1085/2003. Er vurderingen positiv, skal 
Kontoret utstede et sertifikat som bekrefter at hoveddokumentet om vaksineantigen er i samsvar med 
Fellesskapets regelverk. Det utstedte sertifikatet skal gjelde i hele Fellesskapet.

 – Som unntak fra bestemmelsene i første, annet og tredje strekpunkt i dette nummer (Vurdering og 
sertifisering) skal den vitenskapelige og tekniske vurdering av et hoveddokument om vaksineantigen 
og senere endringer i dette gjøres av vedkommende nasjonale myndighet som har utstedt markedsfør
ingstillatelsen dersom hoveddokumentet om vaksineantigen gjelder en vaksine der markedsføringstil
latelsen ikke er/ikke vil bli gitt i samsvar med en fellesskapsframgangsmåte og den aktuelle vaksinen 
inneholder vaksineantigener som ikke er vurdert i henhold til en fellesskapsframgangsmåte.

 – Som neste skritt etter bestemmelsene i første, annet og tredje strekpunkt skal vedkommende myndighet 
som skal gi eller har gitt markedsføringstillatelsen, ta hensyn til sertifisering eller resertifisering av 
eller endring i hoveddokumentet om vaksineantigen for det aktuelle legemiddelet/legemidlene.

2.  RADIOAKTIVE LEGEMIDLER OG PREKURSORER

2.1.  Radioaktive legemidler

For dette kapittels vedkommende skal søknader basert på artikkel 6 nr. 2 og artikkel 9 inneholde en fullstendig 
søknadsdokumentasjon som skal omfatte følgende nærmere angitte opplysninger:

Modul 3

 a) I forbindelse med et sett til et radioaktivt legemiddel som skal radioaktivitetsmerkes etter levering fra 
produsent, anses det virksomme stoffet å være den delen av sammensetningen som er beregnet på å bære 
eller binde radionukliden. For sett til radioaktive legemidler skal beskrivelsen av framstillingsmåten 
omfatte opplysninger om framstillingen av settet og opplysninger om anbefalt endelig behandling for å 
framstille det radioaktive legemiddelet. De nødvendige spesifikasjonene for radionukliden skal der dette 
er relevant angis i samsvar med den generelle monografien eller særlige monografier i Den europeiske 
farmakopé. Dessuten skal alle forbindelser som er nødvendige for radioaktivitetsmerkingen angis. 
Strukturen til den radioaktivitetsmerkede forbindelsen skal også angis.
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For radionuklider skal det gjøres rede for de aktuelle kjernereaksjonene.

I en generator betraktes både mor- og datterradionukliden som virksomme stoffer.

 b) Det skal legges fram nærmere opplysninger om radionuklidens art, isotopens identitet, sannsynlige 
urenheter, bærer, bruk og spesifikk aktivitet.

 c) Utgangsmaterialer omfatter også bestrålingsmaterialer.

 d) Det skal også legges fram vurderinger om kjemisk/radiokjemisk renhet og forholdet mellom denne og 
biodistribusjon.

 e) Radionuklidisk renhet, radiokjemisk renhet og spesifikk aktivitet skal angis.

 f) For generatorer skal det legges fram opplysninger om prøvingsmetoder for mor- og datterradionuklider. 
For generatoreluater skal det legges fram prøvingsresultater for morradionuklider og for andre bestanddeler 
i generatorsystemet.

 g) Kravet om å uttrykke innholdet av virksomme stoffer som masse av aktive deler av molekylet gjelder 
utelukkende for sett til radioaktive legemidler. For radionuklider skal radioaktiviteten angis i becquerel 
på en gitt dato og, om nødvendig, på et gitt tidspunkt med henvisning til tidssone. Strålingstypen skal 
angis.

 h) Spesifikasjonene for det ferdige preparatsettet skal omfatte prøvinger av preparatenes egenskaper 
etter radioaktivitetsmerking. Det skal også tas med passende kontroller av den radioaktivitetsmerkede 
forbindelsens radiokjemiske og radionuklidiske renhet. Alle forbindelser som er nødvendige for radioakti
vitetsmerkingen, skal identifiseres og bestemmes kvantitativt.

 i) Opplysninger om holdbarhet skal angis for radionuklidgeneratorer, radionuklidsett og radioaktivitetsmerkede 
preparater. For radioaktive legemidler i flerdosebeholdere skal holdbarheten under bruk dokumenteres.

Modul 4

Det erkjennes at giftighet kan ha sammenheng med en strålingsdose. Ved diagnostisk bruk er dette en følge 
av bruken av det radioaktive legemiddelet, mens det ved terapeutisk bruk er den tilsiktede virkningen. 
Vurderingen av radioaktive legemidlers sikkerhet og virkning skal derfor omfatte både kravene til legemidlene 
generelt og aspekter ved strålingsdosimetrien. Strålingen som organer eller vev utsettes for, skal dokumenteres. 
Overslag over absorbert strålingsdose skal beregnes etter et nærmere angitt internasjonalt anerkjent system ved 
en bestemt tilførselsvei.

Modul 5

Resultatene av kliniske forsøk skal legges fram dersom de får anvendelse, og det skal begrunnes i de kliniske 
oversiktene dersom de ikke legges fram.

2.2.  Radioaktive prekursorer for radioaktivitetsmerking

I det særlige tilfellet der en radioaktiv prekursor utelukkende er beregnet på radioaktivitetsmerking, skal 
hovedmålet være å legge fram opplysninger om mulige konsekvenser av lav radiomerkingseffektivitet eller en 
dårlig dissosiasjon in vivo av det radioaktivitetsmerkede legemiddelet, dvs. spørsmål som gjelder hvordan frie 
radionuklider virker på pasienten. I tillegg skal det også legges fram relevante opplysninger om yrkesrisiko, 
dvs. om strålingseksponeringen for sykehuspersonale og for miljøet.

Særlig skal følgende opplysninger legges fram dersom det er relevant:

Modul 3

Bestemmelsene i modul 3 får anvendelse på registrering av radioaktive prekursorer i det omfang som er angitt 
ovenfor (strekpunkt a)-i)), dersom der er relevant.
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Modul 4

For giftighet ved enkelttilførsel og giftighet ved gjentatt tilførsel skal resultatene av undersøkelser utført i 
henhold til bestemmelsene om god laboratoriepraksis fastsatt i rådsdirektiv 87/18/EØF og 88/320/EØF legges 
fram; i motsatt fall skal det gis en begrunnelse.

Mutagenitetsundersøkelser av radionukliden anses ikke som nyttig i dette særlige tilfellet.

Opplysninger om den kjemiske giftigheten og egenskapene/biodistribusjonen til den relevante «kalde» 
nukliden skal legges fram.

Modul 5

Kliniske opplysninger fra kliniske undersøkelser av selve prekursoren anses ikke som relevante i det særlige 
tilfellet som gjelder en radioaktiv prekursor utelukkende beregnet på radioaktivitetsmerking.

Opplysninger som viser den kliniske nytten av den radioaktive prekursoren når den er bundet til relevante 
bæremolekyler, skal likevel legges fram.

3.  HOMØOPATISKE LEGEMIDLER

I dette avsnitt fastsettes særlige bestemmelser for anvendelsen av modul 3 og 4 på homøopatiske legemidler 
som definert i artikkel 1 nr. 5.

Modul 3

Bestemmelsene i modul 3 får anvendelse på dokumentene som legges fram i samsvar med artikkel 15 for 
forenklet registrering av homøopatiske legemidler som omhandlet i artikkel 14 nr. 1, samt på dokumentene for 
godkjenning av andre homøopatiske legemidler omhandlet i artikkel 16 nr. 1, med følgende endringer.

 a) Terminologi

  Det latinske navnet på det homøopatiske stamproduktet beskrevet i dokumentasjonen for søknaden om 
markedsføringstillatelse må være i samsvar med den latinske betegnelsen i Den europeiske farmakopé 
eller, dersom en slik betegnelse ikke finnes, med betegnelsen i en offisiell farmakopé i en medlemsstat. 
Der det er relevant, skal det tradisjonelle navnet/de tradisjonelle navnene som benyttes i hver medlemsstat, 
også legges fram.

 b) Kontroll av utgangsmaterialer

  Dokumentene og opplysningene om utgangsmaterialene, dvs. alle benyttede materialer, herunder råstoffer 
og mellomprodukter fram til den endelige fortynningsgraden som skal innarbeides i det ferdige preparatet, 
som er vedlagt søknaden, skal suppleres med tilleggsopplysninger om det homøopatiske stamproduktet.

  De generelle kvalitetskravene får anvendelse på alle utgangsmaterialer og råstoffer samt på mellomstadiene 
i framstillingsprosessen fram til den endelige fortynningsgraden som skal innarbeides i det ferdige 
preparatet. Om mulig skal det gjennomføres en kvantitativ bestemmelse dersom det er giftige bestanddeler 
til stede og dersom kvaliteten på grunn av høy fortynningsgrad ikke kan kontrolleres i den endelige 
fortynningen som skal innarbeides. Alle stadier i framstillingsprosessen, fra utgangsmaterialene og fram 
til den endelige fortynningsgraden som skal innarbeides i det ferdige preparatet, skal beskrives fullt ut.

  Skjer det fortynning, skal trinnene i fortynningen utføres i samsvar med de homøopatiske 
framstillingsmetodene i den relevante monografien i Den europeiske farmakopé eller, i mangel av dette, i 
en offisiell farmakopé i en medlemsstat.

 c) Kontroll av det ferdige preparatet

  De generelle kvalitetskravene får anvendelse på de ferdige homøopatiske preparatene, og ethvert avvik må 
behørig begrunnes av søkeren.

  Det skal foretas identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av alle toksikologisk relevante bestanddeler. 
Dersom det kan begrunnes at en identifikasjon og/eller en kvantitativ bestemmelse av alle toksikologisk 
relevante bestanddeler ikke er mulig, f.eks. på grunn av deres fortynningsgrad i det ferdige preparatet, skal 
kvaliteten dokumenteres ved en fullstendig validering av framstillings- og fortynningsprosessen.
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 d) Holdbarhetsprøvinger

  Holdbarheten til det ferdige preparatet må dokumenteres. Holdbarhetsdata for de homøopatiske 
stamproduktene kan som regel overføres til fortynninger/triturasjoner av disse. Dersom en identifikasjon 
eller kvantitativ bestemmelse av det virksomme stoffet ikke er mulig på grunn av fortynningsgraden, kan 
holdbarhetsdata for legemiddelformen benyttes.

Modul 4

Bestemmelsene i modul 4 får anvendelse på den forenklede registreringen av homøopatiske legemidler 
omhandlet i artikkel 14 nr. 1, med nedenstående spesifiseringer.

Manglende informasjon må begrunnes; det må f.eks. begrunnes hvorfor det har vært mulig å fastslå et 
akseptabelt sikkerhetsnivå selv om noen undersøkelser mangler.

4.  PLANTELEGEMIDLER

Søknader for plantelegemidler skal omfatte en fullstendig søknadsdokumentasjon som skal inneholde følgende 
særlige opplysninger.

Modul 3

Bestemmelsene i modul 3, herunder om samsvar med monografien(e) i Den europeiske farmakopé, får 
anvendelse på godkjenning av plantelegemidler. Det skal tas hensyn til vitenskapens utviklingstrinn på det 
tidspunktet da søknaden inngis.

Følgende særlige sider ved plantelegemidler skal tas i betraktning:

1)  P l a n t e s t o f f e r  o g  p l a n t e p r e p a r a t e r

I dette vedlegg skal betegnelsene «plantestoffer og plantepreparater» anses å være det samme som betegnelsene 
«plantedroger» og «plantedrogepreparater» som definert i Den europeiske farmakopé.

Når det gjelder nomenklaturen for plantestoffet, skal også det binomiale vitenskapelige plantenavnet (slekt, art, 
sort og autornavn), og (eventuell) kjemotype, plantenes deler, plantestoffets definisjon, andre navn (synonymer 
fra andre farmakopeer) samt laboratoriekoden oppgis.

Når det gjelder nomenklaturen for plantepreparater, skal det binomiale vitenskapelige plantenavnet (slekt, 
art, sort og autornavn), og (eventuell) kjemotype, plantenes deler, plantepreparatets definisjon, forholdet 
plantestoff/plantepreparater, ekstraksjonsmiddel/-midler, andre navn (synonymer fra andre farmakopeer) samt 
laboratoriekoden oppgis.

For å dokumentere avsnittet om struktur for plantestoff(er) og plantepreparat(er) der dette er relevant, skal den 
fysiske formen, beskrivelse av bestanddeler med kjent terapeutisk aktivitet eller markører (molekylformel, 
relativ molekylmasse, strukturformel, herunder relativ og absolutt stereokjemi, molekylformel og relativ 
molekylmasse) samt andre bestanddeler legges fram.

For å dokumentere avsnittet om produsenten av plantestoffet skal navn, adresse og ansvar for hver enkelt 
leverandør, herunder underleverandører, samt alle foreslåtte produksjonssteder eller -anlegg som medvirker i 
framstilling/innsamling og prøving av plantestoffet oppgis der det er relevant.

For å dokumentere avsnittet om produsenten av plantepreparater skal navn, adresse og ansvar for hver enkelt 
produsent, herunder underleverandører, samt alle foreslåtte produksjonssteder eller -anlegg som medvirker i 
framstilling og prøving av plantepreparatet, oppgis der det er relevant.

Når det gjelder beskrivelsen av framstillingsprosessen og prosesskontrollen for plantestoffet, skal det legges 
fram opplysninger som gir en fullgod beskrivelse av planteproduksjon og planteinnsamling, herunder 
medisinplantens geografiske opprinnelse, samt dyrkings-, høstings-, tørkings- og lagringsvilkårene.
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Når det gjelder beskrivelsen av framstillingsprosessen og prosesskontrollen for plantepreparatet, skal det 
legges fram opplysninger som gir en fullgod beskrivelse av framstillingsprosessen for plantepreparatet, 
herunder en beskrivelse av bearbeiding, løsemidler og reagenser, rensingsstadier og standardisering.

Når det gjelder utviklingen av framstillingsprosessen skal det, der det er relevant, legges fram et kort 
sammendrag som beskriver utviklingen av plantestoffet/-stoffene og plantepreparatet/-preparatene, idet det 
tas hensyn til foreslått tilførselsvei og bruk. Der det er relevant, drøftes resultatene av en sammenligning 
mellom plantestoffets/-stoffenes og plantepreparatets/-preparatenes fytokjemiske sammensetning som anført i 
de bibliografiske dataene og plantestoffet/-stoffene og plantepreparatet/-preparatene som finnes som virksomt 
stoff/virksomme stoffer i plantelegemiddelet som det søkes om markedføringstillatelse for.

Når det gjelder beskrivelsen av plantestoffets struktur og andre egenskaper, skal det legges fram opplysninger 
om botanisk, makroskopisk, mikroskopisk og fytokjemisk karakterisering samt eventuelt om biologisk 
aktivitet.

Når det gjelder beskrivelsen av plantepreparatets struktur og andre egenskaper, skal det legges fram 
opplysninger om fytokjemisk og fysikalsk-kjemisk karakterisering samt eventuelt om biologisk aktivitet.

Spesifikasjonene for plantestoffet/-stoffene og plantepreparatet/-preparatene skal eventuelt legges fram.

Analysemetodene som benyttes ved prøving av plantestoffet/-stoffene og plantepreparatet/-preparetene, skal 
eventuelt legges fram.

Når det gjelder valideringen av analysemetodene, skal opplysninger om analysevalideringen, herunder 
forsøksdata for analysemetodene som ble benyttet ved prøvingen av plantestoffet/-stoffene og plantepreparatet/-
preparatene, eventuelt legges fram.

Når det gjelder analyser av produksjonspartier, skal det eventuelt legges fram beskrivelse av produksjonspartier 
og resultater av produksjonspartianalysene for plantestoffet/-stoffene og plantepreparatet/-preparatene, 
herunder for stoffer oppført i en farmakopé.

En begrunnelse for spesifikasjonene for plantestoffet/-stoffene og preparatet/-preparatene skal eventuelt legges 
fram.

Opplysninger om referansestandarder eller referansematerialer som er benyttet ved prøvingen av plantestoffet/-
stoffene og plantepreparatet/-preparatene, skal eventuelt legges fram.

Dersom plantestoffet eller plantepreparatet er emne for en monografi, kan søkeren søke om egnethetssertifikat 
fra Det europeiske direktorat for legemiddelkvalitet.

 2)  P l a n t e l e g e m i d l e r

Når det gjelder utviklingen av utformingen, skal det legges fram et kort sammendrag som beskriver utviklingen 
av plantelegemiddelet, idet det tas hensyn til foreslått tilførselsvei og bruk. Der det er relevant, skal det gis en 
drøfting av resultatene av en sammenligning mellom preparatenes fytokjemiske sammensetning som anført i 
de bibliografiske dataene og plantelegemiddelet det søkes om markedsføringstillatelse for.

5.  LEGEMIDLER MOT SJELDNE SYKDOMMER

 – Når det gjelder legemidler mot sjeldne sykdommer som definert i forordning (EF) nr. 141/2000, kan de 
generelle bestemmelsene i del II kapittel 6 (særlige omstendigheter) anvendes. Søkeren skal deretter i 
de prekliniske og kliniske sammendragene angi grunnene til at det ikke kan legges fram fullstendige 
opplysninger, samt gi en begrunnelse for nytte-risikovurderingen for det aktuelle legemiddelet mot sjeldne 
sykdommer.

 – Når den som søker om markedsføringstillatelse for et legemiddel mot sjeldne sykdommer, anfører 
bestemmelsene i artikkel 10 nr. 1 bokstav a) ii) og del II kapittel 1 i dette vedlegg (alminnelig anerkjent 
medisinsk bruk), kan den systematiske og dokumenterte bruken av det aktuelle stoffet — som et unntak 
— være bruk av stoffet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 i dette direktiv.
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DEL IV

LEGEMIDLER FOR AVANSERT TERAPI

Legemidler for avansert terapi er basert på framstillingsprosesser som er konsentrert om forskjellige biomolekyler 
framstilt ved genoverføring og/eller biologisk avanserte terapeutiske modifiserte celler som virksomme stoffer eller 
deler av virksomme stoffer.

For slike legemidler skal presentasjonen i dokumentasjonen for søknaden om markedsføringstillatelse oppfylle 
formatkravene i del I i dette vedlegg.

Modul 1-5 får anvendelse. Ved utsetting av genetisk modifiserte organismer i miljøet skal det rettes oppmerksomhet 
mot de genmodifiserte organismenes persistens hos mottakeren og på mulig replikasjon og/eller endring av den 
genmodifiserte organismen når den settes ut i miljøet. Opplysningene om miljørisiko bør inngå i vedlegget til 
modul 1.

1.  LEGEMIDLER (FRA MENNESKER OG DYR) FOR GENTERAPI

I dette vedlegg menes med legemiddel for genterapi et preparat som er framkommet ved et antall 
framstillingsprosesser og er beregnet på overføring in vivo eller ex vivo av et profylaktisk, diagnostisk eller 
terapeutisk gen (dvs. et nukleinsyrefragment) til menneske- eller dyreceller og dets senere uttrykk in vivo. 
Genoverføringen omfatter et uttrykkssystem som inngår i et leveringssystem kalt en vektor, som kan, men ikke 
må, være basert på virus. Vektoren kan også være innesluttet i en menneske- eller dyrecelle.

1.1.  Ulike typer legemidler for genterapi

a)  Legemidler for genterapi basert på allogene eller xenogene celler

Vektoren er bruksklar og lagret før overføring til vertscellene.

Cellene er skaffet til veie på forhånd og kan behandles som en cellebank (bank bestående av uthentede 
celler eller bank bygget opp fra primærceller) med begrenset levedyktighet.

Cellene, genetisk modifisert av vektoren, utgjør et virksomt stoff.

Det kan utføres ytterligere trinn for å komme fram til det ferdige preparatet. I utgangspunktet er et slikt 
legemiddel beregnet på å gis til et bestemt antall pasienter.

b)  Legemidler for genterapi basert på autologe menneskeceller 

Det virksomme stoffet er et produksjonsparti bruksklar vektor lagret før overføringen til de autologe 
cellene.

Det kan utføres ytterligere trinn for å komme fram til det ferdige preparatet.

Disse legemidlene er basert på celler som er hentet ut fra én enkelt pasient. Cellene blir deretter genetisk 
modifisert ved hjelp av en bruksklar vektor som inneholder det riktige genet, som er preparert på forhånd 
og utgjør det virksomme stoffet. Legemiddelet injiseres så inn i pasienten igjen og er per definisjon 
beregnet på én enkelt pasient. Hele framstillingsprosessen, fra uthenting av cellene fra pasienten og fram 
til reinjisering til pasienten, skal anses som ett inngrep.

c)  Tilførsel av bruksklare vektorer med innsatt (profylaktisk, diagnostisk eller terapeutisk) genmateriale

Det virksomme stoffet er et produksjonsparti bruksklar vektor.

Det kan utføres ytterligere trinn for å komme fram til det ferdige preparatet. Denne type legemiddel er 
beregnet på flere pasienter.

Overføring av genmateriale kan utføres ved direkte injisering av bruksklar vektor til mottakerne.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 30/170 8.6.2006

1.2.  Særlige krav med hensyn til modul 3

Legemidler for genterapi omfatter:

– naken nukleinsyre

– kompleksbundet nukleinsyre eller vektorer som ikke er virusbaserte

– virusvektorer

– genmodifiserte celler

Som for andre legemidler kan de tre hovedelementene i framstillingsprosessen identifiseres, nemlig:

 – utgangsmaterialer: materialer som det virksomme stoffet er framstilt fra, f.eks. det aktuelle genet, 
ekspresjonsplasmider, cellebanker og virusstammer eller vektorer som ikke er virusbaserte.

 – virksomt stoff: rekombinant vektor, virus, nakne eller kompleksbundne plasmider, virusproduserende 
celler, celler som er genmodifisert in vitro.

 – ferdig preparat: virksomt stoff i en sammensetning utformet for den beregnede medisinske bruk, i sin 
endelige indre beholder. Alt etter hvilken type legemiddel for genterapi det gjelder, kan tilførselsvei og 
bruksvilkår nødvendiggjøre en behandling ex vivo av pasientens celler (se 1.1.b).

Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot følgende:

 a) Det skal legges fram opplysninger om de relevante egenskapene til legemiddelet for genterapi, herunder 
dets ekspresjon i målcellepopulasjonen. Det skal legges fram opplysninger om den kodende gensekvensens 
opprinnelse, oppbygning, karakterisering og kontroll, herunder dens integritet og holdbarhet. I tillegg til 
opplysningene om det terapeutiske genet skal fullstendig sekvens for andre gener, regulerende elementer 
og vektorstrukturen legges fram.

 b) Opplysninger fra karakteriseringen av vektoren som benyttes til å overføre og levere genet, skal legges 
fram. Disse opplysningene må omfatte vektorens fysikalsk-kjemiske og/eller biologiske/immunologiske 
egenskaper.

For legemidler der det benyttes en mikroorganisme, f.eks. bakterier eller virus, for å lette genoverføringen 
(biologisk genoverføring), skal det legges fram opplysninger om foreldrestampartiets patogenese 
og om dets tropisme for spesielle vev og celletyper, samt om hvorvidt interaksjonen er avhengig av 
cellesyklusen.

For legemidler der det benyttes ikke-biologiske midler for å lette genoverføringen, skal de fysikalsk-
kjemiske egenskapene til bestanddelene hver for seg og i kombinasjon legges fram.

 c) Prinsippene for opprettelse av cellebanker eller opprettelse og karakterisering av stampartier får 
anvendelse på legemidler for genoverføring der dette er relevant.

 d) Kilden til cellene som er vert for den rekombinante vektoren, skal legges fram.

Egenskapene til den menneskelige kilden, som alder, kjønn, resultater av mikrobiologisk undersøkelse og 
virusundersøkelse, utelukkingskriterier og opprinnelsesstat skal dokumenteres.

For celler av animalsk opprinnelse skal detaljerte opplysninger om følgende punkter legges fram:

 – Dyrenes opprinnelse

 – Dyrehold og -skjøtsel

 – Transgene dyr (utviklingsmetoder, karakterisering av transgene celler, det innsatte genets art)

 – Tiltak for å hindre og overvåke infeksjoner hos dyr som er kilde/giver

 – Undersøkelse for smittestoffer

 – Anlegg

 – Kontroll av utgangsmaterialer og råstoffer

Beskrivelse av metoder for uthenting av celler, herunder sted, vevstype, prosess, transport, lagring og 
sporbarhet, samt kontroller utført under uthentingsprosessen skal dokumenteres.
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 e) Vurderingen av virussikkerheten og av preparatenes sporbarhet fra giver til ferdig preparat er en vesentlig 
del av dokumentasjonen som skal legges fram. Det må for eksempel ikke forekomme replikasjonsdyktig 
virus i stammer av ikke-replikasjonsdyktige virusvektorer.

2.  LEGEMIDLER (FRA MENNESKER OG DYR) FOR SOMATISK CELLETERAPI

I dette vedlegg menes med legemidler for somatisk celleterapi bruk på mennesker av autologe (fra pasienten 
selv), allogene (fra et annet menneske) eller xenogene (fra dyr) somatiske levende celler, der de biologiske 
egenskapene er endret i vesentlig grad som et resultat av manipulering med sikte på å oppnå en terapeutisk, 
diagnostisk eller forebyggende virkning ved metabolske, farmakologiske og immunologiske midler. Denne 
manipuleringen omfatter ekspansjon eller aktivering av autologe cellepopulasjoner ex vivo (f.eks. adoptiv 
immunterapi), bruk av allogene og xenogene celler sammen med medisinsk utstyr benyttet ex vivo eller in vivo 
(f.eks. mikrokapsler, naturlige matrisestøtter, enten de er biologisk nedbrytbare eller ikke).

Særlige krav til legemidler for celleterapi med hensyn til modul 3

Legemidler for somatisk celleterapi omfatter:

 – celler som er manipulert slik at deres immunologiske, metabolske eller andre funksjonelle egenskaper 
er endret kvalitativt eller kvantitativt, celler som er sortert, utvalgt og manipulert, og som deretter har 
gjennomgått en framstillingsprosess fram til ferdig preparat,

 – celler som er manipulert og kombinert med ikke-cellulære bestanddeler (f.eks. biologiske eller inerte 
matriser eller medisinsk utstyr) og står for det ferdige preparatets tilsiktede hovedvirkning,

 – autologe cellederivater uttrykt in vitro under særlige dyrkingsvilkår,

 – celler som er genetisk modifisert eller manipulert på annen måte for å uttrykke tidligere ikke manifesterte 
homologe eller ikke-homologe funksjonelle egenskaper.

Hele framstillingsprosessen, fra uthenting av celler fra pasienten (autolog situasjon) og fram til reinjisering til 
pasienten, skal anses som ett inngrep.

Som for andre legemidler kan de tre hovedelementene i framstillingsprosessen identifiseres, nemlig:

 – utgangsmaterialer: materialer som det virksomme stoffet er framstilt fra, dvs. organer, vev, kroppsvæsker 
eller celler,

 – virksomt stoff: manipulerte celler, cellelysater, celler som formerer seg og celler benyttet i forbindelse med 
inerte matriser og medisinsk utstyr,

 – ferdig preparat: virksomt stoff i en sammensetning utformet for den beregnede medisinske bruk, i sin 
endelige indre beholder.

a) Generelle opplysninger om virksomt stoff/virksomme stoffer

De virksomme stoffene i legemidler for celleterapi består av celler som som følge av modifisering in 
vitro viser forebyggende, diagnostiske eller terapeutiske egenskaper som skiller seg fra deres opprinnelig 
fysiologiske og biologiske egenskaper.

I dette avsnitt beskrives den aktuelle type celler og kulturer. Vev, organer eller biologiske væsker som 
cellene er framstilt fra, samt hvorvidt de uthentede cellene er av autolog, allogen eller xenogen art og 
deres geografiske opprinnelse, skal dokumenteres. Uthentingen av cellene, prøvetakingen og lagringen før 
videre behandling skal beskrives utførlig. For allogene celler skal det rettes særlig oppmerksomhet mot 
det aller første trinnet i prosessen, som omfatter utvelgingen av givere. Type manipulering som er utført 
og den fysiologiske funksjonen til cellene som benyttes som virksomt stoff, skal angis.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 30/172 8.6.2006

b) Opplysninger om utgangsmaterialene for det virksomme stoffet/de virksomme stoffene

1.  S o m a t i s k e  c e l l e r  f r a  m e n n e s k e r

Legemidler for somatisk celleterapi med celler fra mennesker er framstilt av et bestemt antall (blanding) 
levedyktige celler som stammer fra en framstillingsprosess som enten begynner med organer eller vev som 
er hentet ut hos et menneske, eller med et klart definert cellebanksystem der blandingen av celler er basert 
på kontinuerlige cellelinjer. I dette kapittel menes med virksomt stoff en stammaterialblanding av celler 
fra mennesker, og med det ferdige preparatet menes en stammaterialblanding av celler fra mennesker i en 
sammensetning utformet for den beregnede medisinske bruk.

Utgangsmaterialene og hvert enkelt trinn i framstillingsprosessen skal dokumenteres fullt ut, herunder 
spørsmål vedrørende virussikkerhet.

1)  Organer, vev, kroppsvæsker og celler fra mennesker

Dokumentasjon av egenskapene til den menneskelige kilden, som alder, kjønn, mikrobiologisk status, 
utelukkingskriterier og opprinnelsesland.

Dokumentasjon av uthentingen, herunder sted, type, framgangsmåte, blandeprosess, transport, lagring og 
sporbarhet, samt av kontrollene utført under uthentingsprosessen.

2)  Cellebanksystemer

De relevante kravene angitt i del I får anvendelse på utarbeiding og kvalitetskontroll av cellebanksystemer. 
Dette er muligens først og fremst aktuelt for allogene eller xenogene celler.

3)  Tilleggsmaterialer eller medisinsk tilleggsutstyr

Det skal legges fram opplysninger om bruken av eventuelle råstoffer (f.eks. cytokiner, vekstfaktorer, 
dyrkingsmedier) eller av mulige tilleggsprodukter og medisinsk tilleggsutstyr, f.eks. cellesorteringsutstyr, 
biokompatible polymerer, matrise, fibre og kuler med hensyn til biokompatibilitet, funksjonalitet og risiko 
for smittestoffer.

2.  S o m a t i s k e  c e l l e r  f r a  d y r  ( x e n o g e n e )

Det skal legges fram utførlige opplysninger om følgende punkter:

– Dyrenes opprinnelse

– Dyrehold og -skjøtsel

 – Genmodifiserte dyr (utviklingsmetoder, karakterisering av transgene celler, det innsatte eller fjernede 
genets art)

– Tiltak for å hindre og overvåke infeksjoner i dyr som er kilde/giver

 – Undersøkelse for smittestoffer, herunder vertikalt overførte mikroorganismer (også endogene 
retrovirus)

 – Anlegg

 – Cellebanksystemer

 – Kontroll av utgangsmaterialer og råstoffer

 a)  Opplysninger om framstillingsprosessen for det virksomme stoffet/de virksomme stoffene og det 
ferdige preparatet

Dokumentasjon av de ulike trinnene i framstillingsprosessen, som organ-/vevdissosiasjon, utvelging av 
aktuell cellepopulasjon, cellekultur in vitro, celletransformasjon ved fysikalsk-kjemiske agenser eller 
genoverføring.
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b)  Karakterisering av virksomt stoff/virksomme stoffer

Alle relevante opplysninger skal legges fram om karakteriseringen av den aktuelle cellepopulasjonen 
med hensyn til identitet (anvendte arter, kromosombåndanalyser, morfologisk analyse), renhet (fremmede 
mikrobielle agenser og cellulære forurensende stoffer), styrke (definert biologisk aktivitet) og egnethet 
(karyologi og prøving for svulstframkallende evne) for den beregnede medisinske bruk.

c)  Farmasøytisk utvikling av det ferdige preparatet

Det skal legges fram opplysninger både om benyttet tilførselsmåte (intravenøs infusjon, lokal injeksjon, 
transplantasjonskirurgi) og om bruken av mulig medisinsk tilleggsutstyr (biokompatible polymerer, 
matrise, fibre, kuler) med hensyn til biokompatibilitet og holdbarhet.

d)  Sporbarhet

Det skal legges fram et detaljert flytdiagram for sporing av legemidlene fra giver til ferdig preparat.

3.  SÆRLIGE KRAV TIL LEGEMIDLER (FRA MENNESKER OG XENOGENE) FOR GENTERAPI OG 
SOMATISK CELLETERAPI MED HENSYN TIL MODUL 4 OG 5

3.1.  Modul 4

For legemidler for genterapi og somatisk celleterapi erkjennes det at de konvensjonelle kravene i modul 
4 for preklinisk prøving av legemidler ikke alltid er hensiktsmessige på grunn av legemidlenes unike 
og forskjelligartede strukturelle og biologiske egenskaper, herunder en høy grad av artsspesifisitet, 
personspesifisitet, immunologiske barrierer og ulikheter i pleiotropisk respons.

Begrunnelsen for den prekliniske utviklingen og kriteriene for valg av relevante arter og modeller skal 
behandles utførlig i modul 2.

Det kan være nødvendig å identifisere eller utvikle nye dyremodeller til støtte ved ekstrapoleringen av 
spesifikke funn vedrørende funksjonelle endepunkter og giftigheten ved legemidlenes aktivitet in vivo hos 
mennesker. Den vitenskapelige begrunnelsen for bruken av disse sykdomsdyremodellene som støtte for 
sikkerhet og som konseptbevis for virkningen skal legges fram.

3.2.  Modul 5

Virkningen av legemidler for avansert terapi må dokumenteres som beskrevet i modul 5. For noen legemidler 
og terapeutiske indikasjoner kan det imidlertid være umulig å foreta konvensjonelle kliniske forsøk. Ethvert 
avvik fra de eksisterende retningslinjer skal begrunnes i modul 2.

Den kliniske utviklingen  av legemidler for avansert terapi vil nødvendigvis ha noen særtrekk, da de 
virksomme stoffene er komplekse og labile. Den krever at det tas ytterligere hensyn på grunn av spørsmål 
knyttet til cellenes levedyktighet, formering, migrasjon og differensiering (somatisk celleterapi), på grunn av 
de spesielle kliniske omstendighetene ved bruk av slike legemidler, eller på grunn av den spesielle virkemåten 
gjennom genekspresjon (somatisk genterapi).

De spesielle risikoene ved slike legemidler som følge av mulig forurensning med smittestoffer må behandles 
i søknaden om markedsføringstillatelse for legemidler for avansert terapi. Det bør legges særlig vekt både på 
de tidlige leddene i utviklingen, herunder valget av givere når det gjelder legemidler for celleterapi, og på det 
terapeutiske inngrepet som helhet, herunder riktig håndtering og tilførsel av produktet.

Videre bør søknadens modul 5 der det er relevant inneholde opplysninger om tiltakene for overvåking og 
kontroll av de levende cellenes funksjoner og utvikling hos mottakeren for å hindre overføring av smittestoffer 
til mottakeren og begrense risikoen for folkehelsen mest mulig.
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3.2.1.  Undersøkelser om human farmakologi og virkning

Humanfarmakologiske undersøkelser bør gi opplysninger om forventet virkemåte, forventet virkning basert på 
begrunnede endepunkter, biodistribusjon, passende dose og tilførselsplan, samt om hvilke tilførselsmåter eller 
bruksvilkår som er ønskelige for undersøkelsene av virkning.

Det kan forekomme at det ikke er relevant med konvensjonelle farmakokinetiske undersøkelser for enkelte 
legemidler for avansert terapi. Noen ganger er det ikke mulig å gjennomføre undersøkelser med friske frivillige 
forsøkspersoner, og det vil være vanskelig å fastsette dose og kinetikk i kliniske forsøk. Det er imidlertid 
nødvendig å undersøke legemiddelets distribusjon og atferd in vivo, herunder cellenes formering og funksjon 
over lang tid samt omfang, genproduktets distribusjon og den ønskede genekspresjons varighet. Egnede 
prøvinger skal benyttes og om nødvendig utvikles for sporing av celleproduktet eller cellen som uttrykker 
det ønskede genet i menneskekroppen, samt for overvåking av funksjonen for de tilførte eller transfekterte 
cellene.

Vurderingen av virkningen av og sikkerheten ved et legemiddel for avansert terapi må omfatte en nøye 
beskrivelse og vurdering av den terapeutiske framgangsmåten i sin helhet, herunder spesielle tilførselsveier 
(som transfeksjon av celler ex vivo, manipulering in vitro eller bruk av intervensjonsteknikker) og prøving 
av eventuelle tilknyttede terapier (herunder immunsuppressiv behandling, antivirusbehandling og cytotoksisk 
behandling).

Hele framgangsmåten må prøves i kliniske forsøk og beskrives i produktopplysningene.

3.2.2.  Sikkerhet

Sikkerhetsspørsmål som følge av immunsvar på legemidlene eller på de uttrykte proteinene, immunavvisning, 
immunsuppresjon og sammenbrudd av immunisoleringsutstyr skal tas i betraktning.

Visse legemidler for avansert celleterapi og for somatisk celleterapi (f.eks. legemidler for xenogen celleterapi 
og visse legemidler for genoverføring) kan inneholde replikasjonsdyktige partikler og/eller smittestoffer. Det 
kan være nødvendig å overvåke pasienten for å undersøke om det utvikles infeksjoner og/eller patologiske 
følgetilstander i tiden før og/eller etter godkjenning, og å utvide denne overvåkingen til å omfatte personer 
som er i nær kontakt med pasienten, herunder helsepersonell.

Risikoen for forurensning med potensielt overførbare agenser kan ikke fjernes helt ved bruken av visse 
legemidler for somatisk celleterapi og av visse legemidler for genoverføring. Risikoen kan imidlertid 
minimeres ved egnede tiltak som beskrevet i modul 3.

Tiltakene som inngår i framstillingsprosessen, må suppleres med tilhørende prøvingsmetoder, kvalitetskontro
llprosesser og egnede overvåkingsmetoder som må beskrives i modul 5.

Bruken av visse legemidler for avansert somatisk celleterapi kan måtte begrenses, midlertidig eller permanent, 
til institusjoner som har dokumentert ekspertise og anlegg for å sikre en særlig oppfølging av pasientenes 
sikkerhet. Det kan være relevant med en tilsvarende begrensning for visse legemidler for genterapi som det er 
knyttet en mulig risiko for replikasjonsdyktige smittestoffer til.

De langsiktige sidene ved overvåkingen for å undersøke om det utvikles senkomplikasjoner, skal også tas opp 
og behandles i søknaden der det er relevant.

Der det er hensiktsmessig, skal søkeren legge fram en detaljert risikohåndteringsplan med kliniske data og 
laboratoriedata om pasienten, epidemiologiske data som dukker opp etter hvert og, dersom det er relevant, 
data fra arkivmateriale av vevsprøver fra giveren og mottakeren. Et slikt system er nødvendig for å sikre at 
legemiddelet kan spores og at det kan reageres raskt ved mistenkelige mønstre av uønskede hendelser.
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4.  SÆRLIG ERKLÆRING OM LEGEMIDLER FOR XENOTRANSPLANTASJON

I dette vedlegg menes med xenotransplantasjon enhver behandling som innebærer transplantasjon, implantasjon 
eller infusjon til en mottaker av enten levende vev eller organer fra dyr eller av menneskelige kroppsvæsker, 
celler, vev eller organer som har hatt kontakt ex vivo med levende celler, vev eller organer fra dyr.

Det skal legges særlig vekt på utgangsmaterialene.

I den forbindelse skal det gis detaljerte opplysninger om følgende elementer i samsvar med særlige 
retningslinjer:

 – Dyrenes opprinnelse

 – Dyrehold og -skjøtsel

 – Genmodifiserte dyr (utviklingsmetoder, karakterisering av transgene celler, det innsatte eller det fjernede 
genets art)

 – Tiltak for å hindre og overvåke infeksjoner hos dyr som er kilde/giver

 – Undersøkelse for smittestoffer

 – Anlegg

 – Kontroll av utgangsmaterialer og råstoffer

 – Sporbarhet
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/70/EF

av 17. juli 2003

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av mekoprop, mekoprop-P og  
propikonazol som aktive stoffer(*)

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 2003/68/EF(2), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 
11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 
for gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet 
omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), ble 
det 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 mekoprop, 
mekoprop-P og propikonazol.

2) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers helse 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene 
fastsatt i forordning (EØF) nr. 3600/92 for en rekke 
forskjellige bruksområder som de respektive melderne 
har foreslått. Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 933/9
4 av 27. april 1994 om utarbeiding av listen over aktive 
stoffer i plantefarmasøytiske produkter og utpeking av 
rapporterende medlemsstater for gjennomføringen av 
forordning (EØF) nr. 3600/92(5), sist endret ved foror
dning (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 artikkel 7 nr. 1 boks
tav c) i forordning (EØF) nr. 3600/92: for mekoprop: 
rapporterende medlemsstat Danmark, all relevant 
informasjon ble oversendt 31. august 1999; for 
mekoprop-P: rapporterende medlemsstat Danmark, all 
relevant informasjon ble oversendt 7. januar 1999; for 
propikonazol: rapporterende medlemsstat Finland, all 
relevant informasjon ble oversendt 30. november 1998.

3) Disse vurderingsrapportene er behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

4) Behandlingen av alle aktive stoffer ble avsluttet 
15. april 2003 med Kommisjonens sammenfattende 
rapporter om mekoprop, mekoprop-P og propikonazol.

5) Ved vurderingen av mekoprop, mekoprop-P og 
propikonazol ble det ikke avdekket noen uavklarte 
spørsmål eller problemer som ville ha krevd samråd med 
Vitenskapskomiteen for planter.

6) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder mekoprop, 
mekoprop-P eller propikonazol, generelt kan forventes å 
oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) 
og b) i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til 
de bruksområder som er undersøkt og beskrevet i 
Kommisjonens sammenfattende rapport. Disse aktive 
stoffene bør derfor oppføres i vedlegg I for å sikre 
at godkjenning av plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder disse aktive stoffene, kan gis i samsvar med 
direktivets bestemmelser i alle medlemsstater.

7) 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.

8) Før et aktivt stoff føres opp i vedlegg I, bør medlemsstatene 
og berørte parter gis en rimelig frist til å forberede seg på 
de nye kravene som følger av oppføringen.

9) Etter oppføringen av stoffene bør medlemsstatene få 
en rimelig frist til å gjennomføre bestemmelsene i 
direktiv 91/414/EØF med hensyn til plantefarmasøytiske 
produkter som inneholder mekoprop, mekoprop-P eller 
propikonazol, og særlig for å vurdere eksisterende 
godkjenninger for å sikre at vilkårene for de 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 fullstendige dokumentasjonen for 
hvert enkelt plantefarmasøytisk produkt i samsvar med 
de ensartede prinsippene fastsatt i direktiv 91/414/EØF.

10) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 23.7.2003, s. 9, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 7.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s 1. 
(2) EUT L 177 av 16.7.2003, s. 12.
(3) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10.
(4) EFT L 259 av 13.10.2000, s. 27.
(5) EFT L 107 av 28.4.1994, s. 8.
(6) EFT L 225 av 22.9.1995, s. 1.
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11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 30. november 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. desember 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 godkjenningen for hvert 
enkelt plantefarmasøytiske produkt som inneholder mekoprop, 
mekoprop-P eller propikonazol på nytt for å sikre at vilkårene 
for disse aktive stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er 
oppfylt. Ved behov, og senest innen 30. november 2004, skal 
de endre eller tilbakekalle godkjenningen.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder mekoprop, 
mekoprop-P eller propikonazol, 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 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 artikkel 4 nr. 1 
bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. Ved behov, og 
senest innen 31. mai 2008, skal de endre eller tilbakekalle 
godkjenningen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. juni 2004.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. juli 2003.

 For Kommisjonen
 David Byrne

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 25. juli 2003

om lenging av det tidsrommet som er fastsett i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF(*)

[meldt under nummeret K(2003) 2692]

(2003/565/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om 
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist endra 
ved kommisjonsdirektiv 2003/68/EF(2), særleg artikkel 8 nr. 2 
tredje leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  I artikkel 8 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF er det fastsett at ein 
medlemsstat gjennom eit tidsrom på tolv år etter at det er 
gjeve melding om det nemnde direktivet, kan godkjenne 
marknadsføring på territoriet sitt av plantefarmasøytiske 
produkt som inneheld aktive stoff som ikkje er nemnde 
i vedlegg I til det nemnde direktivet, og som alt finst på 
marknaden to år etter datoen då det er gjeve melding 
om direktivet, samstundes som desse stoffa gradvis vert 
granska innanfor ramma av eit arbeidsprogram.

2)  I kommisjonsforordning (EF) nr. 1112/2002(3) er det 
fastsett nærmare reglar for gjennomføringa av det fjerde 
stadiet i det arbeidsprogrammet som er nemnt i artikkel 8 
nr. 2 i direktiv 91/414/EØF. Dette programmet er framleis 
i gang, og det har enno ikkje vore mogleg å ta noka 
endeleg avgjerd når det gjeld ei rekkje aktive stoff.

3)  Kommisjonen la fram framdriftsrapporten sin  
26. juli 2001(4). Rapporten konkluderte med at framdrifta 
ikkje har vore så god som det opphavleg var venta, 
og at fristen difor bør lengjast for dei aktive stoffa 
som industrien har plikta seg til å førebu naudsynt 
dokumentasjon for innan dei fastsette fristane.

4)  For desse aktive stoffa bør det tidsrommet som er 
fastsett i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF, lengjast 
for at det skal vere mogleg å få sendt inn og vurdert 
dokumentasjonen.

5)  Denne lenginga vil ikkje verke inn på høvet til å føre opp 
eller ikkje føre opp nye einskilde aktive stoff i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF slik det er fastsett i artikkel  
8 nr. 2 fjerde leddet i det nemnde direktivet.

6)  Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Tidsrommet på tolv år, som er fastsett i artikkel 8 nr. 2 i 
direktiv 91/414/EØF, vert lengt fram til 31. desember 2008 
for dei aktive stoffa som er førde opp i vedlegget til dette 
vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. juli 2003.

 For Kommisjonen

 David Byrne

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 31.7.2003, s. 40, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 7.

(1) TEF L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) TEU L 177 av 16.7.2003, s. 12.
(3) TEF L 168 av 27.6.2002, s. 14.
(4) KOM(2001) 444, endeleg utgåve.
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(2E,13Z)-Oktadekadien-1-yl-acetat

(3E,13Z)-Oktadekadien-1-yl-acetat

(3Z,13Z)-Oktadekadien-1-yl-acetat

(7E,9E)-Dodekadienylacetat

(7E,9Z)-Dodekadienylacetat

(7Z,11E)-Heksadekadien-1-yl-acetat

(7Z,11Z)-Heksadekadien-1-yl-acetat

(9Z,12E)-Tetradekadien-1-yl-acetat

(E)-11-Tetradecenylacetat

(E)-8-Dodecenylacetat

(E,E)-8,10-Dodekadien-1-ol

(E/Z)-8-Dodecenylacetat

(E/Z)-9-Dodecen-1-ol

(E/Z)-9-Dodecenylacetat

(Z)-11-Heksadecen-1-ol

(Z)-11-Heksadecen-1-yl-acetat

(Z)-11-Heksadecenal

(Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat

(Z)-13-Heksadecen-11-ynyl-acetat

(Z)-13-Oktadecenal

(Z)-7-Tetradecenal

(Z)-8-Dodecenol

(Z)-8-Dodecenylacetat

(Z)-9-Dodecenylcetat

(Z)-9-Heksadecenal

(Z)-9-Tetradecenylacetat

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Dokosatetraen-1-yl-isobutyrat

1,4-Diaminobutan (Putrescin)

1,7-Dioksaspiro-5,5-undekan

1-Dekanol

1-Naftylacetamid

1-Naftyleddiksyre

1-Naftyleddiksyreetylester

1-Tetradekanol

2,6,6-Trimetylbisyklo(3.1.1)hept-2-en-4-ol

2-Naftyloksyacetamid

2-Naftyloksyeddiksyre

2-Fenylfenol (medrekna natriumsalt)

3,7,11-Trimetyl-1,6,10-dodekatrien-3-ol (Nerolidol)

3,7-Dimetyl-2,6-oktadien-1-ol (Geraniol)

5-Decen-1-ol

5-Decen-1-yl-acetat

6-Benzyladenin

Eddiksyre

Aluminiumammoniumsulfat

Aluminiumfosfid

Aluminiumsulfat

Følgjande aminosyrer:

Gamma-aminosmørsyre

L-glutaminsyre

L-tryptofan

Ammoniumacetat

Ammoniumkarbonat

Antrakinon

Azadiraktin

Dippelsolje

Brodifakum

Bromadiolon

Kalsiumkarbid

Kalsiumklorid

Karbondioksid

Kitosan

Kloralose

Klorfacinon

cis-Zeatin

Sitronellol

Sitrusekstrakt

Cystein

Denatoniumbenzoat

Didecyldimetylammoniumklorid

Difenakum

Dodekan-1-yl-acetat

Dodecylalkohol

EDTA og salt av dette

Etanol

Etoksykin

Eten

Farnesol/(Z,E)-3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrien-1-ol

VEDLEGG

LISTE OVER AKTIVE STOFF SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 1

A. Kjemiske aktive stoff
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Følgjande feittsyrer:

Dekansyre

Metylester av feittsyrer

Kaliumsalt av feittsyrer

Heptansyre

Kaprylsyre

Oleinsyre

Pelargonsyre

Feittalkohol

Folinsyre

Formaldehyd

Maursyre

Kvitlaukekstrakt

Gelatin

Gibberellinsyre

Gibberellin

Glutaraldehyd

Grapefruktkjerneekstrakt

Hydrogenperoksid

Hydrolyserte protein

Indolyleddiksyre

Indolylsmørsyre

Jarnsulfat

Kaolin

Kiselgur (diatoméjord)

Lecitin

Svovelpolysulfid

Magnesiumfosfid

Maltdekstrin

Ringblomsterekstrakt

Metylnonylketon

Ekstrakt av Mimosa Tenuiflora

Nikotin

Parafinolje

Pepar

Pereddiksyre

Jordoljer

Foksim

Følgjande planteoljer:

Solbærknoppolje

Sitronelleolje

Kryddernellikolje

Daphneolje

Eterisk olje (Eugenol)

Eteriske oljer

Eukalyptusolje

Guajaktreolje

Kvitlaukolje

Sitrongrasolje

Merianolje

Olivenolje

Appelsinolje

Furuolje

Rapsolje

Soyaolje

Grønmynteolje

Solsikkeolje

Timianolje

Ylang-ylang-olje

Kaliumhydrogenkarbonat

Kaliumpermanganat

Pyretrin

Kvartssand

Kvassia

Følgjande repellentar (luktemne) av animalsk eller vegetabilsk 
opphav:

Blodmjøl

Eteriske oljer

Feittsyrer, fiskeolje

Fiskeolje

Sauefeitt

Tallolje

Rå tallolje

Rotenon

Havalgeekstrakt

Tang og tare

Natriumaluminiumsilikat

Natriumhydrogenkarbonat

Natriumhypokloritt

Natriumlaurylsulfitt

Natriummetabisulfitt

Natrium-p-toluensulfonkloramid

Svovel og svoveldioksid

Svovelsyre

Trikalsiumfosfat

Trimetylaminhydroklorid

Urea

Kveitegluten

Sinkfosfid
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Bacillus sphaericus

Bacillus thuringiensis, underarten aizawai

Bacillus thuringiensis, underarten israelensis

Bacillus thuringiensis, underarten kurstaki

Bacillus thuringiensis, underarten tenebrionis

Beauveria bassiana

Beauveria brongniartii (syn. B. tenella)

Granulose-virus hjå Cydia pomonella

Metarhizium anisopliae

Nukleær polyhedrose-virus hjå Neodiprion sertifer

Phlebiopsis gigantea

Streptomyces griseoviridis

Trichoderma harzianum

Trichoderma polysporum

Trichoderma viride

Verticillium dahliae

Verticillium lecanii

B. Mikroorganismar
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/79/EF

av 13. august 2003
om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av Coniothyrium minitans som aktivt stoff(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), 
sist endret ved kommisjonsdirektiv 2003/70/EF(2), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok de tyske myndigheter 10. september 1997 en søknad 
fra Prophyta GmbH, heretter kalt søkeren, om oppføring 
av det aktive stoffet Coniothyrium minitans i vedlegg I 
til nevnte direktiv. Ved kommisjonsvedtak 98/676/EF(3), 
endret ved vedtak 2002/748/EF(4), ble det bekreftet 
at dokumentasjonen var «fullstendig» i den forstand 
at den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene 
til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til 
direktiv 91/414/EØF.

2)  Virkningene av dette aktive stoffet på menneskehelsen 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene 
i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for 
de bruksområdene som søkerne har foreslått. Den 
rapporterende medlemsstaten framla et utkast til en 
vurderingsrapport om stoffet for Kommisjonen 13. mars 
2000.

3)  Utkastet til vurderingsrapport er blitt behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen ble 
avsluttet 4. juli 2003 med Kommisjonens sammenfattende 
rapport om Coniothyrium minitans.

4)  Behandlingen avdekket ingen uavklarte spørsmål eller 
bekymringer, noe som ville ha krevd rådspørring av Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet.

5)  De ulike undersøkelsene viser at plantefarmasøytiske 
produkter som inneholder Coniothyrium minitans, i 
alminnelighet kan forventes å oppfylle kravene fastsatt 
i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/
EØF på bakgrunn av direktivets artikkel 5 nr. 3, særlig 
for de bruksområder som er undersøkt og beskrevet i 
Kommisjonens sammenfattende rapport. Dette aktive 
stoffet bør derfor oppføres i vedlegg I for å sikre at 

 plantefarmasøytiske produkter som inneholder dette 
aktive stoffet, kan godkjennes i samsvar med direktivets 
bestemmelser i alle medlemsstater.

6)  Selv om det ennå ikke er vedtatt ensartede prinsipper 
for mikroorganismer, bør medlemsstatene anvende de 
alminnelige bestemmelsene i artikkel 4 i direktivet når 
de gir godkjenninger. Medlemsstatene bør sørge for at 
den endelige versjonen av den sammenfattende rapporten 
(unntatt opplysninger som er fortrolige i henhold til 
artikkel 14 i direktiv 91/414/EØF) er tilgjengelig, eller at 
den gjøres tilgjengelig for berørte parter.

7)  Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig 
frist til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/
EØF med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder Coniothyrium minitans, og særlig til å vurdere 
eksisterende midlertidige godkjenninger på ny og til 
senest innen utgangen av denne fristen å gjøre om disse 
godkjenningene til endelige godkjenninger, endre dem 
eller tilbakekalle dem i samsvar med bestemmelsene 
i direktiv 91/414/EØF.

8)  Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF skal endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2004 vedta og offentliggjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2004.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 14.8.2003, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
20 av 22.4.2004, s. 7.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s.1.
(2) EUT L 184 av 23.7.2003, s. 9.
(3) EFT L 317 av 26.11.1998, s. 47.
(4) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 19.

2006/EØS/30/08
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

1.  Medlemsstatene skal vurdere godkjenningen for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som inneholder Coniothyrium 
minitans, for å påse at vilkårene i tilknytning til dette aktive 
stoffet oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. 
De skal om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen i 
samsvar med direktiv 91/414/EØF før 30. juni 2004.

2.  Plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
Coniothyrium minitans, enten som eneste aktive stoff eller 
som ett av flere aktive stoffer som alle er oppført i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF 31. desember 2004, skal vurderes på 
nytt av medlemsstatene på grunnlag av opplysninger som 
oppfyller kravene i vedlegg III til direktivet. På grunnlag av 

denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller 
vilkårene oppført i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i 
direktiv 91/414/EØF. De skal om nødvendig og senest 30. juni 
2005 endre eller tilbakekalle godkjenningen for det aktuelle 
plantefarmasøytiske produkt.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. januar 2004.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. august 2003.

 For Kommisjonen

 David Byrne

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/81/EF

av 5. september 2003

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av molinat, tiram og ziram som aktive stoffer(*)

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 2003/79/EF(2), særlig artikkel 
6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. 
desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet 
omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), ble det 
fastsatt en liste over aktive stoffer som skal vurderes med 
henblikk på en mulig oppføring i vedlegg I til direktiv 
91/414/EØF. Denne listen omfatter molinat, tiram og 
ziram.

2) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 
helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3600/92 for 
en rekke bruksområder som de respektive 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 rapporterende 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 vurderingsrapportene og 
anbefalingene til Kommisjonen i samsvar med artikkel 
7 nr. 1 bokstav c) i forordning (EØF) nr. 3600/92: 
for molinat: rapporterende medlemsstat Portugal, all 
relevant informasjon ble oversendt 30. november 
1998; for tiram: rapporterende medlemsstat Belgia, all 
relevant informasjon ble oversendt 15. januar 1998; for 
ziram: rapporterende medlemsstat Belgia, all relevant 
informasjon ble oversendt 9. juni 1998.

3) Vurderingsrapportene er behandlet av medlemsstatene og 
Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen.

4) Behandlingen av alle aktive stoffer ble avsluttet 4. juli 
2003 med Kommisjonens sammenfattende rapporter om 
molinat, tiram og ziram.

5) Ved behandlingen av molinat, tiram og ziram ble det 
ikke avdekket noen uavklarte spørsmål eller problemer 
som ville ha krevd samråd med Vitenskapskomiteen for 
planter.

6) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder molinat, 
tiram eller ziram, generelt kan forventes å oppfylle 
kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 
91/414/EØF, særlig for de bruksområder som er undersøkt 
og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 
Disse aktive stoffene bør derfor oppføres i vedlegg I for 
å sikre at godkjenning av plantefarmasøytiske produkter 
som inneholder disse aktive stoffene, kan gis i samsvar 
med direktivets bestemmelser i alle medlemsstater.

7) Før et aktivt stoff føres opp i vedlegg I, bør medlemsstatene 
og de berørte parter gis en rimelig frist til å forberede seg 
på de nye kravene som følger av oppføringen.

8) Etter oppføringen av stoffene bør medlemsstatene gis 
en rimelig frist til å gjennomføre bestemmelsene i 
direktiv 91/414/EØF med hensyn til plantefarmasøytiske 
produkter som inneholder molinat, tiram og ziram, og 
særlig for 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 fullstendige dokumentasjonen for hvert enkelt 
plantefarmasøytisk produkt i samsvar med de ensartede 
prinsippene fastsatt i direktiv 91/414/EØF.

9) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 6.9.2003, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 8.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EUT L 205 av 14.8.2003, s. 16.
(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.

2006/EØS/30/09
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. januar 2005 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 bestemmelsene fra 1. februar 2005.

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 godkjenningen for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som inneholder molinat, 
tiram eller ziram på nytt for å sikre at vilkårene for disse 
aktive stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. 
Ved behov, og senest innen 31. januar 2005, skal de endre eller 
tilbakekalle godkjenningen.

2.  Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder molinat, tiram eller 
ziram, 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 31. juli 2004, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 
ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 91/414/
EØF på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i 
nevnte direktivs vedlegg III. På grunnlag av den vurderingen 
skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene i artikkel 4 
nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. Ved behov, 
og senest innen 31. juli 2008, skal de endre eller tilbakekalle 
godkjenningen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. august 2004.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. september 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen



8.6.2006 Nr. 30/189EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
V

E
D

LE
G

G

Fø
lg

en
de

 r
ad

er
 ti

lf
øy

es
 p

å 
sl

ut
te

n 
av

 ta
be

lle
n 

i v
ed

le
gg

 I
 ti

l d
ir

ek
tiv

 9
1/

41
4/

E
Ø

F

N
r.

V
an

lig
 n

av
n,

 
id

en
tif

ik
as

jo
ns

nu
m

m
er

IU
PA

C
-b

et
eg

ne
ls

e
R

en
he

t(
1 )

Ik
ra

ft
tr

ed
el

se
U

tlø
ps

da
to

 f
or

 o
pp

fø
ri

ng
en

Sæ
rl

ig
e 

be
st

em
m

el
se

r

«7
2

M
ol

in
at

 

C
A

S-
nr

. 2
21

2-
67

-1
 

C
IP

A
C

-n
r. 

23
5

S-
et

yl
az

ep
an

-1
-k

ar
bo

tio
at

, 

S-
et

yl
pe

rh
yd

ro
az

e-
pi

n-
1-

ka
rb

ot
io

at
, 

S-
et

yl
pe

rh
yd

ro
az

ep
in

-1
-

tio
ka

rb
ok

sy
la

t

95
0 

g/
kg

1.
 a

ug
us

t 2
00

4
31

. j
ul

i 2
01

4
B

ar
e 

br
uk

 s
om

 u
gr

es
sm

id
de

l k
an

 ti
lla

te
s.

V
ed

 g
je

nn
om

fø
ri

ng
en

 a
v 

de
 e

ns
ar

te
de

 p
ri

ns
ip

pe
ne

 i 
ve

dl
eg

g 
V

I 

sk
al

 d
et

 t
as

 h
en

sy
n 

til
 k

on
kl

us
jo

ne
ne

 i
 d

en
 s

am
m

en
fa

tte
nd

e 

ra
pp

or
te

n 
om

 m
ol

in
at

, 
sæ

rl
ig

 t
ill

eg
g 

I 
og

 I
I 

til
 d

en
ne

, 
so

m
 

sl
ut

tb
eh

an
dl

et
 a

v 
D

en
 f

as
te

 k
om

ité
 f

or
 n

æ
ri

ng
sm

id
de

lk
je

de
n 

og
 d

yr
eh

el
se

n 
4.

 ju
li 

20
03

. 
V

ed
 d

en
ne

 s
am

le
de

 v
ur

de
ri

ng
en

 

sk
al

 m
ed

le
m

ss
ta

te
ne

—
 

vi
e 

ve
rn

 a
v 

gr
un

nv
an

n 
sæ

rl
ig

 o
pp

m
er

ks
om

he
t 

nå
r 

de
t 

ak
tiv

e 
st

of
fe

t 
an

ve
nd

es
 

i 
om

rå
de

r 
m

ed
 

så
rb

ar
e 

jo
rd

- 
og

/e
lle

r 
kl

im
af

or
ho

ld
. 

O
m

 
nø

dv
en

di
g 

bø
r 

de
t 

tr
ef

fe
s 

ri
si

ko
re

du
se

re
nd

e 
til

ta
k,

—
 

vi
e 

m
ul

ig
he

te
n 

fo
r 

at
 d

et
 a

kt
iv

e 
st

of
fe

t 
ka

n 
sp

re
s 

ov
er

 

ko
rt

e 
av

st
an

de
r 

gj
en

no
m

 lu
ft

en
, s

æ
rl

ig
 o

pp
m

er
ks

om
he

t.
73

T
ir

am
 

C
A

S-
nr

. 1
37

-2
6-

8  

C
IP

A
C

-n
r. 

24

te
tr

am
et

yl
tiu

ra
m

di
su

lf
id

, 

bi
s(

di
m

et
yl

tio
ka

rb
am

oy
l)

-

di
su

lf
id

96
0 

g/
kg

1.
 a

ug
us

t 2
00

4
31

. j
ul

i 2
01

4
B

ar
e 

br
uk

 
so

m
 

so
pp

dr
ep

en
de

 
m

id
de

l 
el

le
r 

re
pe

lle
nt

 
ka

n 

til
la

te
s.

V
ed

 g
je

nn
om

fø
ri

ng
en

 a
v 

de
 e

ns
ar

te
de

 p
ri

ns
ip

pe
ne

 i 
ve

dl
eg

g 
V

I 
sk

al
 d

et
 t

as
 h

en
sy

n 
til

 k
on

kl
us

jo
ne

ne
 i

 d
en

 s
am

m
en

fa
tte

nd
e 

ra
pp

or
te

n 
om

 t
ir

am
, 

sæ
rl

ig
 t

ill
eg

g 
I 

og
 I

I 
til

 d
en

ne
, 

so
m

 
sl

ut
tb

eh
an

dl
et

 a
v 

D
en

 f
as

te
 k

om
ité

 f
or

 n
æ

ri
ng

sm
id

de
lk

je
de

n 
og

 d
yr

eh
el

se
n 

4.
 ju

li 
20

03
. 

V
ed

 d
en

ne
 s

am
le

de
 v

ur
de

ri
ng

en
 

sk
al

 m
ed

le
m

ss
ta

te
ne

—
 

vi
e 

ve
rn

 
av

 
va

nn
or

ga
ni

sm
er

 
sæ

rl
ig

 
op

pm
er

ks
om

he
t. 

O
m

 n
ød

ve
nd

ig
 b

ør
 v

ilk
år

en
e 

fo
r 

go
dk

je
nn

in
g 

om
fa

tte
 

ri
si

ko
re

du
se

re
nd

e 
til

ta
k,

—
 

vi
e 

ve
rn

 a
v 

sm
å 

pa
tte

dy
r 

og
 f

ug
le

r 
sæ

rl
ig

 o
pp

m
er

ks
om

he
t 

nå
r 

st
of

fe
t 

br
uk

es
 t

il 
fr

øb
ei

si
ng

 o
m

 v
år

en
. O

m
 n

ød
ve

nd
ig

 
bø

r 
de

t t
re

ff
es

 r
is

ik
or

ed
us

er
en

de
 ti

lta
k.

74
Z

ir
am

 

C
A

S-
nr

. 1
37

-3
0-

4 

C
IP

A
C

-n
r. 

31

zi
nk

-b
is

(d
im

et
yl

di
tio

-

ka
rb

am
at

)

95
0 

g/
kg

 (
FA

O
-s

pe
si

fi
ka

-
sj

on
)

A
rs

en
ik

k:
 h

øy
st

 2
50

 m
g/

kg

V
an

n:
 h

øy
st

 1
,5

%

1.
 a

ug
us

t 2
00

4
31

. j
ul

i 2
01

4
B

ar
e 

br
uk

 
so

m
 

so
pp

dr
ep

en
de

 
m

id
de

l 
el

le
r 

re
pe

lle
nt

 
ka

n 
til

la
te

s.
V

ed
 g

je
nn

om
fø

ri
ng

en
 a

v 
de

 e
ns

ar
te

de
 p

ri
ns

ip
pe

ne
 i 

ve
dl

eg
g 

V
I 

sk
al

 d
et

 t
as

 h
en

sy
n 

til
 k

on
kl

us
jo

ne
ne

 i
 d

en
 s

am
m

en
fa

tte
nd

e 
ra

pp
or

te
n 

om
 m

ol
in

at
, 

sæ
rl

ig
 t

ill
eg

g 
I 

og
 I

I 
til

 d
en

ne
, 

so
m

 
sl

ut
tb

eh
an

dl
et

 a
v 

D
en

 f
as

te
 k

om
ité

 f
or

 n
æ

ri
ng

sm
id

de
lk

je
de

n 
og

 d
yr

eh
el

se
n 

4.
 ju

li 
20

03
. 

V
ed

 d
en

ne
 h

el
he

tli
ge

 v
ur

de
ri

ng
en

 
sk

al
 m

ed
le

m
ss

ta
te

ne
—

 
vi

e 
ve

rn
 a

v 
le

dd
yr

 u
te

nf
or

 m
ål

gr
up

pe
n 

og
 v

an
no

rg
an

is
m

er
 

sæ
rl

ig
 o

pp
m

er
ks

om
he

t. 
O

m
 n

ød
ve

nd
ig

 b
ør

 d
et

 t
re

ff
es

 
ri

si
ko

re
du

se
re

nd
e 

til
ta

k,
—

 
ob

se
rv

er
e 

fo
rb

ru
ke

rn
es

 
ak

ut
te

 
ek

sp
on

er
in

g 
gj

en
no

m
 

ko
st

en
 

m
ed

 
he

nb
li

kk
 

på
 

fr
am

ti
di

ge
 

en
dr

in
ge

r 
av

 
gr

en
se

ve
rd

ie
r 

fo
r 

re
st

m
en

gd
er

.
(1 )

 D
en

 s
am

m
en

fa
tte

nd
e 

ra
pp

or
te

n 
in

ne
ho

ld
er

 n
æ

rm
er

e 
op

pl
ys

ni
ng

er
 o

m
 d

et
 a

kt
iv

e 
st

of
fe

ts
 id

en
tit

et
 s

am
t s

pe
si

fi
ka

sj
on

 a
v 

st
of

fe
t.»



Nr. 30/190 8.6.2006EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSDIREKTIV 2003/84/EF

av 25. september 2003

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flurtamon, flufenacet, jodsulfuron, dimetenamid-p, 
pikoksystrobin, fostiazat og siltiofam som aktive stoffer(*)

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 2003/79/EF(2), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok franske myndigheter 15. februar 1994 en søknad 
fra Rhône-Poulenc Agro France (nå Bayer CropScience) 
om oppføring av det aktive stoffet flurtamon i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 
1996/341/EF(3) ble det bekreftet at dokumentasjonen 
var «fullstendig» i den forstand at den i prinsippet kunne 
anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt 
i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

2) Frankrike mottok 1. februar 1996 en søknad i henhold til 
artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra Bayer AG (nå 
Bayer CropScience) om flufenacet (tidligere betegnelse: 
flutiamid). Søknaden ble ved kommisjonsvedtak 97/362/
EF(4) erklært å være fullstendig.

3) Tyskland mottok 14. desember 1998 en søknad i henhold 
til artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra Hoechst 
Schering AgrEvo GmbH (nå Bayer CropScience) om 
jodsulfuron (morstoff for jodsulfuron-metyl-natrium). 
Søknaden ble ved kommisjonsvedtak 1999/392/EF(5) 
erklært å være fullstendig.

4) Tyskland mottok 16. april 1999 en søknad i henhold til 
artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra BASF AG om 
dimetenamid-p. Søknaden ble ved kommisjonsvedtak 
1999/555/EF(6) erklært å være fullstendig.

5) Irland mottok 26. mai 1999 en søknad i henhold til 
artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra Zeneca 
Agrochemicals (nå Syngenta) om pikoksystrobin. 
Søknaden ble ved kommisjonsvedtak 1999/555/EF 
erklært å være fullstendig.

6) Det forente kongerike mottok 5. mars 1996 en søknad i 
henhold til artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra ISK 
Biosciences Europe SA om fostiazat. Søknaden ble ved 
kommisjonsvedtak 97/362/EF erklært å være fullstendig.

7) Irland mottok 14. desember 1998 en søknad i henhold til 
artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra Monsanto Crop 
Protection om siltiofam (tidligere betegnelse siltiopham). 
Søknaden ble ved kommisjonsvedtak 1999/392/EF 
erklært å være fullstendig.

8) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers helse 
og på 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 medlemsstater 
framla et utkast til vurderingsrapport for stoffet for 
Kommisjonen 21. mai 1997 (flurtamon), 6. januar 1998 
(flufenacet), 30. mai 2000 (jodsulfuron), 26. september 
2000 (dimetenamid-p), 11. juni 2001 (pikoksystrobin), 
18. mars 1998 (fostiazat) og 2. oktober 2000 (siltiofam).

9) Utkastene til vurderingsrapporter er behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen ble 
avsluttet 4. juli 2003 med Kommisjonens sammenfattende 
rapport om flurtamon, flufenacet, jodsulfuron, 
dimetenamid-p, pikoksystrobin, fostiazat og siltiofam.

10) Ved behandlingen av jodsulfuron, dimetenamid-p, 
pikoksystrobin og siltiofam ble det ikke avdekket noen 
uavklarte spørsmål eller problemer som ville ha krevd 
samråd med Vitenskapskomiteen for planter.

11) Dokumentene og opplysningene om flurtamon ble 
også framlagt for Vitenskapskomiteen for planter for 
separat samråd. Vitenskapskomiteen for planter ble 
rådspurt to ganger, hovedsakelig for å få en vurdering 
av mulig utlekking av to av det aktive stoffets 
metabolitter, 3-trifluormetylbenzosyre (TFMBA) 
og trifluoreddiksyre (TFAA). I en første uttalelse(7) 
anbefalte Vitenskapskomiteen at med hensyn til TFMBA 
skulle jord med en pH-verdi på mellom 7 og 8 inngå i 
opptaksundersøkelser av denne metabolitten. Med hensyn 
til metabolitten TFAA fant komiteen at de tilgjengelige 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 30.9.2003, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
20 av 22.4.2004, s. 8.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EUT L 228 av 12.9.2003, s. 11.
(3) EFT L 130 av 31.5.1996, s. 20.
(4) EFT L 152 av 11.6.1997, s. 31.
(5) EFT L 148 av 15.6.1999, s. 44.
(6) EFT L 210 av 10.8.1999, s. 22.

(7) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om oppføring av flurtamon i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter (SCP/FLURT/004-endelig, vedtatt 18. desember 1998).
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data ikke var tilstrekkelige til å vurdere risikoen for 
forurensning av grunnvannet. Søkeren foretok følgelig 
ytterligere undersøkelser for begge metabolitter. I sin 
annen uttalelse(1) konkluderte Vitenskapskomiteen med 
at konsentrasjoner av TFMBA som lekker til grunnvannet 
fra jord med en pH-verdi over 5 kan overskride 0,1 g/l i 
et lite antall tilfeller/situasjoner. Komiteen konkluderte 
videre med at metabolitten TFAA ikke utgjør noen 
uakseptabel risiko for vannorganismer via grunnvannet, 
men den toksikologiske informasjonen som var oversendt 
komiteen, var fremdeles utilstrekkelig. Anbefalingene 
fra Vitenskapskomiteen er tatt hensyn til i den videre 
behandlingen og i dette direktiv samt i den sammenfattende 
rapporten. De manglende opplysninger ble siden 
oversendt av søkeren og vurdert av den rapporterende 
medlemsstaten. Den faste komiteen konkluderte i sin 
vurdering med at det ikke ville være noen uakseptabel 
påvirkning fra metabolittene TFMBA og TFAA på miljøet 
dersom det blir truffet risikoreduserende tiltak.

12) Når det gjelder flufenacet ble Vitenskapskomiteen for 
planter bedt om å kommentere to av det aktive stoffets 
nedbrytingsprodukter (M2 and M4) som ble påvist i 
lekking fra lysimeter samt brukeres eksponering. I sin 
uttalelse(2) anså komiteen for metabolittene M2 og 
M4 at risikoen for jordorganismer utenfor målgruppen 
ennå ikke var blitt tilstrekkelig vurdert, og påviste 
dessuten nedbrytingsprodukter hvis risiko for organismer 
utenfor målgruppen trengte ytterligere vurdering. 
Komiteen mente at vurderingen av risikoen for brukere 
av flufenacet var foretatt på en tilfredsstillende måte, 
men framholdt at sammensetningens sensibiliserende 
evne krevde ytterligere oppmerksomhet. Anbefalingene 
fra Vitenskapskomiteen er tatt hensyn til i den videre 
behandlingen og i dette direktiv samt i den sammenfattende 
rapporten. De manglende opplysningene ble siden 
oversendt av søkeren og vurdert av den rapporterende 
medlemsstaten. Den faste komités vurdering konkluderte 
med at alle påviste nedbrytingsprodukters risiko for 
organismer utenfor målgruppen var akseptabel, og at 
sensibiliseringsrisikoen også ville være akseptabel 
dersom det treffes risikoreduserende tiltak.

13) Med hensyn til fostiazat ble Vitenskapskomiteen bedt om 
å ta stilling til muligheten for utlekking til grunnvann, 
risikoen for jordorganismer utenfor målgruppen, risikoen 
for fugler og viltlevende pattedyr og mulig risiko for 
organofosfatframkalt forsinket polynevropati (OPIDP) 
hos mennesker etter alvorlige forgiftningstilfeller. I sin 

  uttalelse(3) anså komiteen at det på grunnlag av tilgjengelig 
informasjon ikke kan utpekes noen tenkt sikker bruk 
som ikke utgjør en uakseptabel risiko for grunnvannet. 
Komiteen fastslo at det er mulig at lysimeterundersøkelser 
viser manglende utlekking for ett eller flere tenkte 
bruksområder, men ingen var blitt rapportert. Dessuten 
var risikoen som ulike metabolitter representerer for 
jordorganismer, ikke blitt tilstrekkelig undersøkt. Videre 
anså komiteen at potensialet for fugler og viltlevende 
pattedyrs eksponering via alle ovennevnte veier krever 
ytterligere undersøkelser. Endelig mente komiteen at 
hemming av NTE (nevropati-målesterase) gjennom 
fostiazat og dets isomerer ikke var blitt tilstrekkelig 
vurdert. Anbefalingene fra Vitenskapskomiteen er tatt 
hensyn til i den videre behandlingen og i dette direktiv samt 
i den sammenfattende rapporten. Etter at de manglende 
opplysningene ble oversendt av søkeren og vurdert av 
den rapporterende medlemsstaten, og idet det tas hensyn 
til hensiktsmessige risikoreduserende tiltak, konkluderte 
Den faste komité i sin vurdering med at det ikke kan 
ventes noen skadelige virkninger fra NTE-hemming 
gjennom fostiazat og dets isomerer. Den faste komités 
vurdering konkluderte videre med at den risiko det 
opprinnelige stoffet og de påviste nedbrytingsproduktene 
utgjør for grunnvann, jordorganismer, fugler og 
viltlevende pattedyr ville være akseptabel dersom det 
treffes risikoreduserende tiltak.

14) Det framgår av de forskjellige vurderingene at 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder det 
aktuelle aktive stoffet, 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 bruksområder som er undersøkt og beskrevet i 
Kommisjonens sammenfattende rapporter. Flurtamon, 
flufenacet, jodsulfuron, dimetenamid-p, pikoksystrobin, 
fostiazat og siltiofam bør derfor oppføres i vedlegg I 
for å sikre at godkjenning av plantefarmasøytiske 
produkter som inneholder de aktuelle aktive stoffene, 
kan gis i samsvar med direktivets bestemmelser i alle 
medlemsstater.

15) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist til 
å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF med 
hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
flurtamon, flufenacet, jodsulfuron, dimetenamid-p, 
pikoksystrobin, fostiazat og siltiofam, og særlig til å 
vurdere eksisterende midlertidige godkjenninger og 
senest innen utgangen av denne fristen, å gjøre om de 
godkjenningene til endelige godkjenninger, endre dem 
eller tilbakekalle dem i samsvar med bestemmelsene i 
direktiv 91/414/EØF.

(1) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om oppføring av flurtamon i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter (SCP/FLURT/018-endelig, vedtatt 26. januar 2001.

(2) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om visse spørsmål fra 
Kommisjonen om vurderingen av flufenacet [FOE 5043] i sammenheng med 
rådsdirektiv 91/414/EØF (SCP/FLUFEN/002-endelig, vedtatt 17. oktober 
2001).

(3) Uttalelse om særlige spørsmål fra Kommisjonen om vurderingen av 
fostiazat [IKKI-1145/TO-1145] i sammenheng med rådsdirektiv 91/414/
EØF (SCP/FOSTHIAZ/002-endelig, vedtatt 20. desember 2001)
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16) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2004 vedta og offentliggjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 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 plantefarmasøytiske produkt som inneholder flurtamon, 
flufenacet, jodsulfuron, dimetenamid-p, pikoksystrobin, 
fostiazat eller siltiofam for å sikre at vilkårene for disse aktive 
stoffene fastsatt i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. 

Om nødvendig skal medlemsstatene innen 30. juni 2004 endre 
eller tilbakekalle godkjenningene i samsvar med direktiv 
91/414/EØF.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder flurtamon, 
flufenacet, jodsulfuron, dimetenamid-p, pikoksystrobin, 
fostiazat eller siltiofam, enten som eneste aktive stoff eller 
som ett av flere aktive stoffer som alle er oppført i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF per 31. desember 2004, vurdere 
produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene 
angitt i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF, på grunnlag av 
dokumentasjon som oppfyller kravene i nevnte direktivs 
vedlegg III. På grunnlag av 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 nødvendig 
skal medlemsstatene innen 30. juni 2005 endre eller tilbakekalle 
godkjenningen for hvert plantefarmasøytiske produkt av denne 
typen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. januar 2004.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. september 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/80/EF

av 5. september 2003

om fastsetjing av eit symbol som opplyser om kor lenge kosmetiske produkt er haldbare, i vedlegg VIIIa  
til rådsdirektiv 76/768/EØF(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 
1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
kosmetiske produkter(1), sist endra ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/15/EF(2),

med tilvising til direktiv 2003/15/EF, særleg artikkel 1 nr. 11, 
og

ut frå desse synsmåtane:

1) For å betre forbrukarinformasjonen bør kosmetiske 
produkt påførast meir nøyaktige opplysningar om kor 
lenge dei er haldbare.

2) For kosmetiske produkt som er haldbare i minst  
30 månader, bør det opplysast om kor lenge produktet 
kan nyttast etter at det er opna, utan at det er fare for at 
forbrukaren tek skade.

3) Etter artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsdirektiv 76/768/
EØF skal denne opplysninga gjevast i form av eit symbol 
som er følgt av det nemnde tidsrommet (uttrykt i månader 
og/eller år).

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for kosmetiske 
produkt —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegg VIIIa til direktiv 76/768/EØF skal utfyllast med det 
symbolet som er oppført i vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

Medlemsstatane skal innan 11. september 2004 setje i kraft dei 
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks sende over til Kommisjonen 
teksta til desse føresegnene og ein jamføringstabell som viser 
samanhengen mellom desse føresegnene og føresegnene i dette 
direktivet.

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 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. september 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 6.9.2003, s. 27, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 9.

(1) TEF L 262 av 27.9.1976, s. 169. 
(2) TEU L 66 av 11.3.2003, s. 26. 
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VEDLEGG

Symbol som representerer ei open kremkrukke slik det er fastsett i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsdirektiv  

76/768/EØF(1).

_________

(1) TEF L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endra ved artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/15/EF.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF

av 24. september 2003

om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VI til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2003/80/
EF(2), særlig artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter 
og for varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Benzoylperoksid og hydrokinonmetyleter (synonym for 
4-metoksyfenol) er for øyeblikket oppført i vedlegg II, 
og hydrokinon omfattes allerede av begrensningene 
og vilkårene fastsatt i vedlegg III. Vitenskapskomiteen 
for kosmetiske produkter og for varer som ikke er 
næringsmidler beregnet på forbrukere (heretter kalt 
SCCNFP) er kommet til at bruken av benzoylperoksid, 
hydrokinon og hydrokinonmetyleter i preparater for 
kunstige negler ikke utgjør en risiko på grunn av den meget 
lave eksponeringen av forbrukerne. Referansenummer 
178 i vedlegg II og referansenummer 14 i vedlegg III del 
I bør derfor endres i samsvar med dette, referansenummer 
382 i vedlegg II bør utgå, og referansenummer 94 og 95 
bør tilføyes i vedlegg III del 1.

2) SCCNFP er av den oppfatning at giftvirkningene av 
dialkanolaminsalter, og særlig deres evne til å danne 
nitrosaminer, ligner de tilsvarende egenskapene hos 
dialkanolaminer, og at dialkylaminer og deres salter har 
egenskaper som i stor grad ligner egenskapene til de 
tilsvarende dialkanolaminenes analoger når det gjelder 
dannelse av nitrosaminer. Termene «dialkanolaminer» 
og «dialkylaminer» er synonyme med «sekundære 
alkanolaminer» og «sekundære alkylaminer», og sistnevnte 
betegnelser er mindre tvetydige. Referansenummer 411 i 
vedlegg II og referansenummer 60, 61 og 62 i vedlegg III 
del 1 bør derfor endres i samsvar med dette.

3) SCCNFP er kommet fram til at forbindelsen 2,4-diamino-
pyrimidin-3-oksid (CAS-nummer 74638-76-9) trygt kan 
brukes i kosmetiske produkter i konsentrasjoner på 
opptil 1,5 %. 2,4-diamino-pyrimidin-3-oksid bør derfor 
innsettes i vedlegg III del 1 med referansenummer 93.

4) SCCNFP er av den oppfatning at bruken av 1,2-dibrom-
2,4-dicyanobutan bør begrenses til produkter som skal 
skylles av, med det nåværende høyeste tillatte nivå på 
0,1 %. Referansenummer 36 i vedlegg VI del 1 bør derfor 
endres i samsvar med dette.

5) Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelsen 
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II, III og VI til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar 
med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at verken produsenter i Fellesskapet eller importører 
etablert i Fellesskapet, fra 24. mars 2005 markedsfører 
kosmetiske produkter som ikke overholder dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at produktene nevnt i nr. 1, etter 24. september 2005 
verken selges eller avsettes til sluttforbrukeren.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 24. september 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.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 25.9.2003, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 9.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) EFT L 224 av 6.9.2003, s. 27.
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Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. september 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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Referanse-
nummer

Stoff

BEGRENSNINGER
Obligatorisk bruksanvisning og 

advarsel på etikettenAnvendelsesområde og/eller 
bruk

Høyeste tillatte  
konsentrasjon i det ferdige 

kosmetiske produktet

Andre begrensninger og 
krav

a b c d e f

«14 Hydrokinon(*) a) Oksiderende 
fargestoff til farging 
av hår

0,3 % a) 1. – Må ikke brukes 
til farging av 
øyenvipper eller 
øyenbryn

1. Alminnelig bruk   – Hvis man får 
produktet i øyne-
ne, må de straks 
skylles grundig 
med vann

  – Inneholder hydro- 
kinon

2. Yrkesmessig bruk  2. – Bare til yrkes-
messig bruk

  – Inneholder hydro-
kinon

  – Hvis man får 
produktet i øyne-
ne, må de straks 
skylles grundig 
med vann

b) Preparater for 
kunstige negler

0,02 % (etter blanding 
før bruk)

Bare til yrkesmessig 
bruk

b) – Bare til yrkesmessig 
bruk

 – Unngå kontakt med 
huden

 – Les bruksanvisnin-
gen nøye»

(*) Disse stoffene kan anvendes enten enkeltvis eller blandet med hverandre, forutsatt at summen av alle bestanddelene av hvert stoff i det kosmetiske produktet uttrykt 
som del av største tillatte mengde av stoffet, ikke overstiger 2.

VEDLEGG

I vedlegg II, III og VI til direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

 a) Referansenummer 178 skal lyde:

 «178.  4-benzoyloksyfenol og 4-etoksyfenol»

b) Referansenummer 382 utgår.

c) Referansenummer 411 skal lyde:

«411.  Sekundære alkyl- og alkanolaminer og deres salter».

2. I vedlegg III del 1 gjøres følgende endringer:

a) Referansenummer 14 skal lyde:
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b) Referansenummer 60, 61 og 62 skal lyde:

Referanse-
nummer

Stoff

BEGRENSNINGER

Obligatorisk bruksanvisning og 
advarsel på etikettenAnvendelsesområde og/eller 

bruk

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i det ferdige 

kosmetiske produktet

Andre begrensninger og 
krav

a b c d e f

«60 Fettsyre-dialkylamider 
og -dialkanolamider

Høyeste innhold av 
sekundært amin: 0,5 %

– Må ikke brukes med 
nitroserende stoffer

– Høyeste innhold av 
sekundært amin: 
5 % (gjelder rå-
materialer)

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 µg/
kg

– Oppbevares i 
nitrittfrie beholdere

61 Monoalkylaminer, 
monoalkanolaminer og 
deres salter

Høyeste innhold av 
sekundært amin: 0,5 %

– Må ikke brukes med 
nitroserende stoffer

– Minste renhet: 99 %
– Høyeste innhold av 

sekundært amin: 
0,5 % (gjelder rå-
materialer)

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 µg/
kg

– Oppbevares i 
nitrittfrie beholdere

62 Trialkylaminer, 
trialkanolaminer og 
deres salter

a) Produkter som 
ikke skal skylles 
av

b) Andre produkter

a) 2,5 % a) b)
– Må ikke brukes med 

nitroserende stoffer
– Minste renhet: 99 %
– Høyeste innhold av 

sekundært amin: 
0,5 % (gjelder rå-
materialer)

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 µg/
kg

– Oppbevares i 
nitrittfrie beholdere»

c) Nytt referansenummer 93, 94 og 95 skal lyde:

Referanse-
nummer

Stoff

BEGRENSNINGER

Obligatorisk bruksanvisning og 
advarsel på etikettenAnvendelsesområde og/eller 

bruk

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i det ferdige 

kosmetiske produktet

Andre begrensninger og 
krav

a b c d e f

«93 2,4-diamino-pyrimidin-
3-oksid (CAS-nummer 
74638-76-9)

Hårbehandlings-
produkter

1,5 % 
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Referanse-
nummer

Stoff

BEGRENSNINGER

Obligatorisk bruksanvisning og 
advarsel på etikettenAnvendelsesområde og/eller 

bruk

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i det ferdige 

kosmetiske produktet

Andre begrensninger og 
krav

a b c d e f

94 Benzoylperoksid Preparater for kunstige 
negler

0,7 % (etter blanding) Bare til yrkesmessig 
bruk

– Bare til yrkesmessig 
bruk

– Unngå kontakt med 
huden

– Les bruksanvisningen 
nøye

95 Hydrokinon-metyleter Preparater for kunstige 
negler

0,02 % (etter blanding 
før bruk)

Bare til yrkesmessig 
bruk

– Bare til yrkesmessig 
bruk

– Unngå kontakt med 
huden

– Les bruksanvisningen 
nøye»

3. I vedlegg VI del 1 skal referansenummer 36 lyde:

Referanse-
nummer

Stoff Høyeste tillatte konsentrasjon Andre begrensninger og krav
Obligatorisk bruksanvisning og 

advarsel på etiketten

a b c d e

«36 1,2-dibrom-2,4-dicyanobutan  
(metyldibromglutaronitril)

0,1 % Bare produkter som skal skylles 
av»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 23. desember 2002

om gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 med omsyn til formidling av tilbod og søknader om arbeid(*)

[meldt under nummeret K(2002) 5236]

(2003/8/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE 
FELLESSKAPA HAR—

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 av 15. 
oktober 1968 om fri bevegelighet for arbeidstakere innen 
Fellesskapet(1), sist endra ved forordning (EØF) nr. 2434/92(2), 
særleg artikkel 44, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Det er gjort mange framsteg sidan innføringa av det 
europeiske nettet for arbeidsformidling (EURES), som 
vart fastsett ved kommisjonsvedtak 93/569/EØF(3) om 
gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 1612/68.

2)  I lys av dei røynslene som er gjorde sidan 1993 og for 
å ta omsyn til og konsolidere den seinaste utviklinga 
innanfor EURES, bør nettet no styrkjast og integrerast 
fullt ut i arbeidsformidlingstiltaka i medlemsstatane. 
Den noverande ansvarsdelinga og framgangsmåtane for 
avgjerdstaking bør endrast.

3)  Med tanke på den utvidinga av Den europeiske unionen 
som er i emning bør EURES gjennomførast fullt ut i 
tilmeldingsstatane, samstundes som det vert sikra at 
systemet framleis er effektivt og kan administrerast.

4)  Det bør òg takast omsyn til dei utsiktene som dei nye 
verktøya for informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
gjev til ytterlegare å betre og rasjonalisere dei tenestene 
som vert ytte.

5)  For dette føremålet bør EURES konsoliderast og styrkjast 
som eit viktig verktøy for å overvake mobiliteten, 
støtte den frie rørsla for arbeidstakarar, integrere dei 
europeiske arbeidsmarknadene og informere borgarane 
om det gjeldande fellesskapsregelverket.

6)  Arbeidsmobiliteten og den geografiske mobiliteten må 
fremjast i tråd med den europeiske sysselsetjingsstrategien 
med sikte på å gjennomføre handlingsplanen for 
kvalifikasjonar og mobilitet(4) og rådsresolusjon av 
3. juni 2002 om det same emnet(5).

7)  Av omsyn til klarleiken er det ønskjeleg å innføre på 
nytt det europeiske nettet for arbeidsformidling med ein 
tydelegare definisjon av samansetnaden av og strukturen 
og funksjonane til nettet. Dette inneber at vedtak 93/569/
EØF bør bytast ut.

8)  Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det tekniske utvalet for fri rørsle for 
arbeidstakarar —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

EURES-nettet

Kommisjonen, arbeidsformidlinga i medlemsstatane 
og eventuelle andre nasjonale partnarar som dei har, skal 
skipe eit europeisk nett for tenester med namnet EURES 
(EURopean Employment Services), som skal utvikle den 
informasjonsutvekslinga og det samarbeidet som er fastsett i 
andre delen i forordning (EØF) nr. 1612/68.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 5 av 10.1.2003, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 22.4.2004, s. 
10.

(1) TEF L 257 av 19.10.1968, s. 2.
(2) TEF L 245 av 26.8.1992, s. 1.
(3) TEF L 274 av 22.10.1993, s. 32.

(4) KOM(2002) 72, endeleg utgåve av 13.2.2002.
(5) TEF C 162 av 6.7.2002, s. 1.
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Artikkel 2

Mål

EURES medverkar til ei samordna gjennomføring av føresegnene 
i andre delen i forordning (EØF) nr. 1612/68. Det støttar den 
europeiske sysselsetjingsstrategien og medverkar til styrking av den 
europeiske felles marknaden.

Med særleg sikte på å gagne arbeidssøkjarar, arbeidstakarar og 
arbeidsgjevarar, tek EURES sikte på å fremje:

a)  utvikling av europeiske arbeidsmarknader som er opne og 
tilgjengelege for alle, 

b)  utveksling av tilbod og søknader om arbeid mellom statar og 
regionar og i grenseområde, 

c)  klarleik rundt og informasjonsutveksling om dei europeiske 
arbeidsmarknadene, medrekna om levevilkår og høve til å 
tileigne seg kvalifikasjonar, 

d)  utvikling av metodar og indikatorar for dette føremålet.

Artikkel 3

Samansetnad

EURES skal omfatte følgjande partar:

a)  EURES-medlemmene, som skal vere spesielle kontor som 
er peikte ut av medlemsstatane i samsvar med artikkel 13 
nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1612/68, og Det europeiske 
samordningskontoret, i samsvar med føresegnene i artikkel 21, 
22 og 23 i den nemnde forordninga, og

b)  EURES-partnarane, slik det er fastsett i artikkel 17 nr. 1 i 
forordning (EØF) nr. 1612/68, det vil seie:

 i)  regionale arbeidsformidlingar i medlemsstatane, 

 ii)  arbeidsformidlingar som har ansvaret for 
grenseområde, 

 iii)  spesielle arbeidskontor som er melde til Kommisjonen 
i samsvar med artikkel 17 nr. 2 i forordning (EØF) 
nr. 1612/68.

Desse partane skal omfatte fagforeiningar og arbeidsgjevar
organisasjonar som er peikte ut av EURES-medlemmene.

Artikkel 4

Rolla til Det europeiske samordningskontoret

Generaldirektoratet for sysselsetjing og sosiale 
spørsmål har ansvaret for forvaltinga av Det europeiske 
samordningskontoret.

Det europeiske samordningskontoret (heretter kalla EURES-
samordningskontoret) skal syte for at føresegnene i andre 
delen i forordning (EØF) nr. 1612/68 vert stetta, og hjelpe 
nettet til å utføre verksemda si.

Det skal særleg ha til oppgåve:

a)  å analysere den geografiske mobiliteten og 
arbeidsmobiliteten, og å utvikle ein generell metode for 
mobilitet i samsvar med Den europeiske sysselsetjingsstra
tegien, 

b)  å utarbeide ein samanhengande og heilskapleg metode og 
høvelege ordningar for å fremje samarbeid og samordning 
mellom medlemsstatar, 

c)  å ha eit overordna ansvar for overvaking og vurdering av 
EURES-tiltak, og kontrollere at dette vert utført i samsvar 
med forordning (EØF) nr. 1612/68 og dette vedtaket.

Artikkel 5

EURES-logoen

Akronymet EURES skal berre nyttast på tiltak innanfor 
EURES. Det skal illustrerast ved ein standard logo som er 
definert i eit grafisk dokument.

Logoen skal registrerast som eit fellesskapsvaremerke ved 
Kontoret for harmonisering i den indre marknaden (KHIM). 
Han kan nyttast av EURES-medlemmer og -partnarar.

Artikkel 6

Strategigruppe på høgt nivå

Det vert skipa ei strategigruppe på høgt nivå, som er samansett 
av leiarane for EURES-medlemmene og har ein representant 
for Kommisjonen som formann. Ho skal hjelpe Kommisjonen 
med å fremje og overvake utviklinga av EURES.

Kommisjonen skal rådføre seg med strategigruppa på høgt 
nivå om spørsmål som gjeld strategisk planlegging, utvikling, 
gjennomføring, overvaking og vurdering av dei tenestene og 
tiltaka som er nemnde i dette vedtaket, medrekna:

a)  EURES-pakta, i samsvar med artikkel 8 nr. 2, 

b)  EURES-retningslinjene, i samsvar med artikkel 9 nr. 1, 

c)  utkastet til årsrapport frå Kommisjonen, slik det er fastsett 
i artikkel 19 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1612/68, 

d)  den rapporten som Kommisjonen skal utarbeide annakvart 
år for Europaparlamentet, Rådet og Det europeiske 
økonomi- og sosialutvalet, i samsvar med artikkel 19 nr. 3 
i forordning (EØF) nr. 1612/68.

Leiarane for organisasjonane til dei europeiske partane i 
arbeidslivet skal inviterast til å ta del i møta til gruppa.

Gruppa skal fastsetje arbeidsmåtane og møteføresegnene sine. 
Som ein allmenn regel skal formannen kalle inn til møte to 
gonger i året. Gruppa skal leggje fram fråsegnene sine med 
vanleg fleirtal.

EURES-samordningskontoret skal vere sekretariat.

Artikkel 7

Arbeidsgruppe

For å hjelpe utviklinga, gjennomføringa og overvakinga 
av EURES-tiltaka skal EURES-samordningskontoret skipe 
ei arbeidsgruppe som er samansett av EURES-leiarar, som 
kvar og ein representerer eit EURES-medlem. EURES-
samordningskontoret skal invitere representantar for dei 
europeiske partane i arbeidslivet og eventuelt representantar 
for andre EURES-partnarar og sakkunnige til å ta del i møta i 
arbeidsgruppa.
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Artikkel 8

EURES-pakta

1.  EURES-samordningskontoret skal vedta EURES-
pakta i samsvar med dei framgangsmåtane som er fastsette i 
artikkel 14 nr. 2, artikkel 15 nr. 2, artikkel 22 nr. 1 bokstav a), 
b) og c) og artikkel 23 i forordning (EØF) nr. 1612/68, etter 
samråd med EURES-strategigruppa på høgt nivå, som er skipa 
ved artikkel 6 i dette vedtaket.

2.  På grunnlag av prinsippet om at alle tilbod og søknader 
om arbeid som vert offentleggjorde av eitt av EURES-
medlemmene eller -partnarane, må vere tilgjengelege i heile 
Fellesskapet, skal EURES-pakta særleg innehalde:

a)  ei utgreiing om dei tiltaka som EURES-medlemmer og 
-partnarar skal gjennomføre, medrekna:

 i)  arbeidsformidlingstenester, medrekna personleg 
rettleiing og rådgjeving til kundar, anten dei er 
arbeidssøkjarar, arbeidstakarar eller arbeidsgjevarar, 

 ii)  utvikling av samarbeid mellom ulike statar og i 
grenseområde, som omfattar arbeidsformidlingar 
og sosialtenester, partane i arbeidslivet og andre 
institusjonar som det gjeld, med sikte på å betre 
verkemåten til arbeidsmarknadene, integreringa deira 
og mobiliteten, 

 iii)  fremjing av samordna overvaking og vurdering av 
hindringar for mobiliteten, overskot og mangel på 
kvalifikasjonar og migrasjonsstraumar, 

b)  måla for drifta av EURES-systemet, kvalitetsstandardar 
som skal nyttast og dei pliktene som EURES-medlemmene 
og -partnarane har, som omfattar:

 i)  integrering i EURES-systemet for utveksling av ledige 
stillingar av medlemmene sine relevante databasar over 
ledige stillingar innan ein tidsfrist som skal fastsetjast, 

 ii)  den typen informasjon som dei må gje til kundane 
sine og resten av nettet, til dømes arbeidsmarknadsi
nformasjon, informasjon om leve- og arbeidsvilkår, 
informasjon om arbeidstilbod og arbeidssøknader og 
hindringar for mobiliteten,  

 iii)  opplæring og kvalifikasjonar som krevst av EURES-
personale, og vilkår og framgangsmåtar for organisering 
av vitjingar og av oppgåvene til dei ansvarlege, 

 iv)  utarbeiding, framlegging for EURES-
samordningskontoret og gjennomføring av tiltaksplanar, 
medrekna særskilde reglar for EURES-verksemd over 
landegrensene, 

 v)  vilkår som gjeld for bruken av EURES-logoen for 
medlemmer og partnarar, 

 vi)  prinsipp for overvaking og vurdering av EURES-
tiltak, 

c)  framgangsmåtar for utarbeiding av eit einsarta system 
og felles modellar for utveksling av informasjon om 
arbeidsmarknaden og informasjon i samband med 
mobilitet innanfor EURES-nettet, slik det er fastsett i 

artikkel 14, 15 og 16 i forordning (EØF) nr. 1612/68, 
medrekna informasjon om arbeid og utdanningstilbod i 
Den europeiske unionen som skal integrerast i ein nettstad 
for informasjon om arbeidsmobilitet.

Artikkel 9

Retningslinjer og tiltaksplanar

1.  I samsvar med EURES-pakta som er nemnd i artikkel 
8, og etter samråd med EURES-strategigruppa på høgt nivå 
som er skipa ved artikkel 6, skal EURES-samordningskontoret 
fastsetje retningslinjer for verksemda til EURES for eit tidsrom 
på tre år.

Retningslinjene skal omfatte vilkåra for all finansiell støtte 
som Fellesskapet kan gje i samsvar med nr. 4.

2.  På grunnlag av retningslinjene skal EURES-
medlemmene leggje fram dei høvesvise tiltaksplanane sine i 
det tidsrommet som er omfatta av retningslinjene til EURES-
samordningskontoret. Tiltaksplanen skal gjere greie for:

a)  dei viktigaste tiltaka til EURES-medlemmene innanfor 
ramma av nettet, medrekna tverrnasjonale tiltak, tiltak 
over landegrensene og sektortiltak, slik det er fastsett i 
artikkel 17 i forordning (EØF) nr. 1612/68, 

b)  dei menneskelege og finansielle ressursane som er tildelte 
for gjennomføringa av andre delen av forordning (EØF) 
nr. 1612/68, 

c)  ordningar for overvaking og vurdering av dei planlagde 
tiltaka, medrekna den informasjonen som skal sendast over 
til Kommisjonen kvart år.

Tiltaksplanane skal òg omfatte ei vurdering av dei tiltaka 
som er gjennomførde og den framgangen som er gjord i det 
føregåande tidsrommet.

3.  EURES-samordningskontoret skal granske tiltaksplanane 
og den informasjonen som vert send om gjennomføringa av 
desse planane, med sikte på å vurdere om dei stemmer overeins 
med retningslinjene og føresegnene i andre delen i forordning 
(EØF) nr. 1612/68. Resultata frå denne vurderinga skal kvart år 
analyserast i samarbeid med EURES-medlemmene i samsvar 
med artikkel 19 nr. 1 i den nemnde forordninga, og skal takast 
med i den rapporten som Kommisjonen skal leggje fram for 
Europaparlamentet, Rådet og Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet annakvart år, slik det er fastsett i artikkel 19 nr. 3 
i den nemnde forordninga.

4.  Kommisjonen kan tildele finansiell støtte til gjennomføring 
av tiltaksplanane i samsvar med dei reglane som gjeld for dei 
relevante budsjettmidlane.

Artikkel 10

Oppheving

Vedtak 93/569/EØF vert oppheva. Likevel skal det framleis 
nyttast på tiltak som det var levert inn søknad for før datoen då 
dette vedtaket tek til å gjelde.
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Artikkel 11

Iverksetjingsdato

Dette vedtaket skal nyttast frå 1. mars 2003.

Artikkel 12

Adressatar

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 23. desember 2002.

 For Kommisjonen

 ANNA DIAMANTOPOULOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 28. juli 2003 

om anvendelse av rådsdirektiv 72/166/EØF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn(*)

[meddelt under nummer K(2003) 2626]

(2003/564/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 
1972 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at 
forsikringsplikten overholdes(1), sist endret ved direktiv 
90/232/EØF(2), særlig artikkel 2 nr. 2 og artikkel 7 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forholdet mellom de nasjonale forsikringsbyråene i 
medlemsstatene, som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 
72/166/EØF (heretter kalt «byråene»), og byråene i Den 
tsjekkiske republikk, Ungarn, Norge, Slovakia og Sveits 
ble tidligere regulert av tilleggsavtaler til standardavtalen 
om grønt kort-ordningen mellom nasjonale 
forsikringsbyråer av 2. november 1951 (tilleggsavtaler). 
Disse tilleggsavtalene fastsatte de praktiske ordningene 
for å oppheve kontroll av forsikring for kjøretøyer 
hjemmehørende på alle disse statenes territorier.

2) Kommisjonen gjorde deretter vedtak som, i samsvar 
med direktiv 72/166/EØF, pålegger hver medlemsstat å 
unnlate å kontrollere ansvarsforsikringen for kjøretøyer 
som er hjemmehørende i en annen medlemsstat eller på 
territoriene til ovennevnte tredjestater, og som omfattes 
av tilleggsavtalene.

3) De nasjonale forsikringsbyråene har revidert og samlet 
tilleggsavtalenes tekster og erstattet dem med en enkelt 
avtale («den multilaterale garantiavtale»), som ble 
underskrevet i Madrid 15. mars 1991 i samsvar med 
prinsippene i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 72/166/EØF. 
Denne multilaterale garantiavtalen er knyttet som vedlegg 
til kommisjonsvedtak 91/323/EØF(3).

4) Kommisjonen gjorde deretter vedtak 93/43/EØF(4), 
97/828/EF(5), 99/103/EF(6) og 2001/160/EF(7), der 
hver medlemsstat i samsvar med direktiv 72/166/EØF 
pålegges å unnlate å kontrollere ansvarsforsikringen 
for motorvogner som er hjemmehørende i en annen 
medlemsstat, eller på territoriene til henholdsvis Island, 
Slovenia, Kroatia og Kypros.

5) Avtalen mellom de nasjonale forsikringsbyråene 
i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde og andre assosierte stater ble 
inngått 30. mai 2002 i Rethymnon (Kreta), i samsvar 
med prinsippene fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 
72/166/EØF. I første tillegg til nevnte avtale samles alle 
bestemmelsene i standardavtalen mellom byråer og Den 
multilaterale garantiavtalen i ett dokument (de interne 
bestemmelser). Disse interne bestemmelsene erstatter fra 
1. august 2003 de to sistnevnte avtalene.

6) Vedtak 91/323/EØF, 93/43/EØF, 97/828/EF, 99/103/EF 
og 2001/160/EF bør derfor oppheves 1. august 2003 —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 31.7.2003, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 22.4.2004, s. 11.

(1) EFT L 103 av 2.5.1972, s. 1.
(2) EFT L 129 av 19.5.1990, s. 33.

(3) EFT L 177 av 5.7.1991, s. 25.
(4) EFT L 16 av 25.1.1993, s. 1.
(5) EFT L 343 av 13.12.1997, s. 25.
(6) EFT L 33 av 6.2.1999, s. 25.
(7) EFT L 57 av 27.2.2001, s. 56.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Fra 1. august 2003 skal alle medlemsstater unnlate å kontrollere 
ansvarsforsikringen for kjøretøyer som er hjemmehørende i 
en annen medlemsstat eller på territoriet til Den tsjekkiske 
republikk, Kroatia, Kypros, Ungarn, Island, Norge, Slovakia, 
Slovenia og Sveits, som er underlagt avtalen av 30. mai 2002 
mellom nasjonale forsikringsbyråer i medlemsstatene i Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde og andre assosierte 
stater, knyttet som tillegg til vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Vedtak 91/323/EØF, 93/43/EØF, 97/828/EF, 99/103/EF og 
2001/160/EF oppheves 1. august 2003.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
tiltak som treffes for å gjennomføre dette vedtak.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2003.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

TILLEGG

Avtale mellom de nasjonale forsikringsbyråer i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde og andre assosierte stater

INNLEDNING

Under henvisning til rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 1972 (første direktiv om motorvognforsikring), som fastsetter 
at nasjonale forsikringsbyråer i medlemsstatene skal inngå en avtale der hvert nasjonale forsikringsbyrå skal garantere 
for erstatningsoppgjør i samsvar med sin nasjonale lovgivning om lovpliktig forsikring med hensyn til ulykker som 
inntreffer på dens territorium, og som er forårsaket av forsikrede eller uforsikrede kjøretøyer hjemmehørende på en 
annen medlemsstats territorium,

under henvisning til at nevnte direktiv fastsetter at kjøretøyer som er hjemmehørende i en tredjestat skal anses som 
kjøretøyer hjemmehørende i Fellesskapet dersom de nasjonale forsikringsbyråene i alle medlemsstatene enkeltvis 
garanterer for erstatningsoppgjør, i samsvar med sin nasjonale lovgivning om lovpliktig forsikring, med hensyn til 
ulykker forårsaket av slike kjøretøyer på dens territorium,

under henvisning til at de nasjonale forsikringsbyråene i medlemsstatene og de nasjonale forsikringsbyråene i andre 
stater ved anvendelse av disse bestemmelsene har inngått flere avtaler med sikte på å overholde direktivets bestemmelser, 
og at disse byråene siden har vedtatt å erstatte dem med en enkelt avtale kalt Den multilaterale garantiavtalen mellom 
nasjonale forsikringsbyråer, som ble underskrevet i Madrid 15. mars 1991,

under henvisning til at Byråenes råd på generalforsamlingen som ble holdt i Rethymnon (Kreta) 30. mai 2002, vedtok 
å samle alle bestemmelser fra standardavtalen mellom byråer og den multilaterale garantiavtalen mellom nasjonale 
forsikringsbyråer, som regulerer forholdet mellom byråene, i ett enkelt dokument kalt de interne bestemmelser,

har undertegnende byråer inngått følgende avtale:

Artikkel 1

Undertegnende byråer forplikter seg, innenfor rammen av sine gjensidige forbindelser, til å overholde både de 
obligatoriske bestemmelsene og de frivillige bestemmelsene i avsnitt II og III i de interne bestemmelsene vedtatt av 
Byråenes råd 30. mai 2002, der de får anvendelse, og et eksemplar av disse er vedlagt denne avtale som tillegg 1.

Artikkel 2

Undertegnende byråer gir, på egne og medlemmenes vegne, andre undertegnende byråer gjensidig fullmakt til å avgjøre 
alle krav i minnelighet og godta enhver rettslig eller utenrettslig framgangsmåte som kan føre til utbetaling av erstatning 
som følge av ulykker innenfor rammen av og formålet for disse interne bestemmelsene.

Artikkel 3

Forpliktelsen nevnt i artikkel 1 skal tre i kraft 1. juli 2003, da den skal erstatte standardavtalen mellom byråer og den 
multilaterale garantiavtalen mellom nasjonale forsikringsbyråer som for tiden binder underskriverne av denne avtale.

Artikkel 4

Denne avtale inngås for et ubegrenset tidsrom. Hvert undertegnende byrå kan likevel vedta å tre ut av denne avtale ved 
å gi skriftlig underretning om dette til generalsekretæren for Byråenes råd, som umiddelbart skal underrette de andre 
undertegnende byråene og Kommisjonen for Den europeiske union. Slik uttreden skal få virkning ved utløpet av en 
tolvmånedersperiode regnet fra avsendelsesdatoen for underretningen. Vedkommende undertegnende byrå skal fortsatt 
være forpliktet etter denne avtale og dens vedlegg til å oppfylle alle refusjonskrav i forbindelse med erstatningsoppgjør 
som følge av ulykker som inntreffer fram til utløpet av nevnte periode.
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Artikkel 5

Denne avtale inngås mellom nedenstående undertegnende byråer for de territoriene som hvert av dem har ansvar for, i 
tre eksemplarer på engelsk og fransk.

Et eksemplar på hvert av de to språkene skal deponeres i henholdsvis sekretariatet for Byråenes råd, sekretariatet for 
Den europeiske forsikringskomité og Kommisjonen for Den europeiske union.

Generalsekretæren for Byråenes råd skal sende bekreftede kopier av avtalen til de undertegnende byråene.

Underskrevet i Rethymnon (Kreta), 30. mai 2002.

Østerrike, for Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs: Günter Albrecht, sekretær og direktør

Belgia, for Bureau Belge des Assureurs Automobiles: Alain Pire, direktør og generalsekretær

Sveits (og Liechtenstein), for Swiss National Bureau of Insurance: Martin Metzler, direktør

Kypros, for Motor Insurers’ Fund: Aristos Pissiris, direktør, og Andreas Charalambides, direktør/sekretær

Den tsjekkiske republikk, for Ceská Kancelár Pojistitelu: Jakub Hradec, administrerende direktør

Tyskland, for Deutsches Büro Grüne Karte e.V.: Ulf Lemor, administrerende direktør

Danmark (og Færøyene), for Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring: Steen Leth Jeppesen, 
administrerende direktør

Spania, for Oficina Española de Aseguradores de Automóviles: José Ignacio Lillo Cebrián, direktør

Frankrike, for Bureau Central Français: Alain Bouchon, direktør

Finland, for Liikennevakuutuskeskus: Olli Latola, styreformann, og Ulla Niku-Koskinen, administrerende direktør

Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, Kanaløyene, Gibraltar og Isle of Man, for Motor Insurers’ Bureau: 
James Read, administrerende direktør

Hellas, for Motor Insurer’s Bureau: Michael Psalidas, formann, og George Tzanis, generalsekretær

Ungarn, for Hungarian Motor Insurance Bureau: István Ragályi, administrerende direktør

Kroatia, for Hrvatski Ured Za Osiguranje: Ante Lui, administrerende direktør

Italia (og Republikken San Marino og Vatikanstaten), for Ufficio Centrale Italiano (UCI): Raffaele Pellino, direktør

Irland, for Motor Insurers’ Bureau: Michael Halligan, administrerende direktør

Island, for Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi: Sigmar Ármannsson, administrerende direktør

Luxembourg, for Bureau Luxembourgeois des Assureurs: Paul Hammelmann, generalsekretær

Norge, for Trafikkforsikringsforeningen: Jan Gunnar Knudsen, administrerende direktør

Nederland, for Nederlands Bureau de Motorrijtuigverzekeraar: Frank Robertson, formann

Portugal, for Gabinete Português de Carta Verde GPCV: Maria José Mesquita, nestformann, og Antonio Lourenço, 
medlem

Sverige, for Trafikförsäkringsföreningen: Ulf Blomgren, administrerende direktør

Slovakia, for Slovenská kancelária pois’ovate’ov: Imrich Fekete, formann, og Lydia Blaeková, administrerende 
direktør

Slovenia, for Slovensko Zavarovalno Zdruenje, GIZ: Tjaša Korbar, leder for Green Card Bureau (på vegne av Mirko 
Kalua, direktør)
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TILLEGG 1

INTERNE BESTEMMELSER FOR BYRÅENES RÅD

Innledning

1)  Ut fra den betraktning at arbeidsgruppen for veitransport i landtransportkomiteen i De forente nasjoners økonomiske 
kommisjon for Europa i 1949 sendte en rekommandasjon til regjeringene i medlemsstatene(1), der de ble oppfordret 
til å be forsikringsgivere som tilbyr ansvarsforsikring for motorvogn, om å inngå avtaler for å fastsette enhetlige 
og praktiske bestemmelser for å gjøre det mulig for motorvognførere å være tilstrekkelig forsikret når de kjører i 
stater der forsikring mot slik risiko er lovpliktig,

2)  ut fra den betraktning at denne rekommandasjon fastslo at innføring av et standardisert forsikringsdokument ville 
være den beste måten å nå dette målet på og fastsatte de grunnleggende prinsippene for avtaler som inngås mellom 
forsikringsgivere i de ulike stater,

3)  ut fra den betraktning at teksten til avtalen mellom byråene ble vedtatt i november 1951 av representanter for 
forsikringsgivere i stater som på den tiden hadde reagert positivt på rekommandasjonen, og dannet grunnlaget for 
forholdet mellom disse forsikringsgiverne,

4)  og ut fra følgende betraktninger:

 a) formålet med ordningen, som er allment kjent som «grønt kort-ordningen», var å lette den internasjonale 
motorvogntrafikken ved å muliggjøre ansvarsforsikring knyttet til bruk av motorvogner slik at de oppfylte 
kravene i den besøkte staten og, i tilfelle ulykker, å garantere erstatning til skadelidte i samsvar med statens 
nasjonale lover og forskrifter,

 b) det internasjonale forsikringskortet for motorvogner (grønt kort), som er offisielt anerkjent av de statlige 
myndigheter i stater som har vedtatt De forente nasjoners rekommandasjon, er i den enkelte besøkte stat bevis 
på lovpliktig ansvarsforsikring for bruk av motorvognen som er beskrevet i det,

 c) et nasjonalt byrå er opprettet og offisielt godkjent i hver av de deltakende statene for å gi en dobbel garanti 
til

 – regjeringen om at den utenlandske forsikringsgiveren vil overholde gjeldende lovgivning i vedkommende 
stat og gi skadelidte erstatning innenfor rammen av den,

 – byrået i den besøkte staten om at forsikringsgiveren som er medlem, oppfyller sin plikt i forbindelse med 
ansvarsforsikringen for kjøretøyet som er innblandet i ulykken,

 d) som en følge av dette ideelle doble mandatet er hvert byrå pålagt å ha sin egen uavhengige økonomiske 
struktur basert på den gjensidige forpliktelsen til forsikringsgivere som har tillatelse til å tegne lovpliktig 
ansvarsforsikring for motorvogn på byråets nasjonale marked, som setter det i stand til å oppfylle de 
forpliktelser som følger av avtaler mellom det og andre byråer.

5)  Ut fra den betraktning at:

 a) noen stater, for ytterligere å lette internasjonal veitrafikk, har avskaffet kontroll av grønne kort ved sine 
grenser i henhold til gjensidige avtaler mellom sine respektive byråer, hovedsakelig basert på kjøretøyets 
registreringsnummer,

 b) Rådet for Den europeiske union ved sitt direktiv av 24. april 1972(2) oppfordret medlemsstatenes byråer til å 
inngå en slik avtale, den gang kjent som «Supplementary Inter-Bureaux Agreement», som ble underskrevet 
16. oktober 1972,

 c) senere avtaler basert på samme prinsipper tillot byråene fra andre stater å bli medlemmer, og disse avtalene 
ble deretter samlet i ett enkelt dokument som ble underskrevet 15. mars 1991 og kalt den multilaterale 
garantiavtale.

6)  Ut fra den betraktning at det nå er ønskelig å innlemme alle bestemmelser som regulerer forholdet mellom byråer 
i ett enkelt dokument, har Byråenes råd på sin generalforsamling i Rethymnon (Kreta) 30. mai 2002 vedtatt disse 
interne bestemmelser.

(1) Rekommandasjon nr. 5 vedtatt 25. januar 1949, erstattet av vedlegg 2 til den konsoliderte resolusjon om lettelse for veitransport 
vedtatt av arbeidsgruppen for veitransport i landtransportkomiteen i De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa. 
Teksten er gjengitt som vedlegg I.

(2) Rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 1972 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn 
og kontroll med at forsikringsplikten overholdes. Teksten til direktivet er gjengitt som vedlegg II.
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AVSNITT I

ALMINNELIGE REGLER (OBLIGATORISKE BESTEMMELSER)

Artikkel 1

Formål

Formålet med disse interne bestemmelsene er å regulere de gjensidige forbindelsene mellom nasjonale forsikringsbyråer 
og dermed gjennomføre bestemmelsene i rekommandasjon nr. 5 vedtatt 25. januar 1949 av arbeidsgruppen for 
veitransport i landtransportkomiteen i De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa, erstattet av vedlegg 2 
til den konsoliderte resolusjon om lettelse for veitransport (RE4) vedtatt av arbeidsgruppen på dens 74. møte 25. til 
29. juni 1984, i sin nåværende versjon (heretter kalt rekommandasjon nr. 5).

Artikkel 2

Definisjoner

Med de ord og uttrykk som er nevnt nedenfor, menes i disse interne bestemmelsene utelukkende følgende:

1. «nasjonalt forsikringsbyrå» (heretter kalt byrå), den bransjeorganisasjon som er medlem av Byråenes råd og er 
opprettet i etableringsstaten i henhold til rekommandasjon nr. 5,

2. «forsikringsgiver», ethvert foretak som har tillatelse til å tegne lovpliktig ansvarsforsikring for motorvogn,

3. «medlem», enhver forsikringsgiver som er medlem av et byrå,

4. «kontaktperson», enhver forsikringsgiver eller annen person som er oppnevnt av en eller flere forsikringsgivere 
med tillatelse fra byrået i staten der personen er etablert, med sikte på å behandle og avgjøre erstatningskrav i 
forbindelse med ulykker der kjøretøyer er innblandet som vedkommende forsikringsgiver eller forsikringsgivere 
har utstedt forsikringspolise for, og som inntreffer i vedkommende stat,

5. «kjøretøy», enhver motorvogn som er beregnet på å kjøres på bakken og ikke går på skinner, så vel som tilhengere, 
selv om de ikke er tilkoplet, men bare når motorvognen eller tilhengeren er underlagt lovpliktig forsikring i staten 
der den brukes,

6. «ulykke», enhver hendelse som forårsaker tap eller skade og som i henhold til lovgivningen i staten der den 
inntreffer, omfattes av lovpliktig ansvarsforsikring for bruk av et kjøretøy,

7. «skadelidt», enhver person som har rett til erstatning for tap eller skade forårsaket av et kjøretøy,

8. «erstatningskrav», et eller flere krav om erstatning som reises av en skadelidt i forbindelse med samme ulykke,

9. «forsikringspolise», en avtale om lovpliktig forsikring utstedt av et medlem til dekning av erstatningsansvar som 
oppstår i forbindelse med bruken av et kjøretøy,

10. «forsikrede», enhver person med en forsikringspolise som dekker erstatningsansvar,

11. «grønt kort», det internasjonale beviset for motorvognforsikring utstedt i samsvar med en av malene som er 
godkjent av Byråenes råd,

12. «Byråenes råd», organet som alle byråer må tilhøre, og som har ansvar for forvaltning og drift av den internasjonale 
ordningen for ansvarsforsikring for motorvogn (kjent som «grønt kort-ordningen»).

Artikkel 3

Behandling av erstatningskrav

1.  Når et byrå får underretning om en ulykke som har inntruffet på dets territorium, der et kjøretøy fra en annen 
stat er innblandet, skal det uten å avvente et formelt erstatningskrav undersøke omstendighetene omkring ulykken. 
Det skal snarest mulig gi underretning om en slik ulykke til forsikringsgiveren som utstedte det grønne kortet eller 
forsikringspolisen eller, der det er hensiktsmessig, til vedkommende byrå. Dersom byrået unnlater å gjøre dette, skal 
det ikke kunne gjøres gjeldende mot det.

Dersom byrået i løpet av denne undersøkelsen fastslår at forsikringsgiveren for kjøretøyet som er innblandet i ulykken 
er identifisert, og at en kontaktperson for denne forsikringsgiveren har blitt godkjent i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 4, skal det umiddelbart gi disse opplysningene videre til kontaktpersonen til bruk i saksbehandlingen.
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2.  Når byrået har mottatt et forsikringskrav som følge av en ulykke inntruffet under ovennevnte omstendigheter, 
og en kontaktperson for forsikringsgiveren er godkjent, skal byrået umiddelbart oversende forsikringskravet til 
kontaktpersonen slik at det kan behandles og avgjøres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4. Dersom det ikke 
finnes en godkjent kontaktperson, skal det umiddelbart underrette forsikringsgiveren som utstedte det grønne kortet 
eller forsikringspolisen eller, der det er hensiktsmessig, vedkommende byrå, om at det har mottatt et forsikringskrav og 
vil behandle det, eller sørge for at det blir behandlet, av en navngitt representant.

3.  Byrået har fullmakt til å avgjøre ethvert erstatningskrav i minnelighet eller godta enhver utenrettslig eller rettslig 
framgangsmåte som kan føre til utbetaling av erstatning.

4.  Alle erstatningskrav skal behandles av byrået på selvstendig grunnlag i samsvar med gjeldende lover og 
forskrifter om ansvar, erstatning til skadelidte og lovpliktig forsikring i staten der ulykken inntraff, på beste måte for 
forsikringsgiveren som utstedte det grønne kortet eller forsikringspolisen eller, der det er hensiktsmessig, vedkommende 
byrå.

Byrået alene skal ha myndighet til å fortolke gjeldende lovgivning i staten der ulykken inntraff (selv om det vises til en 
annen stats lovgivning) og til å avgjøre erstatningskravet. Med forbehold for denne siste bestemmelsen skal byrået på 
uttrykkelig anmodning underrette forsikringsgiveren, eller vedkommende byrå, før det tar en endelig avgjørelse.

5.  Dersom det påtenkte erstatningsoppgjøret er mer omfattende enn de vilkår eller begrensninger som gjelder i 
henhold til lovgivningen om lovpliktig ansvarsforsikring for motorvogn i staten der ulykken inntraff, men er dekket av 
en forsikringspolise, skal byrået rådføre seg med forsikringsgiveren om den delen av forsikringskravet som går ut over 
disse vilkårene eller begrensningene. Forsikringsgiverens samtykke er ikke nødvendig dersom gjeldende lovgivning 
pålegger byrået å ta hensyn til kontraktsmessige garantier som går ut over slike begrensninger og vilkår som er fastsatt 
i lovgivningen om ansvarsforsikring for motorvogn i staten der ulykken inntraff.

6.  Et byrå kan ikke på eget initiativ eller uten skriftlig samtykke fra forsikringsgiveren eller vedkommende byrå 
overlate erstatningskravet til en representant som i henhold til en kontraktsmessig forpliktelse har økonomisk interesse 
i det. Dersom byrået opptrer på denne måten uten slikt samtykke, skal dets rett til refusjon begrenses til halvparten av 
det beløp det ellers ville ha fått tilbakebetalt.

Artikkel 4

Kontaktpersoner

1.  Med forbehold for avtaler om noe annet, som binder det til andre byråer og/eller til eventuelle nasjonale lover 
eller forskrifter, skal hvert byrå fastsette vilkårene for å gi, nekte eller trekke tilbake sin godkjenning av kontaktpersoner 
etablert i staten det har ansvar for.

Denne godkjenningen skal imidlertid gis automatisk dersom anmodningen skjer på vegne av et medlem i et annet 
byrå og gjelder dette medlemmets virksomhet i staten til det byrået som mottar anmodningen, forutsatt at denne 
virksomheten har tillatelse til å drive forretningsvirksomhet med ansvarsforsikring for motorvogn.

2.  Byråer i medlemsstater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde plikter, når de mottar en slik anmodning, 
å godkjenne som kontaktpersoner i sin stat skaderepresentanter som allerede er oppnevnt av forsikringsgivere i de andre 
medlemsstatene i henhold til direktiv 2000/26/EF. Denne godkjenningen kan ikke trekkes tilbake så lenge den berørte 
kontaktpersonen utøver sin funksjon som skaderepresentant i henhold til nevnte direktiv, med mindre vedkommende 
grovt har misligholdt sine forpliktelser i henhold til denne artikkel.

3.  Bare et byrå skal, på anmodning fra et av sine medlemmer, ha myndighet til å sende et annet byrå en anmodning 
om godkjenning av en kontaktperson bosatt i dette byråets stat. Denne anmodningen skal sendes per faks eller e-post 
sammen med bevis for at den foreslåtte kontaktpersonen godtar godkjenningen det anmodes om.

Vedkommende byrå skal gi eller nekte godkjenning innen tre måneder etter at det har mottatt anmodningen, og skal 
meddele sin beslutning og dens ikrafttredelsesdato til byrået som kom med anmodningen samt til vedkommende 
kontaktperson. Dersom svar uteblir, anses godkjenningen som gitt og trådt i kraft ved utløpet av denne fristen.

4.  Kontaktpersonen skal behandle alle erstatningskrav i samsvar med eventuelle lover eller forskrifter om ansvar, 
erstatning til skadelidte og lovpliktig motorvognforsikring som gjelder i staten der ulykken inntraff, på vegne av byrået 
som har godkjent vedkommende og på vegne av forsikringsgiveren som anmodet om godkjenningen, i forbindelse med 
ulykker som inntreffer i denne staten og der kjøretøyer forsikret av forsikringsgiveren som anmodet om godkjenningen 
er innblandet.

Dersom det påtenkte erstatningsoppgjøret er mer omfattende enn de vilkår eller begrensninger som gjelder i henhold 
til lovgivningen om lovpliktig ansvarsforsikring for motorvogn i staten der ulykken inntraff, men er dekket av en 
forsikringspolise, må kontaktpersonen overholde bestemmelsene fastsatt i artikkel 3 nr. 5.
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5.  Byrået som har godkjent en kontaktperson, anerkjenner vedkommende som den eneste med myndighet til 
å behandle og avgjøre erstatningskrav på vegne av byrået og på vegne av forsikringsgiveren som anmodet om at 
vedkommende skulle godkjennes. Byrået skal underrette skadelidte om denne myndighet og oversende kontaktpersonen 
eventuelle opplysninger knyttet til slike erstatningskrav. Byrået kan likevel når som helst og uten plikt til å begrunne 
avgjørelsen, overta behandlingen og avgjørelsen av et erstatningskrav fra en kontaktperson.

6.  Dersom byrået som gav godkjenningen av en eller annen grunn pålegges å betale erstatning til en skadelidt på 
vegne av kontaktpersonen, skal beløpet refunderes direkte av byrået som videresendte anmodningen om godkjenning, 
i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 5.

7.  Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 4 nr. 4 kan kontaktpersonen fritt inngå avtale med forsikringsgiveren 
som anmodet om godkjenning av vedkommende, om vilkårene for refusjon av beløp utbetalt til skadelidte og 
framgangsmåten for å beregne behandlingsgebyr, men denne avtalen kan ikke gjøres gjeldende mot et byrå.

Dersom en kontaktperson ikke kan få refundert forskuddsbetalinger vedkommende har foretatt i samsvar med 
vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 4 på vegne av forsikringsgiveren som anmodet om godkjenning av vedkommende, 
skal beløpet refunderes av byrået som godkjente vedkommende. Sistnevnte byrå skal deretter få refusjon fra det byrået 
vedkommende forsikringsgiver er medlem av, i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 5.

8.  Når et byrå underrettes om at et av medlemmene har vedtatt å si opp en kontaktperson, skal det umiddelbart 
underrette byrået som gav godkjenningen, om dette. Sistnevnte byrå skal stå fritt til å avgjøre hvilken dato 
godkjenningen skal opphøre.

Når et byrå som har godkjent en kontaktperson vedtar å trekke godkjenningen tilbake, eller det blir underrettet om at 
kontaktpersonen ønsker at godkjenningen skal trekkes tilbake, skal det umiddelbart underrette byrået som videresendte 
anmodningen om godkjenning av kontaktpersonen. Det skal også underrette byrået om datoen da tilbaketrekkingen trer 
i kraft eller datoen da godkjenningen opphører.

Artikkel 5

Vilkår for refusjon

1.  Når et byrå eller representanten det har oppnevnt for dette formål har avgjort alle erstatningskrav i forbindelse 
med samme ulykke, skal det innen et tidsrom på høyst ett år fra datoen for siste utbetaling til en skadelidt, per faks 
eller e-post oversende medlemmet av byrået som utstedte det grønne kortet eller forsikringspolisen eller, der det er 
hensiktsmessig, det berørte byrå, et refusjonskrav der følgende er spesifisert:

1.1 de beløp som er utbetalt i erstatning til skadelidte, enten i henhold til en minnelig ordning eller en rettsavgjørelse,

1.2 de beløp som er utbetalt for eksterne tjenester i forbindelse med behandlingen og avgjørelsen av det enkelte 
erstatningskrav samt særlige kostnader som er påløpt i forbindelse med en rettssak, som også ville ha blitt 
utbetalt under tilsvarende omstendigheter av en forsikringsgiver etablert i staten der ulykken inntraff,

1.3 et behandlingsgebyr som skal dekke alle andre kostnader beregnet i henhold til regler godkjent av Byråenes råd.

Når erstatningskrav i forbindelse med samme ulykke behandles og avgjøres uten at erstatning utbetales, kan beløp som 
fastsatt i nr. 1.2 ovenfor samt minstegebyr som fastsatt av Byråenes råd i samsvar med nr. 1.3 ovenfor, kreves.

2.  I refusjonskravet skal det angis at beløpet skal utbetales kostnadsfritt i mottakerens stat og i dennes nasjonale 
valuta innen et tidsrom på to måneder fra datoen for kravet, og at det etter utløpet av denne fristen automatisk skal 
påløpe 12 % morarente per år på beløpet regnet fra datoen for kravet til datoen beløpet mottas av mottakerens bank.

I refusjonskravet kan det også angis at beløp uttrykt i nasjonal valuta kan betales i euro, etter gjeldende offisielle 
valutakurs i hjemstaten til byrået som framsetter kravet på den dato kravet framsettes.

3.  Refusjonskrav skal under ingen omstendighet omfatte betaling av bøter, kausjon eller andre økonomiske 
sanksjoner overfor forsikrede, som ikke dekkes av ansvarsforsikring for motorvogn i staten der ulykken inntraff.

4.  Underlagsdokumenter, herunder objektivt bevis for at erstatning til skadelidte er utbetalt, skal umiddelbart sendes 
på anmodning, men uten at det forsinker refusjonen.

5.  Refusjon av alle beløp nevnt i nr. 1.1 og 1.2 ovenfor kan kreves i samsvar med vilkårene fastsatt i denne artikkel, 
selv om byrået ikke har avgjort alle erstatningskrav i forbindelse med samme ulykke. Behandlingsgebyret fastsatt i 
henhold til nr. 1.3 ovenfor kan også kreves dersom hovedbeløpet som skal refunderes overstiger beløpet Byråenes råd 
har fastsatt.

6.  Dersom en erstatningssak blir gjenopptatt etter at et refusjonskrav er innfridd, eller et nytt erstatningskrav 
framsettes i forbindelse med samme ulykke, skal en eventuell rest av behandlingsgebyret beregnes i samsvar med 
gjeldende bestemmelser på det tidspunkt da refusjonskravet for den gjenopptatte saken eller det nye kravet ble 
framsatt.

7.  Dersom det ikke er framsatt erstatningskrav i forbindelse med en ulykke, kan det ikke kreves behandlingsgebyr.
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Artikkel 6

Garantiplikt

1.  Hvert byrå skal garantere at dets medlemmer refunderer alle beløp som kreves i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 5 av byrået i staten der ulykken inntraff eller av representanten det har oppnevnt for dette formål.

Dersom et medlem ikke har foretatt utbetalingen innen tidsrommet på to måneder nevnt i artikkel 5, skal det byrået 
medlemmet tilhører selv betale refusjonen i samsvar med vilkårene beskrevet under, etter at det har mottatt en 
garantioppfordring fra byrået i staten der ulykken inntraff eller fra representanten det har oppnevnt for dette formål.

Byrået som står som garantist, skal foreta utbetalingen innen et tidsrom på én måned. Etter utløpet av denne fristen skal 
det automatisk påløpe 12 % morarente per år på beløpet, regnet fra datoen for garantioppfordringen til datoen beløpet 
mottas av mottakerens bank.

Garantioppfordringen skal oversendes per faks eller e-post innen et tidsrom på tolv måneder etter datoen for framsettelse 
av refusjonskrav i henhold til artikkel 5. Ved denne fristens utløp, og uten at det berører en eventuell morarente byrået 
skal betale, skal ansvaret til byrået som står som garantist være begrenset til det beløp medlemmet krever pluss tolv 
måneders rente på 12 % per år.

En garantioppfordring skal ikke være gyldig dersom den skjer mer enn to år etter framsettelse av refusjonskravet.

2.  Hvert byrå garanterer for at dets medlemmer skal instruere kontaktpersonene som de har anmodet om godkjenning 
for, om å avgjøre erstatningskrav i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 nr. 4 første ledd, og skal oversende disse 
kontaktpersonene eller byrået i staten der ulykken inntraff, alle dokumenter i forbindelse med alle erstatningskrav som 
overlates til dem.

AVSNITT II

SÆRLIGE REGLER FOR KONTRAKTSFORHOLD MELLOM BYRÅER BASERT PÅ DET GRØNNE 
KORTET (FRIVILLIGE BESTEMMELSER)

Bestemmelsene i dette avsnitt får anvendelse dersom kontraktsforhold mellom byråer er basert på det grønne kortet.

Artikkel 7

Utstedelse og utlevering av grønne kort

1.  Hvert byrå skal ha ansvar for å trykke sine grønne kort, eller de skal gi sine medlemmer tillatelse til å trykke 
dem.

2.  Hvert byrå skal gi sine medlemmer tillatelse til å utstede grønne kort til sine forsikrede bare for kjøretøyer som 
er registrert i en stat byrået har ansvar for.

3.  Ethvert medlem kan få tillatelse av byrået til å utstede grønne kort til sine forsikrede i stater der det ikke finnes 
noe byrå, forutsatt at medlemmet er etablert i vedkommende stat. Dette alternativet er begrenset til kjøretøyer registrert 
i vedkommende stat.

4.  Alle grønne kort skal anses som gyldige i minst 15 dager fra utstedelsesdato. Dersom et grønt kort er utstedt for et 
kortere tidsrom, skal byrået som gav tillatelse til utstedelsen av det grønne kortet garantere dekning til byråene i statene 
der kortet er gyldig, i et tidsrom på 15 dager fra utstedelsesdato.

5.  Dersom en avtale inngått mellom to byråer heves i henhold til artikkel 16 nr. 3.5, skal alle grønne kort utlevert i 
deres navn til bruk på deres respektive territorier være ugyldige straks hevingen trer i kraft.

6.  Dersom en avtale heves eller oppheves midlertidig ved anvendelse av artikkel 16 nr. 3.6, skal Byråenes råd 
avgjøre hvor lang gyldighetsperioden skal være for grønne kort utlevert på vegne av vedkommende byråer til bruk på 
deres respektive territorier.

Artikkel 8

Bekreftelse av et grønt korts gyldighet

Enhver anmodning om bekreftelse av gyldigheten til et bestemt grønt kort, sendt per faks eller e-post til et byrå av 
byrået i staten der ulykken inntraff eller av en representant oppnevnt for dette formål, skal bli endelig besvart innen tre 
måneder etter anmodningen. Dersom anmodningen er ubesvart når denne fristen utløper, skal det grønne kortet anses 
som gyldig.
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Artikkel 9

Falske, ikke-godkjente eller ulovlig endrede grønne kort

Alle grønne kort som framvises i en stat der det er gyldig, og som angivelig er utstedt i henhold til et byrås myndighet, 
skal garanteres av dette byrået, selv om det er falskt, ikke-godkjent eller ulovlig endret.

Byråets garanti skal imidlertid ikke gjelde dersom et grønt kort omhandler et kjøretøy som ikke er lovlig registrert i 
dette byråets stat, med unntak av omstendighetene nevnt i artikkel 7 nr. 3.

AVSNITT III

SÆRLIGE REGLER FOR KONTRAKTSFORHOLD MELLOM BYRÅER BASERT PÅ ANTATT 
FORSIKRINGSDEKNING (FRIVILLIGE BESTEMMELSER)

Bestemmelsene i dette avsnitt får anvendelse dersom forhold mellom byråer er basert på antatt forsikringsdekning, 
med visse unntak.

Artikkel 10

Byråenes forpliktelser

Byråene som dette avsnitt gjelder, skal på grunnlag av full gjensidighet garantere refusjon av alle beløp som skal betales 
i henhold til disse interne bestemmelsene i forbindelse med en ulykke der et kjøretøy hjemmehørende på territoriet til 
den staten hvert av disse byråene har ansvar for er innblandet, uansett om kjøretøyet er forsikret eller ikke.

Artikkel 11

Begrepet «hjemmehørende»

1.  Den stats territorium der kjøretøyet er hjemmehørende, fastsettes på grunnlag av et av følgende kriterier:

1.1 territoriet til den stat kjøretøyet har kjennemerket til, eller

1.2 dersom det ikke kreves registrering for vedkommende kjøretøytype, men kjøretøyet har et forsikringsskilt eller et 
kjennetegn som tilsvarer et kjennemerke, territoriet til staten der forsikringsskiltet eller tegnet er utstedt, eller

1.3 dersom det kreves verken kjennemerke, forsikringsskilt eller kjennetegn for visse kjøretøytyper, territoriet til 
staten der kjøretøyets bruker har sin bopel.

2.  Dersom et kjøretøy som er pålagt å ha et kjennemerke ikke har et slikt merke, eller har et merke som ikke eller 
ikke lenger er lovlig utstedt, og kjøretøyet har vært innblandet i en ulykke, skal territoriet der ulykken inntraff anses 
som territoriet der kjøretøyet er hjemmehørende, med hensyn til avgjørelsen av eventuelle erstatningskrav i forbindelse 
med ulykken.

Artikkel 12

Unntak

Bestemmelsene i dette avsnitt får ikke anvendelse på

1. kjøretøyer registrert i andre stater enn statene til byråene som er underlagt bestemmelsene i dette avsnitt og som 
det er utstedt et grønt kort for av et medlem av et av disse byråene. Ved en eventuell ulykke der et kjøretøy som 
det er utstedt et grønt kort for er innblandet, skal vedkommende byrå opptre i samsvar med reglene fastsatt i 
avsnitt II,

2. kjøretøyer som tilhører visse personer, dersom staten de er registrert i har oppnevnt en myndighet eller et organ 
i de andre statene med ansvar for å betale erstatning til skadelidte i samsvar med gjeldende vilkår i staten der 
ulykken inntraff,

3. visse kjøretøytyper eller visse kjøretøyer som har et særskilt kjennemerke, dersom bruken av dem i internasjonal 
trafikk er betinget av at kjøretøyets bruker har et gyldig grønt kort eller inngår en grenseforsikringsavtale i 
henhold til lovgivningen i den besøkte staten.

Listen over kjøretøyer nevnt i nr. 2 og 3 samt listen over myndigheter eller organer oppnevnt i de andre statene skal 
utarbeides av hver stat og oversendes Byråenes råd av vedkommende stats byrå.

Artikkel 13

Bekreftelse av territoriet der kjøretøyet er hjemmehørende

Enhver anmodning om bekreftelse av territoriet der et kjøretøy er hjemmehørende, som sendes per faks eller e-post til 
et byrå av byrået i staten der ulykken inntraff eller av en representant oppnevnt for dette formål, skal bli endelig besvart 
innen tre måneder etter anmodningen. Dersom anmodningen er ubesvart ved denne fristens utløp, skal det anses som 
en bekreftelse av at kjøretøyet er hjemmehørende på dette byråets territorium.
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Artikkel 14

Garantiens varighet

Byråene kan begrense varigheten av garantien de utsteder i henhold til artikkel 10 med hensyn til

1. kjøretøyer med midlertidige kjennemerker i et format som tidligere er meddelt Byråenes råd. I slike tilfeller skal 
garantiens varighet være tolv måneder etter utløpsdatoen angitt på kjennemerket,

2. alle andre kjøretøyer som omfattes av vilkårene for gjensidige avtaler som er inngått med andre byråer og 
oversendt Byråenes råd.

Artikkel 15

Ensidig anvendelse av garanti basert på en antatt forsikringsdekning

Med forbehold for lovbestemmelser om noe annet, kan byråer inngå avtale om ensidig anvendelse av dette avsnitt 
innenfor rammen av sine bilaterale forbindelser.

AVSNITT IV

REGLER FOR AVTALER INNGÅTT MELLOM NASJONALE FORSIKRINGSBYRÅER 
(OBLIGATORISKE BESTEMMELSER)

Artikkel 16

Bilaterale avtaler – vilkår

1.  Byråer kan inngå bilaterale avtaler seg imellom der de forplikter seg til, innenfor rammen av sine gjensidige 
forbindelser, å overholde de obligatoriske bestemmelsene i disse interne bestemmelsene samt de frivillige 
bestemmelsene i dem.

2.  Slike avtaler skal underskrives i tre eksemplarer av byråene som inngår avtalen, og hvert av dem skal beholde et 
eksemplar. Det tredje eksemplaret skal sendes til Byråenes råd som, etter samråd med de berørte parter, skal underrette 
dem om avtalens ikrafttredelsesdato.

3.  Slike avtaler skal omfatte klausuler med følgende innhold:

3.1 navnene på byråene som inngår avtalen, med angivelse av deres status som medlemmer av Byråenes råd samt 
territoriene de har ansvar for,

3.2 deres forpliktelse til å overholde de obligatoriske bestemmelsene i disse interne bestemmelsene,

3.3 deres forpliktelse til å overholde frivillige bestemmelser som de har valgt og blitt enige om,

3.4 gjensidige fullmakter gitt av disse byråene, i deres eget navn og på vegne av deres medlemmer, til å avgjøre 
erstatningskrav i minnelighet eller godta enhver utenrettslig eller rettslig framgangsmåte som kan føre til 
utbetaling av erstatning i forbindelse med en ulykke som omfattes av disse interne bestemmelsenes virkeområde 
og formål,

3.5 ubegrenset varighet for avtalen, med forbehold for den rett hver avtalepart har til å si den opp med tolv måneders 
varsel som samtidig meddeles den andre part og Byråenes råd,

3.6 automatisk heving eller midlertidig oppheving av avtalen dersom en av avtalepartene opphører å være medlem 
av Byråenes råd eller får sitt medlemskap midlertidig opphevet.

4.  En mal for denne avtalen er vedlagt (vedlegg III).

Artikkel 17

Unntak

1.  Som unntak fra artikkel 16 skal byråene i medlemsstater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde i 
samsvar med artikkel 2 i direktiv 72/166/EØF av 24. april 1972 bekrefte sin gjensidige godkjenning av disse interne 
bestemmelsene ved en multilateral avtale som skal tre i kraft på den dato som fastsettes av Kommisjonen for Den 
europeiske union i samarbeid med Byråenes råd.

2.  Byråene i stater utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde kan slutte seg til denne multilaterale 
avtalen ved å overholde vilkårene fastsatt av vedkommende komité som er anerkjent i vedtektene for Byråenes råd.
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AVSNITT V

FRAMGANGSMÅTE FOR ENDRING AV DE INTERNE BESTEMMELSENE (OBLIGATORISKE 
BESTEMMELSER)

Artikkel 18

Framgangsmåte

1.  Bare generalforsamlingen for Byråenes råd skal ha myndighet til å endre disse bestemmelsene.

2.  Som unntak fra ovenstående

a) skal bare komiteen som er anerkjent i vedtektene for Byråenes råd, ha myndighet til å endre bestemmelsene 
fastsatt i avsnitt III. Disse bestemmelsene er bindende for byråer som, selv om de ikke er medlemmer av denne 
komiteen, har valgt å anvende avsnitt III i sine kontraktsforhold overfor andre byråer, og

b) skal bare byråene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ha myndighet til å endre artikkel 4.2.

AVSNITT VI

VOLDGIFT (OBLIGATORISKE BESTEMMELSER)

Artikkel 19

Voldgiftsklausul

Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse interne bestemmelsene, skal avgjøres ved 
voldgift i samsvar med gjeldende voldgiftsregler fra Uncitral (De forente nasjoners kommisjon for internasjonal 
handelsrett).

Byråenes råd skal fastsette størrelsen på gebyrene til voldgiftsmennene og refusjonsberettigede kostnader.

Ansvaret for oppnevning av voldgiftsmenn skal påhvile formannen for Byråenes råd eller, i dennes fravær, lederen for 
nominasjonskomiteen.

Voldgiftsdomstolen skal bestå av tre voldgiftsmenn.

Voldgiftsbehandlingen skal foregå på engelsk og fransk.

AVSNITT VII

IKRAFTTREDELSE (OBLIGATORISK BESTEMMELSE)

Artikkel 20

Ikrafttredelse

Disse bestemmelser skal tre i kraft 1. juli 2003. Fra denne dato skal de erstatte alle standardavtaler og den multilaterale 
garantiavtalen som er inngått mellom byråer.

VEDLEGG

Vedlegg I:  Rekommandasjon nr. 5

Vedlegg II:  Direktiv av 24. april 1972 (72/166/EØF)

Vedlegg III:  Mal for avtale mellom byråer.
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Byrået …………………

Medlem av Byråenes råd

og

Byrået …………………

Medlem av Byråenes råd

forplikter seg herved til å overholde de obligatoriske bestemmelsene i de interne bestemmelsene som ble vedtatt på 
generalforsamlingen for Byråenes råd 30. mai 2002 samt til å overholde de frivillige bestemmelsene i avsnitt …… 
Denne forpliktelsen gjelder også eventuelle senere endringer av nevnte interne bestemmelser.

Herved gir byråene hverandre gjensidig tillatelse til å godta enhver rettslig eller utenrettslig framgangsmåte som 
kan føre til utbetaling av erstatning, eller til å avgjøre i minnelighet erstatningskrav som følge av ulykker innenfor 
rammen av de interne bestemmelsene.

Denne avtalen er ikke tidsbegrenset. En av partene kan likevel velge å si opp avtalen med tolv måneders varsel. 
Oppsigelsen skal inngis samtidig til den andre avtaleparten og til generalsekretæren i Byråenes råd.

Videre avtales det at avtalen automatisk heves eller midlertidig oppheves dersom en av partene opphører å være 
medlem av Byråenes råd eller får sitt medlemskap midlertidig opphevet.

Ikrafttredelsesdatoen for denne avtalen meddeles partene av generalsekretæren i Byråenes råd når han/hun har 
mottatt et eksemplar underskrevet av begge parter.
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TILLEGG 2

LISTE OVER UNNTAK

ØSTERRIKE

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

BELGIA

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

SVEITS (og LIECHTENSTEIN)

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

KYPROS

1.  Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

2.  Kjøretøyer som tilhører militære styrker og annet militært og sivilt personell som omfattes av internasjonale 
avtaler.

DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

TYSKLAND

1.  Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

2.  Militære kjøretøyer underlagt vilkårene i internasjonale avtaler.

DANMARK (og FÆRØYENE)

1.  Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

2.  Militære kjøretøyer underlagt vilkårene i internasjonale avtaler.

FRANKRIKE (og MONACO)

Militære kjøretøyer underlagt vilkårene i internasjonale avtaler.

FINLAND

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

DET FORENTE KONGERIKE STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND (og KANALØYENE, GIBRALTAR og 
ISLE OF MAN)

NATO-kjøretøyer underlagt bestemmelsene i London-konvensjonen av 19. juni 1951 og Paris-protokollen av 28. august 
1952.

HELLAS

1.  Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene. (Gjelder for ulykker som inntreffer fra og med 1. oktober 
1993).

2.  Kjøretøyer som tilhører mellomstatlige organisasjoner (grønne kjennemerker med bokstavene «CD» og «∆Σ» 
etterfulgt av registreringsnummeret).
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3.  Kjøretøyer som tilhører NATOs væpnede styrker og militært og sivilt personell (gule kjennemerker med bokstavene 
«ΞΑ» etterfulgt av registreringsnummeret).

4.  Kjøretøyer som tilhører de greske væpnede styrker (kjennemerker med bokstavene «ΕΣ»).

5.  Kjøretøyer som tilhører allierte styrker i Hellas (kjennemerker med bokstavene«AFG»).

6.  Kjøretøyer med prøvekjennemerker (hvite kjennemerker med bokstavene «ΔOK» etterfulgt av fire tall, som er 
registreringsnummeret).

UNGARN

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

ITALIA (med SAN MARINO og VATIKANSTATEN)

1.  Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

2.  Kjøretøyer som tilhører militære styrker og annet militært og sivilt personell som omfattes av internasjonale avtaler 
(for eksempel «AFI»-kjennemerker og internasjonale organisasjoner som NATO).

3.  Kjøretøyer uten kjennemerker (særlig sykler med hjelpemotor).

4.  Landbruksmaskiner (f. eks. landbrukstraktorer, deres tilhengere og alle andre kjøretøyer utformet spesielt for 
landbruksarbeid).

IRLAND

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

ISLAND

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

LUXEMBOURG

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

NORGE

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

NEDERLAND

1.  Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene. (Gjelder for ulykker som inntreffer fra og med 1. oktober 
1993).

2.  Private kjøretøyer som tilhører nederlandsk militært personell og deres familier stasjonert i Tyskland.

3.  Kjøretøyer som tilhører tysk militært personell stasjonert i Nederland.

4.  Kjøretøyer som tilhører personer tilknyttet «Headquarters Allied Forces Central Europe».

5.  Tjenestekjøretøyer for NATOs væpnede styrker.

PORTUGAL

1.  Landbruksmaskiner og motordrevet mekanisk utstyr som det ikke kreves kjennemerker for i henhold til portugisisk 
lovgivning.

2.  Kjøretøyer som tilhører fremmede stater og internasjonale organisasjoner som Portugal er medlem av (hvite 
kjennemerker med røde tall og med bokstavene «CD» eller «FM» foran).

3.  Kjøretøyer som tilhører den portugisiske stat (svarte kjennemerker med hvite tall og med bokstavene «AM», «AP», 
«EP», «ME», «MG» eller «MX» foran, avhengig av hvilket statlig departement det gjelder).
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SVERIGE

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

SLOVAKIA

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.

SLOVENIA

Kjøretøyer med midlertidige kjennemerker som er innblandet i ulykker som inntreffer mer enn tolv måneder etter 
utløpsdatoen angitt på de midlertidige kjennemerkene.
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TILLEGG 3

UTSETTELSESKLAUSULER

FRANKRIKE

Bestemmelsen i artikkel 11 nr. 2 i de interne bestemmelsene får ikke anvendelse på Bureau Central Français før de 
franske bestemmelsene er endret for å sikre overholdelse, eller det er inngått en avtale om anvendelse.

ITALIA

Bestemmelsen i artikkel 11 nr. 2 i de interne bestemmelsene får ikke anvendelse på Ufficio Centrale Italiano (UCI) før 
de italienske bestemmelsene er endret, i henhold til gjeldende fellesskapsrett, for å sikre overholdelse.

PORTUGAL

Bestemmelsen i artikkel 11 nr. 2 i de interne bestemmelsene får ikke anvendelse på Gabinete Português de Carta Verde 
før de portugisiske bestemmelsene er endret, i henhold til gjeldende fellesskapsrett, for å sikre overholdelse.

SVEITS

Bestemmelsen i artikkel 11 nr. 2 i de interne bestemmelsene får ikke anvendelse på Swiss National Bureau of Insurance 
før de sveitsiske bestemmelsene er endret, i henhold til gjeldende fellesskapsrett, for å sikre overholdelse.
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KOMMISJONSBESLUTNING

av 26. juli 2002

om opprettelse av en gruppe for radiospektrumpolitikk(*)

(2002/622/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 
7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 
i Det europeiske fellesskap(1) (heretter kalt 
radiospektrumvedtaket) ble det fastsatt en politisk og 
rettslig ramme i Fellesskapet for radiospektrumpolitikk, 
for å sikre samordning av politikken og eventuelt 
harmonisere de vilkår for tilgang til og effektiv bruk 
av radiospektrum som er nødvendig for at det indre 
marked skal kunne opprettes og virke på områder av 
fellesskapspolitikken som elektronisk kommunikasjon, 
transport og forskning og utvikling.

2) I henhold til radiospektrumvedtaket kan Kommisjonen 
holde samråd for å ta hensyn til synspunktene til 
medlemsstater, fellesskapsorganer, næringslivet og 
alle berørte radiospektrumbrukere, både kommersielle 
og ikke-kommersielle, samt andre berørte parter, på 
utviklingen av teknologi, marked og regler som kan ha 
betydning for bruken av radiospektrum.

3) En rådgivende gruppe kalt gruppen for 
radiospektrumpolitikk (heretter kalt gruppen) bør 
opprettes. Gruppen bør bistå Kommisjonen og gi 
den råd i radiospektrumpolitiske spørsmål som f.eks. 
tilgang til radiospektrum, harmonisering og tildeling 
av radiospektrum, tilgang til opplysninger om tildeling 
av, tilgang til og bruk av radiospektrum, metoder for 
tildeling av rett til bruk av spektrum, omfordeling 
av spektrum, brukeres forflytning til andre frekvenser, 
prisfastsettelse og effektiv bruk av radiospektrum samt 
vern av folkehelsen.

4) Gruppen bør bidra til utviklingen av en 
radiospektrumpolitikk i Fellesskapet som tar hensyn til 
ikke bare tekniske parametrer, men også økonomiske, 
politiske, kulturelle, strategiske, helsemessige og sosiale 
faktorer, samt radiospektrumbrukernes ulike og eventuelt 
motstridende behov, med henblikk på å sikre at det 
foretas en rettferdig og rimelig avveining som sikrer 
likebehandling.

5) Gruppen bør bestå av tjenestemenn på høyt nivå fra 
medlemsstatene og en høytstående representant for 
Kommisjonen. Gruppen kan også omfatte observatører, 
og bør etter behov kunne innby andre personer til 
å delta på møtene, herunder representanter for 
reguleringsmyndigheter, konkurransemyndigheter, 
markedsdeltakere samt bruker- og forbrukergrupper. 
Gruppen bør derfor gi mulighet for et samarbeid mellom 
medlemsstatene og Kommisjonen på en slik måte at det 
bidrar til utviklingen av det indre marked.

6) På bakgrunn av gruppens viktige rolle i behandlingen 
av spørsmål knyttet til radiospektrumpolitikk innenfor 
rammen av alle relevante områder av fellesskapspolitikken, 
bør det være nære arbeidsforbindelser mellom gruppen 
og særskilte grupper eller komiteer som er nedsatt for 
å gjennomføre Fellesskapets politikk innenfor ulike 
sektorer, bl.a. transport, det indre marked for radioutstyr, 
det audiovisuelle området, romfart og kommunikasjon.

7) I henhold til radiospektrumvedtaket er det nedsatt en 
radiospektrumkomité som skal bistå Kommisjonen ved 
utarbeidingen av bindende gjennomføringstiltak med 
hensyn til harmoniserte vilkår for tilgang til og effektiv 
bruk av radiospektrum. Gruppens arbeid skal ikke 
overlappe komiteens arbeid.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 5.6.2003, s. 37, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) og 
protokoll 37, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
22.4.2004, s. 12.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
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8) For å sikre nyttige diskusjoner bør hver av gruppens 
nasjonale delegasjoner ha et velfundert og samordnet 
nasjonalt syn på all politikk som påvirker bruken av 
radiospektrum i medlemsstaten, ikke bare med hensyn 
til det indre marked, men også med hensyn til offentlig 
orden, offentlig sikkerhet, sivil beredskap og forsvar, 
ettersom bruk av radiospektrum på disse områdene kan 
påvirke organiseringen av radiospektrum som helhet. I 
dag har ulike statlige myndigheter ansvar for ulike deler 
av radiospektrum.

9) Gruppen bør holde omfattende samråd om framtidig 
utvikling innenfor teknologi, marked og regler med 
hensyn til bruk av radiospektrum, med alle berørte 
radiospektrumbrukere, både kommersielle og ikke-
kommersielle, samt med andre berørte parter.

10) Bruken av radiospektrum kjenner ingen grenser, og 
med tanke på nye medlemsstaters snarlige tiltredelse til 
Unionen, bør disse statene og stater som er medlemmer 
av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde kunne 
delta i gruppen.

11) CEPT (Den europeiske post- og telekonferanse, som 
omfatter 44 europeiske stater) bør inviteres til gruppens 
arbeid som observatør med tanke på de virkningene gruppens 
virksomhet har på radiospektrum på felleseuropeisk plan 
og i betraktning av den tekniske fagkunnskap som CEPT 
og dens tilknyttede organer har innenfor forvaltning av 
radiospektrum. Det er også hensiktsmessig å utnytte slik 
fagkunnskap på grunnlag av mandater som vil bli gitt i 
henhold til radiospektrumvedtaket med sikte på å utvikle 
tekniske gjennomføringstiltak på områdene tildeling av 
radiospektrum og tilgang til opplysninger. Med tanke på 
den betydning europeisk standardisering har for utvikling 
av utstyr som anvender radiospektrum, er det også viktig 
å tilknytte Det europeiske standardiseringsinstitutt for 
telekommunikasjoner (ETSI) som observatør —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål

Det opprettes en rådgivende gruppe for radiospektrumpolitikk 
kalt gruppen for radiospektrumpolitikk (heretter kalt 
gruppen).

Artikkel 2

Mål

Gruppen skal bistå Kommisjonen og gi den råd i 
radiospektrumpolitiske spørsmål, om samordning av politikken 
og eventuelt om harmoniserte vilkår for tilgang til og effektiv 
bruk av radiospektrum, som er nødvendig for at det indre 
marked skal kunne opprettes og virke.

Artikkel 3

Medlemskap

Gruppen skal bestå av én sakkyndig embetsmann på høyt 
nivå fra hver medlemsstat og en høytstående representant for 
Kommisjonen.

Kommisjonen skal ivareta gruppens sekretariat.

Artikkel 4

Arbeidsordning

På anmodning fra Kommisjonen eller på eget initiativ skal 
gruppen ved enighet vedta uttalelser rettet til Kommisjonen, 
eller dersom det ikke er mulig, med simpelt flertall, idet 
hvert medlem har én stemme, med unntak av Kommisjonens 
representant, som ikke skal avgi stemme. Avvikende uttalelser 
skal vedlegges de vedtatte uttalelser. Observatører kan delta i 
drøftingene, men skal ikke avgi stemme.

Gruppen skal velge en leder blant sine medlemmer. 
Kommisjonen kan eventuelt tilrettelegge gruppens arbeid i 
undergrupper og ekspertarbeidsgrupper.

Kommisjonen skal gjennom sekretariatet innkalle til gruppens 
møter, etter avtale med lederen. Gruppen fastsetter sin 
forretningsorden etter forslag fra Kommisjonen, enten ved 
enighet, eller dersom det ikke er mulig, med to tredels flertall, 
idet hver medlemsstat har én stemme, og med forbehold for 
Kommisjonens godkjenning.

Gruppen kan innby observatører, herunder fra EØS-statene og 
Den europeiske unions søkerstater samt fra Europaparlamentet, 
CEPT og ETSI, til å delta på møtene, og gruppen kan rådspørre 
sakkyndige og berørte parter.

Artikkel 5

Samråd

Gruppen skal holde omfattende samråd på et tidlig tidspunkt 
med markedsdeltakere, forbrukere og sluttbrukere på en åpen 
måte som gir innsyn.

Artikkel 6

Fortrolighet

Uten at det berører bestemmelsene i traktatens artikkel 287, 
skal gruppens medlemmer, observatører og eventuelle andre 
personer som deltar på møtene, være forpliktet til ikke å gi videre 
opplysninger som de har fått kjennskap til gjennom arbeidet i 
gruppen, dens undergrupper eller ekspertarbeidsgrupper, når 
Kommisjonen underretter dem om at den uttalelsen det er 
anmodet om eller det spørsmål som behandles, er av fortrolig 
art. Kommisjonen kan i slike tilfeller beslutte at bare gruppens 
medlemmer kan delta på møtene.
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Artikkel 7

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Gruppen skal begynne sitt arbeid på ikrafttredelsesdatoen for denne beslutning.

Utferdiget i Brussel, 26. juli 2002.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSBESLUTNING

av 29. juli 2002

om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(*)

(2002/627/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap og

ut fra følgende betraktninger:

1) Nye rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester er blitt fastsatt i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles 
rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester (rammedirektivet)(1), 2002/19/EF av 
7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom 
elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser 
(tilgangsdirektivet)(2), 2002/20/EF av 7. mars 2002 om 
tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 
(tillatelsesdirektivet)(3) og 2002/22/EF av 7. mars 2002 
om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i 
forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester)(4).

2) Det har i alle medlemsstater blitt opprettet nasjonale 
reguleringsmyndigheter som skal utføre de 
reguleringsoppgaver som er nevnt i de berørte direktivene, 
og disse myndighetene skal meldes til Kommisjonen i 
samsvar med artikkel 3 nr. 6 i rammedirektivet. I samsvar 
med rammedirektivet skal medlemsstatene garantere de 
nasjonale reguleringsmyndigheters uavhengighet ved 
å sørge for at de er rettslig atskilt fra og funksjonelt 
uavhengige av alle organisasjoner som tilbyr elektroniske 
kommunikasjonsnett, elektronisk kommunikasjonsutstyr 
eller elektroniske kommunikasjonstjenester. 
Medlemsstater som beholder eierskapet til eller kontrollen 
over foretak som tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett 
og/eller -tjenester, skal også sørge for et faktisk strukturelt 
skille mellom reguleringsfunksjonen og virksomhet 
knyttet til eierskap eller ledelse av disse foretakene.

3) Det ansvar og de oppgaver som er tillagt de nasjonale 
reguleringsmyndighetene, varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat, men de har alle minst én reguleringsmyndighet 
som har som oppgave å anvende reglene når de har blitt 
gjennomført i nasjonal lovgivning, særlig regler som 
gjelder løpende overvåking av markedet.

4) Det er av avgjørende betydning for at utviklingen av 
et indre marked for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester skal kunne lykkes, at de relevante reglene 
anvendes på en ensartet måte i alle medlemsstatene. I de 
nye rammereglene er det fastsatt mål og rammer for de 
nasjonale reguleringsmyndighetenes tiltak, samtidig som 
de får mulighet til å anvende reglene på en smidig måte 
på visse områder i lys av nasjonale forhold.

5) Det bør opprettes en gruppe av europeiske 
reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunika-
sjonsnett og -tjenester (heretter kalt gruppen) som 
kan tjene som mellomledd med hensyn til rådgivning 
og bistand til Kommisjonen på området elektronisk 
kommunikasjon.

6) Gruppen bør tjene som mellomledd mellom 
reguleringsmyndighetene og Kommisjonen på en slik 
måte at det bidrar til utviklingen av det indre marked. Den 
bør også muliggjøre et åpent samarbeid mellom nasjonale 
reguleringsmyndigheter og Kommisjonen for å sikre 
ensartet anvendelse av rammereglene for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester i alle medlemsstater.

7) Gruppen bør tjene som organ for overveielser, diskusjon 
og rådgivning for Kommisjonen på området elektronisk 
kommunikasjon, herunder i spørsmål knyttet til 
gjennomføring og revidering av rekommandasjonen om 
relevante produkt- og tjenestemarkeder og utarbeiding av 
beslutningen om tverrnasjonale markeder.

8) Det bør opprettholdes et nært samarbeid mellom gruppen 
og Kommunikasjonskomiteen nedsatt i henhold til 
rammedirektivet. Gruppens arbeid skal ikke overlappe 
komiteens arbeid.

9) Det bør sørges for samordning med 
Radiospektrumkomiteen nedsatt i henhold til 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 
7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 
i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedta
ket)(5), Gruppen for radiospektrumpolitikk nedsatt i 
henhold til kommisjonsbeslutning 2002/622/EF om 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 200 av 30.7.2002, s. 38, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) og 
protokoll 37, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
22.4.2004, s. 13.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7.
(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21.
(4) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. (5) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
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opprettelse av en gruppe for radiospektrumpolitikk(1) 
og Kontaktutvalget for fjernsyn uten grenser nedsatt 
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv  
97/36/EF(2) om samordning av visse bestemmelser om 
utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller 
forskrift i medlemsstatene —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål

Det opprettes en rådgivende gruppe av uavhengige nasjonale 
reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester kalt Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter 
for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (heretter 
kalt gruppen).

Artikkel 2

Definisjon

I denne beslutning menes med «relevant nasjonal 
reguleringsmyndighet», den offentlige myndighet som er 
opprettet i hver medlemsstat for å overvåke den løpende 
fortolkning og anvendelse av bestemmelsene i direktivene om 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, som definert i 
rammedirektivet.

Artikkel 3

Mål

Gruppen skal gi råd til Kommisjonen og bistå den når 
det gjelder å befeste det indre marked for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester.

Gruppen skal tjene som mellomledd mellom nasjonale 
reguleringsmyndigheter og Kommisjonen på en slik måte 
at det bidrar til utviklingen av det indre marked og til 
en ensartet anvendelse av rammereglene for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester i alle medlemsstater.

Artikkel 4

Medlemskap

Gruppen skal være sammensatt av lederne av den enkelte 
berørte nasjonale reguleringsmyndighet i hver medlemsstat, 
eller deres representanter.

Kommisjonen skal være representert på et passende nivå og 
skal ivareta gruppens sekretariat.

Artikkel 5

Arbeidsordning

På eget initiativ eller på anmodning fra Kommisjonen skal 
gruppen gi råd til Kommisjonen og bistå den i ethvert spørsmål 
i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og -
tjenester.

Gruppen skal velge en leder blant sine medlemmer. 
Gruppens arbeid kan etter behov foregå i undergrupper og 
ekspertarbeidsgrupper.

Lederen skal innkalle til gruppens møter, etter avtale med 
Kommisjonen.

Gruppen fastsetter sin forretningsorden ved enighet, eller, 
dersom det ikke oppnås enighet, med to tredels flertall, idet 
hver medlemsstat har én stemme, og med forbehold for 
Kommisjonens godkjenning.

Kommisjonen skal være representert på alle gruppens møter 
og ha mulighet til å delta på alle møtene i undergruppene og 
ekspertarbeidsgruppene.

Sakkyndige fra EØS-statene og Den europeiske unions 
søkerstater kan delta i gruppen som observatører. Gruppen kan 
innby andre sakkyndige og observatører til å delta på møtene.

Artikkel 6

Samråd

Gruppen skal på et tidlig tidspunkt holde omfattende samråd 
med markedsdeltakere, forbrukere og sluttbrukere på en åpen 
måte som gir innsyn.

Artikkel 7

Fortrolighet

Uten at det berører bestemmelsene i traktatens artikkel 287, 
skal gruppens medlemmer, observatører og eventuelle andre 
personer, være forpliktet til ikke å gi videre opplysninger som 
de har fått kjennskap til gjennom arbeidet i gruppen, dens 
undergrupper eller ekspertarbeidsgrupper, når Kommisjonen 
underretter dem om at den uttalelsen det er anmodet om eller 
det spørsmål som behandles, er av fortrolig art. Kommisjonen 
kan i slike tilfeller beslutte at bare gruppens medlemmer kan 
delta på møtene.

Artikkel 8

Årsberetning

Gruppen skal framlegge for Kommisjonen en årsberetning om 
sin virksomhet. Kommisjonen skal oversende rapporten til 
Europaparlamentet og Rådet, eventuelt med sine merknader.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.(1) EFT L 198 av 27.7.2002, s. 49.

(2) EFT L 202 av 30.7.1997, s. 60.
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Gruppen skal begynne sitt arbeid på ikrafttredelsesdatoen for denne beslutning.

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2002.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/19/EF

av 7. mars 2002

om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 
7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)(4) er 
det fastsatt mål for rammeregler som omfatter elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester i Fellesskapet, herunder 
fast- og mobilkommunikasjonsnett, kabelfjernsynsnett, 
nett som brukes til jordbasert kringkasting, satellittnett 
og Internett-nett, enten disse brukes til overføring av tale, 
telefaks, data eller bilder. Slike nett kan ha blitt godkjent 
av medlemsstater i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse 
for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 
(tillatelsesdirektivet)(5), eller i henhold til tidligere 
lovgivningsmessige tiltak. Bestemmelsene i dette direktiv 
får anvendelse på nett som brukes til å tilby offentlig 
tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester. 
Dette direktiv omfatter tilgangs- og samtrafikkavtaler 
mellom tjenestetilbydere. Private nett er ikke underlagt 

  noen forpliktelser i henhold til dette direktiv, med mindre 
de nyter godt av tilgang til offentlige nett og dermed er 
underlagt vilkår fastsatt av medlemsstatene.

2) Tjenester som tilbyr innhold, som f.eks. markedsføring 
av en pakke med radio- eller fjernsynsinnhold, 
omfattes ikke av de felles rammeregler for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester.

3) Uttrykket «tilgang» har en rekke forskjellige betydninger, 
og det er derfor nødvendig å definere nøyaktig hvordan 
uttrykket brukes i dette direktiv, uten at det berører bruken 
av det innenfor rammen av andre fellesskapstiltak. En 
operatør kan eie underliggende nett eller ressurser, eller 
kan leie disse helt eller delvis.

4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/47/EF av 
24. oktober 1995 om bruk av standarder for overføring 
av fjernsynssignaler(6) pålegger ikke et særlig 
overføringssystem for digitalfjernsyn eller særskilte 
krav til tilhørende tjenester, og dette åpner for at 
markedets aktører kan ta initiativ og utvikle egnede 
systemer. Gjennom Gruppen for digitalfjernsynssending 
har deltakerne på det europeiske markedet utviklet et 
sett av overføringssystemer for fjernsyn, som er blitt 
tatt i bruk av fjernsynsselskaper over hele verden. 
Disse overføringssystemene er blitt standardisert 
av Det europeiske standardiseringsinstitutt for 
telekommunikasjoner (ETSI) og er blitt til anbefalinger 
fra Den internasjonale teleunion. Med hensyn til 
digitalfjernsyn i bredskjermformat er formatet 16:9 blitt 
referanseformatet for bredskjermfjernsynstjenester og 
-programmer, og det er nå etablert i medlemsstatenes 
markeder som følge av rådsbeslutning 93/424/EØF av 
22. juli 1993 om en handlingsplan for innføring av 
avanserte fjernsynstjenester i Europa(7).

5) I et åpent konkurransemarked bør det ikke være noen 
begrensninger som hindrer foretak i å forhandle om tilgangs- 
og samtrafikkavtaler seg imellom, særlig tverrnasjonale 
avtaler, så lenge traktatens konkurranseregler overholdes. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI 
(Telekommunikasjonstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 20 av 22.4.2004, s. 14.

(1)  EFT C 365 E av 19.12.2000, s. 215 og EFT C 270 E av 25.9.2001, s. 161.
(2 ) EFT C 123 av 25.4.2001, s. 50.
(3)  Europaparlamentsuttalelse av 1. mars 2001 (EFT C 277 av 1.10.2001, s. 72), 

Rådets felles holdning av 17. september 2001 (EFT C 337 av 30.11.2001, 
s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 12. desember 2001 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 14. februar 2002.

(4)  EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
(5) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21.

(6) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 51.
(7) EFT L 196 av 5.8.1993, s. 48.
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Når det gjelder å oppnå et mer effektivt og virkelig 
felleseuropeisk marked med effektiv konkurranse, flere 
valgmuligheter og konkurransedyktige tjenester til 
forbrukerne, bør foretak som mottar anmodninger om 
tilgang eller samtrafikk, i prinsippet inngå slike avtaler 
på kommersielt grunnlag og forhandle i god tro.

6) I markeder der det fortsatt er store forskjeller i 
forhandlingsstyrke mellom foretak, og der visse foretak er 
avhengige av infrastruktur fra andre for å tilby sine tjenester, 
bør det fastsettes rammeregler for å sikre at markedet 
virker effektivt. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør 
i tilfeller der kommersielle forhandlinger mislykkes, ha 
fullmakt til å sikre tilstrekkelig tilgang og samtrafikk 
samt samvirkingsevne mellom tjenester, til beste 
for sluttbrukerne. Særlig kan de sikre ende-til-ende-
forbindelse ved å pålegge foretak som kontrollerer 
tilgangen til sluttbrukerne, rimelige forpliktelser. Kontroll 
av tilgangsmulighetene kan innebære eierskap eller 
kontroll av den fysiske forbindelsen til sluttbrukeren (fast 
eller mobil) og/eller evnen til å endre eller trekke tilbake 
det eller de nasjonale numre som er nødvendige for å få 
tilgang til en sluttbrukers termineringspunkt. Dette vil for 
eksempel være tilfellet dersom nettoperatører på urimelig 
vis skulle begrense sluttbrukerens valg av tilgang til 
Internett-portaler og -tjenester.

7) Nasjonale rettslige eller forvaltningsmessige tiltak som 
knytter vilkår for tilgang eller samtrafikk til virksomheten 
til parten som søker om samtrafikk, særlig til omfanget 
av partens investeringer i nettinfrastruktur, og ikke til 
de samtrafikk- og tilgangstjenester som tilbys, kan føre 
til konkurransevridning og dermed være i strid med 
konkurransereglene.

8) Nettoperatører som kontrollerer tilgangen til sine egne 
kunder, gjør dette ved hjelp av entydige numre eller 
adresser fra en offentliggjort nummer- eller adresseserie. 
Andre nettoperatører må kunne levere trafikk til disse 
kundene, og må derfor kunne ha direkte eller indirekte 
samtrafikk med hverandre. Nåværende rettigheter og 
forpliktelser til å forhandle om samtrafikk bør derfor 
opprettholdes. Det er også hensiktsmessig å opprettholde 
forpliktelsene som tidligere er fastsatt i direktiv 95/47/
EF, som krever at de fullt ut digitale elektroniske 
kommunikasjonsnett som er åpne for offentligheten 
og brukes til distribusjon av fjernsynstjenester, skal 
kunne distribuere fjernsynstjenester og -programmer 
i bredskjermformat, slik at brukerne kan motta slike 
programmer i det formatet de overføres i.

9) Samvirkingsevne er til nytte for sluttbrukerne og er et viktig 
mål for disse rammereglene. Å fremme samvirkingsevne 
er et av målene for nasjonale reguleringsmyndigheter 
i henhold til disse rammereglene, som også pålegger 
Kommisjonen å offentliggjøre en liste over standarder 
og/eller spesifikasjoner som omfatter tilbud av tjenester, 
tekniske grensesnitt og/eller nettfunksjoner, som grunnlag 
for å fremme harmonisering innenfor elektronisk 
kommunikasjon. Medlemsstatene bør fremme bruken av 
offentliggjorte standarder og/eller spesifikasjoner i den 
grad det er strengt nødvendig for å sikre samvirkingsevne 
og øke valgfriheten for brukerne.

10) Det er mulig at konkurransereglene alene ikke 
er tilstrekkelig til å sikre kulturelt mangfold og 
mediemangfold på området digitalfjernsyn. Ved direktiv 
95/47/EF ble de første rammereglene fastsatt for den 
framvoksende digitalfjernsynsindustrien, og disse 
bør bevares, herunder særlig forpliktelsen til å tilby 
betinget tilgang på rettferdige og rimelige vilkår som 
ikke innebærer forskjellsbehandling, for å sikre at et 
bredt utvalg av programmer og tjenester er tilgjengelig. 
Den teknologiske utviklingen og markedsutviklingen 
gjør det nødvendig at disse forpliktelsene vurderes på 
nytt med jevne mellomrom, enten av en medlemsstat 
for dens nasjonale marked eller av Kommisjonen for 
Fellesskapet, særlig for å fastslå om det er grunnlag 
for å utvide forpliktelsene til nye portaler, som for 
eksempel elektroniske programoversikter (EPG) og 
programgrensesnitt (API), i den grad det er nødvendig for 
å sikre sluttbrukernes tilgang til bestemte digitalkringkast
ingstjenester. Medlemsstatene kan angi hvilke digitalkrin
gkastingstjenester sluttbrukerne må sikres tilgang til, ved 
hjelp av de lover eller forskrifter de anser nødvendige.

11) Medlemsstatene kan også tillate at deres nasjonale 
reguleringsmyndighet vurderer forpliktelsene på nytt i 
forbindelse med betinget tilgang til digitalkringkasting
stjenester, slik at man gjennom en markedsanalyse kan 
vurdere om vilkårene for operatører som ikke har sterk 
markedsstilling i det relevante marked, skal trekkes 
tilbake eller endres. Slik tilbaketrekking eller endring bør 
ikke få negative følger for sluttbrukernes tilgang til slike 
tjenester eller for utsiktene til effektiv konkurranse.

12) For å sikre kontinuitet i eksisterende avtaler og unngå 
huller i lovgivningen, er det nødvendig å sikre at 
forpliktelsene med hensyn til tilgang og samtrafikk 
som pålegges i henhold til artikkel 4, 6, 7, 8, 11, 12 
og 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF av 
30. juni 1997 om samtrafikk på telekommunikasjons
området med henblikk på å sikre universelle tjenester 
og samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om 
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tilgang til åpne telenett (ONP)(1), forpliktelsene med 
hensyn til spesiell nettilknytning som pålegges i henhold 
til artikkel 16 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/10/
EF av 26. februar 1998 om anvendelse av vilkår for 
tilgang til åpne telenett (ONP) for taletelefoni og om 
opprettelse av en universell tjeneste på telekommunikasjo
nsområdet under konkurranseforhold(2) og forpliktelsene 
med hensyn til tilbud om overføringskapasitet i leide 
samband i henhold til rådsdirektiv 92/44/EØF av 5. juni 
1992 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett 
på leide samband(3) i første omgang overføres til de 
nye rammereglene, men at de umiddelbart vurderes på 
nytt på bakgrunn av gjeldende markedsvilkår. En slik 
ny vurdering bør også omfatte organisasjonene som 
omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2887/2000 av 18. desember 2000 om atskilt tilgang til 
aksesslinjen(4).

13) Den nye vurderingen bør foretas ut fra en økonomisk 
markedsanalyse som bygger på metodene i 
konkurranselovgivningen. Målet er å begrense 
forhåndsfastsatte regler som gjelder særskilt for sektoren 
etter hvert som konkurransen gradvis utvikler seg på 
markedet. Framgangsmåten tar imidlertid også hensyn 
til overgangsproblemer i markedet, for eksempel i 
forbindelse med internasjonal streifing, og muligheten 
for nye flaskehalser som følge av den teknologiske 
utvikling, som kan kreve forhåndsfastsatte regler, for 
eksempel på området bredbåndsaksessnett. Det kan være 
at konkurransen utvikler seg i ulik hastighet i ulike 
markedssegmenter og i ulike medlemsstater, og nasjonale 
reguleringsmyndigheter bør derfor kunne lempe på de 
lovgivningsmessige forpliktelsene i disse markedene 
dersom konkurransen gir de ønskede resultater. For å 
sikre at markedsdeltakere under lignende omstendigheter 
behandles på samme måte i medlemsstatene, bør 
Kommisjonen kunne sikre harmonisert anvendelse 
av bestemmelsene i dette direktiv. Nasjonale 
reguleringsmyndigheter og nasjonale myndigheter med 
ansvar for gjennomføringen av konkurranselovgivningen 
bør ved behov kunne samordne sin innsats for å sikre at 
det mest hensiktsmessige middel tas i bruk. Fellesskapet 
og dets medlemsstater har påtatt seg forpliktelser med 
hensyn til samtrafikk mellom telenett i forbindelse med 
Verdens handelsorganisasjons avtale om grunnleggende 
telekommunikasjon, og disse forpliktelsene må 
overholdes.

14) I direktiv 97/33/EF er det fastsatt en rekke forpliktelser 
for foretak med sterk markedsstilling, herunder krav 
om innsyn, likebehandling, atskilte regnskaper, tilgang 
og priskontroll, herunder kostnadsorientering. Denne 
rekken av mulige forpliktelser bør opprettholdes, men for  

 å unngå unødig tunge regler bør det dessuten fastsettes 
at det dreier seg om de mest omfattende forpliktelser 
som kan pålegges foretak. For å oppfylle internasjonale 
forpliktelser eller overholde fellesskapsretten, kan 
det i unntakstilfeller være hensiktsmessig å pålegge 
forpliktelser i forbindelse med tilgang eller samtrafikk for 
samtlige markedsdeltakere, slik det for tiden er tilfellet 
for systemer for betinget tilgang på området digitalfjerns
ynstjenester.

15) For å pålegge et foretak med sterk markedsstilling 
en særskilt forpliktelse, kreves det ingen ytterligere 
markedsanalyse, men en begrunnelse for at den aktuelle 
forpliktelsen er hensiktsmessig og står i forhold til det 
aktuelle problem.

16) Innsyn i vilkår for tilgang og samtrafikk, herunder priser, 
bidrar til at forhandlinger går raskere, at tvister unngås og 
at markedsdeltakerne får tillit til at en tjeneste ikke tilbys 
på en måte som innebærer forskjellsbehandling. Åpenhet 
og innsyn med hensyn til tekniske grensesnitt kan være 
særlig viktig for å sikre samvirkingsevne. Dersom en 
nasjonal reguleringsmyndighet pålegger forpliktelser til 
å offentliggjøre opplysninger, kan den også angi hvordan 
opplysningene skal gjøres tilgjengelige, for eksempel 
hvilken type offentliggjøring (papir og/eller elektronisk) 
og om de skal offentliggjøres gratis, idet det tas hensyn 
til de aktuelle opplysningenes art og formål.

17) Prinsippet om likebehandling sikrer at foretak med sterk 
markedsstilling ikke vrir konkurransen, særlig dersom 
de er vertikalt integrerte foretak som tilbyr tjenester 
til foretak som de konkurrerer med på markeder som 
befinner seg på et senere ledd i omsetningskjeden.

18) Atskilte regnskaper gjør det mulig å klarlegge interne 
prisoverføringer, og gjør det mulig for nasjonale 
reguleringsmyndigheter å kontrollere om eventuelle 
krav om likebehandling er oppfylt. Kommisjonen har i 
den forbindelse offentliggjort rekommandasjon 98/322/
EF av 8. april 1998 om samtrafikk på et liberalisert 
telekommunikasjonsmarked (Del 2 - Atskilte regnskaper 
og føring av kostnadsregnskap)(5).

19) Obligatorisk tilgang til nettinfrastruktur kan være et 
hensiktsmessig middel for å styrke konkurransen, 
men nasjonale reguleringsmyndigheter må veie 
infrastruktureierens rett til å utnytte infrastruktur for egne 
formål mot andre tjenestetilbyderes rett til å få tilgang til 

(1) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32. Direktivet sist endret ved direktiv 98/61/EF 
(EFT L 268 av 3.10.1998, s. 37).

(2) EFT L 101 av 1.4.1998, s. 24.
(3) EFT L 165 av 19.6.1992, s. 27. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

98/80/EF (EFT L 14 av 20.1.1998, s. 27).
(4) EFT L 366 av 30.12.2000, s. 4. (5) EFT L 141 av 13.5.1998, s. 6.
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ressurser som er nødvendige for å tilby konkurrerende 
tjenester. Dersom operatører pålegges forpliktelser som 
krever at de imøtekommer rimelige anmodninger om 
tilgang til og bruk av nettdeler og tilhørende ressurser, bør 
slike anmodninger avslås bare på grunnlag av objektive 
kriterier som for eksempel teknisk gjennomførbarhet 
eller behov for å bevare nettets integritet. Dersom tilgang 
nektes, kan den skadelidende part framlegge saken etter 
framgangsmåten for tvisteløsning nevnt i artikkel 20 og 
21 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet). En operatør 
som er forpliktet til å tilby tilgang, kan ikke pålegges 
å tilby slike typer tilgang som vedkommende ikke har 
mulighet til å tilby. At en nasjonal reguleringsmyndighet 
pålegger obligatorisk tilgang som styrker konkurransen 
på kort sikt, bør ikke føre til at konkurrentene i mindre 
grad blir oppmuntret til å investere i alternative ressurser 
som styrker konkurransen på lang sikt. Kommisjonen 
har offentliggjort en melding om anvendelse av 
konkurransereglene på avtaler om tilgang i telekommu
nikasjonssektoren(1) der disse spørsmålene behandles. 
Nasjonale reguleringsmyndigheter kan pålegge tekniske 
og driftsmessige vilkår for dem som tilbyr eller nyter godt 
av obligatorisk nettilgang, i samsvar med fellesskapsretten. 
Særlig pålegging av tekniske standarder skal være i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 
standarder og tekniske forskrifter samt regler for informa
sjonssamfunnstjenester(2).

20) Priskontroll kan være nødvendig dersom en markedsanalyse 
av et bestemt marked viser at konkurransen er 
utilstrekkelig. De nasjonale reguleringsmyndigheter kan 
treffe forholdsvis begrensede tiltak, for eksempel krav 
om at prisene for operatørvalg er rimelige som fastsatt 
i direktiv 97/33/EF, eller de kan være mer omfattende, 
for eksempel krav om at prisene er kostnadsorienterte, 
slik at de kan rettferdiggjøres dersom konkurransen 
ikke er tilstrekkelig til å hindre overpris. Særlig må 
operatører med sterk markedsstilling unngå å presse 
prisene slik at forskjellen mellom prisene til sluttbrukere 
og samtrafikkavgiftene som kreves fra konkurrenter 
som tilbyr lignende tjenester til sluttbrukere, ikke er 
tilstrekkelig til å sikre bærekraftig konkurranse. Når 
en nasjonal reguleringsmyndighet beregner kostnadene 
forbundet med innføring av en tjeneste i henhold til 
dette direktiv, bør det tillates en rimelig avkastning på 
den investerte kapitalen, herunder passende arbeids- 
og byggekostnader, idet kapitalverdien om nødvendig 
justeres slik at den gjenspeiler den løpende verdsetting av 
aktiva og driftseffektivitet. Metoden for kostnadsdekning 
bør passe ut fra omstendighetene, idet det tas hensyn 
til behovet for å fremme effektivitet og bærekraftig 
konkurranse og gi forbrukerne størst mulige fordeler.

21) Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet pålegger 
forpliktelser til å innføre et kostnadsregnskapssystem for 
å støtte priskontroll, kan den selv foreta en årlig revisjon 
for å sikre at kostnadsregnskapssystemet overholdes, 
forutsatt at den har kvalifisert personale, eller den kan 
kreve at revisjonen utføres av et annet kvalifisert organ 
som er uavhengig av den aktuelle operatøren.

22) Medlemsstaters offentliggjøring av opplysninger vil 
sikre at markedsdeltakere og mulige nyinntredere på 
markedet forstår sine rettigheter og plikter og vet hvor de 
finner relevante detaljerte opplysninger. Offentliggjøring 
i det nasjonale kunngjøringsbladet gir berørte parter 
i andre medlemsstater mulighet til å finne relevante 
opplysninger.

23) For å sikre at det felleseuropeiske markedet for elektronisk 
kommunikasjon virker tilfredsstillende, bør Kommisjonen 
overvåke og offentliggjøre opplysninger om avgifter som 
bidrar til å bestemme prisene for sluttbrukerne.

24) Utviklingen av markedet for elektronisk kommunikasjon 
med tilhørende infrastruktur kan ha negative virkninger 
på miljøet og landskapet. Medlemsstatene bør derfor 
overvåke denne prosessen og om nødvendig treffe tiltak 
for å begrense slike virkninger mest mulig ved hjelp av 
avtaler og andre ordninger med relevante myndigheter.

25) For å fastslå om fellesskapsretten anvendes riktig, må 
Kommisjonen vite hvilke foretak som er utpekt til å ha 
sterk markedsstilling, og hvilke forpliktelser nasjonale 
reguleringsmyndigheter har pålagt markedsdeltakerne. 
Derfor må medlemsstatene i tillegg til å offentliggjøre 
disse opplysningene nasjonalt også sende dem til 
Kommisjonen. Dersom medlemsstatene er pålagt å 
sende opplysninger til Kommisjonen, kan dette skje i 
elektronisk form, forutsatt at det avtales hensiktsmessige 
framgangsmåter for autentisering.

26) På bakgrunn av den raske teknologiske utviklingen og 
markedsutviklingen bør dette direktiv vurderes på nytt 

(13) EFT C 265 av 22.8.1998, s. 2.
(14) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved direktiv 98/48/EF 

(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).
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innen tre år etter ikrafttredelsesdatoen, slik at man kan 
vurdere om målene nås.

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 målene for det foreslåtte tiltak, å innføre 
harmoniserte rammeregler for regulering av tilgang til og 
samtrafikk mellom elektroniske telekommunikasjonsnett 
og tilhørende ressurser, 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 forhol
dsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 
direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 
disse målene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

VIRKEOMRÅDE, MÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Virkeområde og mål

1. Ved dette direktiv harmoniseres, innenfor rammen fastsatt 
i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), medlemsstatenes 
fastsettelse av regler for tilgang til og samtrafikk mellom 
elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser. 
Målet er å fastsette rammeregler for forholdet mellom tilbydere 
av nett og tjenester som fører til bærekraftig konkurranse, 
samvirkingsevne for elektroniske kommunikasjonstjenester 
og fordeler for forbrukerne, i samsvar med prinsippene for det 
indre marked.

2. Ved dette direktiv fastsettes rettigheter og plikter for 
operatører og for foretak som ønsker samtrafikk og/eller 
tilgang til sine nett eller tilhørende ressurser. Det fastsettes mål 
for nasjonale reguleringsmyndigheter med hensyn til tilgang og 
samtrafikk samt framgangsmåter som skal sikre at forpliktelser 
som nasjonale reguleringsmyndigheter pålegger, blir vurdert 
på nytt og eventuelt trukket tilbake så snart det ønskede mål er 

nådd. Med «tilgang» i dette direktiv menes ikke sluttbrukernes 
tilgang.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) anvendelse.

I dette direktiv menes dessuten med:

a) «tilgang», ressurser og/eller tjenester som gjøres 
tilgjengelige for et annet foretak på fastsatte vilkår, med 
eller uten enerett, med det formål å tilby elektroniske 
kommunikasjonstjenester. Det omfatter blant annet: tilgang 
til nettdeler og tilhørende ressurser, som kan innebære 
sammenkopling av utstyr, fast eller ikke-fast (gjelder særlig 
tilgang til aksesslinjen og ressurser og tjenester som er 
nødvendige for å tilby tjenester over aksesslinjen), tilgang 
til fysisk infrastruktur, herunder bygninger, kabelkanaler og 
master; tilgang til relevante programvaresystemer, herunder 
driftsstøttesystemer, tilgang til nummerkonvertering eller 
systemer med tilsvarende funksjonalitet, tilgang til fastnett 
og mobilkommunikasjonsnett, særlig for streifing, tilgang 
til systemer for betinget tilgang for digitalfjernsynstjeneste
r og tilgang til tjenester for virtuelle nett,

b) «samtrafikk», fysisk og logisk sammenkopling av offentlige 
kommunikasjonsnett som brukes av det samme eller av et 
annet foretak, for å gjøre det mulig for et foretaks brukere 
å kommunisere med det samme eller et annet foretaks 
brukere, eller for å få tilgang til andre foretaks tjenester. 
Tjenester kan tilbys av de berørte parter eller av andre 
parter som har tilgang til nettet. Samtrafikk er en bestemt 
type tilgang som gjennomføres mellom operatører av 
offentlige nett,

c) «operatør», et foretak som tilbyr eller har tillatelse til å 
tilby et offentlig kommunikasjonsnett eller en tilhørende 
ressurs,

d) «fjernsynstjeneste for bredskjerm», en fjernsynstjeneste 
som helt eller delvis består av programmer som produseres 
eller redigeres for å bli vist i fullt bredskjermformat. 
Formatet 16:9 er referanseformatet for fjernsynstjenester 
for bredskjerm,

e) «aksesslinje», det fysiske sambandet som knytter 
nettermineringspunktet i abonnentens lokaler til 
hovedkoplingen eller tilsvarende anlegg i det offentlige 
fasttelefonnettet.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51.
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KAPITTEL II

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 3

Alminnelig ramme for tilgang og samtrafikk

1. Medlemsstatene skal sørge for at det ikke finnes 
begrensninger som hindrer foretak i samme medlemsstat eller 
i forskjellige medlemsstater i å forhandle seg fram til avtaler 
innbyrdes om tekniske avtaler eller forretningsavtaler om 
tilgang og/eller samtrafikk, i samsvar med fellesskapsretten. 
Foretaket som ber om tilgang eller samtrafikk, behøver ikke å 
ha tillatelse til å drive virksomhet i medlemsstaten der det bes 
om tilgang eller samtrafikk, dersom det ikke tilbyr tjenester 
eller driver et nett i denne medlemsstaten.

2. Med forbehold for artikkel 31 i europaparlaments- 
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)(1) skal medlemsstatene ikke 
opprettholde rettslige eller forvaltningsmessige tiltak som 
krever at operatører ved etablering av tilgang og samtrafikk 
tilbyr forskjellige vilkår til forskjellige foretak for tilsvarende 
tjenester og/eller pålegger forpliktelser som ikke har forbindelse 
med de tilgangs- eller samtrafikktjenester som faktisk tilbys, 
med forbehold for vilkårene i vedlegget til direktiv 2002/20/EF 
(tillatelsesdirektivet).

Artikkel 4

Rettigheter og plikter for foretak

1. Operatører av offentlige kommunikasjonsnett skal ha rett 
og, dersom andre foretak med tillatelse ber om det, plikt til å 
forhandle med hverandre om samtrafikk med sikte på å tilby 
offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester, 
slik at det sikres at disse tjenestene kan tilbys i hele Fellesskapet, 
og at det er samvirkingsevne. Operatører skal tilby andre 
foretak tilgang og samtrafikk på vilkår som er i samsvar med 
de forpliktelsene den nasjonale reguleringsmyndighet pålegger 
i henhold til artikkel 5, 6, 7 og 8.

2. Offentlige elektroniske kommunikasjonsnett som er 
opprettet for distribusjon av digitalfjernsynstjenester, skal 
kunne distribuere fjernsynstjenester og -programmer for 
bredskjerm. Nettoperatører som mottar og videreformidler 
fjernsynstjenester og -programmer for bredskjerm, skal bevare 
dette bredskjermformatet.

3. Med forbehold for artikkel 11 i direktiv 2002/20/EF 
(tillatelsesdirektivet) skal medlemsstatene kreve at foretak 
som får opplysninger fra et annet foretak før, under eller etter 
forhandlingene om tilgangs- eller samtrafikkavtaler, bruker 

disse opplysningene bare til det formål de ble gitt, og til enhver 
tid respekterer at de overførte og lagrede opplysningene skal 
behandles fortrolig. De mottatte opplysningene skal ikke gis 
videre til en annen part som kan ha konkurransefordel av 
dem.

Artikkel 5

Nasjonale reguleringsmyndigheters myndighet og ansvar 
med hensyn til tilgang og samtrafikk

1. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal, for å nå målene 
i artikkel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), fremme 
og eventuelt sikre at det i samsvar med bestemmelsene i 
dette direktiv er tilstrekkelig tilgang og samtrafikk samt 
samvirkingsevne mellom tjenester, og de skal ivareta sitt 
ansvar på en måte som fremmer effektivitet, gir bærekraftig 
konkurranse og gir sluttbrukerne størst mulige fordeler.

Med forbehold for tiltak som kan treffes med hensyn til 
foretak med sterk markedsstilling i henhold til artikkel 8, skal 
nasjonale reguleringsmyndigheter særlig kunne treffe følgende 
tiltak:

a) i den grad det er nødvendig for å sikre ende-til-ende-
forbindelse, pålegge foretak som kontrollerer tilgang til 
sluttbrukere, forpliktelser, herunder i begrunnede tilfeller 
plikt til å sammenkople sine nett dersom dette ikke allerede 
er tilfellet,

b) i den grad det er nødvendig for å sikre sluttbrukerne tilgang 
til digitale radio- og fjernsynsoverføringstjenester som 
angitt av medlemsstaten, pålegge operatører forpliktelse 
til å tilby tilgang til andre ressurser som nevnt i vedlegg I 
del II på rettferdige og rimelige vilkår som ikke innebærer 
forskjellsbehandling.

2. Når en operatør pålegges forpliktelser til å tilby 
tilgang i samsvar med artikkel 12, kan de nasjonale 
reguleringsmyndigheter fastsette tekniske eller driftsmessige 
vilkår som skal oppfylles av den som tilbyr eller får slik tilgang, 
i samsvar med fellesskapsretten, når det er nødvendig for å sikre 
normal drift av nettet. Vilkår som gjelder gjennomføring av 
særskilte tekniske standarder eller spesifikasjoner, skal være i 
samsvar med bestemmelsene i artikkel 17 i direktiv 2002/21/EF  
(rammedirektivet).

3. Forpliktelser og vilkår som pålegges i samsvar 
med nr. 1 og 2, skal være objektive og rimelige og sikre 
innsyn og likebehandling, og de skal gjennomføres etter 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6 og 7 i direktiv 2002/21/EF  
(rammedirektivet).

(1)    Se EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51 og s. 274 i dette nr. av EØS-tillegget.
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4. Når det gjelder tilgang og samtrafikk, skal medlemsstatene 
sørge for at den nasjonale reguleringsmyndighet har myndighet 
til å gripe inn på eget initiativ når det er begrunnet, eller 
dersom det ikke foreligger noen avtale mellom foretak, på 
anmodning fra en av de berørte parter, for å sikre at de politiske 
målene i artikkel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) 
nås, i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv og 
framgangsmåtene i artikkel 6, 7, 20 og 21 i direktiv 2002/21/
EF (rammedirektivet).

KAPITTEL III

FORPLIKTELSER FOR OPERATØRER OG 
FRAMGANGSMÅTER FOR MARKEDSANALYSE

Artikkel 6

Systemer for betinget tilgang og andre ressurser

1. Medlemsstatene skal sikre at vilkårene fastsatt i vedlegg 
I del I får anvendelse på betinget tilgang til digitalfjernsyns- 
og digitalradiotjenester som kringkastes til seere og lyttere i 
Fellesskapet, uansett overføringsform.

2. Vedlegg I kan endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 3 på bakgrunn av markedsutviklingen og den 
teknologiske utvikling.

3. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 kan medlemsstatene 
tillate at deres nasjonale reguleringsmyndighet, snarest mulig 
etter dette direktivs ikrafttredelse, og deretter med jevne 
mellomrom, vurderer på nytt vilkårene som anvendes i samsvar 
med denne artikkel, ved å foreta en markedsanalyse i samsvar 
med artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) 
for å avgjøre om vilkårene skal opprettholdes, endres eller 
trekkes tilbake.

Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet som følge av denne 
markedsanalysen fastslår at én eller flere operatører ikke har 
sterk markedsstilling på det relevante marked, kan den endre 
eller trekke tilbake vilkårene med hensyn til disse operatørene, 
etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6 og 7 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), i den grad

a) tilgjengeligheten for sluttbrukere til radio- og 
fjernsynskringkasting og kringkastingskanaler og -tjenester 
angitt i samsvar med artikkel 31 i direktiv 2002/22/
EF (direktivet om leveringspliktige tjenester) ikke blir 
skadelidende ved en slik endring eller tilbaketrekking, og

b) utsiktene til effektiv konkurranse i markedene for

 i) digitalkringkastingstjenester for fjernsyn og radio til 
sluttbruker, og

 ii) systemer for betinget tilgang og andre tilhørende 
ressurser

ikke blir skadelidende ved slik endring eller 
tilbaketrekking.

Parter som berøres av en slik endring eller tilbaketrekking av 
vilkår, skal underrettes innen en rimelig frist.

3. Vilkårene som får anvendelse i henhold til denne 
artikkel, berører ikke medlemsstatenes mulighet for å pålegge 
forpliktelser med hensyn til presentasjonen av elektroniske 
programoversikter og lignende oversikts- og styringsverktøy.

Artikkel 7

Ny vurdering av tidligere forpliktelser i forbindelse med 
tilgang og samtrafikk

1. Medlemsstatene skal opprettholde alle forpliktelser for 
foretak som tilbyr offentlige kommunikasjonsnett og/eller 
-tjenester i forbindelse med tilgang og samtrafikk som var i 
kraft før ikrafttredelsesdatoen for dette direktiv i henhold til 
artikkel 4, 6, 7, 8, 11, 12 og 14 i direktiv 97/33/EF, artikkel 16 
i direktiv 98/10/EF og artikkel 7 og 8 i direktiv 92/44/EF, inntil 
disse forpliktelsene er blitt vurdert på nytt og beslutning er 
truffet i samsvar med nr. 3.

2. Kommisjonen angir relevante markeder for forpliktelsene 
nevnt i nr. 1 i den første rekommandasjonen om relevante 
produkt- og tjenestemarkeder, som skal vedtas i henhold til 
artikkel 15 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

3. Medlemsstatene skal sørge for at deres nasjonale 
reguleringsmyndigheter snarest mulig etter dette direktivs 
ikrafttredelse, og deretter med jevne mellomrom, foretar 
en markedsanalyse i samsvar med artikkel 16 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) for å avgjøre om forpliktelsene 
skal opprettholdes, endres eller trekkes tilbake. Parter som 
berøres av en slik endring eller tilbaketrekking av vilkår, skal 
underrettes innen en rimelig frist.

Artikkel 8

Pålegging, endring eller tilbaketrekking av forpliktelser

1. Medlemsstatene skal sørge for at deres nasjonale 
reguleringsmyndigheter har myndighet til å pålegge 
forpliktelsene nevnt i artikkel 9-13.

2. Dersom det som følge av en markedsanalyse utført 
i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2002/21/EF (ramme-
direktivet) fastslås at en operatør har sterk markedsstilling på 
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et bestemt marked, skal de nasjonale reguleringsmyndigheter 
pålegge forpliktelsene nevnt i artikkel 9-13 i dette direktiv etter 
behov.

3. Med forbehold for

⎯ bestemmelsene i artikkel 5 nr. 1 og 2 og artikkel 6,

⎯ bestemmelsene i artikkel 12 og 13 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), vilkår 7 i del B av vedlegget til direktiv 
2002/20/EF (tillatelsesdirektivet) som anvendt i henhold 
til artikkel 6 nr. 1 i nevnte direktiv, artikkel 27, 28 og 30 
i direktiv 2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige 
tjenester) og relevante bestemmelser i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 97/66/EF av 15. desember 1997 om 
behandling av personopplysninger og vern av privatlivets 
fred innen telekommunikasjonssektoren(16), som inneholder 
forpliktelser for andre foretak enn dem som er utpekt til å 
ha sterk markedsstilling, eller

⎯ behovet for å overholde internasjonale forpliktelser

skal nasjonale reguleringsmyndigheter ikke pålegge operatører 
som ikke er utpekt i samsvar med nr. 2, forpliktelsene nevnt i 
artikkel 9-13.

I unntakstilfeller der en nasjonal reguleringsmyndighet 
akter å pålegge operatører med sterk markedsstilling andre 
forpliktelser i forbindelse med tilgang eller samtrafikk enn 
dem nevnt i artikkel 9-13 i dette direktiv, skal den framlegge 
en anmodning om dette for Kommisjonen. Kommisjonen skal 
i samsvar med artikkel 14 nr. 2 treffe beslutning om hvorvidt 
den nasjonale reguleringsmyndighet skal kunne treffe slike 
tiltak eller ikke.

4. Forpliktelser som pålegges i samsvar med denne artikkel, 
skal begrunnes ut fra det påviste problemets art og stå i 
forhold til og være begrunnet ut fra målene fastsatt i artikkel 8 
i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet). Slike forpliktelser 
skal pålegges bare etter høring i samsvar med artikkel 6 og 7 i 
nevnte direktiv.

5. Med hensyn til nr. 3 første ledd tredje strekpunkt skal 
nasjonale reguleringsmyndigheter underrette Kommisjonen 
om beslutninger om å pålegge, endre eller trekke tilbake 
forpliktelser for markedsdeltakere etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Artikkel 9

Forpliktelser med hensyn til innsyn

1. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan, i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 8, pålegge forpliktelser med hensyn 

til innsyn i forbindelse med samtrafikk og/eller tilgang og 
kreve at operatører offentliggjør bestemte opplysninger, for 
eksempel regnskapsopplysninger, tekniske spesifikasjoner, 
nettegenskaper, vilkår for levering og bruk samt priser.

2. Særlig kan de nasjonale reguleringsmyndigheter, dersom 
en operatør har forpliktelser med hensyn til likebehandling, 
kreve at operatøren offentliggjør et referansetilbud, som skal 
være tilstrekkelig detaljert til å sikre at foretak ikke må betale 
for ressurser som ikke er nødvendige for tjenesten det bes 
om, idet det gis en beskrivelse av de relevante tilbud oppdelt 
i enkeltdeler etter markedets behov samt tilhørende vilkår, 
herunder priser. Den nasjonale reguleringsmyndighet skal blant 
annet kunne pålegge endringer i referansetilbud for å sikre at 
forpliktelsene pålagt i henhold til dette direktiv overholdes.

3. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan angi hvilke 
bestemte opplysninger som skal gjøres tilgjengelige, hvor 
detaljerte de skal være og hvordan de skal offentliggjøres.

4. Dersom en operatør har forpliktelser i henhold til 
artikkel 12 med hensyn til atskilt tilgang til aksesslinjen 
med metallisk symmetrisk kabelpar, skal de nasjonale 
reguleringsmyndigheter uten hensyn til nr. 3 sørge for at 
et referansetilbud som minst inneholder punktene fastsatt i 
vedlegg II, blir offentliggjort.

5. Vedlegg II kan endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 3 på bakgrunn av markedsutviklingen og den 
teknologiske utvikling.

Artikkel 10

Forpliktelser med hensyn til likebehandling

1. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan, i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 8, pålegge forpliktelser med hensyn til 
likebehandling i forbindelse med samtrafikk og/eller tilgang.

2. Forpliktelser med hensyn til likebehandling skal særlig 
sikre at operatøren anvender tilsvarende vilkår under tilsvarende 
forhold på andre foretak som tilbyr tilsvarende tjenester, og 
tilbyr tjenester og gir opplysninger til andre på samme vilkår 
og av samme kvalitet som for sine egne tjenester, eller for 
tjenestene til sine datterforetak eller partnere.

Artikkel 11

Forpliktelser med hensyn til atskilte regnskaper

1. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan, i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 8, pålegge forpliktelser med hensyn 
til atskilte regnskaper for særskilt virksomhet i forbindelse 
med samtrafikk og/eller tilgang.(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 1
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Særlig kan en nasjonal reguleringsmyndighet kreve at et vertikalt 
integrert foretak sørger for åpenhet om sine engrospriser og 
sine interne overføringspriser, blant annet for å sikre at de 
overholder reglene, dersom det er krav om likebehandling i 
henhold til artikkel 10, eller om nødvendig unngår urettferdig 
kryssubsidiering. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan angi 
formatet og regnskapsmetoden som skal benyttes.

2. Med forbehold for artikkel 5 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) skal de nasjonale reguleringsmyndigheter, 
for å gjøre det lettere å kontrollere at forpliktelsene med hensyn 
til innsyn og likebehandling overholdes, ha myndighet til å kreve 
at regnskapsopplysninger, herunder opplysninger om inntekter 
mottatt fra tredjemann, stilles til rådighet på anmodning. 
Nasjonale reguleringsmyndigheter kan offentliggjøre 
opplysninger som kan bidra til et åpent konkurransemarked, 
samtidig som nasjonale regler og fellesskapsregelverk for 
forretningshemmeligheter overholdes.

Artikkel 12

Forpliktelser med hensyn til tilgang til og bruk av 
bestemte nettressurser

1. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan, i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 8, pålegge operatører forpliktelser 
til å etterkomme rimelige anmodninger om tilgang til og 
bruk av bestemte nettdeler og tilhørende ressurser, blant 
annet i situasjoner der den nasjonale reguleringsmyndighet 
anser at avslag på tilgang eller urimelige vilkår med lignende 
virkning vil kunne hindre framveksten av et marked med 
bærekraftig konkurranse på sluttbrukernivå, eller ikke vil være 
i sluttbrukerens interesse.

Operatører kan blant annet pålegges

a) å gi tredjemann tilgang til bestemte nettdeler og/eller 
-ressurser, herunder atskilt tilgang til aksesslinjen,

b) å forhandle i god tro med foretak som ber om tilgang,

c) ikke å trekke tilbake tilgang til ressurser som det allerede 
er gitt tilgang til,

d) å tilby bestemte tjenester på engrosvilkår som tredjemann 
kan videreselge,

e) å tilby åpen tilgang til tekniske grensesnitt, protokoller eller 
annen nøkkelteknologi som er nødvendig for tjenesters 
eller virtuelle nettjenesters samvirkingsevne,

f) å tilby samlokalisering eller andre former for felles bruk av 
ressurser, herunder felles bruk av kabelkanaler, bygninger 
eller master,

g) å tilby særskilte tjenester som er nødvendige for å sikre 
samvirkingsevne for ende-til-ende-tjenester, herunder 
ressurser for intelligente nettjenester eller streifing på 
mobilnett,

h) å tilby tilgang til driftsstøttesystemer eller lignende 
programvaresystemer som er nødvendige for å sikre 
rettferdig konkurranse i forbindelse med tjenestetilbud,

i) å sammenkople nett eller nettressurser.

De nasjonale reguleringsmyndigheter kan i forbindelse med 
disse forpliktelsene stille krav om rettferdighet, rimelighet og 
overholdelse av frister.

2. Dersom de nasjonale reguleringsmyndigheter vurderer om 
de skal pålegge forpliktelsene nevnt i nr. 1, og særlig dersom 
de vurderer om slike forpliktelser vil stå i forhold til målene 
fastsatt i artikkel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), 
skal de særlig ta hensyn til følgende faktorer:

a) den tekniske og økonomiske levedyktigheten ved bruk 
eller installering av konkurrerende ressurser, på bakgrunn 
av markedsutviklingen og idet det tas hensyn til art og type 
av sammenkopling og tilgang,

b) om det er praktisk mulig å tilby den foreslåtte tilgang, tatt 
i betraktning den tilgjengelige kapasitet,

c) den nyinvestering som er foretatt av eieren av ressursene, 
idet det tas hensyn til risikoen ved investeringen,

d) behovet for å sikre konkurranse på lang sikt,

e) eventuelle relevante immaterialrettigheter,

f) tilbud av felleseuropeiske tjenester. 

Artikkel 13

Forpliktelser med hensyn til priskontroll og 
kostnadsregnskap

1. De nasjonale reguleringsmyndigheter kan, i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 8, pålegge forpliktelser om 
kostnadsdekning og priskontroll, herunder forpliktelser med 
hensyn til kostnadsorienterte priser og kostnadsregnskapssys
temer, i forbindelse med tilbud av bestemte typer samtrafikk 
og/eller tilgang dersom en markedsanalyse viser at den berørte 
operatør på grunn av mangel på effektiv konkurranse kan holde 
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prisene på et urimelig høyt nivå eller presse prisen, til skade 
for sluttbrukerne. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal ta 
hensyn til operatørens investeringer og la vedkommende få en 
rimelig avkastning av den relevante investerte kapital, idet det 
tas hensyn til risikoen forbundet med den.

2. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at alle 
ordninger for kostnadsdekning eller metoder for prisfastsettelse 
som pålegges, bidrar til å fremme effektivitet og bærekraftig 
konkurranse og gir forbrukerne størst mulige fordeler. I den 
forbindelse kan de nasjonale reguleringsmyndigheter også ta 
hensyn til priser på sammenlignbare konkurransemarkeder.

3. Dersom en operatør har en forpliktelse med hensyn til 
kostnadsorienterte priser, er det den berørte operatør som 
skal bevise at avgiftene er basert på kostnadene inklusive 
en rimelig avkastning av investeringen. For å beregne 
kostnaden ved et effektivt tilbud av tjenester kan nasjonale 
reguleringsmyndigheter bruke metoder for kostnadsregnskap 
som er uavhengige av dem som foretaket bruker. De nasjonale 
reguleringsmyndigheter kan kreve at en operatør gir en 
fullstendig begrunnelse for sine priser, og kan om nødvendig 
kreve at prisene justeres.

4. Dersom det stilles krav om bruk av et 
kostnadsregnskapssystem i forbindelse med priskontroll, 
skal de nasjonale reguleringsmyndigheter sørge for at en 
beskrivelse av kostnadsregnskapssystemet som minst viser 
hovedkategoriene som kostnadene skal grupperes under, og 
reglene for fordeling av kostnader, gjøres offentlig tilgjengelig. 
Et kvalifisert, uavhengig organ skal kontrollere at kostnadsreg
nskapssystemet overholdes. En erklæring om slik overholdelse 
skal offentliggjøres en gang i året.

KAPITTEL IV

FRAMGANGSMÅTER

Artikkel 14

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Kommunikasjonskomiteen 
nedsatt i henhold til artikkel 22 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til beslutningens artikkel 8.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 15

Offentliggjøring av og tilgang til opplysninger

1. Medlemsstatene skal sikre at de særlige forpliktelsene som 
foretak pålegges i henhold til dette direktiv, offentliggjøres, og 
at det særskilte produkt/den særskilte tjeneste samt geografiske 
markeder identifiseres. De skal sikre at ajourførte opplysninger, 
forutsatt at det ikke dreier seg om fortrolige opplysninger, 
særlig forretningshemmeligheter, gjøres offentlig tilgjengelige 
på en måte som sikrer at alle berørte parter lett kan få tilgang 
til dem.

2. Medlemsstatene skal sende Kommisjonen et eksemplar 
av alle slike opplysninger som offentliggjøres. Kommisjonen 
skal stille opplysningene til rådighet i en lett tilgjengelig 
form, og skal eventuelt gi opplysningene videre til 
Kommunikasjonskomiteen.

Artikkel 16

Underretning

1. Medlemsstatene skal senest på anvendelsesdatoen nevnt 
i artikkel 18 nr. 1 annet ledd underrette Kommisjonen om 
hvilke nasjonale reguleringsmyndigheter som er ansvarlige for 
oppgavene fastsatt i dette direktiv.

2. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal meddele 
Kommisjonen navnene på operatører som anses å ha sterk 
markedsstilling i henhold til dette direktiv, og hvilke forpliktelser 
som er pålagt dem i henhold til dette direktiv. Enhver endring 
som påvirker forpliktelsene som er pålagt foretakene, eller av 
de foretakene som påvirkes av bestemmelsene i dette direktiv, 
skal umiddelbart meddeles Kommisjonen.

Artikkel 17

Ny vurdering

Kommisjonen skal regelmessig vurdere hvordan dette direktiv 
virker og avlegge rapport for Europaparlamentet og Rådet, 
første gang senest tre år etter anvendelsesdatoen nevnt i 
artikkel 18 nr. 1 annet ledd. I den forbindelse kan Kommisjonen 
be medlemsstatene om opplysninger, som skal oversendes uten 
unødig forsinkelse.

Artikkel 18

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 24. juli 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 25. juli 2003.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 19

Ikrafttredelse

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

Artikkel 20

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX J. C. APARICIO

 President Formann
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VEDLEGG I

VILKÅR FOR TILGANG TIL DIGITALFJERNSYNS- OG DIGITALRADIOTJENESTER SOM 
KRINGKASTES TIL SEERE OG LYTTERE I FELLESSKAPET

Del I: Vilkår for systemer for betinget tilgang i henhold til artikkel 6 nr. 1

I forbindelse med betinget tilgang til digitalfjernsyns- og digitalradiotjenester som kringkastes til seere og lyttere 
i Fellesskapet, skal medlemsstatene i samsvar med artikkel 6, uansett overføringsform, sikre at følgende vilkår 
anvendes:

a) Systemer for betinget tilgang som anvendes i Fellesskapets marked, skal teknisk gi mulighet for kostnadseffektiv 
overføringskontroll, slik at nettoperatører på lokalt eller regionalt plan kan ha full kontroll over tjenester som 
benytter slike systemer for betinget tilgang.

b) Alle operatører som driver systemer for betinget tilgang, uansett overføringsform, som tilbyr tilgangstjenester for 
digitalfjernsyns- og digitalradiotjenester, og hvis tilgangstjenester senderselskaper er avhengige av for å nå en 
gruppe av mulige seere eller lyttere, skal

 ⎯ på rettferdige og rimelige vilkår som ikke innebærer forskjellsbehandling, og som er i samsvar med 
Fellesskapets konkurranseregler, tilby alle senderselskaper tekniske tjenester som gjør det mulig for 
senderselskapenes digitalt overførte tjenester å bli mottatt av seere eller lyttere ved hjelp av dekodere som 
administreres av tjenesteoperatørene og er i samsvar med Fellesskapets konkurranseregelverk,

 ⎯ føre atskilte regnskaper for virksomheten som tilbydere av betinget tilgang.

c) Når innehavere av industriell eiendomsrett til produkter og systemer for betinget tilgang gir lisens til produsenter 
av forbrukerutstyr, skal det skje på rettferdige og rimelige vilkår som ikke innebærer forskjellsbehandling. Gis det 
lisens der det skal tas hensyn til tekniske og forretningsmessige faktorer, kan rettighetshavere ikke sette vilkår der 
det forbys, forhindres eller frarådes at det samme produkt er forsynt med

 ⎯ et felles grensesnitt som gjør det mulig å kople til flere andre tilgangssystemer, eller

 ⎯ utstyr som er spesifikt for et annet tilgangssystem, forutsatt at lisenstakeren oppfyller relevante og rimelige 
vilkår som for dennes vedkommende ivaretar sikkerheten for transaksjoner utført av operatører av systemer 
for betinget tilgang.

Del II: Andre ressurser som det kan knyttes vilkår til i henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b)

a) Tilgang til programgrensesnitt (API).

b) Tilgang til elektroniske programoversikter (EPG).
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VEDLEGG II

LISTE OVER MINSTEKRAV TIL DE DELER SOM SKAL VÆRE MED I STANDARDTILBUDET 
OM ATSKILT TILGANG TIL AKSESSLINJEN, OG SOM SKAL OFFENTLIGGJØRES AV MELDTE 

OPERATØRER

I dette vedlegg menes med:

a) «delaksesslinje», en del av en aksesslinje som forbinder nettermineringspunktet i abonnentens lokaler med et 
konsentrasjonspunkt eller et nærmere angitt mellomliggende tilknytningspunkt i det offentlige fasttelefonnettet,

b) «atskilt tilgang til aksesslinjen», full tilgang og delt tilgang til aksesslinjen; dette innebærer ingen endringer med 
hensyn til eiendomsretten til aksesslinjen,

c) «full tilgang til aksesslinjen», den tilgangsberettigedes tilgang til den meldte operatørs aksesslinje eller 
delaksesslinje som muliggjør bruk av hele frekvensspekteret i det metalliske symmetriske kabelparet,

d) «delt tilgang til aksesslinjen», den tilgangsberettigedes tilgang til den meldte operatørs aksesslinje eller 
delaksesslinje som muliggjør bruk av det frekvensspekteret som ikke omfatter talefrekvenser i det metalliske 
symmetriske kabelparet. Den meldte operatøren bruker fortsatt aksesslinjen til å tilby telefontjenester til 
offentligheten.

A. Vilkår for atskilt tilgang til aksesslinjen

 1. Nettdeler som det tilbys tilgang til, herunder særlig:

 a) tilgang til aksesslinjer,

 b) tilgang til det frekvensspekteret som ikke omfatter talefrekvenser i en aksesslinje, ved delt tilgang til 
aksesslinjen.

 2. Opplysninger om plasseringen av de fysiske tilgangsstedene(17), tilgjengelighet av aksesslinjer i bestemte deler 
av aksessnettet.

 3. Tekniske vilkår knyttet til tilgang til og bruk av aksesslinjer, herunder tekniske egenskaper ved det metalliske 
symmetriske kabelparet i aksesslinjen.

 4. Framgangsmåter for bestilling og levering, bruksbegrensninger.

B. Samlokaliseringstjenester

 1. Opplysninger om den meldte operatørens relevante steder(1).

 2. Samlokaliseringsmuligheter på stedene angitt under nr. 1 (herunder fysisk samlokalisering og eventuelt 
fjernsamlokalisering og virtuell samlokalisering).

 3. Egenskaper ved utstyret: eventuelle begrensninger med hensyn til utstyr som kan samlokaliseres.

 4. Sikkerhetsspørsmål: tiltak de meldte operatører har iverksatt for å garantere sikkerheten på sine steder.

 5. Tilgangsvilkår for konkurrerende operatørers personale.

 6. Sikkerhetsstandarder.

 7. Regler for tildeling av samlokaliseringsplass dersom den er begrenset.

 8. Vilkår for tilgangsberettigede med hensyn til inspeksjon av steder der fysisk samlokalisering er mulig, eller av 
steder der samlokalisering er forkastet på grunn av manglende kapasitet.

(1) Disse opplysningene kan være begrenset til de berørte parter av hensyn til den offentlige sikkerhet.
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C. Informasjonssystemer

Vilkår for tilgang til den meldte operatørs driftsstøttesystemer, informasjonssystemer eller databaser for innhenting 
av opplysninger før bestilling og for levering, bestilling, vedlikehold, reparasjonshenvendelser og fakturering.

D. Leveringsvilkår

 1. Svarfrister for spørsmål om levering av tjenester og ressurser; serviceavtaler, feilretting, framgangsmåter for å 
gå tilbake til normalt servicenivå og parametrer for tjenestenes kvalitet.

 2. Standard avtalevilkår, herunder eventuell erstatning for manglende overholdelse av frister.

 3. Priser eller regler for fastsettelse av priser for hver av de ovennevnte tjenester, funksjoner og ressurser.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/20/EF

av 7. mars 2002

om tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (tillatelsesdirektivet)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Utfallet av den offentlige høringen om gjennomgåelsen i 
1999 av rammereglene for elektronisk kommunikasjon, 
slik det gjengis i kommisjonsmelding av 26. april 2000, 
og konklusjonene Kommisjonen trakk i sine meldinger 
om femte og sjette rapport om gjennomføringen av 
regelverket for telekommunikasjonssektoren, har 
bekreftet at det er behov for mer harmoniserte og mindre 
tyngende regler for markedsadgangen for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester i hele Fellesskapet.

2) En tilnærming mellom ulike elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester og den teknologien de 
bygger på krever at det innføres en tillatelsesordning som 
omfatter alle sammenlignbare tjenester på en ensartet 
måte, uansett hvilken teknologi som anvendes.

3) Målet med dette direktiv er å opprette en rettslig 
ramme for å sikre adgangen til å tilby elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester, med forbehold bare 
for vilkårene fastsatt i dette direktiv og eventuelle 
begrensninger i samsvar med traktatens artikkel 46 nr. 
1, særlig tiltak med hensyn til offentlig orden, offentlig 
sikkerhet og folkehelse.

4) Dette direktiv omfatter tillatelse for alle elektroniske 
kommunikasjonsnett og –tjenester, uansett om de tilbys 
allmennheten eller ikke. Dette er viktig for å sikre 
at begge kategorier tilbydere kan ha fordel av vilkår,  

 rettigheter og framgangsmåter som er objektive, sikrer 
innsyn og likebehandling og er rimelige.

5) Dette direktiv får anvendelse bare på tildeling av 
rettigheter til bruk av radiofrekvenser dersom slik bruk 
omfatter tilbud av elektroniske kommunikasjonsnett 
eller -tjenester, vanligvis mot vederlag. Privat bruk 
av radioterminalutstyr, basert på en brukers bruk uten 
enerett av særskilte radiofrekvenser, og ikke knyttet til 
økonomisk virksomhet, for eksempel radioamatørers bruk 
av frekvensbånd for privat radio, betraktes ikke som tilbud 
av elektroniske kommunikasjonsnett eller –tjenester, 
og omfattes derfor ikke av dette direktiv. Slik bruk er 
underlagt europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF 
av 9. mars 1999 om radioutstyr- og teleterminalutstyr og 
gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(4).

6) Bestemmelser om fri omsetning av systemer for betinget 
tilgang og fritt tilbud av beskyttede tjenester basert 
på slike systemer er fastsatt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/84/EF av 20. november 1998 om rettsleg 
vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerande 
tenester(5). Tillatelser for slike systemer og tjenester 
behøver derfor ikke å være omfattet av dette direktiv.

7) Tillatelsesordningen for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester bør være så lite tyngende som mulig for å fremme 
utviklingen av nye elektroniske kommunikasjonstjenester 
og felleseuropeiske kommunikasjonsnett og -tjenester, og 
for å gi tjenestetilbydere og forbrukere mulighet til å 
utnytte stordriftsfordelene i det indre marked.

8) Disse mål kan best nås ved anvendelse av en generell 
tillatelse for alle elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester uten at det kreves uttrykkelige vedtak eller 
forvaltningsmessige beslutninger fra den nasjonale 
reguleringsmyndighet, og ved at formkravene begrenses 
til en melding. Dersom medlemsstatene krever at tilbydere 
av elektroniske kommunikasjonsnett eller -tjenester skal 
gi melding når de innleder sin virksomhet, kan de også 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI 
(Telekommunikasjonstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 20 av 22.4.2004, s. 14.

(1) EFT C 365 E av 19.12.2000, s. 230 og EFT C 270 E av 25.9.2001, s. 182. 
(2) EFT C 123 av 25.4.2001, s. 55. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 1. mars 2001 (EFT C 277 av 1.10.2001, 

s. 116), Rådets felles holdning av 17. september 2001 (EFT C 337 av 
30.11.2001, s. 18) og europaparlamentsbeslutning av 12. desember 2001 
(ennå ikke kunngjort i EFT). Rådsbeslutning av 14. februar 2002. 

(4) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. 
(5) EFT L 320 av 28.11.1998, s. 54. 

2006/EØS/30/18
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kreve dokumentasjon for at slik melding er gitt, i form av 
rettslig anerkjent postkvittering eller elektronisk kvittering 
for mottak av meldingen. Dokumentasjonen bør ikke i 
noe tilfelle gå ut på eller kreve en forvaltningsmessig 
beslutning fra den nasjonale reguleringsmyndighet som 
meldingen må gis til.

9) Foretakenes rettigheter og forpliktelser i henhold 
til generelle tillatelser må uttrykkelig angis i disse 
tillatelsene for å sikre like vilkår i hele Fellesskapet og 
for å lette tverrnasjonale forhandlinger om samtrafikk 
mellom offentlig tilgjengelige kommunikasjonsnett.

10) Den generelle tillatelsen gir foretak som tilbyr 
allmennheten elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester, rett til å forhandle om samtrafikk etter 
vilkårene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/
EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk 
mellom elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende 
ressurser (tilgangsdirektivet)(1). Foretak som tilbyr 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester til andre 
enn allmennheten, kan forhandle om samtrafikk på 
kommersielle vilkår.

11) Tildeling av særlige rettigheter kan fortsatt være 
nødvendig for bruk av radiofrekvenser og numre, herunder 
kortnumre, i nasjonale nummerplaner. Rettigheter til 
numre kan også tildeles fra en europeisk nummerplan, 
herunder for eksempel den virtuelle landkoden «3883», 
som er tildelt medlemsstatene i Den europeiske post- og 
telekonferanse (CEPT). Disse bruksrettighetene bør ikke 
begrenses med mindre det er uunngåelig på grunn av 
knapphet på radiofrekvenser og behov for å sikre at slike 
frekvenser utnyttes på en effektiv måte.

12) Dette direktiv berører ikke adgangen til å tildele 
radiofrekvenser enten direkte til tilbydere av elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester eller til enheter 
som bruker disse nettene eller tjenestene. Slike 
enheter kan være tilbydere av innhold for radio- eller 
fjernsynssendinger. Med forbehold for særlige kriterier 
og framgangsmåter medlemsstatene har vedtatt for 
tildeling av rettigheter til bruk av radiofrekvenser til 
tilbydere av innhold for radio eller fjernsyn, med sikte 
på å forfølge mål av allmenn interesse i samsvar med 
fellesskapsretten, bør framgangsmåten for tildeling av 
radiofrekvenser under enhver omstendighet være objektiv, 
sikre innsyn og likebehandling og være rimelig. Ifølge 
Domstolens rettspraksis bør nasjonale begrensninger av 
rettigheter sikret ved traktatens artikkel 49 være objektivt 

begrunnet, være rimelige og ikke gå lenger enn det som 
er nødvendig for å nå mål av allmenn interesse fastsatt 
av medlemsstatene i samsvar med fellesskapsretten. 
Ansvaret for å oppfylle vilkårene knyttet til rettigheten til 
bruk av en radiofrekvens og relevante vilkår knyttet til den 
generelle tillatelsen, bør i alle tilfeller ligge hos foretaket 
som er tildelt rettigheten til bruk av radiofrekvensen.

13) Som ledd i framgangsmåten ved søknad om tildeling av 
rettigheter til bruk av en radiofrekvens kan medlemsstatene 
kontrollere om søkeren vil være i stand til å oppfylle 
vilkårene knyttet til slike rettigheter. For dette formål kan 
søkeren bli anmodet om å gi nødvendige opplysninger 
for å godtgjøre sin evne til å oppfylle disse vilkårene. 
Dersom slike opplysninger ikke gis, kan søknaden om 
rettighet til bruk av en radiofrekvens bli avslått.

14) Medlemsstatene er verken forpliktet til eller forhindret 
fra å tildele rettigheter til bruk av numre fra den nasjonale 
nummerplanen eller rettigheter til å installere ressurser 
for andre foretak enn dem som tilbyr elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester.

15) Vilkårene som kan være knyttet til den generelle tillatelsen 
og til særlige bruksrettigheter, bør begrenses til det som 
er strengt nødvendig for å sikre overholdelse av krav og 
forpliktelser i henhold til fellesskapsretten og nasjonal 
lovgivning i samsvar med fellesskapsretten.

16) For elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 
som ikke tilbys allmennheten, bør vilkårene være 
færre og mindre strenge enn det som er rimelig for 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester som tilbys 
allmennheten.

17) Særlige forpliktelser som i samsvar med fellesskapsretten 
pålegges tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester på grunn av deres sterke markedsstilling, som 
definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF 
av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)(2), 
bør innføres atskilt fra de rettigheter og forpliktelser som 
følger av den generelle tillatelsen.

18) Den generelle tillatelsen bør inneholde bare vilkår som 
er særegne for sektoren for elektronisk kommunikasjon. 
Den bør ikke omfatte vilkår som allerede gjelder i 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7. (2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
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henhold til annen nasjonal lovgivning som ikke er 
særegen for sektoren for elektronisk kommunikasjon. Den 
nasjonale reguleringsmyndighet kan likevel underrette 
nettoperatører og tjenestetilbydere om annen lovgivning 
som berører deres virksomhet, for eksempel ved å vise til 
sine nettsteder.

19) Kravet om å offentliggjøre beslutninger om tildeling 
av rettigheter til bruk av frekvenser eller numre kan 
oppfylles ved at disse beslutningene gjøres offentlig 
tilgjengelige via et nettsted.

20) Samme foretak, for eksempel en kabeloperatør, kan 
tilby både en elektronisk kommunikasjonstjeneste, som 
overføring av fjernsynssignaler, og tjenester som ikke 
omfattes av dette direktiv, som markedsføring av et tilbud 
om innhold for radio- eller fjernsynssendinger, og dette 
foretaket kan derfor, i henhold til bestemmelser som ikke 
inngår i dette direktiv, pålegges ytterligere forpliktelser 
i forbindelse med sin virksomhet som tilbyder eller 
distributør av innhold, med forbehold for listen over 
vilkår oppført i vedlegget til dette direktiv.

21) Ved tildeling av rettigheter til bruk av radiofrekvenser 
eller numre, eller rettigheter til å installere ressurser, 
kan vedkommende myndigheter underrette foretakene 
det tildeler slike rettigheter, om relevante vilkår i den 
generelle tillatelsen.

22) Dersom etterspørselen etter radiofrekvenser i et bestemt 
område overstiger det tilgjengelige tilbudet, bør 
framgangsmåtene ved tildelingen av slike frekvenser 
være hensiktsmessige og gi innsyn for å unngå 
forskjellsbehandling og sikre best mulig utnyttelse av de 
knappe ressursene.

23) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør ved fastsettelsen 
av kriterier for konkurransebaserte eller sammenlignende 
utvelgingsmetoder påse at målene i artikkel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) oppfylles. Det vil derfor 
ikke være i strid med dette direktiv dersom anvendelsen 
av utvelgingskriterier som er objektive, sikrer 
likebehandling og er rimelige, med sikte på å fremme 
utvikling av konkurranse, skulle føre til at visse foretak 
utelukkes fra en konkurransebasert eller sammenlignende 
utvelgingsmetode for en særskilt radiofrekvens.

24) Dersom det på europeisk plan er oppnådd enighet 
om en harmonisert tildeling av radiofrekvenser til 
særskilte foretak, bør medlemsstatene være nøye med å 
gjennomføre slike avtaler ved tildelingen av rettigheter til 
bruk av radiofrekvenser fra den nasjonale frekvensplan.

25) Tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester kan ha behov for en bekreftelse av sine 
rettigheter i henhold til den generelle tillatelsen med 
hensyn til samtrafikk og framføringsrettigheter, særlig 
for å lette forhandlinger med andre regionale eller 
lokale myndigheter eller med tjenestetilbydere i andre 
medlemsstater. For dette formål bør de nasjonale 
reguleringsmyndigheter utferdige erklæringer til 
foretakene, enten etter anmodning eller som et automatisk 
svar på en melding gitt i henhold til den generelle 
tillatelsen. Slike erklæringer bør i seg selv ikke gi 
grunnlag for krav om rettigheter, og rettigheter i henhold 
til den generelle tillatelsen, eller bruksrettigheter eller 
utøvelse av slike rettigheter, bør heller ikke avhenge av 
en erklæring.

26) Dersom foretak anser at deres søknader om rettigheter 
til å installere ressurser ikke er blitt behandlet i 
samsvar med prinsippene fastsatt i direktiv 2002/21/
EF (rammedirektivet), eller dersom slike beslutninger 
forsinkes unødig, bør foretakene ha rett til å påklage 
beslutningene eller forsinkelsen av slike beslutninger i 
samsvar med nevnte direktiv.

27) Sanksjonene ved manglende oppfyllelse av vilkårene for 
den generelle tillatelsen bør stå i forhold til overtredelsen. 
Bare i unntakstilfeller vil det være rimelig midlertidig å 
oppheve eller tilbakekalle retten til å tilby elektroniske 
kommunikasjonstjenester eller retten til å bruke 
radiofrekvenser eller numre dersom et foretak ikke 
oppfyller ett eller flere av vilkårene i henhold til den 
generelle tillatelsen. Dette berører ikke hastetiltak som 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan ha 
behov for å treffe i tilfelle alvorlige trusler mot offentlig 
orden, offentlig sikkerhet eller folkehelsen, eller mot 
andre foretaks økonomiske interesser eller drift. Dette 
direktiv bør heller ikke berøre eventuelle krav om 
erstatning i henhold til nasjonal lovgivning som et foretak 
framsetter overfor et annet foretak.

28) Å pålegge tjenestetilbydere rapporterings- og 
opplysningsplikt kan vise seg å være vanskelig å 
gjennomføre, både for foretaket og for den nasjonale 
reguleringsmyndighet. Slike forpliktelser bør derfor 
være rimelige, objektivt begrunnet og begrenset til det 
som er strengt nødvendig. Det er ikke nødvendig å 
kreve systematisk og regelmessig dokumentasjon for 
at alle vilkår i henhold til den generelle tillatelsen eller 
tilknyttede bruksrettigheter er oppfylt. Foretakene har 
rett til å få vite hva opplysningene de bør gi, skal brukes 
til. Framlegging av opplysninger bør ikke være et vilkår 
for markedsadgang. For statistikkformål kan det kreves 
at tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett eller 
-tjenester gir melding når deres virksomhet opphører.
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29) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes plikt 
til å gi enhver opplysning som er nødvendig for å 
forsvare Fellesskapets interesser innenfor rammen av 
internasjonale avtaler. Dette direktiv bør heller ikke 
berøre en eventuell rapporteringsplikt i henhold til annen 
lovgivning, for eksempel konkurranseretten, som ikke er 
særegen for sektoren for elektronisk kommunikasjon.

30) Tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester 
kan ilegges administrasjonsgebyrer for å finansiere den 
nasjonale reguleringsmyndighets arbeid med å forvalte 
tillatelsesordningen og tildele bruksrettigheter. Slike 
gebyrer bør begrenses til å dekke de faktiske adminis
trasjonskostnadene forbundet med dette arbeidet. For 
dette formål bør det sikres innsyn i den nasjonale 
reguleringsmyndighets inntekter og utgifter ved at det 
offentliggjøres en årlig rapport som angir den samlede 
summen av innkrevde gebyrer og påløpte administrasjons
kostnader. Dette vil gi foretakene mulighet til å kontrollere 
at det er samsvar mellom administrasjonskostnader og 
gebyrer.

31) Ordninger for administrasjonsgebyrer bør ikke vri 
konkurransen eller hindre markedsadgangen. Med en 
ordning basert på en generell tillatelse vil det ikke 
lenger være mulig å pålegge de enkelte foretak 
administrasjonskostnader og dermed gebyrer, unntatt 
ved tildeling av rettigheter til å bruke numre og 
radiofrekvenser og rettigheter til å installere ressurser. 
Alle administrasjonsgebyrer som får anvendelse, 
bør være i samsvar med prinsippene for en ordning 
basert på en generell tillatelse. Et eksempel på et 
rettferdig og enkelt alternativ til de nevnte kriteriene 
for gebyrfordeling, et alternativ som sikrer innsyn, kan 
være en fordelingsnøkkel knyttet til omsetning. Dersom 
administrasjonsgebyrene er svært lave, kan en fast sats, 
eller en fast sats kombinert med et element knyttet til 
omsetning, også være et egnet alternativ.

32) I tillegg til administrasjonsgebyrer kan det innkreves 
avgifter for bruk av radiofrekvenser og numre for å sikre 
best mulig utnyttelse av slike ressurser. Slike avgifter 
bør ikke hindre utviklingen av nyskapende tjenester 
og konkurranse i markedet. Dette direktiv berører ikke 
det formål avgifter for bruksrettigheter går til. Slike 
avgifter kan for eksempel gå til finansiering av den 
del av den nasjonale reguleringsmyndighets virksomhet 
som ikke kan dekkes av administrasjonsgebyrer. 
Dersom utvelgingsmetoden bygger på konkurranse eller 
sammenligning, og avgifter for rettigheter til bruk av 
radiofrekvenser består helt eller delvis av engangsbeløp, 
bør betalingsordningen sikre at slike avgifter i praksis 
ikke fører til at utvelgingen skjer på grunnlag av kriterier 
som ikke har noe med målet om best mulig utnyttelse 
av radiofrekvenser å gjøre. Kommisjonen kan med 

jevne mellomrom offentliggjøre sammenlignende 
undersøkelser med hensyn til beste praksis ved tildeling 
av radiofrekvenser, numre eller framføringsrettigheter.

33) Medlemsstatene kan ha behov for å endre rettigheter, 
vilkår, framgangsmåter, gebyrer eller avgifter knyttet til 
generelle tillatelser og bruksrettigheter dersom dette er 
objektivt begrunnet. Alle berørte parter bør underrettes 
om slike endringer i god tid slik at de får tilstrekkelig 
mulighet til å gi uttrykk for sitt syn på endringene.

34) Målet om innsyn krever at tjenestetilbydere, forbrukere 
og andre berørte parter har lett tilgang til opplysninger 
om rettigheter, vilkår, framgangsmåter, gebyrer, avgifter 
og beslutninger som gjelder tilbud av elektroniske 
kommunikasjonstjenester, rettigheter til bruk av 
radiofrekvenser og numre, rett til å installere ressurser, 
nasjonale frekvensplaner og nasjonale nummerplaner. Det 
er en viktig oppgave for nasjonale reguleringsmyndigheter 
å stille slike opplysninger til rådighet og ajourføre dem. 
Dersom slike rettigheter forvaltes på et annet trinn 
i forvaltningen, bør nasjonale reguleringsmyndigheter 
bestrebe seg på å opprette en brukervennlig ordning for 
tilgang til opplysninger om slike rettigheter.

35) Kommisjonen bør føre tilsyn med at det indre marked 
virker på en tilfredsstillende måte på grunnlag av 
nasjonale tillatelsesordninger i henhold til dette direktiv.

36) For å oppnå at alle deler av de nye rammereglene for 
sektoren for elektronisk kommunikasjon får anvendelse 
på samme tidspunkt, er det viktig at innarbeidingen av 
dette direktiv i nasjonal lovgivning og tilpasningen av 
gjeldende tillatelser til de nye reglene skjer parallelt. I 
særlige tilfeller der det forhold at tillatelser som gjelder 
på det tidspunkt dette direktiv trer i kraft, erstattes med 
den generelle tillatelsen og individuelle bruksrettigheter 
i henhold til dette direktiv, vil medføre økte forpliktelser 
eller begrensede rettigheter for tjenestetilbydere som 
driver på grunnlag av en gjeldende tillatelse, kan 
imidlertid medlemsstatene avsette ytterligere ni måneder 
fra den dato dette direktiv får anvendelse, til å tilpasse 
slike tillatelser, med mindre dette har uheldige virkninger 
for andre foretaks rettigheter og forpliktelser.

37) Oppheving av et vilkår for tillatelse med hensyn til 
tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett kan i visse 
tilfeller skape alvorlige vanskeligheter for ett eller flere 
foretak som har hatt fordel av vilkåret. I slike tilfeller kan 
Kommisjonen tillate ytterligere overgangsordninger etter 
anmodning fra en medlemsstat.
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38) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, å harmonise og 
forenkle regler og vilkår for tillatelser for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester, 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 forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå disse målene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Mål og virkeområde

1. Målet med dette direktiv er å opprette et indre marked 
for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester ved å 
harmonisere og forenkle regler og vilkår for tillatelser for 
å gjøre det enklere å tilby slike nett og tjenester i hele 
Fellesskapet.

2. Dette direktiv får anvendelse på tillatelser i forbindelse 
med tilbud av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester.

Artikkel 2

Definisjoner

1.  I dette direktiv får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) anvendelse.

2. I dette direktiv menes dessuten med:

a) «generell tillatelse», en rettslig ramme som er fastsatt 
av medlemsstaten for å sikre rett til å tilby elektroniske 
kommunikasjonsnett eller -tjenester, og som fastlegger 
forpliktelser som er særegne for sektoren og som kan 
få anvendelse på alle eller bestemte typer elektroniske 
kommunikasjonsnett eller -tjenester i samsvar med dette 
direktiv.

b) «skadelig interferens», interferens som utgjør en fare for 
en radionavigasjonstjeneste eller andre sikkerhetstjenester, 
eller som på annen måte alvorlig forringer, hindrer eller 
gjentatte ganger avbryter en radiokommunikasjonstjeneste 
som drives i samsvar med gjeldende fellesskapsregler eller 
nasjonale regler.

Artikkel 3

Generell tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett 
eller -tjenester

1.  Medlemsstatene skal sikre adgangen til å tilby elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester, på de vilkår som er fastsatt 

i dette direktiv. For dette formål skal medlemsstatene ikke 
hindre et foretak i å tilby elektroniske kommunikasjonsnett 
eller -tjenester, med mindre det er nødvendig av grunner nevnt 
i traktatens artikkel 46 nr. 1.

2. Adgangen til å tilby elektroniske kommunikasjonsnett 
eller -tjenester kan, med forbehold for de særlige forpliktelsene 
omhandlet i artikkel 6 nr. 2 eller bruksrettighetene omhandlet 
i artikkel 5, bare gjøres betinget av en generell tillatelse. 
Det kan kreves at det berørte foretak gir en melding, men 
ikke at det skal innhente et uttrykkelig vedtak eller omfattes 
av en annen forvaltningsmessig beslutning truffet av den 
nasjonale reguleringsmyndighet, før rettighetene som følger 
av tillatelsen, kan utøves. Etter å ha gitt melding dersom det 
kreves, kan et foretak begynne sin virksomhet, eventuelt med 
forbehold for bestemmelsene om bruksrettigheter i artikkel 5, 
6 og 7.

3. Meldingen omhandlet i nr. 2 skal ikke omfatte mer enn 
en erklæring fra en juridisk eller fysisk person til den nasjonale 
reguleringsmyndighet om at vedkommende har til hensikt 
å begynne å tilby elektroniske kommunikasjonsnett eller 
-tjenester, og de minsteopplysninger som kreves for at den 
nasjonale reguleringsmyndighet skal kunne føre et register eller 
en liste over tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett 
eller -tjenester. Disse opplysningene må begrenses til det som 
er nødvendig for å identifisere tilbyderen, som foretaksnumre 
samt kontaktpersoner hos tilbyderen, tilbyderens adresse, 
en kort beskrivelse av nettet eller tjenesten og det planlagte 
tidspunktet for virksomhetens begynnelse.

Artikkel 4

Liste over rettigheter som minst skal følge av den generelle 
tillatelsen

1. Foretak som har tillatelse i henhold til artikkel 3, skal ha 
rett til

a) å tilby elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester,

b) å få sin søknad om de nødvendige rettigheter til å installere 
ressurser behandlet i samsvar med artikkel 11 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

2. Dersom slike foretak tilbyr elektroniske 
kommunikasjonsnett eller -tjenester til allmennheten, skal den 
generelle tillatelsen også gi dem rett til

a) å forhandle om samtrafikk med, og eventuelt oppnå 
tilgang til eller samtrafikk fra, andre tilbydere av offentlig 
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tilgjengelige kommunikasjonsnett og -tjenester omfattet 
av en generell tillatelse hvor som helst i Fellesskapet i 
samsvar med direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet), og 
vilkårene fastsatt i dette,

b) å få mulighet til å bli utpekt til å tilby ulike elementer 
av en leveringspliktig tjeneste og/eller til å dekke ulike 
deler av en medlemsstats territorium i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 
2002 om leveringspliktige tjenester og bruksrettigheter 
i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester)(1).

Artikkel 5

Rettigheter til bruk av radiofrekvenser og numre

1.  Dersom det er mulig, og særlig dersom faren for skadelig 
interferens er ubetydelig, skal medlemsstatene ikke gjøre 
bruk av radiofrekvenser betinget av tildeling av individuelle 
bruksrettigheter, men innta vilkårene for bruk av slike 
radiofrekvenser i den generelle tillatelsen.

2. Dersom det er nødvendig å tildele individuelle rettigheter 
til bruk av radiofrekvenser og numre, skal medlemsstatene 
etter anmodning tildele slike rettigheter til ethvert foretak som 
tilbyr eller bruker nett eller tjenester i henhold til den generelle 
tillatelsen, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 6 og 
7 og artikkel 11 nr. 1 bokstav c) i dette direktiv og eventuelle 
andre regler som sikrer effektiv utnyttelse av disse ressursene i 
samsvar med direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Med forbehold for særlige kriterier og framgangsmåter 
vedtatt av medlemsstatene for å tildele rettigheter til bruk 
av radiofrekvenser til tilbydere av innholdstjenester for radio 
eller fjernsyn, med sikte på å forfølge mål av allmenn 
interesse i samsvar med fellesskapsretten, skal tildeling av slike 
bruksrettigheter skje etter åpne framgangsmåter som sikrer 
innsyn og likebehandling. Ved tildeling av bruksrettigheter 
skal medlemsstatene angi om rettighetene kan overdras på 
initiativ fra rettighetshaveren, og på hvilke vilkår når det 
gjelder radiofrekvenser, i samsvar med artikkel 9 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet). Dersom en medlemsstat tildeler 
bruksrettigheter for et begrenset tidsrom, skal varigheten være 
hensiktsmessig for den tjenesten det gjelder.

3. Beslutninger om bruksrettigheter skal treffes, meddeles 
og offentliggjøres så snart som mulig etter at den nasjonale 
reguleringsmyndighet har mottatt en fullstendig søknad, innen 
tre uker med hensyn til numre som er avsatt for særskilte 
formål i den nasjonale nummerplanen, og innen seks uker med 
hensyn til radiofrekvenser som er avsatt for særskilte formål i  

den nasjonale frekvensplanen. Sistnevnte tidsfrist berører ikke 
gjeldende internasjonale avtaler om bruk av radiofrekvenser 
eller satellittbaneposisjoner.

4. Dersom det, etter samråd med de berørte parter i samsvar 
med artikkel 6 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), er 
blitt besluttet at rettigheter til bruk av numre av usedvanlig 
økonomisk verdi skal tildeles gjennom konkurransebaserte 
eller sammenlignende utvelgingsmetoder, kan medlemsstatene 
forlenge det lengste tidsrommet på tre uker med inntil tre 
uker.

Artikkel 7 får anvendelse på konkurransebaserte eller 
sammenlignende utvelgingsmetoder for radiofrekvenser.

5. Medlemsstatene skal ikke begrense antallet 
bruksrettigheter som tildeles, unntatt dersom det er nødvendig 
for å sikre effektiv bruk av radiofrekvenser i samsvar med 
artikkel 7.

Artikkel 6

Vilkår knyttet til den generelle tillatelsen og til rettigheter 
til bruk av radiofrekvenser og numre samt særlige 

forpliktelser

1.  Den generelle tillatelsen til å tilby elektroniske 
kommunikasjonsnett eller -tjenester og rettigheter til bruk 
av radiofrekvenser og numre kan bare underlegges vilkårene 
oppført i del A, B og C av vedlegget. Slike vilkår skal være 
objektivt begrunnet i forhold til nettet eller tjenesten det 
gjelder, og sikre likebehandling, rimelighet og innsyn.

2. Særlige forpliktelser som kan pålegges tilbydere av 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester i henhold til 
artikkel 5 nr. 1 og 2 og artikkel 6 og 8 i direktiv 2002/19/EF 
(tilgangsdirektivet) og artikkel 16, 17, 18 og 19 i direktiv 
2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige tjenester), eller 
den som er utpekt til å tilby leveringspliktige tjenester i henhold 
til nevnte direktiv, skal rettslig sett holdes atskilt fra rettigheter 
og forpliktelser i henhold til den generelle tillatelsen. For å 
sikre foretakene innsyn skal kriteriene og framgangsmåtene for 
å pålegge det enkelte foretak slike særlige forpliktelser være 
angitt i den generelle tillatelsen.

3.   Den generelle tillatelsen skal bare inneholde vilkår som 
er særegne for den berørte sektoren og er angitt i del A av 
vedlegget, og skal ikke inneholde vilkår som allerede gjelder 
for foretakene i kraft av annen nasjonal lovgivning.

4. Medlemsstatene skal ikke gjenta de vilkår som gjelder 
for den generelle tillatelsen når de tildeler rettigheter til bruk 
av radiofrekvenser eller numre.

(8) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. 
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Artikkel 7

Framgangsmåte for å begrense antallet bruksrettigheter 
som skal tildeles for radiofrekvenser

1. Dersom en medlemsstat overveier om den skal begrense 
antallet bruksrettigheter som skal tildeles for radiofrekvenser, 
skal den blant annet:

a) ta tilbørlig hensyn til behovet for å sikre brukerne 
flest mulige fordeler og for å fremme utvikling av 
konkurranse,

b) gi alle berørte parter, herunder brukere og forbrukere, 
mulighet til å uttrykke sitt syn på eventuelle begrensninger 
i samsvar med artikkel 6 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet),

c) offentliggjøre ethvert vedtak om å begrense tildelingen av 
bruksrettigheter og angi begrunnelsen for vedtaket,

d) etter å ha fastsatt framgangsmåten, innby til søknader om 
bruksrettigheter, og

e) vurdere begrensningene på nytt med jevne mellomrom 
eller etter en rimelig anmodning fra berørte foretak.

2. Dersom en medlemsstat fastslår at ytterligere rettigheter 
til bruk av radiofrekvenser kan tildeles, skal den offentliggjøre 
dette og innby til søknader om slike rettigheter.

3. Dersom det er behov for å begrense tildelingen av 
rettigheter til bruk av radiofrekvenser, skal medlemsstatene 
tildele slike rettigheter på grunnlag av utvelgingskriterier 
som skal være objektive, sikre innsyn og likebehandling og 
være rimelige. Slike utvelgingskriterier må ta behørig hensyn 
til oppfyllelsen av målene i artikkel 8 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

4. Dersom det skal benyttes konkurransebaserte eller 
sammenlignende utvelgingsmetoder, kan medlemsstatene 
forlenge det lengste tidsrommet på seks uker nevnt i artikkel 5 
nr. 3, i den grad det er nødvendig for å sikre at slike metoder 
er rettferdige, rimelige, åpne og sikrer innsyn for alle berørte 
parter, men ikke med mer enn åtte måneder.

Disse tidsbegrensningene berører ikke gjeldende internasjonale 
avtaler om bruk av radiofrekvenser og satellittsamordning.

5. Denne artikkel berører ikke overdragelse av rettigheter 
til bruk av radiofrekvenser i samsvar med artikkel 9 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

Artikkel 8

Harmonisert tildeling av radiofrekvenser

Dersom bruken av radiofrekvenser er harmonisert, det er 
enighet om vilkår og framgangsmåter for tilgang og foretakene 

som skal tildeles radiofrekvensene, er valgt ut i samsvar med 
internasjonale avtaler og fellesskapsregler, skal medlemsstatene 
tildele rettighet til bruk av slike radiofrekvenser i samsvar med 
dette. Under forutsetning av at alle nasjonale vilkår knyttet til 
rettigheten til bruk av de berørte radiofrekvensene er oppfylt og 
det er benyttet en felles utvelgingsmetode, skal medlemsstatene 
ikke fastsette ytterligere vilkår, tilleggskriterier eller metoder 
som ville begrense, endre eller forsinke en riktig gjennomføring 
av den felles tildelingen av slike radiofrekvenser.

Artikkel 9

Erklæringer avgitt for å gjøre det lettere å utøve 
rettigheter til å installere ressurser og rettigheter til 

samtrafikk

Etter anmodning fra et foretak skal nasjonale 
reguleringsmyndigheter innen en uke utstede standardiserte 
erklæringer som bekrefter, dersom det er tilfellet, at foretaket 
har gitt melding i henhold til artikkel 3 nr. 2, og som gir 
nærmere opplysninger om under hvilke omstendigheter ethvert 
foretak som tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett eller 
-tjenester i henhold til den generelle tillatelsen, har rett til å 
søke om rettigheter til å installere ressurser, forhandle om 
samtrafikk og/eller oppnå tilgang eller samtrafikk, med sikte 
på å gjøre det lettere å utøve disse rettighetene, for eksempel 
i forhold til andre trinn i forvaltningen eller andre foretak. 
Dersom det er hensiktsmessig, kan slike erklæringer også 
utstedes som et automatisk svar på meldingen omhandlet i 
artikkel 3 nr. 2.

Artikkel 10

Oppfyllelse av vilkårene for den generelle tillatelsen eller 
for bruksrettigheter samt av særlige forpliktelser

1. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan i samsvar 
med artikkel 11 kreve at foretak som tilbyr elektroniske 
kommunikasjonsnett eller -tjenester omfattet av den generelle 
tillatelsen, eller har rettigheter til bruk av radiofrekvenser 
eller numre, skal gi de opplysninger som er nødvendige for 
å kontrollere om vilkårene for den generelle tillatelsen eller 
bruksrettigheter, eller de særlige forpliktelsene omhandlet i 
artikkel 6 nr. 2, er oppfylt.

2. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet fastslår at 
et foretak ikke overholder ett eller flere av vilkårene for den 
generelle tillatelsen eller én eller flere bruksrettigheter eller 
de særlige forpliktelsene omhandlet i artikkel 6 nr. 2, skal den 
underrette foretaket om dette og gi foretaket rimelig mulighet 
til å fremme sine synspunkter eller bringe forholdet i orden 
innen

– én måned etter underretningen, eller

– en kortere tidsfrist avtalt med foretaket eller fastsatt av 
den nasjonale reguleringsmyndighet dersom det gjelder 
gjentatte brudd, eller
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– en lengre frist fastsatt av den nasjonale 
reguleringsmyndighet.

3. Dersom det berørte foretak ikke bringer forholdet i orden 
innen tidsfristen angitt i nr. 2, skal vedkommende myndighet 
treffe hensiktsmessige og rimelige tiltak med sikte på å sikre at 
vilkårene overholdes. Medlemsstatene kan i denne forbindelse 
bemyndige vedkommende myndigheter til å iverksette 
økonomiske sanksjoner dersom det er hensiktsmessig. Det 
berørte foretak skal underrettes om tiltakene og begrunnelsen 
for dem innen én uke etter at de er truffet, og foretaket skal gis 
en rimelig frist til å rette seg etter tiltaket.

4.  Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 og 3 kan 
medlemsstatene bemyndige vedkommende myndighet til ved 
behov å iverksette økonomiske sanksjoner overfor foretak 
som ikke har gitt opplysninger i samsvar med forpliktelsene 
de er pålagt i henhold til artikkel 11 nr. 1 bokstav a) eller 
b) i dette direktiv, eller artikkel 9 i direktiv 2002/19/EF 
(tilgangsdirektivet), innen en rimelig tidsfrist fastsatt av den 
nasjonale reguleringsmyndighet.

5. Ved alvorlige og gjentatte tilfeller av manglende 
overholdelse av vilkårene for den generelle tillatelsen, 
bruksrettigheter eller de særlige forpliktelsene omhandlet 
i artikkel 6 nr. 2, og dersom tiltak beregnet på å sikre at 
vilkårene overholdes, som nevnt i nr. 3 i denne artikkel, ikke 
har ført fram, kan nasjonale reguleringsmyndigheter hindre et 
foretak i å fortsette å tilby elektroniske kommunikasjonsnett 
eller –tjenester, eller midlertidig oppheve eller tilbakekalle 
bruksrettigheter.

6. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2, 3 og 5 kan 
vedkommende myndighet, dersom den har bevis for 
manglende overholdelse av vilkårene for den generelle 
tillatelsen, bruksrettigheter eller de særlige forpliktelsene 
omhandlet i artikkel 6 nr. 2 og det utgjør en umiddelbar 
og alvorlig trussel mot offentlig orden, offentlig sikkerhet 
eller folkehelsen, eller vil skape alvorlige økonomiske eller 
driftsmessige problemer for andre tilbydere eller brukere 
av elektroniske kommunikasjonsnett eller -tjenester, treffe 
midlertidige hastetiltak for å avhjelpe situasjonen før den 
treffer endelig beslutning. Det berørte foretak skal deretter gis 
en rimelig mulighet til å fremme sine synspunkter og foreslå 
løsninger. Dersom det er hensiktsmessig, kan vedkommende 
myndighet bekrefte de midlertidige tiltakene.

7. Foretak skal ha rett til å påklage tiltak truffet i henhold 
til denne artikkel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Artikkel 11

Opplysninger som kreves i forbindelse med den generelle 
tillatelsen, bruksrettigheter og de særlige forpliktelsene

1. Med forbehold for opplysnings- og rapporteringsplikt 
i henhold til annen nasjonal lovgivning enn den generelle 

tillatelsen, kan nasjonale reguleringsmyndigheter bare kreve 
at foretak gir opplysninger i forbindelse med den generelle 
tillatelsen, bruksrettigheter eller de særlige forpliktelsene 
omhandlet i artikkel 6 nr. 2, som står i forhold til formålet og 
er objektivt begrunnet, for

a) å kunne kontrollere, systematisk eller i konkrete tilfeller, at 
vilkår nr. 1 og 2 i del A, vilkår nr. 6 i del B og vilkår nr. 7 i 
del C i vedlegget samt de særlige forpliktelsene omhandlet 
i artikkel 6 nr. 2 er oppfylt,

b) i konkrete tilfeller å kunne kontrollere at vilkårene fastsatt 
i vedlegget er oppfylt dersom det innkommer en klage, 
eller dersom den nasjonale reguleringsmyndighet har 
andre grunner til å tro at et vilkår ikke er oppfylt, eller 
i tilfelle den nasjonale reguleringsmyndighet foretar en 
undersøkelse på eget initiativ,

c) framgangsmåter for og vurdering av anmodninger om 
tildeling av bruksrettigheter,

d) offentliggjøring av sammenlignende oversikter over 
tjenestenes kvalitet og pris til fordel for forbrukerne,

e) klart definerte statistikkformål,

f) markedsanalyser som nevnt i direktiv 2002/19/EF 
(tilgangsdirektivet) eller direktiv 2002/22/EF (direktivet 
om leveringspliktige tjenester).

Opplysningene omhandlet i bokstav a), b), d), e) og f) i første 
ledd kan ikke kreves framlagt forut for eller som vilkår for 
markedsadgang.

2. Dersom nasjonale reguleringsmyndigheter krever at 
foretak skal gi opplysninger omhandlet i nr. 1, skal de 
underrette foretakene om hva disse opplysningene skal brukes 
til.

Artikkel 12

Administrasjonsgebyrer

1. Administrasjonsgebyrer ilagt foretak som tilbyr en 
tjeneste eller et nett i henhold til den generelle tillatelsen, eller 
er tildelt bruksrettighet, skal

a) til sammen dekke bare administrasjonskostnader som vil 
påløpe i forbindelse med forvaltning, kontroll og håndheving 
av den generelle tillatelsesordningen, bruksrettigheter og 
de særlige forpliktelsene omhandlet i artikkel 6 nr. 2, 
som kan omfatte kostnader ved internasjonalt samarbeid, 
harmonisering og standardisering, markedsanalyser, 
kontroll med overholdelse og annen markedskontroll samt 
reguleringsarbeid som omfatter utarbeiding og håndheving 
av avledet regelverk og forvaltningsvedtak, for eksempel 
vedtak om tilgang og samtrafikk, og
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b) ilegges det enkelte foretak på en objektiv måte som 
sikrer innsyn og rimelighet, slik at ytterligere 
administrasjonskostnader og tilhørende gebyrer blir så 
lave som mulig.

2. Dersom nasjonale reguleringsmyndigheter ilegger 
administrasjonsgebyrer, skal de offentliggjøre en årlig oversikt 
over sine administrasjonskostnader og den samlede summen 
av innkrevde gebyrer. På grunnlag av differansen mellom 
summen av gebyrene og administrasjonskostnadene skal det 
foretas passende justeringer.

Artikkel 13

Avgifter for bruksrettigheter og rettigheter til å installere 
ressurser

Medlemsstatene kan gi vedkommende myndighet lov til 
å ilegge avgifter for rettigheter til bruk av radiofrekvenser 
eller numre, eller rettigheter til å installere ressurser på, 
over eller under offentlig eller privat eiendom, for på den 
måten å ivareta behovet for å sikre best mulig utnyttelse av 
slike ressurser. Medlemsstatene skal påse at slike avgifter er 
objektivt begrunnet, sikrer innsyn og likebehandling og står i 
forhold til det påtenkte formål, og skal ta hensyn til målene i 
artikkel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Artikkel 14

Endring av rettigheter og forpliktelser

1. Medlemsstatene skal sikre at rettigheter, vilkår og 
framgangsmåter i forbindelse med generelle tillatelser, 
bruksrettigheter eller rettigheter til å installere ressurser kan 
endres bare i objektivt begrunnede tilfeller og på en måte som 
sikrer rimelighet. Det skal på hensiktsmessig måte underrettes 
om planlagte endringer, og berørte parter, herunder brukere 
og forbrukere, skal gis en tilstrekkelig frist til å komme med 
sine synspunkter på de foreslåtte endringene, som bortsett fra i 
unntakstilfeller skal være minst fire uker.

2. Medlemsstatene skal ikke begrense eller tilbakekalle 
rettigheter til å installere ressurser før utløpet av det tidsrommet 
de er tildelt for, med mindre det er begrunnet og eventuelt 
skjer i samsvar med relevante nasjonale bestemmelser om 
kompensasjon for bortfall av rettigheter.

Artikkel 15

Offentliggjøring av opplysninger

1. Medlemsstatene skal sørge for at alle relevante 
opplysninger om rettigheter, vilkår, framgangsmåter, gebyrer, 
avgifter og beslutninger i forbindelse med generelle tillatelser 
og bruksrettigheter offentliggjøres og ajourføres på en 
hensiktsmessig måte slik at alle berørte parter har lett tilgang 
til disse opplysningene.

2. Dersom opplysningene omhandlet i nr. 1, særlig 
opplysninger om framgangsmåter og vilkår for rettigheter 
til å installere ressurser, er tilgjengelige på ulike trinn i 
forvaltningen, skal den nasjonale reguleringsmyndighet, idet 
den tar hensyn til kostnadene det medfører, gjøre alle rimelige 
anstrengelser for å lage en brukervennlig oversikt over alle 
slike opplysninger, herunder opplysninger om de berørte 
trinn i forvaltningen og ansvarlige myndigheter, for å gjøre 
det enklere å fremme søknader om rettigheter til å installere 
ressurser.

Artikkel 16

Framgangsmåter ved ny vurdering

Kommisjonen skal jevnlig vurdere hvordan de nasjonale 
tillatelsesordningene virker og hvordan det tverrnasjonale 
tjenestetilbud innenfor Fellesskapet utvikler seg, og skal 
framlegge rapport for Europaparlamentet og Rådet om dette, 
første gang senest tre år etter den dato dette direktiv får 
anvendelse som angitt i artikkel 18 nr. 1 annet ledd. For 
dette formål kan Kommisjonen anmode medlemsstatene om 
opplysninger, som skal gis uten utilbørlig forsinkelse.

Artikkel 17

Gjeldende tillatelser

1.  Medlemsstatene skal tilpasse tillatelser som allerede 
gjelder ved dette direktivs ikrafttredelse, til bestemmelsene 
i dette direktiv senest den dato dette direktiv får anvendelse, 
som angitt i artikkel 18 nr. 1 annet ledd.

2. Dersom anvendelsen av nr. 1 medfører en innskrenkning 
av rettigheter eller en utvidelse av forpliktelser i henhold til 
tillatelser som allerede gjelder, kan medlemsstatene forlenge 
gyldigheten for disse rettighetene eller forpliktelsene med 
høyst ni måneder regnet fra anvendelsesdatoen omhandlet 
i artikkel 18 nr. 1 annet ledd, forutsatt at andre foretaks 
rettigheter i henhold til fellesskapsretten ikke påvirkes av 
dette. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike 
forlengelser og begrunne dem.

3. Dersom vedkommende medlemsstat kan bevise 
at opphevingen av et tillatelsesvilkår som gjelder tilgang 
til elektroniske kommunikasjonsnett, og som gjaldt før 
ikrafttredelsesdatoen for dette direktiv, skaper uforholdsmessig 
store problemer for foretak som har hatt fordel av pålagt tilgang 
til et annet nett, og dersom det ikke er mulig for disse foretakene 
å forhandle fram nye avtaler på rimelige kommersielle vilkår 
før anvendelsesdatoen omhandlet i artikkel 18 nr. 1 annet ledd, 
kan medlemsstaten anmode om en midlertidig forlengelse av 
det eller de aktuelle vilkår. Slike anmodninger skal framsettes 
senest innen anvendelsesdatoen omhandlet i artikkel 18 nr. 1 
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annet ledd og skal angi på hvilke(t) vilkår og for hvilket 
tidsrom forlengelsen det anmodes om, skal gjelde. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om begrunnelsen 
for å anmode om forlengelse. Kommisjonen skal vurdere 
anmodningen, idet den tar hensyn til den særlige situasjonen 
i vedkommende medlemsstat og i det/de berørte foretak samt 
behovet for å sikre ensartede regler på fellesskapsplan. Den 
skal treffe en beslutning om hvorvidt den skal etterkomme eller 
avslå anmodningen, og, dersom den beslutter å etterkomme 
anmodningen, om omfanget og varigheten av forlengelsen 
som innvilges. Kommisjonen skal underrette vedkommende 
medlemsstat om sin beslutning innen seks måneder etter at 
søknaden om forlengelse er mottatt. Slike beslutninger skal 
kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 18

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 24. juli 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 25. juli 2003.

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

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, og til eventuelle senere endringer av 
disse bestemmelser.

Artikkel 19

Ikrafttredelse

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

Artikkel 20

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX J. C. APARICIO

 President Formann
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VEDLEGG

Vilkårene oppført i dette vedlegg utgjør en uttømmende liste over de vilkår som kan knyttes til generelle tillatelser (del 
A), rettigheter til bruk av radiofrekvenser (del B) og rettigheter til bruk av numre (del C), som omhandlet i artikkel  
6 nr. 1 og artikkel 11 nr. 1 bokstav a).

A. Vilkår som kan knyttes til en generell tillatelse

1. Økonomiske bidrag til finansieringen av den leveringspliktige tjenesten i samsvar med direktiv 2002/22/EF 
(direktivet om leveringspliktige tjenester).

2. Administrasjonsgebyrer i samsvar med artikkel 12 i dette direktiv.

3. Samtrafikkevne mellom tjenester og samtrafikk mellom nett i samsvar med direktiv 2002/19/EF 
(tilgangsdirektivet).

4. Sluttbrukeres tilgang til numre fra nasjonal nummerplan, herunder vilkår i samsvar med direktiv 2002/22/EF 
(direktivet om leveringspliktige tjenester).

5. Miljøkrav og krav i forbindelse med by- og arealplanlegging samt krav og vilkår knyttet til innvilging av 
tilgang til eller bruk av offentlig eller privat eiendom og vilkår knyttet til samlokalisering og felles bruk av 
ressurser i samsvar med direktiv 2002/22/EF (rammedirektivet), samt eventuelle økonomiske eller tekniske 
garantier som er nødvendige for å sikre at infrastrukturarbeider utføres på en tilfredsstillende måte.

6. Formidlingsplikt («must carry») i samsvar med direktiv 2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige 
tjenester).

7. Vern av personopplysninger og personvern som er særegent for sektoren for elektronisk kommunikasjon 
i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 97/66/EF av 15. desember 1997 om behandling av 
personopplysninger og vern av privatlivets fred innen telekommunikasjonssektoren(1).

8. Regler for forbrukervern som er særegne for sektoren for elektronisk kommunikasjon, herunder vilkår i 
samsvar med direktiv 2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige tjenester).

9. Begrensninger med hensyn til overføring av ulovlig innhold, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk 
handel, i det indre marked(2), og begrensninger med hensyn til overføring av skadelig innhold, i samsvar med 
artikkel 2a nr. 2 i rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 om samordning av visse bestemmelser om 
utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene(3).

10. Opplysninger som skal gis etter en framgangsmåte for melding i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i dette direktiv 
og for andre formål som angitt i artikkel 11 i dette direktiv.

11. Vedkommende nasjonale myndigheters mulighet for lovlig avlytting i samsvar med direktiv 97/66/EF 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger(4).

12. Vilkår for bruk under store katastrofer for å sikre kommunikasjon mellom nødmeldingstjenester og 
myndigheter og for kringkasting til allmennheten.

13. Tiltak med sikte på å begrense allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt forårsaket av elektroniske 
kommunikasjonsnett, i samsvar med fellesskapsretten.

14. Andre tilgangsforpliktelser enn dem som er omhandlet i artikkel 6 nr. 2 i dette direktiv, og som får anvendelse 
på foretak som tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett eller -tjenester, i samsvar med direktiv 2002/21/EF 
(tilgangsdirektivet).

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 1.
(2) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1. 
(3)  EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/36/EF (EFT L 202 av 30.7.1997, 

s. 60).
(4) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.



8.6.2006 Nr. 30/255EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

15. Opprettholdelse av offentlige kommunikasjonsnetts integritet i samsvar med direktiv 2002/19/EF 
(tilgangsdirektivet) og direktiv 2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige tjenester), herunder gjennom 
vilkår for å hindre elektromagnetisk interferens mellom elektroniske kommunikasjonsnett og/eller tjenester 
i samsvar med rådsdirektiv 89/336/EØF av 3. mai 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
elektromagnetisk kompatibilitet(1).

16. Sikring av offentlige nett mot ulovlig tilgang i samsvar med direktiv 97/66/EF.

17. Vilkår for bruk av radiofrekvenser, i samsvar med artikkel 7 nr. 2 i direktiv 1999/5/EF, dersom slik bruk ikke 
er gjort betinget av tildeling av individuelle bruksrettigheter i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i dette direktiv.

18. Tiltak utformet for å sikre samsvar med standarder og/eller spesifikasjoner omhandlet i artikkel 17 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet).

B. Vilkår som kan knyttes til rettigheter til bruk av radiofrekvenser

1. Angivelse av tjeneste, nettype eller teknisk løsning som rettighetene til bruk av frekvensen er tildelt for, 
herunder eventuelt om en frekvens brukes utelukkende til overføring av særskilt innhold eller særskilte 
audiovisuelle tjenester.

2. Effektiv og kyndig utnyttelse av frekvenser i samsvar med direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), herunder 
eventuelt krav til dekning.

3. Tekniske og driftsmessige vilkår som er nødvendige for å unngå skadelig interferens og for å begrense 
allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt, dersom slike vilkår atskiller seg fra dem som inngår i 
den generelle tillatelsen.

4. Lengste varighet i samsvar med artikkel 5 i dette direktiv, med forbehold for eventuelle endringer i nasjonal 
frekvensplan.

5. Overdragelse av rettigheter på initiativ fra rettighetshaveren og vilkår for slik overdragelse i samsvar med 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

6. Avgifter for bruksrettigheter i samsvar med artikkel 13 i dette direktiv.

7. Forpliktelser som foretaket som får bruksrettigheten, har påtatt seg i henhold til en konkurransebasert eller 
sammenlignende utvelgingsmetode.

8. Forpliktelser i henhold til relevante internasjonale avtaler om bruk av frekvenser.

C. Vilkår som kan knyttes til rettigheter til bruk av numre

1. Angivelse av tjenesten som nummeret skal brukes til, herunder eventuelle krav knyttet til leveringen av 
tjenesten.

2. Effektiv og kyndig utnyttelse av numre i samsvar med direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

3. Krav med hensyn til nummeroverførbarhet i samsvar med direktiv 2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige 
tjenester).

4. Forpliktelse til å stille opplysninger i offentlige abonnementskataloger til rådighet i henhold til artikkel 5 og 
25 i direktiv 2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige tjenester).

5. Lengste varighet i samsvar med artikkel 5 i dette direktiv, med forbehold for eventuelle endringer i nasjonal 
nummerplan.

6. Overdragelse av rettigheter på initiativ fra rettighetshaveren og vilkår for slik overdragelse i samsvar med 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

7. Avgifter for bruksrettigheter i samsvar med artikkel 13 i dette direktiv.

8. Forpliktelser som foretaket som får bruksrettigheten, har påtatt seg i henhold til en konkurransebasert eller 
sammenlignende utvelgingsmetode.

9. Forpliktelser i henhold til relevante internasjonale avtaler om bruk av numre.

(1) EFT L 139 av 23.5.1989, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/21/EF

av 7. mars 2002

om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(*)

(rammedirektivet)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Dagens rammeregler for telekommunikasjon har gjort 
det mulig å skape vilkår for effektiv konkurranse innen 
telekommunikasjonssektoren i overgangen fra monopol 
til full konkurranse.

2) Kommisjonen framla 10. november 1999 for 
Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale 
komité og Regionkomiteen en melding med tittelen 
«Mot nye rammeregler for infrastrukturen for elektronisk 
kommunikasjon og tilhørende tjenester – 1999-revisjonen 
av rammereglene for kommunikasjon». I denne 
meldingen tok Kommisjonen gjeldende rammeregler for 
telekommunikasjonssektoren opp til ny vurdering slik 
den var forpliktet til i henhold til artikkel 8 i rådsdirektiv 
90/387/EØF av 28. juni 1990 om opprettelse av et indre 
marked for teletjenester ved gjennomføring av tilgang 
til åpne telenett (ONP)(4). Kommisjonen framla også en 
rekke forslag til nye rammeregler for infrastrukturen for 
elektronisk kommunikasjon og tilhørende tjenester med 
sikte på en offentlig høring.

3) 26. april 2000 framla Kommisjonen for 
Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale 
komité og Regionkomiteen en melding med tittelen 

  «Resultater av den offentlige høring om 1999-revisjonen 
av rammereglene for kommunikasjon samt retningslinjer 
for nye rammeregler». Meldingen inneholdt et 
sammendrag av resultatene av den offentlige høringen 
og gav visse grunnleggende retningslinjer for utarbeiding 
av nye rammeregler for infrastrukturen for elektronisk 
kommunikasjon og tilhørende tjenester.

4) Det europeiske råd i Lisboa 23. og 24. mars 2000 
framhevet mulighetene for vekst, konkurranseevne og 
skaping av arbeidsplasser ved overgangen til en digital 
kunnskapsøkonomi. Det understreket særlig hvor viktig 
det er for Europas foretak og borgere å ha tilgang til en 
rimelig kommunikasjonsinfrastruktur i verdensklasse og 
et bredt tjenesteutvalg.

5) Tilnærmingen mellom telekommunikasjonssekto
ren, mediesektoren og informasjonsteknologisekt
oren innebærer at alle overføringsnett og tilhørende 
tjenester blir underlagt de samme rammereglene. 
Rammereglene består av dette direktiv og fire 
særdirektiver: europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester (tillatelsesdirektivet
)(5), europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 
7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom 
elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser 
(tilgangsdirektivet)(6), europaparlaments- 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)(7) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 97/66/EF av 15. desember 1997 om 
behandling av personopplysninger og vern av privatlivets 
fred innen telekommunikasjonssektoren(8) (heretter kalt 
«særdirektiver»). Det er nødvendig å skille mellom regler 
for overføring og regler for innhold. Disse rammereglene 
får derfor ikke anvendelse på innholdet i tjenester som 
tilbys via elektroniske kommunikasjonsnett ved hjelp 
av elektroniske kommunikasjonstjenester, som innhold i 
kringkastingssendinger, finansielle tjenester og visse inf
ormasjonssamfunnstjenester, og berører derfor ikke tiltak 
som treffes på fellesskapsplan eller på nasjonalt plan som 
gjelder disse tjenestene i henhold til fellesskapsretten, med 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI 
(Telekommunikasjonstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 20 av 22.4.2004, s. 14.

(1) EFT C 365 E av 19.12.2000, s. 198 og EFT C 270 E av 25.9.2001, s. 199. 
(2) EFT C 123 av 25.4.2001, s. 56.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 1. mars 2001 (EFT C 277 av 1.10.2001, s. 91), 

Rådets felles holdning av 17. september 2001 (EFT C 337 av 30.11.2001, 
s. 34) og europaparlamentsbeslutning av 12. desember 2001 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 14. februar 2002. 

(4) EFT L 192 av 24.7.1990, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 97/51/EF (EFT L 295 av 29.10.1997, s. 23). 

(5) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21. 
(6) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7. 
(7) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. 
(8) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 1. 
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henblikk på å fremme kulturelt og språklig mangfold og 
sikre mediemangfold. Innholdet i fjernsynsprogrammer 
omfattes av rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 
om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av 
fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift i 
medlemsstatene(1). Skillet mellom regler for overføring 
og regler for innhold er ikke til hinder for at det tas hensyn 
til forbindelsene mellom disse, særlig med henblikk på å 
sikre mediemangfold, kulturelt og språklig mangfold og 
forbrukervern.

6) Den audiovisuelle politikken og reglene for innhold 
skal iverksettes for å nå mål av allmenn interesse, 
som ytringsfrihet, mediemangfold, upartiskhet, kulturelt 
og språklig mangfold, sosial integrasjon, forbrukervern 
og vern av mindreårige. Kommisjonsmeldingen med 
tittelen «Prinsipper og retningslinjer for Fellesskapets 
audiovisuelle politikk i den digitale tidsalder» og Rådets 
konklusjoner av 6. juni 2000, som var positive til 
meldingen, angir grunnleggende tiltak som Fellesskapet 
må treffe for å iverksette sin audiovisuelle politikk.

7) Bestemmelsene i dette direktiv og i særdirektivene 
berører ikke hver enkelt medlemsstats mulighet til å 
vedta de tiltak som er nødvendige for å sikre vern av 
grunnleggende sikkerhetsinteresser, sørge for offentlig 
orden og sikkerhet og gjøre det mulig å undersøke, 
avdekke og forfølge straffbare forhold, herunder de 
nasjonale reguleringsmyndigheters fastsettelse av 
særskilte og passende forpliktelser som gjelder for 
tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester.

8) Dette direktiv får ikke anvendelse på utstyr som hører 
under virkeområdet til europaparlaments- og rådsdirektiv 
1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og 
teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets 
samsvar(2), men det får anvendelse på brukerutstyr til 
digitalfjernsyn. Det er viktig at reguleringsmyndigheten 
oppfordrer nettoperatører og produsenter av terminalutstyr 
til å samarbeide for å lette tilgangen til elektroniske 
kommunikasjonstjenester for funksjonshemmede 
brukere.

9) Informasjonssamfunnstjenester omfattes av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 
2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfun
nstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked 
(direktivet om elektronisk handel)(3).

10) Definisjonen av informasjonssamfunnstjenester i artikkel 
1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 
1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 
tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfun
nstjenester(4) omfatter en rekke ulike typer direktekoplet 
økonomisk virksomhet. De fleste typer av slik 
virksomhet hører ikke under dette direktivs virkeområde 
fordi de ikke utelukkende eller hovedsakelig består av 
signaloverføring via elektroniske kommunikasjonsnett. 
Taletelefonitjenester og overføringstjenester for 
elektronisk post omfattes av dette direktiv. Samme 
foretak, f.eks. en tilbyder av Internett-tjenester, kan 
tilby både en elektronisk kommunikasjonstjeneste, f.eks. 
Internett-tilgang, og tjenester som ikke omfattes av dette 
direktiv, f.eks. levering av nettinnhold.

11) I samsvar med prinsippet om atskillelse av regulerings- 
og driftsoppgaver bør medlemsstatene garantere de 
nasjonale reguleringsmyndigheters uavhengighet for å 
sikre at sistnevntes vedtak er upartiske. Dette kravet om 
uavhengighet berører ikke medlemsstatenes institusjonelle 
selvstendighet, medlemsstatenes forfatningsmessige 
forpliktelser eller nøytralitetsprinsippet fastsatt i traktatens 
artikkel 295, med hensyn til medlemsstatenes regler for 
eiendomsretten. De nasjonale reguleringsmyndigheter 
bør råde over de nødvendige ressurser med hensyn til 
personale, kompetanse og økonomiske midler for at de 
skal kunne utføre sine oppgaver.

12) Alle parter som berøres av et vedtak gjort av de nasjonale 
reguleringsmyndigheter, bør ha rett til å klage vedtaket 
inn for et organ som er uavhengig av de berørte parter. 
Dette organ kan være en domstol. I tillegg bør alle 
foretak som mener at deres søknader om rett til å 
installere ressurser ikke er blitt behandlet i samsvar 
med prinsippene angitt i dette direktiv, ha rett til å 
klage på slike vedtak. Denne klageadgangen berører 
ikke juridiske og fysiske personers rettigheter i henhold 
til nasjonal lovgivning eller kompetansefordelingen 
innenfor nasjonale rettssystemer.

13) For å kunne utføre sine oppgaver på en effektiv måte, har 
de nasjonale reguleringsmyndigheter behov for å samle inn 
opplysninger fra markedsdeltakerne. Det kan også være 
nødvendig å samle inn opplysninger på Kommisjonens 
vegne slik at den kan oppfylle sine forpliktelser i henhold 
til fellesskapsretten. Anmodningen om opplysninger bør 
stå i forhold til formålet og ikke påføre foretakene en 
urimelig byrde. Opplysninger som samles inn av de (1) EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 97/36/EF (EFT L 202 av 30.7.1997, s. 60).
(2) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.
(3) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1.

(4) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved direktiv 98/48/EF 
(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).
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nasjonale reguleringsmyndigheter, bør være offentlig 
tilgjengelige, med mindre de er av fortrolig art i henhold 
til nasjonale regler for offentlig tilgang til opplysninger, 
og med forbehold for bestemmelser i fellesskapsretten og 
i nasjonal lovgivning om forretningshemmeligheter.

14) Opplysninger som en nasjonal reguleringsmyndighet 
anser som fortrolige i henhold til Fellesskapets regelverk 
og nasjonale regler for forretningshemmeligheter, 
kan utveksles med Kommisjonen og andre nasjonale 
reguleringsmyndigheter bare dersom utvekslingen er 
strengt nødvendig for å kunne anvende bestemmelsene 
i dette direktiv eller i særdirektivene. Utvekslingen bør 
begrense seg til opplysninger som er relevante og som 
står i forhold til formålet.

15) Det er viktig at de nasjonale reguleringsmyndigheter hører 
alle berørte parter om planlagte vedtak og tar hensyn til 
deres merknader før de gjør et endelig vedtak. For å sikre 
at vedtak som gjøres på nasjonalt plan, ikke har en negativ 
virkning for det felles marked eller med hensyn til andre 
mål i traktaten, bør de nasjonale reguleringsmyndigheter 
dessuten underrette Kommisjonen og andre nasjonale 
reguleringsmyndigheter om visse utkast til vedtak slik 
at disse får mulighet til å komme med sine merknader. 
De nasjonale reguleringsmyndigheter bør rådspørre 
de berørte parter om alle utkast til tiltak som virker 
inn på handelen mellom medlemsstatene. Tilfeller der 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6 og 7 får anvendelse, 
er angitt i dette direktiv og i særdirektivene. Etter å ha 
rådspurt Kommunikasjonskomiteen bør Kommisjonen 
kunne anmode en nasjonal reguleringsmyndighet 
om å trekke tilbake et utkast til tiltak som gjelder 
definisjonen av relevante markeder eller foretak 
med en sterk markedsstilling, og dersom tiltaket vil 
hindre det felles marked eller være uforenlig med 
fellesskapsretten, og særlig med politiske mål som 
de nasjonale reguleringsmyndigheter bør følge. Denne 
framgangsmåten berører ikke framgangsmåten for 
melding fastsatt i direktiv 98/34/EF eller Kommisjonens 
rettigheter i henhold til traktaten når det gjelder brudd på 
fellesskapsretten.

16) De nasjonale reguleringsmyndigheter bør ha et sett av 
harmoniserte mål og prinsipper til støtte for sine tiltak, 
og de bør om nødvendig samordne sine tiltak med 
tiltakene til nasjonale reguleringsmyndigheter i andre 
medlemsstater når de utfører de oppgaver de er tillagt i 
henhold til disse rammeregler.

17) De nasjonale reguleringsmyndigheters virksomhet i 
samsvar med dette direktiv og særdirektivene bidrar til 
gjennomføringen av en mer omfattende politikk innenfor 
områdene kultur, sysselsetting, miljø, sosial utjevning og 
arealplanlegging.

18) Kravet om at medlemsstatene skal sikre at de nasjonale 
reguleringsmyndigheter tar størst mulig hensyn til at 
regelverket bør være teknologisk nøytralt, dvs. at det 
ikke må pålegge eller innebære forskjellsbehandling til 
fordel for bruk av en bestemt type teknologi, er ikke 
til hinder for at det treffes rimelige tiltak for å fremme 
visse særskilte tjenester, som f.eks. digitalfjernsyn, med 
henblikk på å effektivisere frekvensbruken, når det er 
berettiget.

19) Radiofrekvenser er en grunnleggende forutsetning for 
radiobaserte elektroniske kommunikasjonstjenester, 
og i den grad de er knyttet til disse tjenestene, bør 
radiofrekvenser fordeles og tildeles av de nasjonale 
reguleringsmyndigheter på grunnlag av et harmonisert 
sett av mål og prinsipper og i henhold til objektive 
kriterier som sikrer innsyn og likebehandling, samtidig 
som det tas hensyn til demokratiske, sosiale, språklige 
og kulturelle interesser i forbindelse med bruken av 
frekvensene. Det er viktig at fordelingen og tildelingen 
av radiofrekvenser forvaltes mest mulig effektivt. 
Overdragelse av radiofrekvenser kan være et godt middel 
til å fremme en mer effektiv bruk av spektret, forutsatt 
at det opprettes tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å verne 
offentlige interesser, særlig nødvendigheten av å sikre 
åpenhet og lovgivningsmessig kontroll i forbindelse med 
slike overdragelser. Ved europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler 
for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap  
(radiospektrumvedtaket)(1) opprettes det en ramme for 
harmonisering på dette området, og tiltak som iverksettes 
i henhold til dette direktiv, bør ha som mål å lette arbeidet 
i henhold til nevnte vedtak.

20) Tilgang til nummerressurser på grunnlag av objektive 
kriterier som sikrer innsyn og likebehandling, er 
avgjørende for konkurransen mellom foretak innenfor 
sektoren for elektronisk kommunikasjon. Alle elementer 
i den nasjonale nummerplanen bør forvaltes av de 
nasjonale reguleringsmyndigheter, herunder punktkoder 
som brukes ved nettadressering. Når det er nødvendig med 
en harmonisering av nummerressursene i Fellesskapet 
for å støtte utviklingen av felleseuropeiske tjenester, 
kan Kommisjonen treffe tekniske gjennomføringstiltak 
innenfor rammen av sin gjennomføringsmyndighet. Når 
det er hensiktsmessig for å sikre global samvirkingsevne 
mellom tjenester, bør medlemsstatene i henhold til 
traktaten samordne sine nasjonale holdninger i 
internasjonale organisasjoner og organer som treffer 
beslutninger om nummerforhold. Bestemmelsene i 
dette direktiv oppretter ikke nye ansvarsområder for 
de nasjonale reguleringsmyndigheter med hensyn til 
tildeling av Internett-navn og –adresser.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 
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21) Medlemsstatene kan blant annet anvende 
konkurransemessige eller sammenlignende 
utvelgingsmetoder ved tildeling av radiofrekvenser 
eller numre med særlig økonomisk verdi. De nasjonale 
reguleringsmyndigheter bør ta hensyn til bestemmelsene 
i artikkel 8 ved forvaltning av slike ordninger.

22) Ved tildeling av rettigheter til å installere ressurser bør 
det sørges for raske framgangsmåter som sikrer innsyn 
og likebehandling for å garantere like og effektive 
konkurransevilkår. Dette direktiv berører ikke nasjonale 
bestemmelser om ekspropriasjon eller bruk av eiendom, 
normal utøvelse av eiendomsrett, normal bruk av offentlig 
eiendom eller prinsippet om nøytralitet med hensyn til 
medlemsstatenes regler for eiendomsretten.

23) Felles bruk av ressurser kan ha en positiv virkning for 
byplanlegging, offentlig helse og miljø, og bør fremmes 
av de nasjonale reguleringsmyndigheter på grunnlag av 
frivillige avtaler. I tilfeller der foretak ikke har tilgang 
til brukbare alternative løsninger, kan obligatorisk felles 
bruk av ressurser eller eiendom være hensiktsmessig. 
Dette omfatter blant annet fysisk samlokalisering og 
felles bruk av gjennomføringer, bygninger, master, 
antenner eller antennesystemer. Obligatorisk felles bruk 
av ressurser eller eiendom bør bare pålegges foretak etter 
en bred offentlig høring.

24) Når operatører av mobiltelefontjenester er pålagt å 
bruke master i fellesskap av miljøhensyn, kan en slik 
obligatorisk felles bruk føre til en reduksjon av den 
største tillatte overføringseffekt som er tillatt for den 
enkelte operatør av hensyn til folkehelsen, og dette kan 
igjen føre til krav om at operatørene installerer flere 
overføringssteder for å sikre nasjonal dekning.

25) Under visse forhold er det behov for forhåndsforpliktelser 
for å sikre utviklingen av et konkurransemarked. 
Definisjonen av sterk markedsstilling i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 97/33/EF av 30. juni 1997 om samtrafikk 
på telekommunikasjonsområdet med henblikk på å sikre 
universelle tjenester og samtrafikkevne ved anvendelse av 
prinsippene om tilgang til åpne telenett (ONP)(1) har vist 
seg å være en effektiv terskel for forhåndsforpliktelser i 
de første fasene av markedsåpningen, men definisjonen 
må nå tilpasses for å ta hensyn til utviklingen av mer 
sammensatte og dynamiske markeder. Definisjonen som  

 er brukt i dette direktiv, svarer derfor til begrepet 
dominerende stilling slik det er definert i Domstolens 
rettspraksis og i rettspraksisen til De europeiske 
fellesskaps førsteinstansdomstol.

26) To eller flere foretak kan sammen ha en dominerende 
stilling, ikke bare når det finnes strukturelle eller 
andre bånd mellom dem, men også når det relevante 
markedet har en struktur som er egnet til å skape 
samordningsvirkninger, dvs. at den fremmer en parallell 
eller tilpasset konkurransebegrensende markedsatferd.

27) Det er viktig at forhåndsforpliktelsene pålegges 
bare når det ikke er effektiv konkurranse, dvs. på 
markeder der det finnes ett eller flere foretak med 
sterk markedsstilling, og når klageadgangen i henhold 
til nasjonal konkurranselovgivning eller Fellesskapets 
konkurranseregelverk ikke er tilstrekkelig til å løse 
problemet. Det er derfor nødvendig at Kommisjonen i 
samsvar med prinsippene i konkurranseretten utarbeider 
retningslinjer på fellesskapsplan som de nasjonale 
reguleringsmyndigheter skal følge ved vurdering av om 
konkurransen er effektiv på et gitt marked, og om de 
berørte foretak har en sterk markedsstilling. De nasjonale 
reguleringsmyndigheter bør på grunnlag av en analyse 
fastslå om det er effektiv konkurranse på markedet 
for et gitt produkt eller en gitt tjeneste innenfor et gitt 
geografisk område, som kan omfatte hele eller deler av 
territoriet til den berørte medlemsstat, eller tilgrensende 
deler av medlemsstaters territorier sett under ett. Analysen 
av om konkurransen er effektiv bør særlig omfatte de 
konkurransemessige utsiktene på markedet for å fastslå 
om et eventuelt fravær av effektiv konkurranse er varig. 
Nevnte retningslinjer vil også omhandle nye markeder 
under oppbygging, der foretaket som faktisk dominerer 
markedet sannsynligvis har en betydelig markedsandel 
uten at det dermed bør pålegges urimelige forpliktelser. 
Kommisjonen bør ta disse retningslinjene opp til ny 
vurdering med jevne mellomrom for å forsikre seg om at 
de fremdeles er tilpasset et marked i rask utvikling. De 
nasjonale reguleringsmyndigheter må samarbeide med 
hverandre når det relevante markedet viser seg å være 
tverrnasjonalt.

28) Når de nasjonale reguleringsmyndigheter skal bestemme 
om et foretak har en sterk markedsstilling på et bestemt 
marked, bør de handle i samsvar med fellesskapsretten og 
ta størst mulig hensyn til Kommisjonens retningslinjer.

29) Fellesskapet og medlemsstatene har inngått forpliktelser 
innenfor Verdens handelsorganisasjon med hensyn til 
standarder og rammeregler for telekommunikasjonsnett 
og -tjenester.(1) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32. Direktivet endret ved direktiv 98/61/EF 

(EFT L 268 av 3.10.1998, s. 37). 
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30) Standardiseringen bør fortsatt styres hovedsakelig av 
markedet. Det kan likevel fremdeles finnes situasjoner 
der det er hensiktsmessig å kreve overholdelse av 
bestemte standarder på fellesskapsplan for å sikre 
samvirkingsevne på det felles marked. På nasjonalt 
plan er medlemsstatene underlagt bestemmelsene i 
direktiv 98/34/EF. Europaparlaments- og rådsdirektiv 
95/47/EF av 24. oktober 1995 om bruk av standarder 
for overføring av fjernsynssignaler(1) pålegger ikke 
et særlig overføringssystem for digitalfjernsyn eller 
særskilte krav til tilhørende tjenester. Gjennom gruppen 
for digitalfjernsynssending (DVG) har deltakerne på det 
europeiske markedet utviklet et sett av overføringssystemer 
for fjernsyn som er standardisert av Det europeiske stan
dardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner (ETSI) og 
er blitt til anbefalinger fra Den internasjonale teleunion 
(ITU). Et vedtak om å gjøre anvendelsen av slike 
standarder obligatorisk bør først gjøres etter en bred 
offentlig høring. Framgangsmåter for standardisering i 
henhold til dette direktiv berører ikke bestemmelsene 
i direktiv 1999/5/EF, rådsdirektiv 73/23/EØF av 
19. februar 1973 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor 
visse spenningsgrenser(2) og rådsdirektiv 89/336/EØF 
av 3. mai 1989 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet(3).

31) Samvirkingsevnen mellom interaktive digitalfjernsynstje
nester og avansert digitalfjernsynsutstyr på forbrukernivå 
bør fremmes for å sikre fri bevegelighet for informasjon, 
mediemangfold og kulturelt mangfold. Det er ønskelig 
at forbrukerne skal kunne motta alle interaktive digital
fjernsynstjenester, uansett overføringsmåte, idet det tas 
hensyn til teknologisk nøytralitet, framtidig teknologisk 
utvikling, nødvendigheten av å fremme innføringen av 
digitalfjernsyn og konkurransesituasjonen på markedene 
for digitalfjernsynstjenester. Operatører av interaktive 
digitalfjernsynsplattformer bør tilstrebe å benytte et 
åpent programgrensesnitt (API) som er i samsvar med 
standarder eller spesifikasjoner fastsatt av en europeisk 
standardiseringsorganisasjon. Overgangen fra gjeldende 
API til nye API bør fremmes og organiseres, f.eks. ved 
hjelp av avtaler mellom berørte markedsdeltakere. Åpne 
API fremmer samvirkingsevnen, dvs. evnen til å overføre 
det interaktive innholdet mellom nye overføringssystemer, 
samt innholdets fulle funksjonalitet på avansert 
digitalfjernsynsutstyr. Det bør imidlertid tas hensyn til at 
det er nødvendig ikke å hindre mottakerutstyrets funksjon 
og verne dette mot skadelige angrep, f.eks. av virus.

32) Ved en eventuell tvist mellom foretak i en medlemsstat 
på et område som omfattes av dette direktiv eller av 
særdirektivene, f.eks. med hensyn til forpliktelser i 
forbindelse med tilgang og samtrafikk eller metoder for 
overføring av abonnentlister, bør en skadelidende part som 
har forhandlet i god tro uten å komme fram til enighet, ha 
mulighet til å anmode en nasjonal reguleringsmyndighet 
om å løse tvisten. De nasjonale reguleringsmyndigheter 
bør kunne pålegge partene en løsning. Når en nasjonal 
reguleringsmyndighet griper inn for å løse en tvist mellom 
foretak som tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett eller 
elektroniske kommunikasjonstjenester i en medlemsstat, 
bør den ha som mål å sikre at de forpliktelser som følger 
av dette direktiv eller av særdirektivene overholdes.

33) I tillegg til den klageadgang som følger av nasjonal 
lovgivning eller av fellesskapsretten, må det finnes en 
enkel framgangsmåte som kan anvendes på anmodning 
fra en av partene i tvisten for å løse tverrnasjonale tvister 
som ligger utenfor myndigheten til en enkelt nasjonal 
reguleringsmyndighet.

34) ONP-komiteen nedsatt ved artikkel 9 i direktiv 90/387/
EØF og Lisenskomiteen nedsatt ved artikkel 14 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/13/EF av 10. april 
1997 om en felles ramme for generelle tillatelser og 
individuelle lisenser for teletjenester(4) bør erstattes av 
en enkelt komité.

35) For å kunne samarbeide full ut bør de nasjonale 
reguleringsmyndigheter og de nasjonale konkur-
ransemyndigheter utveksle de opplysninger som er 
nødvendige for å anvende bestemmelsene i dette direktiv 
og i særdirektivene. Når det gjelder opplysningene som 
utveksles, bør mottakermyndigheten sikre den samme 
grad av fortrolighet som avsendermyndigheten.

36) Kommisjonen har meddelt at den har til hensikt å opprette 
en europeisk gruppe av reguleringsmyndigheter for 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, som vil 
være en hensiktsmessig ordning for å fremme samarbeid og 
samordning mellom de nasjonale reguleringsmyndigheter 
med henblikk på å fremme utviklingen av det indre 
marked for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 
og oppnå en ensartet anvendelse av bestemmelsene i 
dette direktiv og i særdirektivene i alle medlemsstater, 
særlig på områder der den nasjonale lovgivningen 
som iverksetter fellesskapsretten tillegger de nasjonale 
reguleringsmyndigheter omfattende skjønnsmyndighet 
ved anvendelsen av de relevante regler.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 51. 
(2) EFT L 77 av 26.3.1973, s. 29. 
(3) EFT L 139 av 23.5.1989, s. 19. 
(4) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 15. 

(4) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 15. 
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37) De nasjonale reguleringsmyndigheter bør anmodes om 
å samarbeide med hverandre og med Kommisjonen 
på en åpen måte for å sikre en ensartet anvendelse av 
bestemmelsene i dette direktiv og i særdirektivene i alle 
medlemsstater. Dette samarbeidet kan blant annet skje 
innenfor Kommunikasjonskomiteen eller en europeiske 
gruppe av reguleringsmyndigheter. Medlemsstatene 
bør bestemme hvilke organer som utgjør de nasjonale 
reguleringsmyndigheter i henhold til dette direktiv og 
særdirektivene.

38) Tiltak som kan påvirke handelen mellom medlemsstatene 
er tiltak som kan ha en direkte eller indirekte, faktisk 
eller potensiell innvirkning på handelsmønsteret 
mellom medlemsstatene på en slik måte at de utgjør 
en hindring for det felles marked. Dette omfatter tiltak 
som har en vesentlig innvirkning på operatører eller 
brukere i andre medlemsstater, dvs. blant annet tiltak 
som berører prisene for brukere i andre medlemsstater, 
tiltak som påvirker muligheten for et foretak som er 
etablert i en annen medlemsstat til å tilby en elektronisk 
kommunikasjonstjeneste, særlig tiltak som påvirker 
muligheten til å tilby tverrnasjonale tjenester, samt tiltak 
som påvirker markedsstrukturene eller markedsadgangen 
og dermed får følger for foretak i andre medlemsstater.

39) Bestemmelsene i dette direktiv bør tas opp til ny 
vurdering med jevne mellomrom, særlig for å bestemme 
om det er nødvendig å endre dem for å ta hensyn til den 
teknologiske utviklingen eller markedssituasjonen.

40) 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).

41) Siden målene med de planlagte tiltakene, som 
er å opprette harmoniserte rammeregler for 
elektroniske kommunikasjonstjenester, elektroniske 
kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser og tjenester, 
ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og 
derfor bedre kan gjennomføres på fellesskapsplan på 
grunn av omfanget og virkningene av tiltakene, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som omhandlet i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet som angitt i nevnte artikkel 
går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå disse målene.

42) Visse direktiver og vedtak på dette området bør 
oppheves.

43) Kommisjonen bør overvåke overgangen fra gjeldende 
rammeregler til de nye rammereglene og kan særlig, 
når tiden er inne, framlegge et forslag om oppheving av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2887/2000 
av 18. desember 2000 om atskilt tilgang til aksesslinjen(2) 
—

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

VIRKEOMRÅDE, MÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Mål og virkeområde

1. Ved dette direktiv innføres det harmoniserte 
rammeregler for elektroniske kommunikasjonstjenester, 
elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser 
og tjenester. I dette direktiv fastsettes oppgavene til de 
nasjonale reguleringsmyndigheter, og det fastsettes en rekke 
framgangsmåter med henblikk på å sikre en harmonisert 
anvendelse av rammereglene i hele Fellesskapet.

2. Dette direktiv og særdirektivene berører ikke forpliktelser 
pålagt ved nasjonal lovgivning i henhold til fellesskapsretten 
eller ved fellesskapsretten med hensyn til tjenester som tilbys 
via elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester.

3. Dette direktiv og særdirektivene berører ikke tiltak 
truffet på fellesskapsplan eller på nasjonalt plan i henhold til 
fellesskapsretten for å nå mål av allmenn interesse, særlig når 
det gjelder regler for innhold og den audiovisuelle politikk.

4. Dette direktiv og særdirektivene berører ikke 
bestemmelsene i direktiv 1999/5/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «elektronisk kommunikasjonsnett»: overføringssystemer 
og eventuelt utstyr til svitsjing eller ruting samt andre 
ressurser 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 
mobilnett, elektrisitetsnett, forutsatt at de brukes til å  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. (2) EFT L 336 av 30.12.2000, s. 4. 
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overføre signaler, nett som brukes til kringkasting over 
radio eller fjernsyn samt kabelfjernsynsnett, uansett hvilken 
type informasjon som overføres,

b) «tverrnasjonale markeder»: markeder definert i samsvar 
med artikkel 15 nr. 4, som omfatter Fellesskapet eller en 
vesentlig del av dette,

c) «elektronisk kommunikasjonstjeneste»: en tjeneste 
som normalt leveres mot betaling, og som utelukkende 
eller hovedsakelig består av overføring av signaler via 
elektroniske kommunikasjonsnett, herunder telekommunik
asjonstjenester og overføringstjenester på nett som brukes 
til kringkasting, men ikke tjenester som består i å levere 
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 
elektroniske kommunikasjonsnett,

d) «offentlig kommunikasjonsnett»: et elektronisk 
kommunikasjonsnett som utelukkende eller hovedsakelig 
brukes til å levere offentlig tilgjengelige elektroniske 
kommunikasjonstjenester,

e) «tilhørende ressurser»: ressurser knyttet til et 
elektronisk kommunikasjonsnett og/eller en elektronisk 
kommunikasjonstjeneste som muliggjør og/eller støtter 
levering av tjenester via dette nettet og/eller denne 
tjenesten; det omfatter systemer for betinget tilgang og 
elektroniske programoversikter,

f) «system for betinget tilgang»: tekniske tiltak og/eller 
innretninger som gjør tilgang til en beskyttet radio- eller 
fjernsynstjeneste i forståelig form betinget av abonnement 
eller en annen form for individuell forhåndstillatelse,

g) «nasjonal reguleringsmyndighet»: det organ eller 
de organer som av en medlemsstat har fått ansvar 
for reguleringsoppgavene pålagt i dette direktiv og i 
særdirektivene,

h) «bruker»: enhver fysisk eller juridisk person som bruker 
eller anmoder om en offentlig tilgjengelig elektronisk 
kommunikasjonstjeneste,

i) «forbruker»: enhver fysisk person som bruker eller 
anmoder om en offentlig tilgjengelig elektronisk 
kommunikasjonstjeneste til formål som ikke har forbindelse 
med vedkommendes forretnings- eller yrkesvirksomhet,

j) «leveringspliktige tjenester»: et minste sett av tjenester 
som definert i direktiv 2002/22/EF (direktivet om 
leveringspliktige tjenester) av en bestemt kvalitet som er 
tilgjengelige for alle brukere uansett geografisk plassering 
og til en overkommelig pris i lys av særskilte nasjonale 
forhold,

k) «abonnent»: enhver fysisk eller juridisk person som 
har inngått en kontrakt med en tilbyder av offentlig 
tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester om 
levering av slike tjenester,

l) «særdirektiver»: direktiv 2002/20/EF (tillatelsesdirektivet), 
direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet), direktiv 2002/22/
EF (direktivet om leveringspliktige tjenester) og direktiv 
97/66/EF,

m) «levering av et elektronisk kommunikasjonsnett»: 
opprettelse, drift, kontroll eller det å stille til rådighet et 
slikt nett,

n) «sluttbruker»: en bruker som ikke tilbyr offentlige 
kommunikasjonsnett eller offentlig tilgjengelige 
elektroniske kommunikasjonstjenester,

o) «avansert digitalfjernsynsutstyr»: enhver dekoder som er 
beregnet på tilkopling til et fjernsynsapparat eller ethvert 
digitalfjernsynsapparat med innebygd dekoder som er 
beregnet på mottak av interaktive digitalfjernsynstjenester,

p) «programgrensesnitt (API)»: programvaregrensesnitt 
mellom programmer, som leveres av senderselskaper 
eller tjenestetilbydere, og ressursene i det avanserte 
digitalfjernsynsutstyret for digitalfjernsyns- og 
digitalradiotjenester.

KAPITTEL II

NASJONALE REGULERINGSMYNDIGHETER

Artikkel 3

Nasjonale reguleringsmyndigheter

1. Medlemsstatene skal sørge for at alle oppgaver som er 
pålagt de nasjonale reguleringsmyndigheter i dette direktiv og 
i særdirektivene, utføres av vedkommende organ.

2. Medlemsstatene skal garantere de nasjonale 
reguleringsmyndigheters uavhengighet ved å sørge for at 
disse er rettslig atskilt fra og funksjonelt uavhengige av alle 
organisasjoner som tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett, 
elektronisk kommunikasjonsutstyr eller elektroniske 
kommunikasjonstjenester. Medlemsstater som beholder 
eierskapet til eller kontrollen over foretak som tilbyr 
elektroniske kommunikasjonsnett og/eller elektroniske 
kommunikasjonstjenester, skal sørge for et faktisk strukturelt 
skille mellom reguleringsfunksjonen på den ene siden og 
virksomhet knyttet til eierskap eller ledelse av disse foretakene 
på den andre siden.

3. Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale 
reguleringsmyndigheter utøver sin myndighet på en upartisk 
og åpen måte.

4. Medlemsstatene skal offentliggjøre hvilke oppgaver som 
skal utføres av de nasjonale reguleringsmyndigheter på en 
lett tilgjengelig måte, særlig når oppgavene er tillagt flere 
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organer. Dersom det er aktuelt, skal medlemsstatene sørge 
for samråd og samarbeid om saker av felles interesse mellom 
disse myndigheter samt mellom disse myndigheter og de 
nasjonale myndigheter med ansvar for gjennomføring av 
konkurranseretten og de nasjonale myndigheter med ansvar 
for gjennomføring av forbrukervernretten. Når mer enn én 
myndighet har kompetanse til å behandle disse sakene, skal 
medlemsstatene sørge for at hver enkelt myndighets respektive 
oppgaver offentliggjøres på en lett tilgjengelig måte.

5. De nasjonale reguleringsmyndigheter og de nasjonale 
konkurransemyndigheter skal gi hverandre de opplysninger 
som er nødvendige for anvendelsen av bestemmelsene i dette 
direktiv og i særdirektivene. Når det gjelder opplysningene 
som utveksles, skal mottakermyndigheten sikre den samme 
grad av fortrolighet som avsendermyndigheten.

6. Medlemsstatene skal melde alle nasjonale 
reguleringsmyndigheter som har fått ansvar for å gjennomføre 
oppgavene som følger av dette direktiv og av særdirektivene til 
Kommisjonen sammen med deres respektive ansvar.

Artikkel 4

Klageadgang

1. Medlemsstatene skal sørge for at det finnes effektive 
ordninger på nasjonalt plan som gjør det mulig for alle brukere 
eller foretak som tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett og/
eller elektroniske kommunikasjonstjenester, og som berøres av 
et vedtak gjort av en nasjonal reguleringsmyndighet, å klage 
vedtaket inn for et organ som er uavhengig av de berørte parter. 
Organet, som kan være en domstol, skal ha den sakkunnskap 
som er nødvendig for å kunne gjennomføre sine oppgaver. 
Medlemsstatene skal sørge for at det tas behørig hensyn til 
sakens fakta, og at det finnes en effektiv klageordning. Vedtaket 
gjort av den nasjonale reguleringsmyndighet skal opprettholdes 
til klagesaken er avgjort, med mindre klageorganet vedtar noe 
annet.

2. Når klageorganet nevnt i nr. 1 ikke har karakter av å være 
en domstol, skal dets beslutninger alltid begrunnes skriftlig. I 
slike tilfeller kan beslutningene også klages inn for en domstol 
i henhold til traktatens artikkel 234.

Artikkel 5

Framlegging av opplysninger

1. Medlemsstatene skal sørge for at foretak som 
tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett og elektroniske 
kommunikasjonstjenester, oversender de nødvendige 
opplysninger, herunder økonomiske opplysninger, slik at de 
nasjonale reguleringsmyndigheter kan sikre samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv og i særdirektivene eller med 
vedtak gjort i henhold til nevnte direktiver. Disse foretakene 
skal på anmodning framlegge slike opplysninger omgående, 
samtidig som de overholder de frister og det detaljnivå som 

den nasjonale reguleringsmyndighet krever. Opplysningene 
som den nasjonale reguleringsmyndighet anmoder om, skal 
stå i forhold til det gjennomføringen av denne oppgaven 
krever. Den nasjonale reguleringsmyndighet skal begrunne sin 
anmodning om opplysninger.

2. Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale 
reguleringsmyndigheter etter begrunnet anmodning fra 
Kommisjonen framlegger de nødvendige opplysninger slik 
at Kommisjonen kan gjennomføre sine oppgaver i henhold 
til traktaten. Opplysningene som Kommisjonen anmoder om, 
skal stå i forhold til det gjennomføringen av disse oppgavene 
krever. Når de framlagte opplysninger omhandler opplysninger 
som tidligere er oversendt av foretak på anmodning fra 
den nasjonale reguleringsmyndighet, skal disse foretakene 
underrettes om dette. I den grad det er nødvendig skal 
Kommisjonen gjøre de framlagte opplysningene tilgjengelige 
for en annen slik myndighet i en annen medlemsstat, med 
mindre myndigheten som har gitt opplysningene har anmodet 
uttrykkelig om det motsatte og begrunnet anmodningen.

Med forbehold for kravene fastsatt i nr. 3, skal medlemsstatene 
sørge for at opplysninger oversendt til en nasjonal 
reguleringsmyndighet kan gjøres tilgjengelige for en annen 
reguleringsmyndighet i samme medlemsstat eller i en annen 
medlemsstat på begrunnet anmodning, når dette er nødvendig 
for at disse myndigheter skal kunne utøve sitt ansvar i henhold 
til fellesskapsretten.

3. Når en nasjonal reguleringsmyndighet anser opplysninger 
som fortrolige i henhold til Fellesskapets regelverk og nasjonale 
regler for forretningshemmeligheter, skal Kommisjonen og de 
berørte nasjonale reguleringsmyndigheter sørge for den samme 
fortrolighet.

4. Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale 
reguleringsmyndigheter offentliggjør opplysninger som kan 
bidra til å skape et åpent konkurransemarked, i samsvar med 
nasjonale regler for offentlig tilgang til opplysninger og i 
henhold til Fellesskapets regelverk og nasjonale regler for 
forretningshemmeligheter.

5. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal offentliggjøre 
vilkårene for offentlig tilgang til opplysninger som nevnt i 
nr. 4, herunder framgangsmåtene for å få slik tilgang.

Artikkel 6

Hørings- og innsynsordning

Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale 
reguleringsmyndigheter, når de i henhold til dette direktiv 
eller særdirektivene har til hensikt å treffe tiltak som har en 
vesentlig innvirkning på det aktuelle marked, gir de berørte 
parter anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til 
tiltak innen en rimelig frist, unntatt i tilfellene som omfattes 
av artikkel 7 nr. 6 eller artikkel 20 eller 21. De nasjonale 
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reguleringsmyndigheter skal offentliggjøre de nasjonale 
høringsordningene. Medlemsstatene skal sørge for at det 
opprettes ett informasjonssted som gir tilgang til alle pågående 
høringer. Resultatene av høringene skal offentliggjøres av den 
nasjonale reguleringsmyndighet, med mindre det dreier seg 
om fortrolige opplysninger i henhold til fellesskapsretten og 
nasjonal lovgivning om forretningshemmeligheter.

Artikkel 7

Konsolidering av det indre marked for elektronisk 
kommunikasjon

1. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal under 
utførelsen av de oppgaver de er pålagt i henhold til dette 
direktiv eller særdirektivene, ta størst mulig hensyn til målene 
angitt i artikkel 8, herunder dem som gjelder det indre markeds 
virkemåte.

2. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal bidra til 
utviklingen av det indre marked gjennom et åpent samarbeid 
med hverandre og med Kommisjonen for å sikre en ensartet 
anvendelse av bestemmelsene i dette direktiv og i særdirektivene 
i alle medlemsstater. Med henblikk på dette skal de særlig 
arbeide for å bli enige om hvilke typer virkemidler og 
løsninger som er best egnet til å håndtere de enkelte typer 
markedssituasjoner.

3. I tillegg til høringen nevnt i artikkel 6, skal en nasjonal 
reguleringsmyndighet, når den har til hensikt å treffe et tiltak

a) som hører under artikkel 15 eller 16 i dette direktiv, 
artikkel 5 eller 8 i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet) 
eller artikkel 16 i direktiv 2002/22/EF (direktivet om 
leveringspliktige tjenester), og

b) som vil få innvirkning på handelen mellom 
medlemsstatene,

samtidig stille utkastet til tiltak og begrunnelsene 
for dette til rådighet for Kommisjonen og de nasjonale 
reguleringsmyndigheter i de andre medlemsstatene i samsvar 
med artikkel 5 nr. 3, og underrette Kommisjonen og de andre 
nasjonale reguleringsmyndigheter om dette. De nasjonale 
reguleringsmyndigheter og Kommisjonen kan komme med sine 
merknader overfor den berørte nasjonale reguleringsmyndighet 
bare innen en frist på én måned eller innen fristen nevnt i 
artikkel 6, dersom denne er lengre. Fristen på én måned kan 
ikke forlenges.

4. Når det planlagte tiltaket omhandlet i nr. 3 har som  
mål å

a) definere et aktuelt marked som avviker fra markedene nevnt 
i rekommandasjonen vedtatt i samsvar med artikkel 15 
nr. 1, eller

b) bestemme om et foretak, enten alene eller sammen med 
andre, skal anses for å ha en sterk markedsstilling i henhold 
til artikkel 16 nr. 3, 4 eller 5,

og vil få innvirkning på handelen mellom medlemsstatene, 
samt når Kommisjonen har angitt overfor den nasjonale 
reguleringsmyndighet at den anser utkastet til tiltak som 
en hindring for det felles marked, eller at den er i alvorlig 
tvil om tiltaket er forenlig med fellesskapsretten og særlig 
med målene nevnt i artikkel 8, skal vedtakelsen av utkastet 
til tiltak utsettes i ytterligere to måneder. Denne fristen kan 
ikke forlenges. Innenfor dette tidsrommet kan Kommisjonen 
treffe en beslutning om å anmode den berørte nasjonale 
reguleringsmyndighet om å trekke tilbake utkastet til tiltak etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 nr. 2. Denne beslutningen 
skal følges av en detaljert og objektiv analyse av grunnene til at 
Kommisjonen mener at utkastet til tiltak ikke bør vedtas, samt 
nøyaktige forslag til endringer av utkastet til tiltak.

5. Den berørte nasjonale reguleringsmyndighet skal ta 
størst mulig hensyn til merknadene fra de andre nasjonale 
reguleringsmyndigheter og fra Kommisjonen, og med unntak 
av tilfellene nevnt i nr. 4, kan den vedta det endelige utkastet 
til tiltak som skal oversendes til Kommisjonen.

6. I unntakstilfeller kan en nasjonal reguleringsmyndighet 
som unntak fra framgangsmåten fastsatt i nr. 3 og 4, når 
den anser at det er behov for hastetiltak for å opprettholde 
konkurransen og verne brukernes interesser, umiddelbart vedta 
passende tiltak som skal gjelde bare i et begrenset tidsrom. 
Den nasjonale reguleringsmyndighet skal omgående oversende 
de behørig begrunnede tiltakene til Kommisjonen og til de 
andre nasjonale reguleringsmyndigheter. Et vedtak gjort av 
den nasjonale reguleringsmyndighet om å gjøre disse tiltakene 
permanente eller forlenge deres gyldighetsperiode, skal være 
omfattet av bestemmelsene i nr. 3 og 4.

KAPITTEL III

DE NASJONALE REGULERINGSMYNDIGHETERS 
OPPGAVER

Artikkel 8

Alminnelige mål og reguleringsprinsipper

1. Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale 
reguleringsmyndigheter under utførelsen av 
reguleringsoppgavene angitt i dette direktiv og i særdirektivene, 
treffer alle rimelige tiltak med henblikk på å nå målene angitt i 
nr. 2, 3 og 4. Tiltakene skal stå i forhold til disse målene.

Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale 
reguleringsmyndigheter under utførelsen av 
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reguleringsoppgavene angitt i dette direktiv og i særdirektivene, 
særlig slike som har som mål å sikre effektiv konkurranse, tar 
størst mulig hensyn til at regelverket bør være teknologisk 
nøytralt.

De nasjonale reguleringsmyndigheter kan, innenfor rammen 
av sin myndighet, bidra til at det gjennomføres en politikk 
som har som mål å fremme kulturelt og språklig mangfold og 
mediemangfold.

2. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal 
fremme konkurransen innen levering av elektroniske 
kommunikasjonsnett og elektroniske kommunikasjonstjenester 
samt tilhørende ressurser og tjenester, særlig ved å

a) sørge for størst mulig utbytte for brukerne, herunder 
funksjonshemmede brukere, med hensyn til valgmuligheter, 
pris og kvalitet,

b) sørge for at konkurransen ikke vris eller begrenses innenfor 
sektoren for elektronisk kommunikasjon,

c) fremme effektive investeringer i infrastruktur og støtte 
nyskaping, og

d) fremme effektiv bruk og forvaltning av radiofrekvenser og 
nummerressurser.

3. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal bidra til 
utviklingen av det indre marked, særlig ved å

a) fjerne gjenværende hindringer for levering av elektroniske 
kommunikasjonsnett, tilhørende ressurser og tjenester samt 
elektroniske kommunikasjonstjenester på det europeiske 
plan,

b) oppfordre til oppbygging og utvikling av transeuropeiske 
nett og samvirkingsevne mellom felleseuropeiske tjenester 
samt ende-til-ende-forbindelse,

c) sørge for at foretak som tilbyr elektroniske 
kommunikasjonsnett eller elektroniske 
kommunikasjonstjenester, behandles likt under lignende 
forhold,

d) samarbeide med hverandre og med Kommisjonen 
på en åpen måte for å sikre utvikling av en ensartet 
reguleringspraksis og en ensartet anvendelse av dette 
direktiv og av særdirektivene.

4. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal fremme 
interessene til borgerne i Den europeiske union, særlig ved å

a) sikre at alle har tilgang til leveringspliktige tjenester som 
angitt i direktiv 2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige 
tjenester),

b) sikre et omfattende vern av forbrukerne i deres forhold 
til leverandørene, særlig ved å sikre enkle og rimelige 

framgangsmåter for tvisteløsning som iverksettes av et 
organ som er uavhengig av de berørte parter,

c) bidra til å sikre et omfattende vern av personopplysninger 
og opplysninger om privatliv,

d) oppfordre til at det gis klare opplysninger, særlig ved å kreve 
innsyn med hensyn til avgifter og vilkår for bruk av offentlig 
tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester,

e) ivareta behovene til bestemte sosiale grupper, særlig 
funksjonshemmede brukere, og

f) sikre de offentlige kommunikasjonsnettenes integritet og 
sikkerhet.

Artikkel 9

Forvaltning av radiofrekvenser til elektroniske 
kommunikasjonstjenester

1. Medlemsstatene skal sørge for en effektiv forvaltning 
av radiofrekvenser til elektroniske kommunikasjonstjenester 
på sitt territorium i samsvar med artikkel 8. De skal sikre at 
de nasjonale reguleringsmyndigheter fordeler og tildeler slike 
radiofrekvenser på grunnlag av passende objektive kriterier 
som sikrer innsyn og likebehandling.

2. Medlemsstatene skal fremme harmoniseringen av 
radiofrekvensbruken i hele Fellesskapet på en måte som ivaretar 
behovet for å sikre en effektiv bruk av radiofrekvenser i samsvar 
med vedtak nr. 676/2002/EF (radiospektrumvedtaket).

3. Medlemsstatene kan gi foretak mulighet til å overdra 
bruksrettigheter til radiofrekvenser til andre foretak.

4. Medlemsstatene skal sørge for at et foretak som har 
til hensikt å overdra bruksrettigheter til radiofrekvenser, gir 
melding om dette til den nasjonale reguleringsmyndighet 
som har ansvar for tildelingen av frekvenser, og at alle 
overdragelser skjer i samsvar med framgangsmåtene fastsatt 
av den nasjonale reguleringsmyndighet, og offentliggjøres. De 
nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at konkurransen 
ikke vris som følge av slike overdragelser. Dersom bruken 
av en radiofrekvens er harmonisert ved anvendelse av vedtak 
nr. 676/2002/EF (radiospektrumvedtaket) eller gjennom andre 
fellesskapstiltak, skal slike overdragelser ikke føre til noen 
endring i bruken av radiofrekvensen.

Artikkel 10

Numre, navn og adresser

1. Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale 
reguleringsmyndigheter styrer tildelingen av alle nasjonale 
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nummerressurser og forvaltningen av nasjonale nummerplaner. 
Medlemsstatene skal sikre levering av tilstrekkelige numre 
og nummerserier til alle offentlig tilgjengelige elektroniske 
kommunikasjonstjenester. De nasjonale reguleringsmyndigheter 
skal fastsette objektive framgangsmåter for tildeling av nasjonale 
nummerressurser som sikrer innsyn og likebehandling.

2. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal sørge for 
at nummerplaner og tilhørende framgangsmåter iverksettes 
på en måte som sikrer likebehandling av alle tilbydere av 
offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester. 
Medlemsstatene skal særlig sikre at et foretak som har 
fått tildelt en nummerserie, ikke forskjellsbehandler andre 
tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester med hensyn 
til nummersekvenser som gir tilgang til deres tjenester.

3. Medlemsstatene skal sørge for offentliggjøring av 
nasjonale nummerplaner og alle senere tilføyelser eller 
endringer av disse, med forbehold bare for begrensninger 
pålagt av hensyn til nasjonal sikkerhet.

4. Medlemsstatene skal støtte harmoniseringen av 
nummerressurser i Fellesskapet når det er nødvendig for å 
fremme utviklingen av felleseuropeiske tjenester. Kommisjonen 
kan treffe hensiktsmessige tekniske gjennomføringstiltak på 
området etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 nr. 3.

5. Når det er hensiktsmessig for å sikre tjenestenes 
globale samvirkingsevne, skal medlemsstatene samordne sine 
standpunkter i internasjonale organisasjoner og organer som 
treffer beslutninger om problemer med hensyn til numre, navn 
og adresser i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester.

Artikkel 11

Framføringsrettigheter

1. Medlemsstatene skal sørge for at når vedkommende 
myndighet behandler

– en søknad om tildeling av rettigheter til å installere 
ressurser på, over eller under offentlig eller privat eiendom, 
til et foretak som har tillatelse til å tilby offentlige 
kommunikasjonsnett, eller

– en søknad om tildeling av rettigheter til å installere ressurser 
på, over eller under offentlig eiendom, til et foretak som 
har tillatelse til å tilby elektroniske kommunikasjonsnett 
som ikke er offentlig tilgjengelige,

skal myndigheten

– treffe sin beslutning på grunnlag av offentlig tilgjengelige 
framgangsmåter som sikrer innsyn og anvendes uten 
forskjellsbehandling og uten forsinkelse, og

– følge prinsippene om innsyn og likebehandling når den 
knytter visse vilkår til slike rettigheter.

Ovennevnte framgangsmåter kan variere, avhengig av om 
søkeren er tilbyder av offentlige kommunikasjonsnett eller 
ikke.

2. Medlemsstatene skal sørge for at det i tilfeller der offentlige 
eller lokale myndigheter beholder eierskapet eller kontrollen 
over foretak som driver elektroniske kommunikasjonsnett 
og/eller tilbyr elektroniske kommunikasjonstjenester, er et 
effektivt strukturelt skille mellom rettighetsoverdragelsesfun
ksjonen nevnt i nr. 1 og virksomhet knyttet til eierskap eller 
kontroll.

3. Medlemsstatene skal sikre at det finnes effektive 
ordninger som gjør det mulig for foretak å klage beslutninger 
om overdragelse av rettigheter til å installere ressurser inn for 
et organ som er uavhengig av de berørte parter.

Artikkel 12

Samlokalisering og felles bruk av ressurser

1. Når et foretak som leverer elektroniske 
kommunikasjonsnett i henhold til nasjonal lovgivning har 
rett til å installere ressurser på, over eller under offentlig 
eller privat eiendom, eller kan benytte en framgangsmåte 
for ekspropriasjon eller bruk av eiendom, skal de nasjonale 
reguleringsmyndigheter oppfordre til felles bruk av ressursene 
eller eiendommen.

2. Medlemsstatene kan, særlig når foretakene ikke har 
tilgang til brukbare alternative løsninger av hensyn til miljøvern, 
helsevern eller vern av offentlig sikkerhet, eller av hensyn til 
mål for byplanlegging eller arealplanlegging, pålegge et foretak 
som driver et elektronisk kommunikasjonsnett felles bruk av 
ressurser eller eiendom (herunder fysisk samlokalisering), 
eller treffe tiltak for å lette samordningen av bygg og anlegg, 
bare etter et tilstrekkelig tidsrom med offentlig høring der alle 
berørte parter skal ha mulighet til å uttale seg. Slike ordninger 
for felles bruk eller samordning kan omfatte regler for 
fordeling av kostnadene ved den felles bruken av ressursene 
eller av eiendommen.

Artikkel 13

Atskilte regnskaper og finansiell rapportering

1. Medlemsstatene skal kreve at foretak som tilbyr offentlige 
kommunikasjonsnett eller offentlig tilgjengelige elektroniske 
kommunikasjonstjenester, og som har særretter eller eneretter 
til å tilby tjenester innenfor andre sektorer i den samme eller i 
en annen medlemsstat,
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a) fører atskilte regnskaper for virksomhet knyttet til levering 
av elektroniske kommunikasjonsnett eller elektroniske 
kommunikasjonstjenester i samme omfang som ville 
vært påkrevd dersom virksomheten ble utøvd av rettslig 
uavhengige selskaper, slik at det er mulig å identifisere alle 
kostnads- og inntektselementer, sammen med det anvendte 
beregningsgrunnlaget og de detaljerte fordelingsmetoder 
som er brukt i forbindelse med selskapenes virksomhet 
innen levering av elektroniske kommunikasjonsnett 
eller elektroniske kommunikasjonstjenester, herunder en 
spesifisert fordeling av anleggsmidler og strukturkostnader, 
eller

b) innfører et strukturelt skille for virksomhet knyttet til 
levering av elektroniske kommunikasjonsnett eller 
elektroniske kommunikasjonstjenester.

Medlemsstatene kan velge ikke å anvende kravene nevnt i første 
ledd på foretak som har en årlig omsetning innen virksomhet 
knyttet til levering av elektroniske kommunikasjonsnett eller 
elektroniske kommunikasjonstjenester i medlemsstatene på 
mindre enn 50 millioner euro.

2. Foretak som tilbyr offentlige kommunikasjonsnett eller 
offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester, 
og som ikke omfattes av kravene i selskapsretten og ikke 
oppfyller kriteriene som gjelder for små og mellomstore 
bedrifter i henhold til fellesskapsrettens regnskapsregler, 
skal utarbeide finansielle rapporter som skal gjennomgå 
en uavhengig revisjon og offentliggjøres. Revisjonen skal 
gjennomføres i samsvar med gjeldende fellesskapsregler og 
nasjonale regler.

Dette krav skal også gjelde for atskilte regnskaper i henhold til 
nr. 1 første ledd bokstav a).

KAPITTEL IV

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 14

Foretak med en sterk markedsstilling

1. Nr. 2 og 3 i denne artikkel får anvendelse når de 
nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til særdirektivene 
skal bestemme om en operatør har en sterk markedsstilling 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16.

2. Et foretak skal anses for å ha en sterk markedsstilling 
dersom det alene eller sammen med andre har det som 
svarer til en dominerende stilling, dvs. at foretaket har en 
økonomisk styrke som gir det mulighet til i betydelig grad å 
opptre uavhengig av konkurrenter, kunder og i siste instans 
forbrukerne.

Særlig skal de nasjonale reguleringsmyndigheter, når de foretar 
en vurdering for å bestemme om to eller flere foretak sammen 
har en dominerende stilling på et marked, handle i samsvar 
med bestemmelsene i fellesskapsretten og ta størst mulig 
hensyn til retningslinjene for markedsanalyse og vurdering av 
sterk markedsstilling offentliggjort av Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 15. Kriteriene som skal anvendes ved en slik 
vurdering, er angitt i vedlegg II.

3. Når et foretak har en sterk markedsstilling på et bestemt 
marked, kan det også anses for å ha en sterk markedsstilling 
på et nært tilknyttet marked når forbindelsene mellom de to 
markedene gjør det mulig å overføre markedsstillingen på det 
ene markedet til det andre markedet og på den måten styrke 
foretakets markedsstilling.

Artikkel 15

Framgangsmåte for definering av markeder

1. Etter offentlig høring og samråd med de nasjonale 
reguleringsmyndigheter skal Kommisjonen vedta en 
rekommandasjon om relevante produkt- og tjenestemarkeder 
(heretter kalt «rekommandasjonen»). I samsvar med vedlegg 
I skal rekommandasjonen angi produkt- og tjenestemarkeder i 
sektoren for elektronisk kommunikasjon som har særtrekk som 
kan berettige innføring av lovgivningsmessige forpliktelser 
fastsatt i særdirektivene, uten at det berører markeder som i 
særlige tilfeller kan defineres i henhold til konkurranseretten. 
Kommisjonen skal definere markedene i samsvar med 
konkurranserettens prinsipper.

Kommisjonen skal ta rekommandasjonen opp til ny vurdering 
med jevne mellom.

2. Senest på datoen for ikrafttredelsen av dette direktiv skal 
Kommisjonen offentliggjøre retningslinjer for markedsanalyse 
og vurdering av sterk markedsstilling (heretter kalt 
«retningslinjer») som skal være i samsvar med prinsippene i 
konkurranseretten.

3. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal ta størst 
mulig hensyn til rekommandasjonen og retningslinjene ved 
definering av relevante markeder tilpasset de nasjonale forhold, 
særlig relevante geografiske markeder på deres territorium, 
i samsvar med konkurranserettens prinsipper. De nasjonale 
reguleringsmyndigheter skal følge framgangsmåtene fastsatt 
i artikkel 6 og 7 før de definerer markeder som avviker fra 
markedene angitt i rekommandasjonen.

4. Etter samråd med de nasjonale reguleringsmyndigheter 
kan Kommisjonen gjøre et vedtak som angir tverrnasjonale 
markeder, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 nr. 3.

Artikkel 16

Framgangsmåte for markedsanalyse

1. Snarest mulig etter vedtakelsen av rekommandasjonen 
eller etter en eventuell ny vurdering av denne, skal de 
nasjonale reguleringsmyndigheter gjennomføre en analyse 
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av de relevante markeder der de tar størst mulig hensyn til 
retningslinjene. Når det er hensiktsmessig, skal medlemsstatene 
sørge for at analysen gjennomføres i samarbeid med de 
nasjonale konkurransemyndigheter.

2. Når en nasjonal reguleringsmyndighet i samsvar med 
artikkel 16, 17, 18 eller 19 i direktiv 2002/22/EF (direktivet 
om leveringspliktige tjenester) eller med artikkel 7 eller 8 
i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet) skal avgjøre om 
forpliktelser for foretak skal pålegges, opprettholdes, endres 
eller oppheves, skal den på grunnlag av markedsanalysen 
nevnt i nr. 1 i denne artikkel bestemme om det er effektiv 
konkurranse på det relevante markedet. 

3. Når en nasjonal reguleringsmyndighet fastslår at det 
er effektiv konkurranse på et marked, skal den ikke pålegge 
eller opprettholde noen av de særegne lovgivningsmessige 
forpliktelsene nevnt i nr. 2. I tilfeller der det allerede finnes 
sektorvise lovgivningsmessige forpliktelser, skal den oppheve 
disse forpliktelsene for foretak på det relevante markedet. 
Parter som berøres av en slik oppheving av forpliktelser, skal 
underrettes om dette innen en rimelig frist.

4. Når en nasjonal reguleringsmyndighet bestemmer at 
det ikke er effektiv konkurranse på et relevant marked, skal 
den identifisere foretak med en sterk markedsstilling på dette 
markedet i samsvar med artikkel 14 og pålegge disse foretakene 
særegne, hensiktsmessige lovgivningsmessige forpliktelser, 
som nevnt i nr. 2 i denne artikkel, eller opprettholde eller endre 
slike forpliktelser dersom de allerede er pålagt.

5. Ved tverrnasjonale markeder som angitt i vedtaket 
nevnt i artikkel 15 nr. 4, skal de berørte nasjonale 
reguleringsmyndigheter gjennomføre markedsanalysen 
i fellesskap, samtidig som de tar størst mulig hensyn til 
retningslinjene, og de skal i fellesskap avgjøre om sektorvise 
lovgivningsmessige forpliktelser, som nevnt i nr. 2 i denne 
artikkel, skal pålegges, opprettholdes, endres eller oppheves.

6. Tiltak truffet i samsvar med nr. 3, 4 og 5 skal omfattes av 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 6 og 7.

Artikkel 17

Standardisering

1. Kommisjonen skal, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 22 nr. 2, opprette og offentliggjøre i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende en liste over standarder og/eller 
spesifikasjoner som skal danne grunnlag for å fremme et 
harmonisert tilbud av elektroniske kommunikasjonsnett 
og elektroniske kommunikasjonstjenester med tilhørende 
ressurser og tjenester. Om nødvendig kan Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 nr. 2, og etter samråd 
med komiteen nedsatt ved direktiv 98/34/EF, anmode de 
europeiske standardiseringsorganisasjoner [Den europeiske st
andardiseringsorganisasjon (CEN), Den europeiske komité for 
elektroteknisk standardisering (CENELEC) og Det europeiske 
standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner (ETSI)] om 
å utarbeide standarder.

2. Medlemsstatene skal fremme bruken av standarder og/
eller spesifikasjoner som nevnt i nr. 1 ved levering av tjenester, 
tekniske grensesnitt og/eller nettfunksjoner når dette er strengt 
nødvendig for å sikre slik samvirkingsevne mellom tjenester 
og øke valgfriheten for brukerne.

Til det er offentliggjort standarder og/eller spesifikasjoner 
i samsvar med nr. 1, skal medlemsstatene fremme 
gjennomføringen av standarder og/eller spesifikasjoner vedtatt 
av de europeiske standardiseringsorganisasjoner.

Dersom det ikke finnes slike standarder og/eller spesifikasjoner, 
skal medlemsstatene oppfordre til gjennomføring av 
internasjonale standarder eller anbefalinger vedtatt av Den 
internasjonale teleunion (ITU), Den internasjonale standardiser
ingsorganisasjon (ISO) eller Den internasjonale elektrotekniske 
standardiseringsorganisasjon (CEI).

Dersom det allerede finnes internasjonale standarder, skal 
medlemsstatene oppfordre de europeiske standardiseringsorg
anisasjoner til å bruke disse standardene eller relevante deler 
av dem som grunnlag ved utarbeiding av nye standarder, med 
mindre de internasjonale standardene eller de relevante delene 
av dem ville være virkningsløse.

3. Dersom standardene og/eller spesifikasjonene nevnt i nr. 1 
ikke er gjennomført på en riktig måte slik at samvirkingsevnen 
mellom tjenester ikke kan sikres i en eller flere medlemsstater, 
kan gjennomføringen av standardene og/eller spesifikasjonene 
gjøres obligatorisk etter framgangsmåten fastsatt i nr. 4, i den 
grad dette er strengt nødvendig for å sikre slik samvirkingsevne 
og øke valgfriheten for brukerne.

4. Når Kommisjonen har til hensikt å gjøre gjennomføringen 
av visse standarder og/eller spesifikasjoner obligatorisk, skal 
den offentliggjøre en kunngjøring i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende og oppfordre alle berørte parter til å komme med 
sine merknader. Kommisjonen skal gjøre gjennomføringen av 
de relevante standardene obligatorisk etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 22 nr. 3, ved at standardene føres opp 
som obligatoriske standarder i listen over standarder og/
eller spesifikasjoner som offentliggjøres i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende.

5. Når Kommisjonen mener at standardene og/eller 
spesifikasjonene nevnt i nr. 1 ikke lenger bidrar til tilbud av 
harmoniserte elektroniske kommunikasjonstjenester, at de 
ikke lenger svarer til forbrukernes behov eller at de hindrer 
den teknologiske utvikling, skal den fjerne dem fra listen 
over standarder og/eller spesifikasjoner nevnt i nr. 1 etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 nr. 2.

6. Når Kommisjonen mener at standardene og/eller 
spesifikasjonene nevnt i nr. 4 ikke lenger bidrar til tilbud av 
harmoniserte elektroniske kommunikasjonstjenester, at de 
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ikke lenger svarer til forbrukernes behov eller at de hindrer 
den teknologiske utvikling, skal den fjerne dem fra listen 
over standarder og/eller spesifikasjoner nevnt i nr. 1 etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 nr. 3.

7. Denne artikkel får ikke anvendelse på grunnleggende 
krav, grensesnittspesifikasjoner og harmoniserte standarder 
som omfattes av bestemmelsene i direktiv 1999/5/EF.

Artikkel 18

Samvirkingsevne mellom interaktive digitalfjernsynstjen
ester

1. Med henblikk på å fremme fri bevegelighet for 
informasjon, mediemangfold og kulturelt mangfold, skal 
medlemsstatene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 17 
nr. 2, oppfordre

a) tilbydere av interaktive digitalfjernsynstjenester som 
formidles til offentligheten i Fellesskapet over interaktive 
digitalfjernsynsplattformer, uavhengig av overføringsmåte, 
til å bruke et åpent API,

b) tilbydere av avansert digitalfjernsynsutstyr beregnet 
på mottak av interaktive digitalfjernsynstjenester over 
interaktive digitalfjernsynsplattformer, til å bruke et åpent 
API i samsvar med minstekravene i relevante standarder 
eller spesifikasjoner.

2. Med forbehold for artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i direktiv 
2002/19/EF (tilgangsdirektivet), skal medlemsstatene 
oppfordre innehavere av API til på rettferdige og fornuftige 
vilkår som ikke innebærer forskjellsbehandling, og mot et 
rimelig vederlag, å gjøre tilgjengelig alle opplysninger som 
er nødvendige for å gjøre tilbydere av interaktive digitalfj
ernsynstjenester i stand til å tilby tjenester som støttes av 
programgrensesnittet i en fullt funksjonsdyktig form.

3. Innen en frist på ett år fra anvendelsesdatoen fastsatt 
i artikkel 28 nr. 1 annet ledd, skal Kommisjonen undersøke 
virkningene av denne artikkel. Dersom samvirkingsevne og 
valgfrihet for forbrukerne ikke er oppnådd på en tilfredsstillende 
måte i en eller flere medlemsstater, kan Kommisjonen treffe 
tiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 3 og 4.

Artikkel 19

Harmoniseringstiltak

1. Når Kommisjonen retter rekommandasjoner etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 nr. 2 til medlemsstatene 
om harmonisering av gjennomføringen av dette direktiv og av 
særdirektivene med henblikk på å nå målene i artikkel 8, skal 
medlemsstatene sørge for at de nasjonale reguleringsmyndigheter 
tar størst mulig hensyn til rekommandasjonene når de 
utfører sine oppgaver. Når en nasjonal reguleringsmyndighet 
velger ikke å følge en rekommandasjon, skal den underrette 
Kommisjonen om dette og begrunne sin holdning.

2. Når Kommisjonen konstaterer at avvik i de nasjonale 
regler for gjennomføring av artikkel 10 nr. 4 hindrer det 
felles marked, kan den treffe hensiktsmessige tekniske 
gjennomføringstiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 
nr. 3.

Artikkel 20

Løsning av tvister mellom foretak

1. Når det oppstår en tvist mellom foretak som tilbyr 
elektroniske kommunikasjonsnett eller elektroniske 
kommunikasjonstjenester i en medlemsstat, i forbindelse med 
forpliktelser som følger av dette direktiv eller av særdirektivene, 
skal den berørte nasjonale reguleringsmyndighet på anmodning 
fra en av partene og med forbehold for bestemmelsene i nr. 2, 
treffe en bindende beslutning med henblikk på å løse tvisten 
snarest mulig og senest innen fire måneder, unntatt under 
særlige omstendigheter. Den berørte medlemsstat skal kreve 
at alle parter samarbeider fullt og helt med den nasjonale 
reguleringsmyndighet.

2. Medlemsstatene kan gi de nasjonale 
reguleringsmyndigheter mulighet til å nekte å løse en tvist 
ved en bindende beslutning når det finnes andre ordninger, 
herunder mekling, som er bedre egnet til å løse tvisten innen 
rimelig tid i samsvar med bestemmelsene i artikkel 8. Den 
nasjonale reguleringsmyndighet skal underrette partene om 
dette snarest mulig. Dersom tvisten ikke er løst etter fire 
måneder, og dersom den klagende part ikke har brakt tvisten 
inn for en domstol, skal den nasjonale reguleringsmyndighet 
på anmodning fra en av partene treffe en bindende beslutning 
med henblikk på å løse tvisten snarest mulig og i alle tilfeller 
innen en frist på fire måneder.

3. Den nasjonale reguleringsmyndighet skal ved 
løsning av en tvist treffe beslutninger med sikte på å nå 
målene angitt i artikkel 8. Forpliktelser som den nasjonale 
reguleringsmyndighet pålegger et foretak i forbindelse med 
løsningen av en tvist, skal være i samsvar med bestemmelsene 
i dette direktiv eller i særdirektivene.

4. Beslutningen truffet av den nasjonale reguleringsmyndighet 
skal offentliggjøres, samtidig som det tas hensyn til forretnin
gshemmeligheter. De berørte parter skal motta en fullstendig 
framstilling av grunnene for beslutningen.

5. Framgangsmåten fastsatt i nr. 1, 3 og 4 skal ikke være 
til hinder for at en av partene kan bringe saken inn for en 
domstol.

Artikkel 21

Løsning av tverrnasjonale tvister

1. Ved tverrnasjonale tvister på det området som omfattes 
av dette direktiv eller av særdirektivene mellom parter som 
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er etablert i forskjellige medlemsstater, får framgangsmåten 
fastsatt i nr. 2, 3 og 4 anvendelse dersom de nasjonale 
reguleringsmyndigheter i minst to medlemsstater har myndighet 
i den aktuelle tvisten.

2. Alle parter kan framlegge tvisten for de berørte nasjonale 
myndigheter. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal 
samordne sine bestrebelser for å løse tvisten i samsvar med 
målene fastsatt i artikkel 8. Forpliktelser som den nasjonale 
reguleringsmyndighet pålegger et foretak i forbindelse med 
løsningen av en tvist, skal være i samsvar med bestemmelsene 
i dette direktiv eller i særdirektivene.

3. Medlemsstatene kan gi de nasjonale 
reguleringsmyndigheter mulighet til i fellesskap å nekte å 
løse en tvist når det finnes andre ordninger, herunder mekling, 
som er bedre egnet til å løse tvisten innen rimelig tid 
i samsvar med bestemmelsene i artikkel 8. De nasjonale 
reguleringsmyndigheter skal underrette partene om dette 
snarest mulig. Dersom tvisten ikke er løst etter fire måneder, 
og dersom parten som ber om erstatning, ikke har brakt tvisten 
inn for en domstol, skal de nasjonale reguleringsmyndigheter 
på anmodning fra en av partene samordne sine tiltak med 
henblikk på å løse tvisten i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 8.

4. Framgangsmåten fastsatt i nr. 2 skal ikke være til hinder 
for at en av partene kan bringe saken inn for en domstol.

Artikkel 22

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité (Kommunikasjon
skomiteen).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
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.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 23

Informasjonsutveksling

1. Kommisjonen skal framlegge for 
Kommunikasjonskomiteen alle relevante opplysninger om 
resultatene av regelmessige samråd med representanter 
for nettoperatører, tjenestetilbydere, brukere, forbrukere, 
produsenter og fagforeninger samt tredjestater og internasjonale 
organisasjoner.

2. Kommunikasjonskomiteen skal fremme 
informasjonsutveksling mellom medlemsstatene og mellom 
medlemsstatene og Kommisjonen om situasjonen og 
utviklingen med hensyn til reguleringsvirksomhet på området 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, samtidig som 
det tas hensyn til Fellesskapets politikk på området elektronisk 
kommunikasjon.

Artikkel 24

Offentliggjøring av opplysninger

1. Medlemsstatene skal sikre at ajourførte opplysninger 
om anvendelsen av dette direktiv og av særdirektivene 
offentliggjøres slik at alle berørte parter får lett tilgang 
til opplysningene. Medlemsstatene skal offentliggjøre en 
kunngjøring i sine nasjonale kunngjøringsblad om hvordan 
og hvor disse opplysningene offentliggjøres. Den første 
kunngjøringen av denne typen skal offentliggjøres før 
anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 28 nr. 1 annet ledd, og 
deretter skal det offentliggjøres en ny kunngjøring ved hver 
endring av opplysningene i kunngjøringen.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en kopi 
av hver av disse kunngjøringene når de offentliggjøres. 
Ved behov skal Kommisjonen oversende opplysningene til 
Kommunikasjonskomiteen.

Artikkel 25

Framgangsmåte for ny vurdering

Kommisjonen skal med jevne mellomrom vurdere dette 
direktivs virkemåte og framlegge for Europaparlamentet og 
Rådet en rapport om dette, første gang senest tre år etter 
anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 28 nr. 1 annet ledd. For 
dette formål kan Kommisjonen anmode medlemsstatene om 
opplysninger, som skal oversendes omgående.

KAPITTEL V

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 26

Oppheving

Følgende direktiver og vedtak skal oppheves med virkning fra 
anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 28 nr. 1 annet ledd:

– direktiv 90/387/EØF,
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– rådsvedtak 91/396/EØF av 29. juli 1991 om innføring av et 
felles europeisk nødnummer(21),

– rådsdirektiv 92/44/EØF av 5. juni 1992 om anvendelse av 
vilkår for tilgang til åpne telenett på leide samband(22),

– rådsvedtak 92/264/EØF av 11. mai 1992 om innføring av 
et felles utenlandsprefiks i Fellesskapet for adgang til det 
internasjonale telefonnett(23),

– direktiv 95/47/EF,

– direktiv 97/13/EF,

– direktiv 97/33/EF,

– europaparlaments- og rådsdirektiv 98/10/EF av 26. februar 
1998 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne 
telenett (ONP) for taletelefoni og om opprettelse av en 
universell tjeneste på telekommunikasjonsområdet under 
konkurranseforhold(24).

Artikkel 27

Overgangstiltak

Medlemsstatene skal opprettholde alle forpliktelser i henhold 
til nasjonal lovgivning som nevnt i artikkel 7 i direktiv 
2002/19/EF (tilgangsdirektivet) og i artikkel 16 i direktiv 
2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige tjenester) til en 
nasjonal reguleringsmyndighet har truffet en beslutning om 
disse forpliktelsene i samsvar med artikkel 16 i dette direktiv.

Operatører av offentlige fasttelefonnett som den nasjonale 
reguleringsmyndighet har utpekt som operatører med en 
sterk markedsstilling på markedet for levering av offentlige 
fasttelefonnett og offentlige fasttelefontjenester i henhold til 
del 1 i vedlegg I til direktiv 97/33/EF eller direktiv 98/10/EF, 
skal fortsatt anses som «meldte operatører» for formålene 
i forordning (EF) nr. 2887/2000 inntil framgangsmåten for 
analyse omhandlet i artikkel 16 er avsluttet. Deretter skal 
de ikke lenger anses som «meldte operatører» for nevnte 
forordnings formål.

Artikkel 28

Innarbeiding

1. Medlemsstatene skal innen 24. juli 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 25. juli 2003.

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

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, samt alle senere endringer av disse 
bestemmelsene.

Artikkel 29

Ikrafttredelse

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

Artikkel 30

Mottakere

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX J. C. APARICIO

 President Formann

(1) EFT L 217 av 6.8.1991, s. 31. 
(2) EFT L 165 av 19.6.1992, s. 27. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

98/80/EF (EFT L 14 av 20.1.1998, s. 27).
(3) EFT L 137 av 20.5.1992, s. 21. 
(4) EFT L 101 av 1.4.1998, s. 24.
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VEDLEGG I

Liste over markeder som skal omfattes av Kommisjonens første rekommandasjon om relevante produkt- og 
tjenestemarkeder som nevnt i artikkel 15

1. Markeder omhandlet i direktiv 2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige tjenester)

 Artikkel 16 – Markeder definert i henhold til tidligere rammeregler, der forpliktelsene bør tas opp til ny 
vurdering.

 Levering av tilknytning til det offentlige telefonnett og bruk av dette nettet på faste steder.

 Levering av leide samband til sluttbrukere.

2. Markeder omhandlet i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet)

 Artikkel 7 – Markeder definert i henhold til tidligere rammeregler, der forpliktelsene bør tas opp til ny vurdering.

 Samtrafikk (direktiv 97/33/EF)

 anrop som begynner i offentlig fasttelefonnett

 anrop som avsluttes i offentlig fasttelefonnett

 transittjenester via offentlig mobiltelefonnett

 anrop som begynner i offentlige mobiltelefonnett

 anrop som avsluttes i offentlige mobiltelefonnett

 samtrafikk mellom leide samband (sammenkopling av delkretsløp)

Tilgang til nettet og spesiell nettilknytning (direktiv 97/33/EF og direktiv 98/10/EF)

 tilgang til det offentlige fasttelefonnett, herunder atskilt tilgang til aksesslinjen

 tilgang til offentlige mobiltelefonnett, herunder operatørvalg

Engroslevering av leide samband (direktiv 92/44/EF)

engroslevering av leide samband til andre tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett eller elektroniske 
kommunikasjonstjenester

3. Markeder omhandlet i forordning (EF) nr. 2887/2000 

 Tjenester som leveres over aksessnett med atskilt tilgang (metallisk symmetrisk kabelpar)

4. Andre markeder

 Nasjonale markeder for tjenester for internasjonal streifing på offentlige mobiltelefonnett.
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VEDLEGG II

Kriterier som skal anvendes av de nasjonale reguleringsmyndigheter når de vurderer om to eller flere foretak 
sammen har en dominerende stilling i henhold til artikkel 14 nr. 2 annet ledd

To eller flere foretak kan sammen ha en dominerende stilling i henhold til artikkel 14, selv om det ikke finnes 
strukturelle eller andre bånd mellom foretakene, når de deltar på et marked med en struktur som anses for å være 
egnet til å skape samordningsvirkninger. Med forbehold for Domstolens rettspraksis på området, er dette sannsynligvis 
tilfellet på et marked som har flere relevante kjennetegn, særlig med hensyn til konsentrasjon, innsyn og andre 
kjennetegn som angitt nedenfor:

– velutviklet marked,

– stillstand eller moderat vekst i etterspørselen,

– lav etterspørselselastisitet,

– homogene produkter,

– lignende kostnadsstrukturer,

– lignende markedsandeler,

– manglende teknisk nyvinning, veletablert teknologi,

– fravær av overkapasitet,

– store adgangshindringer,

– manglende motvekt på kjøpersiden,

– manglende potensiell konkurranse,

– forskjellige uformelle forbindelser eller andre forbindelser mellom berørte foretak,

– gjengjeldelsesmekanismer,

– manglende eller redusert mulighet for priskonkurranse.

Listen er ikke uttømmende og kriteriene er ikke kumulative. Listen skal snarere illustrere typer av kjennetegn som kan 
brukes for å underbygge påstander om felles dominerende stilling.
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EUROPAPARLAMENTS- 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)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Liberaliseringen av telekommunikasjonssektoren og 
økende konkurranse og større valgmuligheter innen 
kommunikasjonstjenester går hånd i hånd med arbeidet 
for å fastsette harmoniserte rammeregler som sikrer tilbud 
av leveringspliktige tjenester. Begrepet leveringspliktige 
tjenester bør utvikles slik at det gjenspeiler tekniske 
framskritt, markedsutviklingen og endringer i brukernes 
behov. I rammereglene som ble fastsatt i 1998 for den 
fullstendige liberaliseringen av telekommunikasjonsma
rkedet i Fellesskapet, ble det definert et minsteomfang 
for plikt til å tilby leveringspliktige tjenester og fastsatt 
regler for kostnadsberegning og finansiering av den.

2) I henhold til traktatens artikkel 153 skal Fellesskapet 
bidra til forbrukervern.

3) Fellesskapet og medlemsstatene har påtatt seg 
forpliktelser med hensyn til rammeregler for 
telekommunikasjonsnett og -tjenester i forbindelse 
med Verdens handelsorganisasjons (WTO) avtale om 
grunnleggende telekommunikasjon. Ethvert medlem av 
WTO har rett til å definere hvilken type leveringspliktige 

  tjenester det ønsker å opprettholde. Slike forpliktelser 
vil ikke bli betraktet som konkurransehemmende i seg 
selv, forutsatt at de forvaltes på en måte som sikrer 
innsyn og likebehandling, er konkurransenøytrale og 
ikke utgjør en større byrde enn nødvendig for den typen 
leveringspliktige tjenester medlemmet har definert.

4) Å sikre leveringspliktige tjenester (det vil si at det tilbys 
et bestemt minstetilbud av tjenester til alle sluttbrukere 
til en overkommelig pris) kan innebære at det tilbys 
visse tjenester til visse sluttbrukere til priser som 
avviker fra dem som følger av normale markedsvilkår. 
Erstatning til foretak som utpekes til å tilby slike tjenester 
under slike forhold, behøver imidlertid ikke å føre til 
konkurransevridning, forutsatt at de utpekte foretak 
kompenseres for den særskilte nettokostnaden, og at 
nettokostnaden dekkes inn på en konkurransenøytral 
måte.

5) I et konkurransemarked bør visse forpliktelser gjelde 
for alle foretak som tilbyr offentlig tilgjengelige 
telefontjenester på faste steder, og andre forpliktelser 
bør gjelde bare for foretak som har sterk markedsstilling, 
eller som er utpekt til å tilby leveringspliktige tjenester.

6) Nettermineringspunktet utgjør i lovgivningsøyemed 
en grense mellom rammereglene for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester og reglene for 
terminalutstyr for telekommunikasjon. Det er den 
nasjonale reguleringsmyndighets ansvar å definere 
nettermineringspunktets beliggenhet, om nødvendig på 
grunnlag av forslag fra de berørte foretak.

7) Medlemsstatene bør fortsatt sikre at tjenestene fastsatt 
i kapittel II gjøres tilgjengelige med angitt kvalitet for 
alle sluttbrukere på deres territorium, uansett geografisk 
plassering og, i lys av særskilte nasjonale forhold, til en 
overkommelig pris. Medlemsstatene kan, i forbindelse med 
plikt til å tilby leveringspliktige tjenester og på bakgrunn 
av nasjonale forhold, treffe særlige tiltak for forbrukere 
i landdistrikter eller geografisk avsidesliggende områder 
for å sikre tilgang til tjenestene fastsatt i kapittel II til 
en overkommelig pris, og for på samme vilkår å sikre 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI 
(Telekommunikasjonstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 20 av 22.4.2004, s. 14.

(1) EFT C 365 E av 19.12.2000, s. 238 og EFT C 332 E av 27.11.2001, s. 292.
(2) EFT C 139 av 11.5.2001, s. 15.
(3) EFT C 144 av 16.5.2001, s. 60.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 13. juni 2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT), 

Rådets felles holdning av 17. september 2001 (EFT C 337 av 30.11.2001, 
s. 55) og europaparlamentsbeslutning av 12. desember 2001 (ennå ikke 
kunngjort i EFT). Rådsbeslutning av 14. februar 2002.

2006/EØS/30/20
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slik tilgang, særlig for eldre, funksjonshemmede og 
personer med særlige sosiale behov. Slike tiltak kan også 
omfatte tiltak direkte rettet mot forbrukere med særlige 
sosiale behov, ved at nærmere bestemte forbrukere 
støttes, for eksempel gjennom særlige tiltak som treffes 
etter individuell behandling av søknader, for eksempel 
nedbetaling av gjeld.

8) Et grunnleggende krav til leveringspliktige tjenester 
er at brukerne på anmodning skal få tilknytning 
til det offentlige telefonnettet på et fast sted til en 
overkommelig pris. Kravet er begrenset til én enkelt 
smalbåndsnettilknytning, hvis levering medlemsstatene 
kan begrense til sluttbrukerens hovedoppholdssted/
-bosted, og den omfatter ikke digitalt flertjenestenett 
(ISDN), som gir to eller flere tilknytninger som kan 
brukes samtidig. Det bør ikke være begrensninger på 
tekniske midler for opprettelse av tilknytningen, idet det 
kan benyttes trådbasert eller trådløs teknologi, og heller 
ingen begrensning av hvilke operatører som skal oppfylle 
deler av eller hele plikten til å tilby leveringspliktige 
tjenester. Tilknytninger til det offentlige telefonnettet på 
et fast sted bør kunne støtte tale- og datakommunikasjon 
med en hastighet som er tilstrekkelig for tilgang til 
direktekoplede tjenester som dem som tilbys via det 
offentlig tilgjengelige Internett. Hastigheten på Internett-
tilgangen slik den erfares av en bruker, kan avhenge av en 
rekke faktorer, herunder tilbyderen/tilbyderne av Internett-
tilknytningen og den bruken Internett-tilknytningen 
opprettes for. Bithastigheten som kan støttes av én enkelt 
smalbåndstilknytning til det offentlige telefonnettet, 
avhenger av kapasiteten til abonnentens terminalutstyr 
og av tilknytningen. Av den grunn bør det ikke fastsettes 
en bestemt data- eller bithastighet på fellesskapsplan. 
De talebåndsmodemer som er tilgjengelige for tiden, 
har vanligvis en bithastighet på 56 kbit/s og bruker 
automatisk tilpasning av bithastigheten for å ta hensyn 
til variabel linjekvalitet, med det resultat at den faktiske 
bithastigheten kan være lavere enn 56 kbit/s. Det kreves 
smidighet, dels for at medlemsstatene skal kunne treffe 
tiltak når det er nødvendig for å sikre at tilknytningene kan 
støtte en slik bithastighet, og dels for at medlemsstatene 
når det er relevant skal kunne tillate bithastigheter under 
denne øvre grensen på 56 kbit/s med sikte på for eksempel 
å utnytte mulighetene ved trådløs teknologi (herunder 
trådløse mobilnett) til å tilby leveringspliktige tjenester 
til en større del av befolkningen. Dette kan være særlig 
viktig i visse søkerstater der prosentdelen av tradisjonell 
telefontilknytning er forholdsvis lav. I særlige tilfeller 
der tilknytningen til det offentlige telefonnettet på et 
fast sted er klart utilstrekkelig til å støtte tilfredsstillende 
Internett-tilgang, bør medlemsstatene kunne kreve at 
tilknytningen bringes opp til det nivå som flertallet av 
abonnenter har, slik at den støtter bithastigheter som er 
tilstrekkelige for Internett-tilgang. Dersom slike særlige 
tiltak medfører en nettokostnadsbyrde for de berørte 
forbrukere, kan nettovirkningen tas med i en eventuell 

beregning av nettokostnader i forbindelse med plikt til å 
tilby leveringspliktige tjenester.

9) Bestemmelsene i dette direktiv er ikke til hinder for at 
medlemsstatene utpeker forskjellige foretak til å tilby 
nett- og tjenestedelene av de leveringspliktige tjenestene. 
Utpekte foretak som tilbyr nettdelene, kan pålegges å 
sørge for den oppbygging og det vedlikehold som er 
nødvendig og hensiktsmessig for å imøtekomme alle 
rimelige anmodninger om tilknytning til det offentlige 
telefonnettet på et fast sted og for tilgang til offentlig 
tilgjengelige telefontjenester på et fast sted.

10) Overkommelig pris er en pris definert av medlemsstatene 
på nasjonalt plan i lys av særskilte nasjonale forhold, og 
kan innebære fastsettelse av felles takster uavhengig av 
geografisk plassering eller særlige takstalternativer for å 
dekke behovene til lavinntektsbrukere. For den enkelte 
forbruker innebærer overkommelige priser en mulighet 
til å ha oversikt over og kontrollere sine utgifter.

11) Katalogopplysninger og nummeropplysningstjenester er 
viktige verktøy for tilgang til offentlig tilgjengelige 
telefontjenester, og utgjør en del av plikten til å tilby 
leveringspliktige tjenester. Brukere og forbrukere ønsker 
omfattende kataloger og nummeropplysningstjenester 
som omfatter alle oppførte telefonabonnenter og deres 
numre (herunder fasttelefonnumre og mobilnumre), og 
ønsker at opplysningene skal presenteres på en upartisk 
måte. Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/66/EF av 
15. desember 1997 om behandling av personopplysninger 
og vern av privatlivets fred innen telekommunikasjonsse
ktoren(2) sikrer abonnentenes personvern når det gjelder 
personopplysninger i en offentlig katalog.

12) For borgerne er det viktig at det finnes tilstrekkelig mange 
offentlige betalingstelefoner, og at brukerne kan ringe 
nødnumrene, særlig det felles europeiske nødnummer 
(112), gratis fra enhver telefon, herunder offentlige 
betalingstelefoner, uten å måtte bruke noe betalingsmiddel.  

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 1.
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 Utilstrekkelig kjennskap til nødnummeret «112» frarøver 
borgerne den ytterligere sikkerhet som ligger i at dette 
nummeret kan brukes på europeisk plan, særlig ved reiser 
i andre medlemsstater.

13) Medlemsstatene bør treffe egnede tiltak for å sikre 
funksjonshemmede brukere og brukere med særlige 
sosiale behov tilgang til alle offentlig tilgjengelige 
telefontjenester på et fast sted til overkommelige 
priser. Særlige tiltak for funksjonshemmede brukere 
kan eventuelt bestå i å stille til rådighet tilgjengelige 
offentlige telefoner, offentlige teksttelefoner eller 
tilsvarende tiltak for døve eller talehemmede, yting av 
tjenester som for eksempel nummeropplysningstjenester 
eller tilsvarende tiltak gratis til blinde eller svaksynte og 
levering av spesifiserte regninger i alternativt format 
på anmodning til blinde eller svaksynte personer. Det 
kan også være behov for å treffe særlige tiltak for å gi 
funksjonshemmede brukere og brukere med særlige 
sosiale behov tilgang til nødmeldingstjenestene (112) 
og gi dem samme mulighet som andre forbrukere til å 
velge mellom forskjellige operatører og tjenestetilbydere. 
Det er utviklet tjenestekvalitetsstandarder for en rekke 
parametrer for å vurdere kvaliteten på de tjenestene 
abonnentene mottar, og i hvilket omfang foretak som er 
utpekt til å tilby leveringspliktige tjenester, overholder 
disse standardene. Det finnes ennå ikke tjenestekva
litetsstandarder for funksjonshemmede brukere. Det 
bør derfor utvikles tilsvarende kvalitetsstandarder og 
relevante parametrer for funksjonshemmede brukere 
som fastsatt i artikkel 11 i dette direktiv. Dessuten 
bør nasjonale reguleringsmyndigheter kunne kreve at 
det offentliggjøres opplysninger om tjenestenes kvalitet 
dersom og når slike standarder og parametrer er utviklet. 
Tilbyderen av leveringspliktige tjenester bør ikke treffe 
tiltak for å hindre brukere i fullt ut å dra nytte av tjenester 
som tilbys av ulike operatører eller tjenestetilbydere, 
samtidig som de benytter egne tjenester som tilbys som 
ledd i plikten til å tilby leveringspliktige tjenester.

14) Betydningen av tilgang til og bruk av det offentlige 
telefonnettet på et fast sted er så stor at det bør være 
tilgjengelig for alle som ber om det på rimelige vilkår. 
I samsvar med nærhetsprinsippet er det medlemsstatene 
som ut fra objektive kriterier skal beslutte hvilke foretak 
som skal pålegges plikt til å tilby leveringspliktige 
tjenester i henhold til dette direktiv, idet de eventuelt tar 
hensyn til foretakets evne og vilje til å godta hele eller 
deler av plikten til å tilby leveringspliktige tjenester. 
Det er viktig at plikten til å tilby leveringspliktige 
tjenester oppfylles på en mest mulig effektiv måte, slik 
at brukerne i alminnelighet betaler priser som tilsvarer de 
faktiske kostnadene. Det er også viktig at tilbyderne av 
leveringspliktige tjenester opprettholder nettets integritet 
og tjenestenes kontinuitet og kvalitet. Økt konkurranse 

og flere valgmuligheter gir andre foretak enn dem med 
sterk markedsstilling flere muligheter til å oppfylle 
hele eller deler av plikten til å tilby leveringspliktige 
tjenester. Plikten til å tilby leveringspliktige tjenester kan 
derfor i visse tilfeller pålegges operatører som kan tilby 
tilgang og tjenester på den mest kostnadseffektive måten, 
herunder konkurransebaserte eller sammenlignende 
utvelgingsmetoder. Tilsvarende forpliktelser kan inngå 
i vilkårene når det gis tillatelser til å tilby offentlig 
tilgjengelige tjenester.

15) Medlemsstatene bør overvåke forbrukernes situasjon med 
hensyn til bruk av offentlig tilgjengelige telefontjenester, 
og særlig med hensyn til overkommelige priser. En 
overkommelig pris for en telefontjeneste henger sammen 
med hvor detaljerte opplysninger brukerne får om 
utgiftene til telefonbruken samt de relative kostnadene 
ved bruk av telefon i forhold til andre tjenester, og er 
også knyttet til deres mulighet til å kontrollere utgiftene. 
Overkommelige priser innebærer derfor at forbrukerne 
gis makt gjennom forpliktelser som pålegges foretak 
som utpekes til å tilby leveringspliktige tjenester. Disse 
forpliktelsene omfatter spesifiserte regninger på et fastsatt 
detaljnivå, mulighet for forbrukerne til selektivt å sperre 
for visse anrop (for eksempel dyre anrop til tjenester med 
forhøyet takst), mulighet for forbrukerne til å kontrollere 
utgiftene gjennom forhåndsbetaling og motregning av 
tilknytningsavgifter. Det kan bli nødvendig å vurdere 
slike tiltak på nytt og endre dem på bakgrunn av 
markedsutviklingen. Nåværende vilkår pålegger ikke 
operatører med plikt til å tilby leveringspliktige tjenester å 
varsle abonnenter dersom en forhåndsfastsatt utgiftsgrense 
overskrides eller unormale anropsmønstre forekommer. 
Ved ny vurdering av relevante lovbestemmelser i 
framtiden bør det vurderes om det er behov for å varsle 
abonnentene om slike forhold.

16) Med unntak av tilfeller der regninger stadig betales 
for sent eller ikke betales, bør forbrukerne vernes mot 
umiddelbar frakopling fra nettet på grunn av en ubetalt 
regning, og de bør, særlig ved tvister om høye regninger 
for tjenester med forhøyet takst, fortsatt ha tilgang til 
grunnleggende telefontjenester i påvente av en løsning av 
tvisten. Medlemsstatene kan beslutte at slik tilgang skal 
opprettholdes bare dersom abonnenten fortsetter å betale 
for leie av linje.

17) Kvalitet og pris er nøkkelfaktorer i et konkurransemarked, 
og de nasjonale reguleringsmyndigheter bør kunne 
overvåke kvaliteten på tjenester som tilbys av foretak 
med plikt til å tilby leveringspliktige tjenester. De 
nasjonale reguleringsmyndigheter bør, når de anser 
det nødvendig, kunne treffe tiltak med hensyn til 
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kvaliteten på tjenester som tilbys av slike foretak. 
De nasjonale reguleringsmyndigheter bør også kunne 
overvåke kvaliteten på tjenester fra andre foretak som 
tilbyr offentlige telenett og/eller offentlig tilgjengelige 
telefontjenester til brukere på faste steder.

18) Medlemsstatene bør ved behov opprette ordninger for 
finansiering av nettokostnadene i forbindelse med plikt 
til å tilby leveringspliktige tjenester i tilfeller der det 
er påvist at forpliktelsene bare kan oppfylles med tap 
eller til en nettokostnad som ikke er i samsvar med 
alminnelige forretningsstandarder. Det er viktig å sikre 
at nettokostnaden i forbindelse med plikt til å tilby 
leveringspliktige tjenester beregnes riktig, at enhver 
finansiering foretas med færrest mulig forstyrrelser for 
marked og foretak, og at den er forenlig med traktatens 
artikkel 87 og 88.

19) Enhver beregning av nettokostnaden for leveringspliktige 
tjenester bør ta tilstrekkelig hensyn til kostnader og 
inntekter samt immaterielle fordeler som resulterer av 
tilbud av leveringspliktige tjenester, men bør ikke hindre 
det overordnede målet om å sikre at prisstrukturene 
gjenspeiler kostnadene. Enhver nettokostnad i forbindelse 
med plikt til å tilby leveringspliktige tjenester bør beregnes 
på grunnlag av framgangsmåter som gir innsyn.

20) Å ta hensyn til immaterielle fordeler innebærer at en 
beregnet verdi i penger av de indirekte fordelene som 
et foretak oppnår gjennom sin stilling som tilbyder 
av leveringspliktige tjenester, trekkes fra den direkte 
nettokostnaden i forbindelse med plikten til å tilby 
leveringspliktige tjenester, med sikte på å beregne den 
samlede kostnadsbyrden.

21) Dersom plikten til å tilby leveringspliktige tjenester utgjør 
en urimelig byrde for et foretak, bør medlemsstatene 
tillates å innføre ordninger for effektiv dekning av 
nettokostnadene. Det er også rimelig at beregnede 
nettokostnader dekkes av alle brukere på en åpen 
måte ved hjelp av avgifter som pålegges foretakene. 
Medlemsstatene bør kunne finansiere nettokostnadene 
til ulike deler av plikten til å tilby leveringspliktige 
tjenester gjennom ulike ordninger og/eller finansiere 
nettokostnadene for noen av eller alle delene gjennom en 
av ordningene eller en kombinasjon av begge. Dersom 
kostnadene dekkes gjennom avgifter som pålegges 
foretak, bør medlemsstatene sikre at fordelingen 
mellom foretakene bygger på objektive kriterier 
som ikke innebærer forskjellsbehandling, og som er 
i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet. Dette 
prinsippet hindrer ikke medlemsstater i å gjøre unntak 
for nyinntredere som ennå ikke har fått tilstrekkelig 
fotfeste på markedet. Enhver finansieringsordning må 
sikre at markedsdeltakerne bidrar bare til finansiering 
av plikten til å tilby leveringspliktige tjenester og ikke 

av annen virksomhet som ikke er direkte forbundet med 
tilbud av leveringspliktige tjenester. Dekningsordninger 
bør i alle tilfeller være i samsvar med fellesskapsrettens 
prinsipper og, særlig når det gjelder fordelingsordninger, 
prinsippene om likebehandling og forholdsmessighet. 
Enhver finansieringsordning må sikre at brukere i en 
medlemsstat ikke bidrar til å dekke kostnadene for 
leveringspliktige tjenester i en annen medlemsstat, for 
eksempel ved anrop fra en medlemsstat til en annen.

22) Dersom medlemsstatene beslutter å finansiere 
nettokostnaden i forbindelse med plikt til å tilby 
leveringspliktige tjenester med offentlige midler, forstås 
med dette også finansiering over offentlige budsjetter, 
herunder offentlige finansieringskilder som for eksempel 
statslotterier.

23) Nettokostnaden i forbindelse med plikt til å tilby 
leveringspliktige tjenester kan deles mellom alle eller visse 
bestemte grupper av foretak. Medlemsstatene må sikre at 
fordelingsordningen er i samsvar med prinsippene om 
åpenhet, minst mulig markedsvridning, likebehandling 
og forholdsmessighet. Minst mulig markedsvridning 
innebærer at bidrag innkreves på en slik måte at det så 
langt som mulig minsker virkningen av den økonomiske 
byrden på sluttbrukerne, for eksempel ved at bidragene 
spres mest mulig.

24) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør forsikre seg om 
at foretak som mottar finansiering av leveringspliktige 
tjenester, som begrunnelse for sin søknad framlegger 
tilstrekkelig detaljerte opplysninger om de bestemte 
elementene som krever slik finansiering. Medlemsstatenes 
ordninger for kostnadsberegning og finansiering av 
plikten til å tilby leveringspliktige tjenester bør meddeles 
Kommisjonen slik at den kan kontrollere at de er forenlige 
med traktaten. De utpekte operatørene har en interesse 
av å heve den beregnede nettokostnaden for plikten 
til å tilby leveringspliktige tjenester. Medlemsstatene 
bør derfor sikre faktisk åpenhet om og kontroll av de 
beløp som kreves til finansiering av plikten til å tilby 
leveringspliktige tjenester.

25) Kommunikasjonsmarkedene er i stadig utvikling når 
det gjelder tjenester som brukes, og de tekniske midler 
som benyttes for å levere dem til brukerne. Plikten til 
å tilby leveringspliktige tjenester, som er definert på 
fellesskapsplan, bør regelmessig vurderes på nytt, med 
sikte på å foreslå endringer eller omdefinere virkeområdet. 
Ved en slik ny vurdering bør det tas hensyn til utviklingen 
av sosiale, kommersielle og tekniske vilkår, og enhver 
endring av denne pliktens virkeområde bør underkastes 
en dobbel kontroll av de tjenester som stilles til rådighet 
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for et betydelig flertall av befolkningen og samtidig 
medfører fare for sosial utstøting av dem som ikke har råd 
til dem. Det bør ved enhver endring av virkeområdet for 
plikten til å tilby leveringspliktige tjenester sikres at visse 
teknologiske valg ikke foretrekkes kunstig framfor andre, 
at foretak i sektoren ikke pålegges en uforholdsmessig 
stor økonomisk byrde (til skade for markedsutvikling og 
nyskaping), og at finansieringsbyrden ikke urettferdig 
rammer forbrukere med lavere inntekter. Enhver endring 
av virkeområdet innebærer nødvendigvis at eventuelle 
nettokostnader kan finansieres etter de metoder som er 
tillatt i henhold til dette direktiv. Medlemsstatene kan 
ikke pålegge markedsdeltakere finansielle bidrag til tiltak 
som ikke er en del av plikten til å tilby leveringspliktige 
tjenester. De enkelte medlemsstater står fritt til å pålegge 
særlige tiltak (utenfor virkeområdet for plikten til å tilby 
leveringspliktige tjenester) og finansiere dem i samsvar 
med fellesskapsretten, men ikke ved hjelp av bidrag fra 
markedsdeltakerne.

26) Mer effektiv konkurranse på alle tilgangs- og 
tjenestemarkeder vil gi brukerne flere valgmuligheter. 
Graden av konkurranse og valgfrihet varierer i Fellesskapet 
og i medlemsstatene mellom geografiske områder og 
mellom tilgangs- og tjenestemarkedene. Visse brukere 
kan være helt avhengige av den tilgang og de tjenester 
som tilbys av et foretak med sterk markedsstilling. I 
alminnelighet er det av effektivitetshensyn og for å 
fremme effektiv konkurranse viktig at tjenestene som 
tilbys av et foretak med sterk markedsstilling, gjenspeiler 
kostnadene. Av effektivitetshensyn og sosiale årsaker 
bør takstene til sluttbrukerne gjenspeile etterspørsels- så 
vel som kostnadsforhold, forutsatt at dette ikke fører til 
konkurransevridning. Det er en fare for at et foretak med 
sterk markedsstilling kan opptre på forskjellige måter 
for å hindre nyetablering eller vri konkurransen, for 
eksempel ved å kreve urimelige priser eller underpriser, 
gruppere tjenester til sluttbruker eller favorisere visse 
kunder urettmessig. De nasjonale reguleringsmyndigheter 
bør derfor ha myndighet til, som en siste utvei og etter 
nøye overveielse, å regulere takstene til sluttbruker 
for foretak med sterk markedsstilling. Pristakregler, 
geografisk utjevning eller lignende midler samt ikke-
regulerende tiltak som f.eks. sammenligning av offentlig 
tilgjengelige takster til sluttbruker kan brukes for å nå 
de to målene å fremme effektiv konkurranse samtidig 
som man ivaretar offentlige interesser, for eksempel 
å opprettholde overkommelige priser for offentlig 
tilgjengelige telefontjenester for visse forbrukere. For at 
nasjonale reguleringsmyndigheter skal kunne oppfylle 
sine lovbestemte oppgaver på dette området, herunder 
innføre eventuell takstkontroll, må de ha tilgang til 
relevante kostnadsregnskapsopplysninger. Likevel bør 
regulering av tjenester til sluttbruker anvendes bare 
dersom de nasjonale reguleringsmyndigheter mener 
at målet om å sikre effektiv konkurranse og ivareta 
allmennhetens interesser ikke kan nås gjennom tiltak 

i engrosleddet eller tiltak med hensyn til valg eller 
forhåndsvalg av operatør.

27) Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet pålegger plikt 
til å anvende et kostnadsregnskapssystem som støtte for 
takstkontroller, kan den selv foreta en årlig revisjon for å 
sikre at kostnadsregnskapssystemet overholdes, forutsatt 
at den har det nødvendige kvalifiserte personale, eller 
den kan kreve at revisjonen utføres av et annet kvalifisert 
organ som er uavhengig av den berørte operatøren.

28) Det anses som nødvendig å sikre fortsatt anvendelse av 
gjeldende bestemmelser med hensyn til minstetilbudet 
av tjenester over leide samband i Fellesskapets telek
ommunikasjonsregelverk, særlig i rådsdirektiv 92/44/
EØF av 5. juni 1992 om anvendelse av vilkår for 
tilgang til åpne telenett på leide samband(1), inntil de 
nasjonale reguleringsmyndigheter etter framgangsmåtene 
for markedsanalyse fastsatt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles 
rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester (rammedirektivet)(2) beslutter at slike 
bestemmelser ikke lenger er nødvendige fordi det har 
blitt tilstrekkelig konkurranse på markedet innenfor deres 
territorium. Graden av konkurranse vil kunne variere 
mellom forskjellige markeder for leide samband innenfor 
minstetilbudet og i forskjellige deler av territoriet. 
Ved utførelsen av markedsanalysen bør de nasjonale 
reguleringsmyndigheter foreta særskilte vurderinger for 
hvert marked av leide samband innenfor minstetilbudet, 
idet det tas hensyn til den geografiske dimensjonen. 
Tjenester over leide samband utgjør obligatoriske tjenester 
som skal tilbys uten at det benyttes erstatningsordninger. 
Levering av leide samband utover minstetilbudet av leide 
samband bør omfattes av alminnelige bestemmelser om 
sluttbrukermarkedet snarere enn av særskilte krav med 
hensyn til levering av minstetilbudet.

29) Den nasjonale reguleringsmyndighet kan også, på 
grunnlag av en analyse av det relevante marked, kreve at 
mobiloperatører med sterk markedsstilling skal gjøre det 
mulig for sine abonnenter å få tilgang til tjenester som 
tilbys av alle samtrafikktilsluttede tilbydere av offentlig 
tilgjengelige telefontjenester, enten for hvert enkelt anrop 
eller ved hjelp av forhåndsvalg.

(1) EFT L 165 av 19.6.1992, s. 27. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
98/80/EF (EFT L 14 av 20.1.1998, s. 27).

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
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30) Kontrakter er et viktig redskap for brukere og forbrukere 
for å sikre et minstenivå av innsyn i opplysninger 
og rettssikkerhet. De fleste tjenestetilbydere i en 
konkurransesituasjon inngår kontrakter med sine kunder 
fordi det er ønskelig av kommersielle grunner. I tillegg til 
bestemmelsene i dette direktiv gjelder kravene i gjeldende 
fellesskapsregelverk for forbrukervern i forbindelse med 
kontrakter, særlig rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 
1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler(8) og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av 20. mai 
1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler(9), for 
forbrukertransaksjoner i forbindelse med elektroniske nett 
og tjenester. Særlig bør forbrukerne ha et minstenivå av 
rettssikkerhet i kontraktsforhold med sin direkteleverandør 
av telefontjenester, slik at kontraktsvilkår, vilkår, 
tjenestekvalitet, vilkår for opphør av kontrakt og tjeneste, 
erstatningstiltak og tvisteløsning er angitt i kontraktene. 
Dersom andre tjenestetilbydere enn direkteleverandører 
av telefontjenester inngår kontrakter med forbrukere, 
må disse kontraktene også inneholde slike opplysninger. 
Tiltakene som skal sikre åpenhet med hensyn til priser, 
takster og vilkår vil øke forbrukernes muligheter til å 
foreta best mulige valg og dermed fullt ut dra nytte av 
konkurransen.

31) Sluttbrukere bør ha tilgang til offentlig tilgjengelige 
opplysninger om kommunikasjonstjenester. 
Medlemsstatene bør kunne overvåke kvaliteten på 
tjenester som tilbys på deres territorier. Den nasjonale 
reguleringsmyndighet bør systematisk kunne samle inn 
opplysninger om kvaliteten på tjenester som tilbys på 
deres territorier, på grunnlag av kriterier som gjør 
det mulig å sammenligne mellom tjenestetilbydere 
og mellom medlemsstater. Foretak som tilbyr 
kommunikasjonstjenester i en konkurransesituasjon, 
vil av kommersielle grunner kunne gjøre passende 
og ajourførte opplysninger om sine tjenester offentlig 
tilgjengelige. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør 
likevel kunne kreve at slike opplysninger offentliggjøres 
dersom det påvises at de faktisk ikke er gjort tilgjengelige 
for allmennheten.

32) Sluttbrukere bør kunne garanteres samvirkingsevne 
for alt utstyr som selges i Fellesskapet til mottak av 
digitalfjernsyn. Medlemsstatene bør kunne kreve at det 
vedtas harmoniserte minstestandarder for slikt utstyr. 
Slike standarder kan tilpasses fra tid til annen på bakgrunn 
av den teknologiske utviklingen og markedsutviklingen.

33) Det er ønskelig at forbrukerne oppnår størst mulige 
tilknytningsmuligheter for digitalfjernsynsapparater. 
Samvirkingsevne er et begrep i utvikling på dynamiske 
markeder. Standardiseringsorganer bør gjøre sitt ytterste 
for å sikre at hensiktsmessige standarder utvikles i takt 
med den aktuelle teknologien. Det er dessuten viktig å 
sikre at det på fjernsynsapparater finnes kontakter som 
kan videresende alle nødvendige deler av et digitalt 
signal, herunder lyd- og videostrømmer, opplysninger 
om betinget tilgang, tjenester, programgrensesnitt 
(API) og kopibeskyttelse. Dette direktiv sikrer derfor 
at funksjonaliteten til det åpne grensesnitt for digita
lfjernsynsapparater ikke begrenses av nettoperatører, 
tjenestetilbydere eller utstyrsprodusenter, og at den 
fortsetter å utvikle seg i takt med den teknologiske 
utvikling. Med hensyn til visning og presentasjon av 
interaktive digitalfjernsynstjenester anses det å være til 
fordel for forbrukerne at det innføres en felles standard 
basert på en markedsstyrt mekanisme. Medlemsstatene 
og Kommisjonen kan ta politiske initiativer i samsvar 
med traktaten for å fremme denne utviklingen.

34) Alle sluttbrukere bør fortsatt ha tilgang til 
sentralbordtjenester, uansett hvilken organisasjon som 
gir tilgang til det offentlige telefonnettet.

35) Nummeropplysningstjenester og katalogtjenester er 
allerede åpne for konkurranse. Bestemmelsene i dette 
direktiv utfyller bestemmelsene i direktiv 97/66/EF ved å 
gi abonnentene rett til å få sine personopplysninger oppført 
i en trykt eller elektronisk katalog. Alle tjenestetilbydere 
som tildeler sine abonnenter telefonnumre, har plikt 
til å gjøre relevante opplysninger tilgjengelige på en 
rettferdig og kostnadsorientert måte som ikke innebærer 
forskjellsbehandling.

36) Det er viktig at brukerne kan ringe gratis til det felles 
europeiske nødnummer 112, og til andre nasjonale 
nødnumre, fra en hvilken som helst telefon, herunder 
offentlige betalingstelefoner, uten å måtte bruke noe 
betalingsmiddel. Medlemsstatene skal allerede ha truffet de 
nødvendige organisatoriske tiltak som passer best for den 
nasjonale organiseringen av nødmeldingstjenestene, for å 
sikre at anrop til dette nummeret blir besvart og håndtert 
på en tilfredsstillende måte. Dersom opplysninger om hvor 
anropet kommer fra, i den grad det er teknisk mulig, blir 
gjort tilgjengelige for nødmeldingstjenestene, vil dette gi 
bedre vern og økt sikkerhet for brukerne av 112-tjenester 
og hjelpe nødmeldingstjenestene i deres arbeid, forutsatt 
at overføringen av anrop og tilhørende data til de 
berørte nødmeldingstjenestene sikres. Mottak og bruk 
av slike opplysninger må være i samsvar med relevante 
fellesskapsregler for behandling av personopplysninger. 

(1) EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29.
(2) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19.



Nr. 30/280 8.6.2006EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Stadige forbedringer av informasjonsteknologien vil etter 
hvert gjøre det mulig å håndtere flere språk samtidig 
over nettet til en rimelig pris. Dette vil i sin tur gi 
ytterligere sikkerhet for europeiske borgere som bruker 
nødnummeret 112.

37) Lett tilgang til internasjonale telefontjenester er 
avgjørende for europeiske borgere og europeiske foretak. 
00 er allerede innført som standard utenlandsprefiks 
for Fellesskapet. Det kan innføres eller videreføres 
særordninger for anrop mellom nærliggende steder på 
tvers av grenser mellom medlemsstater. ITU har, i 
samsvar med ITU-anbefaling E.164, gitt det europeiske 
nummerforvaltningsområde (ETNS) koden 3883. For 
å sikre forbindelse for anrop til ETNS bør foretak 
som driver offentlige telefonnett, sikre at anrop som 
bruker 3883, blir direkte eller indirekte koplet til nett 
som betjener ETNS som angitt i de relevante ETSI-
standarder (Det europeiske standardiseringsinstitutt for 
telekommunikasjoner). Slike samtrafikkordninger bør 
underlegges bestemmelsene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til 
og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett 
og tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet)(10).

38) Sluttbrukernes tilgang til alle nummeropplysningsressu
rser i Fellesskapet er en viktig forutsetning for et felles 
marked. Det bør omfatte gratisnumre, tjenester med 
forhøyet takst og andre ikke-geografiske numre, unntatt 
der den anropte abonnenten av kommersielle grunner har 
valgt å begrense tilgangen fra visse geografiske områder. 
Den takst som kreves fra anropere som foretar anrop fra 
steder utenfor den berørte medlemsstat, behøver ikke 
være den samme som for anropere som foretar anrop fra 
medlemsstaten.

39) Innretninger for tonesignalering og nummervisning er 
normalt tilgjengelige på moderne telefonsentraler, og 
kan derfor i økende grad tilbys til lav eller ingen 
kostnad. Tonesignalering brukes stadig mer til interaktiv 
kommunikasjon med særskilte tjenester og særskilte 
innretninger, herunder verdiøkende tjenester, og brukere 
uten denne muligheten kan bli hindret i å gjøre bruk av 
disse tjenestene. Medlemsstatene behøver ikke å pålegge 
forpliktelser til å tilby disse innretningene når de allerede 
er tilgjengelige. Direktiv 97/66/EF sikrer brukernes 
personvern i forbindelse med spesifiserte regninger, ved 
at de får mulighet til å verne sitt privatliv ved innføring 
av nummervisning. Utviklingen av disse tjenestene på 
felleseuropeisk grunnlag vil være til nytte for forbrukerne 
og fremmes ved dette direktiv.

40) Nummeroverførbarhet er et viktig bidrag til 
forbrukerens valgmuligheter og effektiv konkurranse i 
et konkurransepreget telekommunikasjonsmarked ved at 
sluttbrukere som ber om det, gis mulighet til å beholde sitt 
nummer eller sine numre på det offentlige telefonnettet, 
uavhengig av hvilken organisasjon som tilbyr tjenesten. 
Nummeroverføring mellom tilknytninger til det offentlige 
telefonnettet på faste og ikke-faste steder omfattes ikke 
av dette direktiv. Medlemsstatene kan imidlertid anvende 
bestemmelsene om nummeroverførbarhet mellom nett 
som tilbyr tjenester på faste steder, og mobilnett.

41) Betydningen av nummeroverførbarhet øker betraktelig 
når det finnes takstopplysninger som er åpne for innsyn 
for både sluttbrukere som overfører sine numre, og for 
sluttbrukere som ringer til dem som har overført sine 
numre. De nasjonale reguleringsmyndigheter bør om 
mulig lette innsyn i takstene som ledd i gjennomføringen 
av nummeroverførbarhet.

42) Når de nasjonale reguleringsmyndigheter sikrer 
at fastsettelsen av samtrafikktakster knyttet til 
nummeroverførbarhet er kostnadsorientert, kan de også 
ta hensyn til tilgjengelige priser på sammenlignbare 
markeder.

43) Medlemsstatene pålegger for tiden visse formidlingsplikter 
(«must carry») for nett som er opprettet med sikte 
på kringkasting av radio- og fjernsynssendinger 
til allmennheten. Medlemsstatene bør når det er 
i allmennhetens rettmessige interesse kunne pålegge 
foretak som er underlagt deres jurisdiksjon, rimelige 
forpliktelser, men bare dersom det er nødvendig 
for å nå mål av allmenn interesse som er fastsatt av 
medlemsstatene i samsvar med fellesskapsretten, og 
de bør være rimelige, åpne for innsyn og gjennomgås 
regelmessig. Formidlingsplikt pålagt av medlemsstatene 
bør være rimelig, det vil si at den bør stå i forhold til 
målet og sikre innsyn, på bakgrunn av klart fastsatte 
mål av allmenn interesse, og den kan eventuelt følges 
av en bestemmelse om en rimelig godtgjøring. Slik 
formidlingsplikt kan omfatte overføring av tjenester 
som er særskilt utformet for å sikre funksjonshemmede 
brukere behørig tilgang.

44) Nett som brukes til kringkasting av radio- og 
fjernsynssendinger til allmennheten, omfatter 
kabelfjernsynsnett, satellittfjernsynsnett og jordbaserte 
kringkastingsnett. De kan også omfatte andre nett i 
den grad et betydelig antall sluttbrukere bruker 
slike nett som sin fremste kilde til å motta radio- og 
fjernsynssendinger.(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7.
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45) Tjenester som tilbyr innhold, som f.eks. markedsføring 
av en pakke med radio- eller fjernsynsinnhold, 
omfattes ikke av de felles rammeregler for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester. Tilbydere av 
slike tjenester bør ikke være pålagt plikt til å tilby 
leveringspliktige tjenester når det gjelder denne 
virksomheten. Dette direktiv berører ikke tiltak som 
treffes på nasjonalt plan, i samsvar med fellesskapsretten, 
for slike tjenester.

46) Dersom en medlemsstat ønsker å sikre at det tilbys andre 
særskilte tjenester på hele dens nasjonale territorium, bør 
slike forpliktelser gjennomføres på en kostnadseffektiv 
måte og utenfor virkeområdet for plikten til å tilby 
leveringspliktige tjenester. Medlemsstatene kan dermed 
treffe ytterligere tiltak (for eksempel lette utviklingen av 
infrastruktur eller tjenester i tilfeller der markedet ikke 
på en tilfredsstillende måte oppfyller sluttbrukernes eller 
forbrukernes krav), i samsvar med fellesskapsretten. Som 
reaksjon på Kommisjonens e-Europa-initiativ oppfordret 
Det europeiske råd på sitt møte i Lisboa 23. og 24. mars 
2000 medlemsstatene til å sørge for at alle skoler får 
tilgang til Internett og multimedieressurser.

47) I en konkurransesituasjon bør de nasjonale 
reguleringsmyndigheter ta hensyn til synspunktene til 
de berørte parter, herunder brukere og forbrukere, når de 
behandler spørsmål som berører sluttbrukernes rettigheter. 
Det bør finnes effektive framgangsmåter for å behandle 
tvister mellom forbrukere på den ene siden og foretak som 
tilbyr offentlig tilgjengelige kommunikasjonstjenester, på 
den andre siden. Medlemsstatene bør ta behørig hensyn 
til kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF av 30. mars 
1998 om de prinsipper som får anvendelse på organer med 
ansvar for utenomrettslig løsning av forbrukertvister(11).

48) Samregulering kan være en hensiktsmessig måte å 
fremme strengere kvalitetsstandarder og bedre tjenester. 
Samregulering bør bygge på de samme prinsippene 
som formell regulering, dvs. at den bør være objektiv, 
begrunnet, rimelig og åpen for innsyn.

49) I dette direktiv bør det fastsettes ulike former for 
forbrukervern, f.eks. klare kontraktsvilkår og tvisteløsning, 
og innsyn i takstene for forbrukerne. Det bør også 
oppmuntres til at andre kategorier av sluttbrukere, særlig 
små og mellomstore bedrifter, får nyte godt av disse 
fordelene.

50) Bestemmelsene i dette direktiv er ikke til hinder for at en 
medlemsstat kan treffe tiltak med begrunnelse i traktatens 
artikkel 30 og 46, særlig av hensyn til offentlig sikkerhet, 
offentlig orden og offentlig moral.

51) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, å fastsette 
et felles nivå for leveringspliktige tjenester innenfor 
telekommunikasjon for alle europeiske brukere og 
harmonisere vilkårene for tilgang til og bruk av offentlige 
telefonnett på et fast sted og tilhørende offentlig 
tilgjengelige telefontjenester, og å innføre harmoniserte 
rammeregler for elektroniske kommunikasjonstjenester, 
elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser, 
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 forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå disse målene.

52) 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(12) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

VIRKEOMRÅDE, MÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Virkeområde og mål

1. Innenfor rammen av direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) gjelder dette direktiv tilbud av elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester til sluttbrukere. Målet er 
gjennom effektiv konkurranse og faktiske valgmuligheter 
å sikre at offentlig tilgjengelige tjenester av høy kvalitet er 
tilgjengelige i hele Fellesskapet, og å håndtere de tilfeller 
der sluttbrukernes behov ikke ivaretas tilfredsstillende av 
markedet.

2. I dette direktiv er det fastsatt rettigheter for sluttbrukere 
og tilsvarende forpliktelser for foretak som tilbyr offentlig 
tilgjengelige elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. 
Når det gjelder tilbud av leveringspliktige tjenester på 
åpne konkurransemarkeder, er det i dette direktiv fastsatt 
et minstetilbud av tjenester av en bestemt kvalitet som er 
tilgjengelige for alle sluttbrukere til en overkommelig pris i 

(1) EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31. (2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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lys av særskilte nasjonale forhold, uten at konkurransen vris. 
I dette direktiv er det også fastsatt forpliktelser med hensyn 
til tilbud av visse obligatoriske tjenester, som tilbud av leide 
samband på sluttbrukernivå.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) anvendelse.

I dette direktiv menes dessuten med:

a) «offentlig betalingstelefon»: en telefon som er tilgjengelig 
for allmennheten og der betalingen for bruken skjer med 
mynter og/eller kredittkort og/eller forhåndsbetalte kort, 
herunder kort som brukes sammen med nummerkoder,

b) «offentlig telefonnett»: et elektronisk kommunikasjonsnett 
som brukes til å tilby offentlig tilgjengelige telefontjenester; 
det muliggjør overføring mellom nettermineringspunkter 
av tale, men også av andre former for kommunikasjon, 
som telefaks og dataoverføring,

c) «offentlig tilgjengelig telefontjeneste»: en tjeneste som 
er tilgjengelig for allmennheten for opprettelse eller 
mottak av nasjonale og internasjonale anrop samt tilgang 
til nødmeldingstjenester gjennom ett eller flere numre 
i en nasjonal eller internasjonal nummerplan, og som 
dessuten eventuelt kan omfatte én eller flere av følgende 
tjenester: sentralbordtjenester, nummeropplysningstjene
ster, kataloger, offentlige betalingstelefoner, tilbud av 
tjenester på særlige vilkår, tilbud av spesialutstyr for 
funksjonshemmede eller personer med særlige sosiale 
behov og/eller tilbud av ikke-geografiske tjenester,

d) «geografisk nummer»: et nummer fra den nasjonale 
nummerplan der en del av nummerstrukturen inneholder 
en geografisk opplysning som brukes til å rute anropene til 
det fysiske stedet for nettermineringspunktet (NTP),

e) «nettermineringspunkt» (NTP): det fysiske punkt der en 
bruker får tilgang til et offentlig kommunikasjonsnett. For 
nett der det anvendes svitsjing eller ruting, identifiseres 
NTP ved hjelp av en særskilt nettadresse som kan være 
knyttet til abonnentens nummer eller navn,

f) «ikke-geografisk nummer»: et nummer i den nasjonale 
nummerplan som ikke er et geografisk nummer. Det 

omfatter blant annet mobilnumre, gratisnumre og numre 
med forhøyet takst.

KAPITTEL II

PLIKT TIL Å TILBY LEVERINGSPLIKTIGE 
TJENESTER, HERUNDER SOSIALE 

FORPLIKTELSER

Artikkel 3

Tilgang til leveringspliktige tjenester

1. Medlemsstatene skal sikre at tjenestene fastsatt i dette 
kapittel gjøres tilgjengelige med angitt kvalitet for alle 
sluttbrukere på deres territorium, uansett geografisk plassering 
og, i lys av særskilte nasjonale forhold, til en overkommelig 
pris.

2. Medlemsstatene skal fastsette den mest effektive og 
hensiktsmessige metoden for å sikre gjennomføring av 
leveringspliktige tjenester, samtidig som prinsippene om 
objektivitet, innsyn, likebehandling og rimelighet overholdes. 
De skal søke å oppnå minst mulig konkurransevridning, særlig 
tilbud av tjenester til priser eller på vilkår som avviker fra 
vanlige forretningsmessige vilkår, samtidig som allmennhetens 
interesser ivaretas.

Artikkel 4

Tilbud av tilgang på fast sted

1. Medlemsstatene skal sikre at alle rimelige anmodninger 
om tilknytning til det offentlige telenett på et fast sted og om 
tilgang til offentlig tilgjengelige telefontjenester på et fast sted 
etterkommes av minst ett foretak.

2. Tilknytningen som tilbys, skal gjøre det mulig for 
sluttbrukerne å foreta og motta nasjonale og internasjonale 
telefonanrop, telefakser og dataoverføring ved hastigheter som 
er tilstrekkelige til å gi funksjonell Internett-tilgang, idet det 
tas hensyn til den teknologi som oftest brukes av flertallet av 
abonnenter, samt den tekniske gjennomførbarheten.

Artikkel 5

Nummeropplysningstjenester og kataloger

1. Medlemsstatene skal sikre at

a) minst én fullstendig katalog er tilgjengelig for sluttbrukerne 
i en form som er godkjent av vedkommende myndighet, i 
trykt eller elektronisk form eller begge deler, og at den 
ajourføres regelmessig, og minst én gang i året,
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b) minst én fullstendig nummeropplysningstjeneste er 
tilgjengelig for alle sluttbrukere, herunder brukere av 
offentlige betalingstelefoner.

2. Katalogene nevnt i nr. 1 skal, med forbehold for artikkel 11 
i direktiv 97/66/EF, omfatte alle abonnenter på offentlig 
tilgjengelige telefontjenester.

3. Medlemsstatene skal sikre at foretak som tilbyr tjenestene 
nevnt i nr. 1, anvender prinsippet om likebehandling ved 
behandling av opplysninger som de får fra andre foretak.

Artikkel 6

Offentlige betalingstelefoner

1. Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale 
reguleringsmyndigheter kan pålegge foretak forpliktelser for 
å sikre at det stilles til rådighet offentlige betalingstelefoner 
som oppfyller sluttbrukernes rimelige behov med hensyn til 
geografisk dekning, antall telefoner, tilgjengeligheten til slike 
telefoner for funksjonshemmede brukere samt tjenestenes 
kvalitet.

2. En medlemsstat skal sikre at dens nasjonale 
reguleringsmyndighet kan beslutte ikke å pålegge forpliktelser 
i henhold til nr. 1 på hele eller deler av dens territorium dersom 
den er sikker på at disse ressursene eller sammenlignbare 
tjenester er bredt tilgjengelige, på grunnlag av samråd med de 
berørte parter som nevnt i artikkel 33.

3. Medlemsstatene skal sikre at det er mulig å foreta 
nødanrop fra offentlige betalingstelefoner med det felles 
europeiske nødnummer 112 og andre nasjonale nødnumre, 
avgiftsfritt og uten bruk av betalingsmidler.

Artikkel 7

Særlige tiltak for funksjonshemmede brukere

1. Medlemsstatene skal ved behov treffe særlige tiltak 
for funksjonshemmede sluttbrukere for å sikre tilsvarende 
tilgang til og overkommelige priser for offentlig tilgjengelige 
telefontjenester, herunder nødmeldingstjenester, nummeropply
sningstjenester og kataloger, som det andre sluttbrukere har.

2. Medlemsstatene kan treffe særlige tiltak, i lys av nasjonale 
forhold, for å sikre at funksjonshemmede sluttbrukere også kan 
dra fordel av de valgmuligheter med hensyn til foretak og 
tjenester som er tilgjengelige for flertallet av sluttbrukere.

Artikkel 8

Utpeking av foretak

1. Medlemsstatene kan utpeke ett eller flere foretak til å 
sikre at det tilbys leveringspliktige tjenester som fastsatt i 
artikkel 4, 5, 6 og 7 og eventuelt artikkel 9 nr. 2, slik at hele det 
nasjonale territoriet kan dekkes. Medlemsstatene kan utpeke 
ulike foretak eller grupper av foretak som skal tilby ulike deler 
av de leveringspliktige tjenestene og/eller til å dekke ulike 
deler av det nasjonale territoriet.

2. Når medlemsstatene utpeker foretak i deler av eller 
hele det nasjonale territoriet til foretak med plikt til å tilby 
leveringspliktige tjenester, skal de anvende en effektiv og 
objektiv upekingsordning som er åpen for innsyn og ikke 
innebærer forskjellsbehandling, slik at ikke noe foretak på 
forhånd utelukkes fra å bli utpekt. Slike utpekingsordninger 
skal sikre at de leveringspliktige tjenestene tilbys på en 
kostnadseffektiv måte og kan brukes som middel til å bestemme 
nettokostnaden for plikten til å tilby leveringspliktige tjenester 
i samsvar med artikkel 12.

Artikkel 9

Overkommelige takster

1. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal overvåke 
utviklingen av og nivået på sluttbrukertakstene for tjenester som 
i henhold til artikkel 4, 5, 6 og 7 faller inn under forpliktelsene 
til å tilby leveringspliktige tjenester, og som tilbys av utpekte 
foretak, særlig i forhold til nasjonale forbrukerpriser og 
inntekter.

2. Medlemsstatene kan, i lys av særskilte nasjonale forhold, 
kreve at de utpekte foretak tilbyr forbrukerne takstalternativer 
eller -pakker som avviker fra dem som tilbys på vanlige 
forretningsmessige vilkår, særlig for å sikre at personer med 
lave inntekter eller særlige sosiale behov ikke hindres i å få 
tilgang til eller bruke offentlig tilgjengelige telefontjenester.

3. Medlemsstatene kan, utover bestemmelsene om at utpekte 
foretak skal tilby særlige takstalternativer eller overholde pristak 
eller geografisk utjevning eller andre lignende ordninger, sikre 
at det gis støtte til forbrukere med lave inntekter eller særlige 
sosiale behov.

4. Medlemsstatene kan kreve at foretak med forpliktelser 
i henhold til artikkel 4, 5, 6 og 7 anvender felles takster, 
herunder geografisk utjevning, i hele territoriet, i lys av 
nasjonale forhold eller for å overholde pristak.

5. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal, dersom et 
utpekt foretak har plikt til å tilby særlige takstalternativer, 
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felles takster, herunder geografisk utjevning, eller til å 
overholde pristak, sikre at vilkårene er helt åpne for innsyn 
og offentliggjøres og anvendes i samsvar med prinsippet om 
likebehandling. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan kreve 
at særlige ordninger endres eller trekkes tilbake.

Artikkel 10

Ugiftskontroll

1. Medlemsstatene skal sikre at utpekte foretak når de 
tilbyr ressurser og tjenester utover dem som er nevnt i artikkel 
4, 5, 6 og 7 og artikkel 9 nr. 2, fastsetter vilkår på en slik 
måte at abonnenten ikke blir tvunget til å betale for ressurser 
og tjenester som ikke er nødvendige for eller kreves til den 
tjenesten det bes om.

2. Medlemsstatene skal sikre at utpekte foretak med 
forpliktelser i henhold til artikkel 4, 5, 6 og 7 og artikkel 9 nr. 2 
tilbyr de særlige ressursene og tjenestene nevnt i vedlegg I 
del A, slik at abonnentene kan overvåke og kontrollere utgiftene 
og hindre uberettiget avbrytelse av tjenesten.

3. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet 
kan frafalle kravene i nr. 2 i hele eller deler av det nasjonale 
territoriet dersom den er sikker på at ressursen er bredt 
tilgjengelig.

Artikkel 11

Tjenestekvaliteten til utpekte foretak

1. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at alle 
utpekte foretak med forpliktelser i henhold til artikkel 4, 
5, 6 og 7 og artikkel 9 nr. 2 offentliggjør fyllestgjørende 
ajourførte opplysninger om resultatene oppnådd ved tilbud 
av leveringspliktige tjenester på grunnlag av parametrene 
for tjenestekvalitet, definisjoner og målemetoder fastsatt 
i vedlegg III. De offentliggjorte opplysningene skal også 
meddeles den nasjonale reguleringsmyndighet.

2. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan blant annet 
fastsette ytterligere tjenestekvalitetsstandarder dersom det 
er utviklet relevante parametrer, for å vurdere de tjenestene 
som foretakene tilbyr funksjonshemmede sluttbrukere og 
forbrukere. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at 
opplysninger om foretakenes resultater i henhold til disse 
parametrene også offentliggjøres og gjøres tilgjengelige for 
den nasjonale reguleringsmyndighet.

3. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan dessuten angi 
innholdet, formen og på hvilken måte opplysningene skal 
offentliggjøres, for å sikre at sluttbrukerne og forbrukerne har 
tilgang til omfattende, sammenlignbare og brukervennlige 
opplysninger.

4. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal kunne fastsette 
kvalitetsmål for foretak som minst har plikt til å tilby 
leveringspliktige tjenester i henhold til artikkel 4. I den 
forbindelse skal de nasjonale reguleringsmyndigheter ta hensyn 
til de berørte parters synspunkter som nevnt i artikkel 33.

5. Medlemsstatene skal sikre at nasjonale 
reguleringsmyndigheter er i stand til å overvåke at de utpekte 
foretakene når kvalitetsmålene.

6. Dersom et foretak over et lengre tidsrom ikke når 
kvalitetsmålene, kan det treffes særlige tiltak i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 
om tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 
(tillatelsesdirektivet)(1). Nasjonale reguleringsmyndigheter skal 
på det berørte foretaks bekostning kunne bestille uavhengig 
revisjon eller lignende vurderinger av kvalitetsdataene, for å 
sikre at dataene som foretak med plikt til å tilby leveringspliktige 
tjenester offentliggjør, er riktige og sammenlignbare.

Artikkel 12

Beregning av kostnad for plikten til å tilby 
leveringspliktige tjenester

1. Dersom de nasjonale reguleringsmyndigheter anser at det 
å tilby leveringspliktige tjenester som fastsatt i artikkel 3-10 
kan utgjøre en urimelig byrde for foretak som er utpekt til å 
tilby leveringspliktige tjenester, skal de beregne nettokostnaden 
for dette.

For dette formål skal de nasjonale reguleringsmyndigheter

a) beregne nettokostnaden for plikten til å tilby leveringspliktige 
tjenester, idet det tas hensyn til eventuelle markedsfordeler 
for et foretak som er utpekt til å tilby leveringspliktige 
tjenester, i samsvar med vedlegg IV del A, eller

b) gjøre bruk av nettokostnadene for tilbud av leveringspliktige 
tjenester fastsatt i henhold til utpekingsordningen i samsvar 
med artikkel 8 nr. 2.

2. Regnskapene og/eller opplysningene som danner 
grunnlaget for beregningen av nettokostnaden i forbindelse 
med plikten til å tilby leveringspliktige tjenester i henhold  

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21.
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til nr. 1 bokstav a), skal revideres eller kontrolleres av 
den nasjonale reguleringsmyndighet eller et organ som er 
uavhengig av de berørte parter og godkjent av den nasjonale 
reguleringsmyndighet. Resultatene av kostnadsberegningen og 
konklusjonene av revisjonen skal være offentlig tilgjengelige.

Artikkel 13

Finansiering av plikten til å tilby leveringspliktige 
tjenester

1. Dersom de nasjonale reguleringsmyndigheter på grunnlag 
av nettokostnadsberegningen nevnt i artikkel 12 fastslår at et 
foretak er pålagt en urimelig byrde, skal medlemsstatene på 
anmodning fra et utpekt foretak beslutte å

a) innføre en ordning som på vilkår som er åpne for innsyn 
kompenserer foretaket for de beregnede nettokostnadene 
med offentlige midler, og/eller

b) fordele nettokostnadene ved plikten til å tilby 
leveringspliktige tjenester mellom tilbydere av elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester.

2. Dersom nettokostnaden fordeles i henhold til nr. 1 
bokstav b), skal medlemsstatene fastsette en fordelingsordning 
som forvaltes av den nasjonale reguleringsmyndighet eller et 
organ som er uavhengig av de tilgangsberettigede under tilsyn 
av den nasjonale reguleringsmyndighet. Bare nettokostnader 
ved forpliktelsene fastsatt i artikkel 3-10, beregnet i samsvar 
med artikkel 12, kan finansieres.

3. En fordelingsordning skal være i samsvar med prinsippene 
om innsyn, minst mulig konkurransevridning, likebehandling 
og rimelighet, i samsvar med prinsippene i vedlegg IV del B. 
Medlemsstatene kan velge ikke å kreve bidrag fra foretak med 
en nasjonal omsetning som er lavere enn en fastsatt grense.

4. Eventuelle avgifter knyttet til fordeling av kostnader i 
forbindelse med plikt til å tilby leveringspliktige tjenester skal 
utskilles og fastsettes særskilt for hvert foretak. Slike avgifter 
skal ikke pålegges eller innkreves fra foretak som ikke tilbyr 
tjenester på territoriet til den medlemsstat som har innført 
fordelingsordningen.

Artikkel 14

Innsyn

1. Dersom det er innført en ordning for fordeling av 
nettokostnaden ved plikten til å tilby leveringspliktige 
tjenester som nevnt i artikkel 13, skal de nasjonale 
reguleringsmyndigheter sikre at prinsippene for kostnadsdeling 
og nærmere opplysninger om den anvendte ordningen gjøres 
offentlig tilgjengelige.

2. Med forbehold for fellesskapsregler og nasjonale 
regler for forretningshemmeligheter skal de nasjonale 
reguleringsmyndigheter sikre at det offentliggjøres en årlig 
rapport der den beregnede kostnaden ved plikten til å tilby 
leveringspliktige tjenester angis, og der bidrag fra alle berørte 
foretak samt eventuelle markedsfordeler for det eller de foretak 
som er utpekt til å tilby leveringspliktige tjenester, er oppført, 
dersom et fond faktisk er opprettet og i drift.

Artikkel 15

Ny vurdering av omfanget av leveringspliktige tjenester

1. Kommisjonen skal regelmessig vurdere omfanget av 
de leveringspliktige tjenestene på nytt, særlig med sikte på å 
foreslå for Europaparlamentet og Rådet at omfanget endres 
eller omdefineres. En ny vurdering skal første gang foretas 
innen to år etter anvendelsesdatoen nevnt i artikkel 38 nr. 1 
annet ledd, og deretter hvert tredje år.

2. Denne nye vurderingen skal foretas i lys av 
samfunnsutviklingen og den økonomiske og teknologiske 
utvikling, idet det blant annet tas hensyn til mobilitet og 
bithastighet på bakgrunn av den teknologi som oftest brukes 
av flertallet av abonnenter. Den nye vurderingen skal foretas 
i samsvar med vedlegg V. Kommisjonen skal framlegge en 
rapport for Europaparlamentet og Rådet om resultatet av den 
nye vurderingen.

KAPITTEL III

REGULERING AV FORETAK MED STERK 
MARKEDSSTILLING PÅ VISSE MARKEDER

Artikkel 16

Ny vurdering av forpliktelser

1. Medlemsstatene skal opprettholde alle forpliktelser med 
hensyn til

a) sluttbrukertakster for tilgang til og bruk av det offentlige 
telefonnettet i henhold til artikkel 17 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/10/EF av 26. februar 1998 om anvendelse 
av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) for taletelefoni 
og om opprettelse av en universell tjeneste på telekommun
ikasjonsområdet under konkurranseforhold(1),

b) valg eller forhåndsvalg av operatør i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF av 30. juni 
1997 om samtrafikk på telekommunikasjonsområdet med 
henblikk på å sikre universelle tjenester og samtrafikkevne 

(1) EFT L 101 av 1.4.1998, s. 24.
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  ved anvendelse av prinsippene om tilgang til åpne telenett 
(ONP)(1),

c) leide samband i henhold til artikkel 3, 4, 6, 7, 8 og 10 i 
direktiv 92/44/EØF,

inntil disse forpliktelsene er blitt vurdert på nytt og beslutning 
er truffet i samsvar med nr. 3 i denne artikkel.

2. Kommisjonen skal angi relevante markeder for 
forpliktelsene med hensyn til sluttbrukermarkeder i den første 
rekommandasjonen om relevante produkt- og markedstjenester 
og det vedtak om fastsettelse av tverrnasjonale markeder som 
skal gjøres i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

3. Medlemsstatene skal sikre at nasjonale 
reguleringsmyndigheter snarest mulig etter dette direktivs 
ikrafttredelse og deretter regelmessig foretar en markedsanalyse 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 i direktiv 2002/21/
EF (rammedirektivet), for å avgjøre om forpliktelsene med 
hensyn til sluttbrukermarkeder skal opprettholdes, endres 
eller trekkes tilbake. Tiltakene som treffes, skal underlegges 
framgangsmåten nevnt i artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Artikkel 17

Regulering av tjenester til sluttbrukere

1. Medlemsstatene skal sikre

a) dersom en nasjonal reguleringsmyndighet som følge av 
en markedsanalyse utført i samsvar med artikkel 16 nr. 3 
fastslår at det på et gitt sluttbrukermarked fastsatt i samsvar 
med artikkel 15 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) 
ikke er effektiv konkurranse, og

b) dersom den nasjonale reguleringsmyndighet fastslår at 
forpliktelsene pålagt i henhold til direktiv 2002/19/EF 
(tilgangsdirektivet) eller artikkel 19 i dette direktiv ikke 
fører til at målene fastsatt i artikkel 8 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) nås,

at de nasjonale reguleringsmyndigheter pålegger foretak som 
det er fastslått har sterk markedsstilling i samsvar med artikkel 
14 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), hensiktsmessige 
lovbestemte forpliktelser.

2. Forpliktelser pålagt i henhold til nr. 1 skal bygge på 
det aktuelle problemets art, stå i forhold til problemet og 

være begrunnet ut fra målene fastsatt i artikkel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet). De pålagte forpliktelsene kan 
omfatte krav om at utpekte foretak ikke krever urimelige 
priser, hindrer nyetablering eller begrenser konkurransen ved 
å kreve underpriser, favorisere visse sluttbrukere urettmessig 
eller gruppere tjenester på en urimelig måte. Nasjonale 
reguleringsmyndigheter kan for slike foretak anvende tak for 
takster til sluttbrukere, treffe tiltak for å kontrollere enkelttakster 
eller tiltak for å tilpasse takstene til kostnadene eller prisene 
på sammenlignbare markeder, for å verne sluttbrukernes 
interesser og samtidig fremme effektiv konkurranse.

3. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal på anmodning 
framlegge opplysninger for Kommisjonen om kontrollen som 
utføres på sluttbrukermarkedet og eventuelt kostnadsregnskap
ssystemene som benyttes av de berørte foretak.

4. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal, dersom et 
foretak er underlagt regulering av sluttbrukertakstene eller 
annen kontroll på sluttbrukermarkedet, sikre at nødvendige 
og hensiktsmessige kostnadsregnskapssystemer tas i bruk. 
Nasjonale reguleringsmyndigheter kan angi formatet og 
regnskapsmetoden som skal brukes. Et kvalifisert uavhengig 
organ skal kontrollere at kostnadsregnskapssystemet 
overholdes. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at en 
erklæring om overholdelsen offentliggjøres årlig.

5. Med forbehold for artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 
skal de nasjonale reguleringsmyndigheter ikke anvende 
kontrollordningene for sluttbrukermarkedet i henhold til nr. 1 
i denne artikkel på geografiske områder eller brukermarkeder 
der de er sikre på at det er effektiv konkurranse.

Artikkel 18

Regulering av minstetilbudet av leide samband

1. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet som følge 
av markedsanalysen utført i samsvar med artikkel 16 nr. 3 
fastslår at det ikke er effektiv konkurranse på markedet for 
tilbud av hele eller deler av minstetilbudet av leide samband, 
skal den i samsvar med artikkel 14 i direktiv 2002/21/
EF (rammedirektivet) fastslå hvilke foretak som har sterk 
markedsstilling innenfor tilbud av disse bestemte delene av 
minstetilbudet av leide samband på hele eller deler av territoriet. 
Den nasjonale reguleringsmyndighet skal i forbindelse med de 
bestemte markedene for leide samband, pålegge slike foretak 
forpliktelser med hensyn til tilbud av minstetilbudet av leide 
samband, slik det er angitt på listen over standarder som er 
offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, i samsvar 
med artikkel 17 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) samt (1) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32. Direktivet sist endret ved direktiv 98/61/EF 

(EFT L 268 av 3.10.1998, s. 37).
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vilkårene for slikt tilbud fastsatt i vedlegg VII til dette 
direktiv.

2. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet som følge av 
markedsanalysen utført i samsvar med artikkel 16 nr. 3 fastslår 
at det er effektiv konkurranse på et berørt marked for tilbud 
av leide samband innenfor minstetilbudet, skal den trekke 
tilbake forpliktelsene nevnt i nr. 1 med hensyn til det bestemte 
markedet for leide samband.

3. Minstetilbudet av leide samband med harmoniserte 
egenskaper og tilhørende standarder skal offentliggjøres i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende som en del av listen 
over standarder nevnt i artikkel 17 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet). Kommisjonen kan vedta nødvendige 
endringer for å tilpasse minstetilbudet av leide samband til 
den tekniske utvikling og endringer i markedets etterspørsel, 
herunder eventuelt fjerne visse typer leide samband fra 
minstetilbudet, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 37 nr. 2 
i dette direktiv.

Artikkel 19

Valg og forhåndsvalg av operatør

1. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal kreve at foretak 
som det er meldt har sterk markedsstilling innenfor tilbud av 
tilgang til og bruk av det offentlige telefonnettet på et fast 
sted, i samsvar med artikkel 16 nr. 3, gjør det mulig for sine 
abonnenter å få tilgang til tjenester fra alle samtrafikktilsluttede 
tilbydere av offentlig tilgjengelige telefontjenester

a) for hver enkelt samtale ved hjelp av en kode for operatørvalg, 
og

b) ved hjelp av forhåndsvalg, med et system som gjør det 
mulig å overstyre forhåndsvalget for hver enkelt samtale 
ved å taste en kode for operatørvalg.

2. Brukerkrav om at disse tjenestene skal iverksettes på andre 
nett eller på andre måter, skal vurderes etter framgangsmåten 
for markedsanalyse fastsatt i artikkel 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) og iverksettes i samsvar med artikkel 12 i 
direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet).

3. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at 
fastsettelsen av takster for tilgang til samtrafikk i forbindelse 
med tjenestene nevnt i nr. 1 er kostnadsorientert, og at eventuelle 
direkte avgifter for abonnenter ikke hindrer forbrukerne i å 
bruke disse tjenestene.

KAPITTEL IV

SLUTTBRUKERNES INTERESSER OG 
RETTIGHETER

Artikkel 20

Kontrakter

1. Nr. 2, 3 og 4 får anvendelse med forbehold for 
fellesskapsregler for forbrukervern, særlig direktiv 97/7/EF 
og 93/13/EF, og nasjonale regler som er i samsvar med 
fellesskapsretten.

2. Medlemsstatene skal sikre at forbrukere som abonnerer 
på tjenester som gir tilknytning og/eller tilgang til det offentlige 
telefonnettet, har rett til en kontrakt med ett eller flere 
foretak som tilbyr slike tjenester. Kontrakten skal minst angi 
følgende:

a) leverandørens navn og adresse,

b) tjenestene som tilbys, kvalitetsnivåene som tilbys for 
tjenestene samt fristen for førstegangstilknytningen,

c) typen vedlikeholdstjenester som tilbys,

d) nærmere opplysninger om priser og takster og hvordan 
ajourførte opplysninger om alle gjeldende takster og 
vedlikeholdsavgifter kan innhentes,

e) kontraktens varighet, vilkår for fornyelse og opphør av 
tjenestene og kontrakten,

f) eventuelle erstatnings- og tilbakebetalingsordninger som 
gjelder dersom tjenestenes kontraktsfestede kvalitetsnivå 
ikke oppfylles, og

g) hvordan en framgangsmåte for tvisteløsning i samsvar med 
artikkel 34 innledes.

Medlemsstatene kan utvide disse forpliktelsene til å omfatte 
sluttbrukere.

3. Dersom det inngås kontrakter mellom forbrukere og 
andre tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester enn 
dem som tilbyr tilknytning og/eller tilgang til det offentlige 
telefonnettet, skal også opplysningene i nr. 2 tas med i slike 
kontrakter. Medlemsstatene kan utvide denne forpliktelsen til 
å omfatte sluttbrukere.

4. Abonnenter skal ha rett til å heve kontrakten uten 
straffegebyr ved underretning om eventuelle endringer i 
kontraktsvilkårene. Abonnenter skal med tilstrekkelig frist, 
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minst én måned, underrettes om eventuelle slike endringer, 
og skal samtidig underrettes om sin rett til uten straffegebyr å 
heve slike kontrakter dersom de ikke godtar de nye vilkårene.

Artikkel 21

Innsyn og offentliggjøring av opplysninger

1. Medlemsstatene skal i samsvar med bestemmelsene i 
vedlegg II sikre at sluttbrukere og forbrukere får tilgang til 
ajourførte opplysninger som er åpne for innsyn om gjeldende 
priser og takster samt om standardvilkår for tilgang til og bruk 
av offentlig tilgjengelige telefontjenester.

2. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal fremme 
formidlingen av opplysninger som gjør det mulig for 
sluttbrukere, dersom det er relevant, og forbrukere å foreta 
en uavhengig vurdering av kostnadene ved alternative 
bruksmønstre, for eksempel ved hjelp av interaktive guider.

Artikkel 22

Tjenestekvalitet

1. Medlemsstatene skal sikre at nasjonale 
reguleringsmyndigheter etter å ha tatt hensyn til de berørte 
parters synspunkter har mulighet til å kreve av foretak som tilbyr 
offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester, 
at de offentliggjør sammenlignbare, tilstrekkelige og ajourførte 
opplysninger for sluttbrukere om kvaliteten av sine tjenester. 
Opplysningene skal på anmodning også meddeles den nasjonale 
reguleringsmyndighet før offentliggjøring.

2. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan blant annet 
angi hvilke parametrer for tjenestekvalitet som skal måles, 
innholdet, formen og på hvilken måte opplysningene skal 
offentliggjøres, for å sikre at sluttbrukerne har tilgang til 
omfattende, sammenlignbare og brukervennlige opplysninger. 
Ved behov kan parametrene, definisjonene og målemetodene i 
vedlegg III brukes.

Artikkel 23

Nettintegritet

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
integriteten til det offentlige telefonnettet på faste steder og, 
i tilfelle katastrofalt nettsammenbrudd eller force majeure, 
tilgjengeligheten til det offentlige telefonnettet og offentlig 
tilgjengelige telefontjenester på faste steder. Medlemsstatene 
skal sikre at foretak som tilbyr offentlig tilgjengelige 
telefontjenester på faste steder, treffer alle rimelige tiltak for å 
sikre uavbrutt tilgang til nødmeldingstjenester.

Artikkel 24

Samvirkingsevne for forbrukernes dititalfjernsynsutstyr

Medlemsstatene skal i samsvar med bestemmelsene i 
vedlegg VI sikre samvirkingsevne for det digitalfjernsynsutstyr 
for forbrukere som er nevnt i vedlegget.

Artikkel 25

Sentralbordtjenester og nummeropplysningstjenester

1. Medlemsstatene skal sikre at abonnenter på offentlig 
tilgjengelige telefontjenester har rett til en oppføring i den 
offentlig tilgjengelige katalogen nevnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav a).

2. Medlemsstatene skal sikre at alle foretak som tildeler 
telefonnumre til abonnenter, som et ledd i tilbudet av offentlig 
tilgjengelige nummeropplysningstjenester og kataloger, 
imøtekommer alle rimelige anmodninger om å stille relevante 
opplysninger til rådighet i et avtalt format på vilkår som er 
rettferdige, objektive, kostnadsorienterte og ikke innebærer 
forskjellsbehandling.

3. Medlemsstatene skal sikre at alle sluttbrukere som 
er tilknyttet det offentlige telefonnettet, har tilgang til 
sentralbordtjenester og nummeropplysningstjenester, i samsvar 
med artikkel 5 nr. 1 bokstav b).

4. Medlemsstatene skal ikke opprettholde eventuelle 
lovbestemte begrensninger som hindrer sluttbrukere i én 
medlemsstat i å få direkte tilgang til nummeropplysningstjene
sten i en annen medlemsstat.

5. Nr. 1, 2, 3 og 4 får anvendelse med forbehold for krav i 
fellesskapsretten om vern av personopplysninger og vern av 
privatlivet, særlig artikkel 11 i direktiv 97/66/EF.

Artikkel 26

Felles europeisk nødnummer

1. Medlemsstatene skal sikre at alle sluttbrukere av offentlig 
tilgjengelige telefontjenester, herunder brukere av offentlige 
betalingstelefoner, i tillegg til eventuelle andre nasjonale 
nødnumre som er fastsatt av nasjonale reguleringsmyndigheter, 
kan ringe gratis til nødmeldingstjenestene ved hjelp av det 
felles europeiske nødnummer 112.

2. Medlemsstatene skal sikre at anrop til det felles europeiske 
nødnummer 112 blir riktig besvart og håndtert best mulig ut fra 
den nasjonale organiseringen av nødmeldingssystemene og 
innenfor nettenes teknologiske muligheter.
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3. Medlemsstatene skal sikre at foretak som driver offentlige 
telefonnett, gjør opplysninger om hvor anropet kommer fra 
tilgjengelige for myndigheter som håndterer nødssituasjoner, 
i den grad det er teknisk mulig, for alle anrop til det felles 
europeiske nødnummer 112.

4. Medlemsstatene skal sikre at borgerne blir tilstrekkelig 
underrettet om at det felles europeiske nødnummer 112 finnes 
og hvordan det brukes.

Artikkel 27

Europeiske prefikser

1. Medlemsstatene skal sikre at koden «00» er standard 
utenlandsprefiks. Det kan innføres eller videreføres særordnin-
ger for anrop mellom nærliggende steder på tvers av grenser 
mellom medlemsstater. Sluttbrukere av offentlig tilgjengelige 
telefontjenester på de berørte steder skal underrettes fullt ut om 
slike ordninger.

2. Medlemsstatene skal sikre at alle foretak som driver 
offentlige telefonnett, håndterer alle anrop til det europeiske 
nummerforvaltningsområde, uten at det berører det behov et 
foretak som driver et offentlig telefonnett har for å få dekket 
kostnadene for formidling av anrop på sitt nett.

Artikkel 28

Ikke-geografiske numre

Medlemsstatene skal sikre at sluttbrukere fra andre 
medlemsstater kan få tilgang til ikke-geografiske numre 
på deres territorium dersom dette er teknisk og økonomisk 
gjennomførbart, med mindre den anropte abonnent av 
forretningsmessige årsaker har valgt å begrense tilgangen for 
anropere fra visse geografiske områder.

Artikkel 29

Tilbud av tilleggstjenester

1. Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale 
reguleringsmyndigheter kan kreve at foretak som driver 
offentlige telefonnett, stiller tjenestene nevnt i vedlegg I 
del B til rådighet for sluttbrukerne, dersom det er teknisk og 
økonomisk gjennomførbart.

2. En medlemsstat kan, etter å ha tatt hensyn til de berørte 
parters synspunkter, velge ikke å anvende nr. 1 dersom den 
anser at det er tilstrekkelig tilgang til disse tjenestene.

3. Med forbehold for artikkel 10 nr. 2 kan medlemsstatene 
pålegge alle foretak forpliktelsene i vedlegg I del A bokstav e) 
med hensyn til avbrytelse.

Artikkel 30

Nummeroverførbarhet

1. Medlemsstatene skal sikre at alle abonnenter på offentlig 
tilgjengelige telefontjenester, herunder mobiltjenester, som ber 
om det, kan beholde sine numre uavhengig av foretaket som 
tilbyr tjenesten

a) for geografiske numre, på et bestemt sted, og

b) for ikke-geografiske numre, på et hvilket som helst sted.

Dette nummer får ikke anvendelse på overføring av numre 
mellom nett som tilbyr tjenester på et fast sted, og mobilnett.

2. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at fast- 
settelsen av samtrafikktakster knyttet til nummeroverførbarhet 
er kostnadsorientert, og at eventuelle avgifter som skal betales 
av abonnentene, ikke hindrer bruk av disse tjenestene.

3. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal ikke pålegge 
sluttbrukertakster for overføring av numre på en måte som kan 
vri konkurransen, for eksempel ved å fastsette særskilte eller 
felles sluttbrukertakster.

Artikkel 31

Formidlingsplikt

1. Medlemsstatene kan pålegge foretak som er underlagt deres 
jurisdiksjon, og som tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett 
som brukes til kringkasting av radio- og fjernsynssendinger 
til allmennheten, en rimelig formidlingsplikt dersom et 
betydelig antall sluttbrukere av slike nett bruker dem som sin 
fremste kilde til å motta radio- og fjernsynssendinger. Slike 
forpliktelser skal pålegges bare dersom de er nødvendige for å 
nå klart fastsatte mål i allmennhetens interesse, og de skal stå 
i forhold til målet og være åpne for innsyn. Forpliktelsene skal 
gjennomgås regelmessig.

2. Verken nr. 1 i denne artikkel eller artikkel 3 nr. 2 i direktiv 
2002/19/EF (tilgangsdirektivet) berører medlemsstatenes 
mulighet til å fastsette en passende godtgjøring i forbindelse 
med tiltak truffet i henhold til denne artikkel, idet det 
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sikres at det under lignende omstendigheter ikke forekommer 
forskjellsbehandling av foretak som tilbyr elektroniske 
kommunikasjonsnett. Dersom det fastsettes godtgjøring, skal 
medlemsstatene sikre at den anvendes på en rimelig måte som 
sikrer innsyn.

KAPITTEL V

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG 
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 32

Ytterligere obligatoriske tjenester

Medlemsstatene kan beslutte å gjøre ytterligere tjenester, 
som ikke omfattes av plikten til å tilby leveringspliktige 
tjenester som definert i kapittel II, offentlig tilgjengelige på 
deres territorium, men de kan i så fall ikke pålegge noen 
erstatningsordning som omfatter særskilte foretak.

Artikkel 33

Samråd med berørte parter

1. Medlemsstatene skal så langt det er nødvendig sikre at de 
nasjonale reguleringsmyndigheter tar hensyn til synspunktene  
til sluttbrukere og forbrukere (herunder særlig 
funksjonshemmede brukere), produsenter og foretak som 
tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett og/eller -tjenester, 
i spørsmål som gjelder sluttbrukernes og forbrukernes 
rettigheter i forbindelse med offentlig tilgjengelige elektroniske 
kommunikasjonstjenester, særlig dersom de har en betydelig 
innvirkning på markedet.

2. Om nødvendig kan berørte parter, med veiledning 
fra de nasjonale reguleringsmyndigheter, utvikle ordninger 
som berører forbrukere, brukergrupper og tjenestetilbydere, 
med sikte på å forbedre tjenestenes alminnelige kvalitet, 
blant annet ved utvikling og overvåking av atferdsregler og 
driftsstandarder.

Artikkel 34

Utenrettslig tvisteløsning

1. Medlemsstatene skal sikre at det finnes utenrettslige 
framgangsmåter som er åpne for innsyn, enkle og rimelige for 
behandling av uløste tvister der forbrukere er berørt, i forbindelse 
med spørsmål som omfattes av dette direktiv. Medlemsstatene 
skal treffe tiltak for å sikre at slike framgangsmåter gjør 

det mulig å løse tvister rettferdig og raskt, og kan ved 
behov vedta en tilbakebetalings- og/eller erstatningsordning. 
Medlemsstatene kan utvide disse forpliktelsene til å omfatte 
tvister som berører sluttbrukere.

2. Medlemsstatene skal sikre at deres lovgivning ikke 
er til hinder for at det opprettes klagekontorer og tilbys 
direktekoplede tjenester på hensiktsmessig geografisk plan, for 
å lette forbrukernes og sluttbrukernes tilgang til tvisteløsning.

3. Dersom slike tvister involverer parter i forskjellige 
medlemsstater, skal medlemsstatene samordne sin innsats med 
sikte på å få en løsning på tvisten.

4. Denne artikkel berører ikke nasjonale rettslige 
framgangsmåter.

Artikkel 35

Teknisk tilpasning

Endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg I, II, III, 
VI og VII til den teknologiske utvikling eller til endringer 
i markedets etterspørsel, skal vedtas av Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 37 nr. 2.

Artikkel 36

Underretning, overvåking og framgangsmåter for ny 
vurdering

1. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal senest på 
anvendelsesdatoen nevnt i artikkel 38 nr. 1 annet ledd samt 
umiddelbart etter eventuelle endringer meddele Kommisjonen 
navnene på foretak som er utpekt til å ha plikt til å tilby 
leveringspliktige tjenester i henhold til artikkel 8 nr. 1.

Kommisjonen skal stille opplysningene til rådighet 
i en lett tilgjengelig form, og skal videresende dem til 
Kommunikasjonskomiteen nevnt i artikkel 37.

2. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal meddele 
Kommisjonen navnene på operatører som anses å ha sterk 
markedsstilling i henhold til dette direktiv, og de forpliktelser 
som pålegges dem i henhold til dette direktiv. Eventuelle 
endringer som påvirker forpliktelser som foretak er pålagt, 
eller endringer av foretak som berøres av bestemmelsene i 
dette direktiv, skal umiddelbart meddeles Kommisjonen.

3. Kommisjonen skal regelmessig undersøke hvordan dette 
direktiv virker, og framlegge rapport for Europaparlamentet 
og Rådet, første gang senest tre år etter anvendelsesdatoen 
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nevnt i artikkel 38 nr. 1 annet ledd. Medlemsstatene og de 
nasjonale reguleringsmyndigheter skal i den forbindelse stille 
de nødvendige opplysninger til rådighet for Kommisjonen.

Artikkel 37

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Kommunikasjonskomiteen 
nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 38

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 24. juli 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 25. juli 2003.

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

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, samt alle senere endringer.

Artikkel 39

Ikrafttredelse

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

Artikkel 40

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX J. C. APARICIO

 President Formann
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VEDLEGG I

BESKRIVELSE AV RESSURSENE OG TJENESTENE NEVNT I ARTIKKEL 10 (UTGIFTSKONTROLL) 
OG ARTIKKEL 29 (TILLEGGSTJENESTER)

Del A: Ressurser og tjenester nevnt i artikkel 10

a) Spesifiserte regninger

Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale reguleringsmyndigheter, med forbehold for krav i relevant lovgivning 
om vern av personopplysninger og vern av privatlivet, kan fastsette et minste detaljnivå for spesifiserte regninger 
som utpekte foretak (i henhold til artikkel 8) avgiftsfritt skal sende til forbrukerne, slik at disse kan

 i) verifisere og kontrollere påløpte kostnader for bruk av offentlige telefonnett på et fast sted og/eller tilhørende 
offentlig tilgjengelige telefontjenester, og

 ii) følge tilstrekkelig med i sin bruk og sine kostnader og på den måten ha en rimelig grad av kontroll over sine 
regninger.

Ved behov kan abonnentene til en rimelig pris eller gratis tilbys et høyere detaljnivå.

Anrop som er avgiftsfrie for den anropende abonnent, herunder anrop til telefonhjelptjenester, skal ikke angis i 
abonnentens spesifiserte regning.

b) Selektiv sperring av utgående anrop, avgiftsfritt

Med dette menes at abonnenten, etter anmodning til telefontjenestetilbyderen, kan sperre utgående anrop av 
nærmere definerte typer eller til nærmere definerte nummertyper avgiftsfritt.

c) Forhåndsbetaling

Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale reguleringsmyndigheter kan kreve at utpekte foretak skal gi 
forbrukeren mulighet til å forhåndsbetale for tilgang til offentlige telefonnett og bruk av offentlig tilgjengelige 
telefontjenester.

d) Ratebetaling av tilknytningsavgifter

Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale reguleringsmyndigheter kan kreve at utpekte foretak tillater forbrukerne 
å betale for tilknytningen til det offentlig tilgjengelige telefonnettet i rater fordelt over tid.

e) Manglende betaling

Medlemsstatene skal tillate at det ved manglende betaling av telefonregninger for bruk av det offentlig tilgjengelige 
telefonnettet på faste steder, treffes særlige tiltak, som skal være rimelige og ikke innebære forskjellsbehandling, 
og som skal offentliggjøres. Tiltakene skal sikre at abonnenten underrettes på forhånd om mulige følger i form av 
avbrytelse av tjenesten eller frakopling. Bortsett fra ved tilfeller av svindel eller gjentatt sen betaling eller manglende 
betaling skal disse tiltakene, i den grad det er teknisk mulig, sikre at ethvert tjenesteavbrudd begrenser seg til den 
aktuelle tjenesten. Frakopling for manglende betaling av regninger kan finne sted bare dersom abonnenten er 
varslet om dette på forhånd. Medlemsstatene kan tillate et tidsrom med begrenset tjeneste før fullstendig frakopling 
da bare anrop som ikke medfører betaling for abonnenten (f.eks. til nødnummeret 112), er tillatt.

Del B: Liste over tilleggstjenester nevnt i artikkel 29

a) Tonesignalering eller DTMF (tonefrekvenssignalering)

Med dette menes at det offentlige telefonnettet godtar bruk av DTMF-toner som definert i ETSI ETR 207 for 
ende-til-ende-signalering via nettet, både innen en medlemsstat og mellom medlemsstatene.
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b) Identifikasjon av anropende linje

Med dette menes at anroperens nummer vises for den anropte før samtalen opprettes.

Denne tilleggstjenesten bør tilbys i samsvar med relevant lovgivning om vern av personopplysninger og vern av 
privatlivet, særlig direktiv 97/66/EF.

I den grad det er teknisk mulig bør operatørene stille data og signaler til rådighet for å gjøre det lettere å tilby 
nummervisning og tonesignalering på tvers av medlemsstatenes grenser.
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VEDLEGG II

OPPLYSNINGER SOM SKAL OFFENTLIGGJØRES I HENHOLD TIL ARTIKKEL 21 (INNSYN OG 
OFFENTLIGGJØRING AV OPPLYSNINGER)

Den nasjonale reguleringsmyndighet har ansvar for å sikre at opplysningene i dette vedlegg offentliggjøres i samsvar 
med artikkel 21. Det er den nasjonale reguleringsmyndighet som avgjør hvilke opplysninger som skal offentliggjøres 
av foretak som tilbyr offentlige telenett og/eller offentlig tilgjengelige telefontjenester, og hvilke opplysninger som skal 
offentliggjøres av den nasjonale reguleringsmyndighet selv for å sikre at forbrukerne kan foreta et begrunnet valg.

1. Foretakets/foretakenes navn og adresse.

 Navn og adresse til hovedkontoret til det eller de foretak som tilbyr offentlige telefonnett og/eller offentlig 
tilgjengelige telefontjenester.

2. Tilbudte offentlig tilgjengelige telefontjenester.

2.1 Omfanget av den offentlig tilgjengelige telefontjenesten

 Beskrivelse av de offentlig tilgjengelige telefontjenestene som tilbys, med opplysninger om hva som dekkes 
av abonnementsavgiften og av den periodiske leieavgiften (for eksempel sentralbordtjenester, kataloger, 
nummeropplysningstjenester, selektiv sperring av anrop, spesifisert regning, vedlikehold osv.).

2.2 Standardtakster for tilgang, alle typer avgifter for anrop, vedlikehold og nærmere opplysninger om 
standardrabatter og særskilte og målrettede takstordninger.

2.3 Erstatnings-/tilbakebetalingspolitikk, herunder nærmere opplysninger om alle erstatnings-/tilbakebetalingsord
ninger som tilbys.

2.4 Typer av vedlikeholdstjenester som tilbys.

2.5 Standard kontraktsvilkår, herunder eventuelle minste kontraktsperioder.

3. Tvisteløsningsordninger, herunder ordninger utviklet av foretaket.

4. Opplysninger om rettigheter med hensyn til leveringspliktige tjenester, herunder ressursene og tjenestene nevnt 
i vedlegg I.
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VEDLEGG III

PARAMETRER FOR TJENESTEKVALITET

Parametrer, definisjoner og målemetoder for leveringstid og tjenestekvalitet i henhold til artikkel 11 og 22

Parameter (1) Definisjon Målemetode

Leveringstid for førstegangstilknytning ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Feilprosent per tilknytningslinje ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Feilopprettingstid ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Prosent mislykkede anrop (2) ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Opprettingstid for samtaler (2) ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Svartid for sentralbordtjenester ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Svartid for nummeropplysningstjenester ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Andel av offentlige mynt- og korttelefonapparater som 
faktisk fungerer

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Klager på regningen ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

(1) Parametrene bør gjøre det mulig å analysere kvaliteten på regionalt nivå (dvs. ikke under nivå 2 i nomenklatur over regionale 
statistikkenheter (NUTS), utarbeidet av Eurostat).

(2) Medlemsstatene kan beslutte ikke å kreve ajourførte opplysninger med hensyn til ytelse for disse to parametrene dersom det 
foreligger bevis på at ytelsen på disse to områdene er tilfredsstillende.

Merknad: Versjon 1.1.1. av ETSI EG 201 769-1 (april 2000).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 30/296 8.6.2006

VEDLEGG IV

BEREGNING AV EVENTUELLE NETTOKOSTNADER I FORBINDELSE MED PLIKTEN TIL Å TILBY 
LEVERINGSPLIKTIGE TJENESTER OG FASTSETTELSE AV EN EVENTUELL DEKNINGS- ELLER 

FORDELINGSORDNING I HENHOLD TIL ARTIKKEL 12 OG 13

Del A: Beregning av nettokostnad

Plikt til å tilby leveringspliktige tjenester er den plikt som en medlemsstat pålegger et foretak til å tilby nett og tjenester 
overalt innenfor et bestemt geografisk område, herunder, om nødvendig, til å tilby tjenesten til gjennomsnittspris 
innenfor det geografiske området eller til særlige takstvilkår for forbrukere med lave inntekter eller særlige sosiale 
behov.

Nasjonale reguleringsmyndigheter skal vurdere alle midler for å oppmuntre foretak (utpekte eller ikke-utpekte) til 
å tilby leveringspliktige tjenester på en kostnadseffektiv måte. Nettokostnadene i forbindelse med plikten til å tilby 
leveringspliktige tjenester beregnes som forskjellen mellom de nettokostnader et utpekt foretak har dersom det har 
plikt til å tilby leveringspliktige tjenester, og de nettokostnader foretaket ville ha hatt dersom det ikke hadde hatt denne 
plikten. Dette gjelder uansett om en bestemt medlemsstats nett er fullt utbygd eller stadig er under utvikling eller 
utbygging. Det bør legges vekt på å foreta en nøyaktig vurdering av de kostnadene som et utpekt foretak ville ha valgt 
å unngå dersom det ikke hadde hatt plikt til å tilby leveringspliktige tjenester. Ved beregning av nettokostnaden skal det 
vurderes hvilke fordeler, herunder immaterielle fordeler, operatøren som tilbyr leveringspliktige tjenester har.

Beregningen skal bygge på kostnader knyttet til

i) elementer av de aktuelle tjenestene som bare kan tilbys med tap eller på kostnadsvilkår som ikke er i samsvar med 
alminnelige forretningsstandarder.

 Denne kategorien kan omfatte tjenester som tilgang til nødmeldingstjenester, visse offentlige betalingstelefoner, 
visse tjenester eller utstyr til funksjonshemmede osv.,

ii) visse sluttbrukere eller grupper av sluttbrukere som, idet det tas hensyn til kostnadene ved å tilby bestemte nett 
og tjenester, inntektene samt medlemsstatens pålagte, geografisk bestemte gjennomsnittstakster, bare kan betjenes 
med tap eller på kostnadsvilkår som ikke er i samsvar med alminnelige forretningsstandarder.

 Denne kategorien omfatter de sluttbrukere eller grupper av sluttbrukere som ikke ville ha blitt betjent av en 
operatør som driver forretningsmessig uten plikt til å tilby leveringspliktige tjenester.

Nettokostnaden for bestemte deler av plikten til å tilby leveringspliktige tjenester beregnes for seg for å unngå at 
eventuelle direkte eller indirekte fordeler eller kostnader beregnes to ganger. Den samlede nettokostnaden for et 
foretaks plikt til å tilby leveringspliktige tjenester beregnes som summen av nettokostnadene for hver enkelt del av 
plikten til å tilby leveringspliktige tjenester, idet det tas hensyn til eventuelle immaterielle fordeler. Den nasjonale 
reguleringsmyndighet har ansvaret for å kontrollere beregningen av nettokostnadene.

Del B: Dekning av eventuelle nettokostnader i forbindelse med plikten til å tilby leveringspliktige tjenester

Dekning eller finansiering av eventuelle nettokostnader i forbindelse med plikten til å tilby leveringspliktige tjenester 
krever at utpekte foretak med plikt til å tilby leveringspliktige tjenester får erstatning for de tjenestene de tilbyr på 
ikke-kommersielle vilkår. Fordi en slik erstatning innebærer finansielle overføringer, skal medlemsstatene sikre at 
disse foregår på en objektiv måte som sikrer innsyn, ikke innebærer forskjellsbehandling og er rimelig. Det betyr at 
overføringene fører til minst mulig vridning av konkurransen og av brukernes etterspørsel.

I samsvar med artikkel 13 nr. 3 skal en fordelingsordning som bygger på et fond anvende en metode som er åpen og 
nøytral for å samle inn bidrag, slik at faren for dobbel innkreving av bidrag på foretakets innsats og resultat unngås.

Det uavhengige organet som forvalter fondet, er ansvarlig for å samle inn bidrag fra foretak som vurderes som 
pliktige til å bidra til nettokostnaden for plikten til å tilby leveringspliktige tjenester i medlemsstaten, og skal overvåke 
overføringen av beløp og/eller administrative utbetalinger til foretak som har krav på å motta betaling fra fondet.
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VEDLEGG V

FRAMGANGSMÅTE FOR NY VURDERING AV OMFANGET AV LEVERINGSPLIKTIGE TJENESTER I 
HENHOLD TIL ARTIKKEL 15

Når Kommisjonen vurderer om omfanget av plikten til å tilby leveringspliktige tjenester skal vurderes på nytt, skal den 
ta hensyn til følgende:

⎯ samfunns- og markedsutviklingen med hensyn til de tjenestene som forbrukerne benytter seg av,

⎯ samfunns- og markedsutviklingen med hensyn til tjenestenes tilgjengelighet og valgmuligheter for forbrukerne,

⎯ teknologisk utvikling med hensyn til måten tjenestene tilbys forbrukerne.

Når Kommisjonen vurderer om omfanget av plikten til å tilby leveringspliktige tjenester skal endres eller omdefineres, 
skal den ta hensyn til følgende:

⎯ om særskilte tjenester er tilgjengelige for og blir brukt av et flertall av forbrukerne, og om manglende tilgjengelighet 
eller manglende bruk av et mindretall av forbrukerne fører til sosial utstøting, og

⎯ om tilgjengelighet eller bruk av særskilte tjenester medfører en alminnelig nettogevinst for alle forbrukere, slik 
at offentlige inngrep er berettiget under omstendigheter der de særskilte tjenestene ikke tilbys allmennheten på 
normale forretningsmessige vilkår.
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VEDLEGG VI

SAMVIRKINGSEVNE FOR DIGITALT FORBRUKERUTSTYR SOM OMHANDLET I ARTIKKEL 24

1. Den felles krypteringsalgoritmen og mottak av ukrypterte signaler

Alt forbrukerutstyr som er beregnet på mottak av digitalfjernsynssignaler, som selges eller leies eller på annen måte 
gjøres tilgjengelig i Fellesskapet, og som kan dekryptere digitalfjernsynssignaler, skal kunne

 ⎯ dekryptere slike signaler i samsvar med den europeiske krypteringsalgoritmen som forvaltes av en anerkjent 
europeisk standardiseringsorganisasjon, for tiden ETSI,

 ⎯ vise signaler som er blitt overført ukryptert, forutsatt at leieren overholder gjeldende leieavtale dersom utstyret 
er leid.

2. Samvirkingsevne for analog- og digitalfjernsynsapparater

Alle analogfjernsynsapparater med innebygd skjerm hvis synlige diagonal er over 42 cm, og som markedsføres 
for salg eller utleie i Fellesskapet, skal være utstyrt med minst én kontakt for åpent grensesnitt, standardisert av 
en anerkjent europeisk standardiseringsorganisasjon, f.eks. som angitt i standarden CENELEC EN 50 049-1:1997, 
som muliggjør enkel tilkopling av tilleggsutstyr, særlig dekodere og digitalmottakere.

Alle digitalfjernsynsapparater med innebygd skjerm hvis synlige diagonal er over 30 cm, og som markedsføres 
for salg eller utleie i Fellesskapet, skal være utstyrt med minst én kontakt for åpent grensesnitt (som enten er 
standardisert av, eller som er i samsvar med en standard vedtatt av, en anerkjent europeisk standardiseringsorganisa
sjon, eller er i samsvar med en bransjespesifikasjon), f.eks. den felles grensesnittkontakten for DVB, som muliggjør 
enkel tilkopling av tilleggsutstyr, og som kan overføre alle deler av et digitalfjernsynssignal, herunder opplysninger 
i forbindelse med interaktive tjenester og tjenester med betinget tilgang.
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VEDLEGG VII

VILKÅR FOR MINSTETILBUDET AV LEIDE SAMBAND OMHANDLET I ARTIKKEL 18

Merknad: Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 skal tilbudet av minstetilbudet av leide samband på vilkårene 
fastsatt i direktiv 92/44/EF fortsette til den nasjonale reguleringsmyndighet fastslår at det er effektiv 
konkurranse på det relevante marked for leide samband.

Nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at tilbudet av minstetilbudet av leide samband omhandlet i artikkel 18 
følger de grunnleggende prinsippene om likebehandling, kostnadsorientering og innsyn.

1.  Likebehandling

  Nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at foretak som det er fastslått har sterk markedsstilling i 
henhold til artikkel 18 nr. 1, overholder prinsippet om likebehandling når de tilbyr leide samband som 
omhandlet i artikkel 18. Disse foretakene skal anvende lignende vilkår under lignende forhold på foretak 
som tilbyr lignende tjenester, og de skal tilby leide samband til andre på samme vilkår og av samme 
kvalitet som for sine egne tjenester, eller for tjenestene til sine datterforetak eller partnere, dersom det er 
relevant.

2. Kostnadsorientering

 Nasjonale reguleringsmyndigheter skal, når det er relevant, sikre at takster for leide samband som 
omhandlet i artikkel 18, følger de grunnleggende prinsippene for kostnadsorientering.

 For dette formål skal de nasjonale reguleringsmyndigheter sikre at foretak som det er fastslått har sterk 
markedsstilling i henhold til artikkel 18 nr. 1, utarbeider og tar i bruk et egnet kostnadsregnskapssystem.

 Nasjonale reguleringsmyndigheter skal sørge for at det finnes tilgjengelige opplysninger, på tilstrekkelig 
detaljnivå, om de kostnadsregnskapssystemene som foretaket anvender. De skal framlegge disse 
opplysningene for Kommisjonen på anmodning.

3. Innsyn

 Nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at følgende opplysninger med hensyn til minstetilbudet av 
leide samband omhandlet i artikkel 18 offentliggjøres i en lett tilgjengelig form:

3.1. Tekniske egenskaper, herunder fysiske og elektriske egenskaper samt detaljerte tekniske spesifikasjoner 
og spesifikasjoner av ytelse som gjelder ved nettermineringspunktet.

3.2. Takster, herunder avgifter for førstegangstilknytningen, periodisk leieavgift og andre avgifter. Dersom 
takstene er differensiert, må dette angis.

 Dersom et foretak som det er fastslått har sterk markedsstilling i henhold til artikkel 18 nr. 1, i forbindelse 
med en bestemt anmodning finner det urimelig å tilby et leid samband innenfor minstetilbudet i henhold 
til offentliggjorte takster og leveringsvilkår, må det be om den nasjonale reguleringsmyndighets samtykke 
til å endre disse vilkårene.

3.3.  Leveringsvilkår, herunder minst:

 ⎯ opplysninger om framgangsmåte ved bestilling,

 ⎯ typisk leveringstid, som er tiden fra datoen da brukeren avgav endelig ordre på et leid samband, til 
95 % av alle leide samband av samme type er levert til kundene.

  Dette tidsrommet beregnes på grunnlag av faktiske leveringstider for leide samband i et tidsrom nylig 
av rimelig varighet. Beregningen skal ikke omfatte tilfeller der brukerne har bedt om sen levering,
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 ⎯ kontraktsperioden, som omfatter tidsrommet som vanligvis angis i kontrakten, og minste 
kontraktsperiode som brukeren må godta,

 ⎯ typisk reparasjonstid, som er tiden fra det tidspunkt da en feilmelding er gitt til den ansvarlige enheten 
i foretaket som det er fastslått har sterk markedsstilling i henhold til artikkel 18 nr. 1, til det tidspunkt 
da 80 % av alle leide samband av samme type er gjenopprettet og brukerne eventuelt er meddelt dette. 
Dersom det tilbys reparasjoner av ulik kvalitet for samme type leide samband, skal de ulike typiske 
reparasjonstidene offentliggjøres,

 ⎯ eventuell framgangsmåte for tilbakebetaling.

En medlemsstat kan dessuten, dersom den anser at leveringen av minstetilbudet av leide samband ikke 
oppfyller brukernes behov, fastsette hensiktsmessige mål for leveringsvilkårene ovenfor.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 91/2003

av 16. desember 2002

om statistikk over jernbanetransport(*)

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) Jernbaner er en viktig del av Fellesskapets transportnett.

2) Kommisjonen trenger statistikk over jernbanetransport 
av gods og passasjerer for å kunne overvåke og utvikle 
den felles transportpolitikken samt transportdelen av 
regionpolitikken og politikken som gjelder transeuropeiske 
nett.

3) Kommisjonen har bruk for statistikk over jernbanesikkerhet 
for å forberede og overvåke fellesskapstiltak på området 
transportsikkerhet.

4) Fellesskapsstatistikk over jernbanetransport trengs også 
for å kunne fullføre overvåkingsoppgavene fastsatt i 
artikkel 10b i rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 
om utvikling av Fellesskapets jernbaner(4).

5) Det bør samles inn fellesskapsstatistikk over alle 
transportsystemer i henhold til felles begreper og standarder, 
slik at det kan oppnås størst mulig sammenlignbarhet 
mellom de forskjellige transportsystemene.

6) Omstruktureringen av jernbanesektoren i samsvar med 
direktiv 91/440/EØF samt endringer når det gjelder 
den type opplysninger Kommisjonen og andre brukere 
av fellesskapsstatistikk over jernbanetransport trenger, 
gjør at bestemmelsene i rådsdirektiv 80/1177/EØF 
av 4. desember 1980 om statistiske oppgaver over 
godstransport med jernbane innenfor rammen av regional 
statistikk(5) er foreldet når det gjelder innsamlingen av 
statistikk fra visse hovedjernbanenettforvaltninger.

7) Det at både offentlig eide og privateide jernbaneforetak 
driver virksomhet på ett og samme kommersielle 
jernbanetransportmarked, gjør det nødvendig med en 
tydelig spesifisering av de statistiske opplysningene 
som skal framskaffes av alle jernbaneforetak og spres av 
Eurostat.

8) I samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens 
artikkel 5 er det å skape felles statistikkstandarder som 
muliggjør utarbeiding av harmoniserte data, et tiltak som 
kan gjennomføres effektivt bare på fellesskapsplan. Slike 
standarder bør gjennomføres i hver medlemsstat under 
ledelse av de organer og institusjoner som har ansvaret 
for å utarbeide offisielle statistikker.

9) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 
om fellesskapsstatistikker(6) gir en referanseramme for 
bestemmelsene fastsatt i denne forordning.

10) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 
forordning, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelse av den gjennomføringsmyndighet som 
er tillagt Kommisjonen(7).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 14 av 21.1.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
20 av 22.4.2004, s. 17.

(1) EFT C 180 E av 26.6.2001, s. 94.
(2) EFT C 221 av 30.5.2001, s. 63.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 4. september 2001 (EFT C 72 E av 21.3.2002, 

s. 58), Rådets felles holdning av 27. juni 2002 (ennå ikke offentliggjort 
i EFT) og europaparlamentsbeslutning av 24. oktober 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/12/EF (EFT L 75 av 15.3.2001, s. 1).

(5) EFT L 350 av 23.12.1980, s. 23. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1994.

(6) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1.
(7) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

2006/EØS/30/21
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11) Komiteen for statistikkprogrammet nedsatt ved 
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom av 19. juni 1989 om 
nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps 
statistiske program(8) er blitt rådspurt i samsvar med 
artikkel 3 i nevnte beslutning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Formålet med denne forordning er å fastsette felles regler for 
utarbeiding av fellesskapsstatistikk over jernbanetransport.

Artikkel 2

Virkeområde

Denne forordning skal omfatte alle jernbaner i Fellesskapet. 
Hver medlemsstat skal innberette statistiske opplysninger om 
jernbanetransporten på sitt nasjonale territorium. Dersom et 
jernbaneforetak driver virksomhet i mer enn én medlemsstat, 
skal de berørte nasjonale myndigheter kreve at foretaket 
innberetter særskilte data for hver stat det driver virksomhet i, 
slik at det blir mulig å utarbeide nasjonale statistikker.

Medlemsstatene kan unnta fra virkeområdet for denne 
forordning:

a) jernbaneforetak som driver virksomhet utelukkende eller 
hovedsakelig innenfor industrianlegg og lignende anlegg, 
herunder havner,

b) jernbaneforetak som hovedsakelig yter lokale turisttjenester, 
for eksempel historiske dampjernbaner.

Artikkel 3

Definisjoner

1.  I denne forordning menes med

a) «innberettende stat», den medlemsstat som oversender 
opplysninger til Eurostat,

b) «nasjonale myndigheter», nasjonale statistikkontorer og 
andre organer som i hver medlemsstat har ansvar for å 
utarbeide fellesskapsstatistikk,

c) «jernbaneforetak», ethvert offentlig eller privat foretak 
som yter tjenester i forbindelse med jernbanetransport av 
gods og/eller passasjerer.

2. Definisjonene i nr. 1 kan tilpasses og ytterligere 
definisjoner som er nødvendige for å sikre harmoniseringen av 
statistikken vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 
nr. 2.

Artikkel 4

Innsamling av data

1. De statistikkene som skal samles inn, er angitt i vedleggene 
til denne forordning. De skal omfatte følgende typer data:

a) årsstatistikk over godstransport — detaljert innberetning 
(vedlegg A),

b) årsstatistikk over godstransport — forenklet innberetning 
(vedlegg B),

c) årsstatistikk over persontransport — detaljert innberetning 
(vedlegg C),

d) årsstatistikk over persontransport — forenklet innberetning 
(vedlegg D),

e) kvartalsstatistikk over gods- og persontransport (vedlegg 
E),

f) regional statistikk over gods- og persontransport (vedlegg 
F),

g) statistikk over trafikkstrømmene på jernbanenettet (vedlegg 
G),

h) statistikk over ulykker (vedlegg H).

2.  I vedlegg B og D er det fastsatt krav til en forenklet 
innberetning som medlemsstatene kan bruke som alternativ til 
den normale detaljerte innberetningen i henhold til vedlegg A 
og C for foretak med et samlet gods- eller persontransportvolum 
på under henholdsvis 500 millioner tonnkilometer eller 
200 millioner passasjerkilometer. Disse terskelverdiene kan 
tilpasses etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2.

3. Medlemsstatene skal også framlegge en liste over 
jernbaneforetak som omfattes av statistikken, som angitt i 
vedlegg I.

4.  For denne forordnings formål skal gods klassifiseres i 
samsvar med vedlegg J. Farlig gods skal i tillegg klassifiseres 
i samsvar med vedlegg K.

5.  Vedleggenes innhold kan tilpasses etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 11 nr. 2.

Artikkel 5

Datakilder

1.  Medlemsstatene skal utpeke en offentlig eller privat 
organisasjon til å delta i innsamlingen av de dataene som 
kreves etter denne forordning.

2.  De nødvendige data kan framskaffes ved en valgfri 
kombinasjon av følgende kilder:

a) obligatoriske undersøkelser,

b) administrative data, herunder data innsamlet av 
reguleringsmyndigheter,

c) statistiske beregningsmetoder,(1) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.



8.6.2006 Nr. 30/303EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

d) data framskaffet av bransjeorganisasjoner innen 
jernbanesektoren,

e) ad-hoc-undersøkelser.

3.  De nasjonale myndigheter skal treffe de tiltak som er 
nødvendige for å samordne de datakildene som er brukt, og for 
å sikre kvaliteten på de statistikkene som oversendes Eurostat.

Artikkel 6

Oversending av statistikk til Eurostat

1.  Medlemsstatene skal oversende statistikken nevnt i 
artikkel 4 til Eurostat.

2.  Nærmere regler for oversending av statistikken nevnt 
i artikkel 4 skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 11 nr. 2.

Artikkel 7

Spredning

1.  Fellesskapsstatistikk utarbeidet på grunnlag av dataene 
angitt i vedlegg A-H i denne forordning, skal spres av 
Eurostat. I denne forbindelse, og på bakgrunn av særtrekk ved 
det europeiske jernbanemarkedet, skal data som anses som 
fortrolige i henhold til artikkel 13 nr. 1 i rådsforordning (EF) 
nr. 322/97 offentliggjøres bare dersom

a) dataene allerede er tilgjengelige for offentligheten i 
medlemsstatene, eller 

b) de berørte foretak har gitt uttrykkelig forhåndstillatelse til 
slik offentliggjøring.

De nasjonale myndigheter skal anmode slike foretak om 
tillatelse til å offentliggjøre de nødvendige data, og skal 
underrette Eurostat om resultatet av denne anmodningen når 
opplysningene oversendes Eurostat.

2. Opplysningene som innberettes i henhold til vedlegg I, 
skal ikke spres.

Artikkel 8

Statistikkens kvalitet

1.  For å bistå medlemsstatene med å opprettholde kvaliteten 
på statistikken over jernbanetransport, skal Eurostat utvikle 
og offentliggjøre metodologiske anbefalinger. I disse 
anbefalingene skal det tas hensyn til beste praksis hos nasjonale 
myndigheter, jernbaneforetak og bransjeorganisasjoner 
innenfor jernbanesektoren.

2.  Kvaliteten på de statistiske dataene skal vurderes av 
Eurostat. For dette formål skal medlemsstatene på anmodning 
fra Eurostat gi opplysninger om de metoder som er benyttet 
ved utarbeidingen av statistikkene.

Artikkel 9

Rapport

Når det er samlet inn opplysninger i tre år, skal Kommisjonen 
framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om de 
erfaringer som er vunnet i forbindelse med arbeidet som er utført 

i henhold til denne forordning, om nødvendig sammen med 
relevante forslag. Denne rapporten skal inneholde resultatene 
av kvalitetsvurderingen nevnt i artikkel 8. Den skal omfatte 
en vurdering av den virkning anvendelsen i denne forordning 
av bestemmelsene om statistisk fortrolighet i forordning (EF) 
nr. 322/97 har hatt på jernbanestatistikkens kvalitet. Den skal 
også inneholde en vurdering av fordelene ved å ha tilgjengelig 
statistikk på dette området, kostnadene ved å framskaffe slik 
statistikk og byrden for foretakene.

Artikkel 10

Gjennomføringsregler

Følgende gjennomføringstiltak skal treffes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 11 nr. 2:

a) tilpasning av terskelverdiene for forenklet innberetning 
(artikkel 4),

b) tilpasning av definisjonene og vedtakelse av ytterligere 
definisjoner (artikkel 3),

c) tilpasning av innholdet i vedleggene (artikkel 4),

d) nærmere regler for oversending av data til Eurostat 
(artikkel 6),

e) definisjon av retningslinjene for rapportene om resultatenes 
kvalitet og sammenlignbarhet (artikkel 8 og 9).

Artikkel 11

Framgangsmåte

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for 
statistikkprogrammet nedsatt ved artikkel 1 i beslutning 
89/382/EØF, Euratom.

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 12

Direktiv 80/1177/EØF

1.  Medlemsstatene skal framlegge resultater for året 2002 i 
samsvar med direktiv 80/1177/EØF.

2.  Direktiv 80/1177/EØF oppheves med virkning fra 1. 
januar 2003.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. FISCHER BOEL

 President Formann
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VEDLEGG A

ÅRSSTATISTIKK OVER GODSTRANSPORT — DETALJERT INNBERETNING 

Liste over variabler og målenheter Transportert gods i:

– tonn

– tonnkilometer

 Godstogtrafikk i:

– togkilometer

 Antall transporterte intermodale transportenheter i:

– antall

– TEU (20-fotsekvivalenter) (for containere og flak)

Referanseperiode År

Hyppighet Hvert år 

Liste over tabeller med inndeling for hver 
tabell

Tabell A1: transportert gods, etter transporttype

Tabell A2: transportert gods, etter godstype (vedlegg J)

Tabell A3: transportert gods (for internasjonal trafikk og transittrafikk), 
etter lastestat og lossestat

Tabell A4: transportert gods, etter kategori av farlig gods (vedlegg K)

Tabell A5: transportert gods, etter type sending (valgfritt)

Tabell A6: transportert gods i intermodale transportenheter, etter 
transporttype og etter transportenhetstype

Tabell A7: antall transporterte lastede intermodale transportenheter, 
etter transporttype og etter transportenhetstype

Tabell A8: antall transporterte tomme intermodale transportenheter, 
etter transporttype og etter transportenhetstype

Tabell A9: godstogtrafikk

Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode for tabell A1, A2 
og A3

2003

Første referanseperiode for tabell A4, A5, 
A6, A7, A8 og A9

2004

Merknader 1. Transporttype inndeles på følgende måte:

 – nasjonal 
– internasjonal – innkommende 
– internasjonal – utgående 
– transitt

2.  Type sending kan inndeles på følgende måte: 
– hele toglaster 
– hele vognlaster 
– annet

3.  Transportenhetstype inndeles på følgende måte: 
– containere og flak 
– semitrailere (uten trekkvogn) 
– veigående kjøretøyer (med  
 trekkvogn)

4.  For tabell A3 kan Eurostat og medlemsstatene treffe tiltak for å 
lette konsolideringen av data fra foretak i andre medlemsstater for 
å sikre at det er sammenheng mellom disse dataene.

5.  For tabell A4 skal medlemsstatene angi hvilke trafikkategorier 
som eventuelt ikke er omfattet av dataene.

6.  For tabell A2-A8 skal medlemsstatene, dersom det ikke foreligger 
fullstendige opplysninger om transittransport, innberette alle 
tilgjengelige data.
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VEDLEGG B

ÅRSSTATISTIKK OVER GODSTRANSPORT — FORENKLET INNBERETNING

Liste over variabler og målenheter Transportert gods i:
– tonn
– tonnkilometer
Godstogtrafikk i:
– togkilometer

Referanseperiode År

Hyppighet Hvert år

Liste over tabeller med inndeling for hver tabell Tabell B1: transportert gods, etter transporttype 
Tabell B2: godstogtrafikk

Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2004

Merknader 1.  Transporttype inndeles på følgende måte: 
 – nasjonal 
 – internasjonal – innkommende 
 – internasjonal – utgående 
 – transitt
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VEDLEGG C

ÅRSSTATISTIKK OVER PERSONTRANSPORT — DETALJERT INNBERETNING

Liste over variabler og målenheter Transporterte passasjerer i:
– antall passasjerer
– passasjerkilometer
Passasjertogtrafikk i:
– togkilometer

Referanseperiode År

Hyppighet Hvert år

Liste over tabeller med inndeling for hver 
tabell

Tabell C1: transporterte passasjerer, etter transporttype (foreløpige data, 
bare antall passasjerer)
Tabell C2: transporterte internasjonale passasjerer, etter påstignings- og 
avstigningsstat (foreløpige data, bare antall passasjerer)
Tabell C3: transporterte passasjerer, etter transporttype (endelige, 
konsoliderte data)
Tabell C4: transporterte internasjonale passasjerer, etter påstignings- og 
avstigningsstat (endelige, konsoliderte data, bare antall passasjerer)
Tabell C5: passasjertogtrafikk

Frist for oversending av data Åtte måneder etter utløpet av referanseperioden (tabell C1, C2, C5)
14 måneder etter utløpet av referanseperioden (tabell C3, C4)

Første referanseperiode 2004

Merknader 1. Transporttype inndeles på følgende måte: 
– nasjonal 
– internasjonal

2.  For tabell C1 og C2 kan medlemsstatene innberette foreløpige 
data basert på billettsalget i innberettende stat eller enhver annen 
tilgjengelig kilde. For tabell C3 og C4 skal medlemsstatene 
innberette endelige, konsoliderte data, herunder opplysninger om 
billettsalg utenfor innberettende stat. Disse opplysningene kan 
enten innhentes direkte fra de nasjonale myndigheter i andre stater 
eller gjennom internasjonale avregningsordninger for billetter.
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VEDLEGG D

ÅRSSTATISTIKK OVER PERSONTRANSPORT — FORENKLET INNBERETNING

Liste over variabler og målenheter Transporterte passasjerer i:
– antall passasjerer
– passasjerkilometer
Passasjertogtrafikk i:
– togkilometer

Referanseperiode År

Hyppighet Hvert år

Liste over tabeller med inndeling for hver 
tabell

Tabell D1: transporterte passasjerer
Tabell D2: passasjertogtrafikk

Frist for oversending av data Åtte måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2004

Merknader 1. For tabell D1 kan medlemsstatene innberette data basert på 
billettsalget i innberettende stat eller enhver annen tilgjengelig 
kilde.

VEDLEGG E

KVARTALSSTATISTIKK OVER GODS- OG PERSONTRANSPORT 

Liste over variabler og målenheter Transportert gods i:
– tonn
– tonnkilometer
Transporterte passasjerer i:
– antall passasjerer
– passasjerkilometer

Referanseperiode Kvartal

Hyppighet Hvert kvartal

Liste over tabeller med inndeling for hver 
tabell

Tabell E1: transportert gods 
Tabell E2: transporterte passasjerer

Frist for oversending av data Tre måneder etter utløpet av referanseperioden

Første referanseperiode Første kvartal i 2004

Merknader 1. Tabell E1 og E2 kan innberettes på grunnlag av foreløpige data, 
herunder anslag. For tabell E2 kan medlemsstatene innberette 
data basert på billettsalg i innberettende stat eller enhver annen 
tilgjengelig kilde.

2. Disse statistikkene skal innberettes for foretak som omfattes av 
vedlegg A og C.
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VEDLEGG F

REGIONAL STATISTIKK OVER GODS- OG PERSONTRANSPORT 

Liste over variabler og målenheter Transportert gods i:
– tonn
Transporterte passasjerer i:
– antall passasjerer

Referanseperiode År

Hyppighet Hvert femte år

Liste over tabeller med inndeling for hver 
tabell

Tabell F1: nasjonal godstransport, etter lasteregion og losseregion 
(NUTS 2)
Tabell F2: internasjonal godstransport, etter lasteregion og losseregion 
(NUTS 2)
Tabell F3: nasjonal persontransport, etter påstigningsregion og 
avstigningsregion (NUTS 2)
Tabell F4: internasjonal persontransport, etter påstigningsregion og 
avstigningsregion (NUTS 2)

Frist for oversending av data Tolv måneder etter utløpet av referanseperioden

Første referanseperiode 2005

Merknader 1. Når laste- eller lossestedet (tabell F1, F2) eller påstignings- eller 
avstigningsstedet (tabell F3, F4) ligger utenfor Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, skal medlemsstatene bare oppgi 
staten.

2. For å bistå medlemsstatene med å utarbeide disse tabellene, skal 
Eurostat gi medlemsstatene en liste over Den internasjonale 
jernbaneunions stasjonskoder og de tilsvarende NUTS-kodene.

3. For tabell F3 og F4 kan medlemsstatene innberette data basert på 
billettsalg eller enhver annen tilgjengelig kilde.

4. Disse statistikkene skal framlegges for foretak som omfattes av 
vedlegg A og C.
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VEDLEGG G

STATISTIKK OVER TRAFIKKSTRØMMENE PÅ JERNBANENETTET

Liste over variabler og målenheter Godstransport:
– antall tog
Persontransport:
– antall tog
Annet (tjenestetog osv.) (valgfritt):
– antall tog

Referanseperiode År 

Hyppighet Hvert femte år

Liste over tabeller med inndeling for hver 
tabell

Tabell G1: godstransport, etter nettsegment
Tabell G2: persontransport, etter nettsegment
Tabell G3: annet (tjenestetog osv.), etter nettsegment (valgfritt)

Frist for oversending av data 18 måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2005

Merknader 1. Medlemsstatene skal definere et sett nettsegmenter, som minst 
skal omfatte det transeuropeiske jernbanenettet (TEN) på deres 
nasjonale territorium. De skal oversende til Eurostat:

 – de geografiske koordinatene og andre data som er nødvendige 
for å kunne identifisere og kartlegge hvert nettsegment samt 
forbindelsene mellom segmentene,

 – opplysninger om egenskapene (herunder kapasiteten) ved 
togene som trafikkerer de enkelte nettsegmentene.

2. Hvert nettsegment som inngår i det transeuropeiske jernbanenettet 
(TEN), skal identifiseres ved en tilleggsegenskap i dataregisteret, 
slik at trafikken på dette nettet kan kvantifiseres.
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VEDLEGG H

STATISTIKK OVER ULYKKER

Liste over variabler og målenheter – Antall ulykker (tabell H1, H2)
– Antall omkomne (tabell H3)
– Antall alvorlig skadede (tabell H4)

Referanseperiode År 

Hyppighet Hvert år

Liste over tabeller med inndeling for hver 
tabell

Tabell H1: antall ulykker, etter ulykkestype
Tabell H2: antall ulykker i forbindelse med transport av farlig gods
Tabell H3: antall omkomne etter ulykkestype og etter personkategori
Tabell H4: antall alvorlig skadede etter ulykkestype og etter 
personkategori

Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2004

Merknader 1. Ulykkestype skal inndeles på følgende måte:
– kollisjoner (unntatt ulykker på planoverganger)
– avsporinger
– ulykker på planoverganger
– personulykker forårsaket av rullende materiell i trafikk
– brann i rullende materiell
– annet
– i alt
Ulykkestype viser til hovedulykken.

2. Tabell H2 inndeles på følgende måte:
 – Samlet antall ulykker i forbindelse med minst ett 

jernbanekjøretøy som transporterer farlig gods som definert i 
listen i vedlegg K

– Antall slike ulykker som medfører utslipp av farlig gods.

3. Personkategorier inndeles på følgende måte:
 – passasjerer
 – ansatte (herunder underleverandører)
 – andre
 – i alt.

4. Dataene i tabell H1-H4 skal framlegges for samtlige jernbaner som 
omfattes av denne forordning.

5. I de fem første årene denne forordning får anvendelse, kan 
medlemsstatene innberette disse statistikkene i samsvar med 
nasjonale definisjoner dersom det ikke foreligger data som 
er i samsvar med harmoniserte definisjoner (vedtatt etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2).
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VEDLEGG I

LISTE OVER JERNBANEFORETAK

Liste over variabler og målenheter Se nedenfor

Referanseperiode År

Hyppighet Hvert år

Liste over tabeller med inndeling for hver 
tabell

Se nedenfor

Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2003

Merknader Nedenstående opplysninger (tabell I1) skal oversendes for hvert 
jernbaneforetak det framlegges data om i samsvar med vedlegg A-H.

Disse opplysningene skal brukes til
– å kontrollere hvilke foretak som er omfattet av tabellene i vedlegg 

A-H
– vurdere i hvor stor grad den samlede jernbanevirksomheten 

omfattes av vedlegg A og C.

 

Tabell I1

Identifikasjon av datakilde

I1.1.1 Innberettende stat

I1.1.2 Referanseår

I1.1.3 Foretakets navn (valgfritt)

I1.1.4 Staten der foretaket har sitt hjemsted

Virksomhetstype

I1.2.1 Godstransport: internasjonal Ja/nei

I1.2.2 Godstransport: nasjonal Ja/nei

I1.2.3 Persontransport: internasjonal Ja/nei

I1.2.4 Persontransport: nasjonal Ja/nei

Opplysninger som inngår i vedlegg A-H

Vedlegg A Ja/nei

Vedlegg B Ja/nei

Vedlegg C Ja/nei

Vedlegg D Ja/nei

Vedlegg E Ja/nei

Vedlegg F Ja/nei

Vedlegg G Ja/nei

Vedlegg H Ja/nei
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Transportvirksomhetens nivå (valgfritt)

I1.3.1 Godstransport i alt (tonn)

I1.3.2 Godstransport i alt (tonnkilometer)

I1.3.3 Persontransport i alt (passasjerer)

I1.3.4 Persontransport i alt (passasjerkilometer)
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VEDLEGG J

KLASSIFISERING AV GODS

Følgende varegrupper skal brukes til det er fastsatt en ny klassifikasjon etter framgangsmåten fastsatt i  
artikkel 11 nr. 2.

Varegrupper
Kapittel i 
NST/R

Grupper i NST/R Betegnelse

1 0 01 Korn

2 02, 03 Poteter, andre friske eller fryste grønnsaker og frukter

3 00, 06 Levende dyr, sukkerbete

4 05 Tre og kork

5 04, 09 Tekstiler, tekstilartikler og kunstfibrer, råvarer av animalsk 
og vegetabilsk opprinnelse

6 1 11, 12, 13, 14, 16, 17 Næringsmidler og fôr

7 18 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett

8 2 21, 22, 23 Fast mineralsk brensel

9 3 31 Råolje

10 32, 33, 34 Petroleumsprodukter

11 4 41, 46 Jernmalm, jern- og stålavfall og støv fra masovner

12 45 Ikke-jernholdig malm og avfall

13 5 51, 52, 53, 54, 55, 56 Metallurgiske produkter

14 6 64, 69 Sement, kalk, bearbeidede byggematerialer

15 61, 62, 63, 65 Råmineraler og bearbeidede mineraler

16 7 71, 72 Natur- og kunstgjødsel

17 8 83 Kjemiske kullprodukter, tjære

18 81, 82, 89 Kjemiske produkter unntatt kjemiske kullprodukter og 
tjære 

19 84 Cellulose og papiravfall

20 9 91, 92, 93 Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner, apparater, 
motorer, også umonterte, samt deler

21 94 Metallvarer

22 95 Glass, glassvarer, keramiske produkter

23 96, 97 Lær, tekstiler, klær, diverse ferdige varer

24 99 Diverse varer
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VEDLEGG K

KLASSIFISERING AV FARLIG GODS

1. Eksplosive varer

2. Gasser, komprimerte, flytende eller oppløst under trykk

3. Brennbare væsker 

4.1. Brennbare faste stoffer

4.2. Selvantennelige stoffer

4.3. Stoffer som avgir brennbare gasser i kontakt med vann

5.1. Oksiderende stoffer

5.2. Organiske peroksider

6.1. Giftige stoffer

6.2. Smittefarlige stoffer

7. Radioaktivt materiale

8. Etsende stoffer

9. Diverse farlige stoffer

Merknad: Disse kategoriene er de som er definert i reglementet for internasjonal jernbanetransport av farlig gods, 
vanligvis kalt RID, innført ved rådsdirektiv 96/49/EF av 23. juli 1996 om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane 
om jarnbanetransport av farleg gods, med senere endringer(1).

(1) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 25. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2001/6/EF (EFT L 30 av 1.2.2001, s. 42)
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1192/2003

av 3. juli 2003

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 om statistikk over jernbanetransport(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk over 
jernbanetransport(1), særlig artikkel 3 nr. 2 og artikkel 4 nr. 
5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 3 i forordning (EF) nr. 91/2003 kan 
Kommisjonen tilpasse definisjonene i nevnte forordning.

2) Det er behov for ytterligere definisjoner slik at innsamling 
av data kan foregå på grunnlag av felles definisjoner i alle 
medlemsstater for å sikre harmonisering av statistikker 
over jernbanetransport.

3) I henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 91/2003 kan 
Kommisjonen tilpasse innholdet i vedleggene.

4) Spesifikasjonen i tabell H1 må endres for å sikre en klar 
angivelse av hva statistikken dekker.

5) Forordning (EF) nr. 91/2003 bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 91/2003 gjøres følgende endringer:

 1. Artikkel 3 nr. 1 skal lyde:

«1.  I denne forordning menes med

 1. «innberettende stat», den medlemsstat som oversender 
opplysninger til Eurostat,

 2. «nasjonale myndigheter», nasjonale statistikkontorer 
og andre organer som i hver medlemsstat har ansvar 
for å utarbeide fellesskapsstatistikk,

 3. «jernbane», kommunikasjonslinje i form av skinner 
som utelukkende er beregnet på jernbanekjøretøyer,

 

 4. «jernbanekjøretøy», mobilt materiell som utelukkende 
går på skinner, og som beveger seg ved egen kraft 
(trekkvogner) eller trekkes av et annet kjøretøy 
(passasjer-, post-, reisegods- og godsvogner),

 5. «jernbaneforetak», ethvert offentlig eller privat foretak 
som yter tjenester i forbindelse med jernbanetransport 
av gods og/eller passasjerer. Omfatter ikke foretak 
hvis eneste virksomhet er å yte tjenester i forbindelse 
med transport av passasjerer med tunnelbane, sporvei 
og/eller forstadsbane,

 6. «jernbanetransport av gods», transport av gods ved hjelp 
av jernbanekjøretøyer mellom laste- og lossested,

 7. «passasjertransport med jernbane», transport 
av passasjerer med jernbanekjøretøyer mellom 
påstignings- og avstigningssted. Omfatter ikke 
transport av passasjerer med tunnelbane, sporvei og/
eller forstadsbane,

 8. «tunnelbane», en elektrisk jernbane for 
passasjertransport med tilstrekkelig kapasitet til å ta 
store trafikkmengder og kjennetegnet ved særlige 
banerettigheter, tog med flere vogner, høy hastighet og 
rask akselerasjon, avansert signalsystem og fravær av 
planoverganger for å muliggjøre høy togfrekvens og 
høyt belegg på plattformene. Tunnelbaner kjennetegnes 
også ved kort avstand mellom stasjonene, vanligvis 
700-1 200 meter. «Høy hastighet» gjelder i forhold til 
sporvei og forstadsbane, og betyr her ca. 30-40 km/t på 
korte avstander og 40-70 km/t på lengre avstander,

 9. «sporvei», et skinnegående kjøretøy til passasjertransport 
på vei med over ni sitteplasser (medregnet føreren), 
som er koplet til elektriske ledere eller drevet av 
dieselmotor.

 10. «forstadsbane», en jernbane for passasjertransport som 
ofte bruker elektrisk drevne skinnegående vogner som 
kjører enkeltvis eller i korte tog på faste dobbeltspor. 
Det er vanligvis en avstand på under 1 200 meter 
mellom stasjonene/stoppestedene. Sammenlignet med 
tunnelbaner har forstadsbaner en lettere konstruksjon, er 
beregnet på mindre trafikkmengder og kjører vanligvis 
ved lavere hastigheter. Det er iblant vanskelig å skille 
klart mellom forstadsbaner og sporveier; sporveier er 
vanligvis ikke atskilt fra den øvrige trafikken, mens 
forstadsbaner kan være atskilt fra andre systemer,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 4.7.2003, S. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 20 av 22.4.2004, s. 18.

(1) EFT L 14 av 21.1.2003, s. 1.
(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

2006/EØS/30/22
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 11. «nasjonal transport», jernbanetransport mellom to steder 
(et laste-/påstigningssted og et losse-/avstigningssted) 
som ligger i innberettende stat. Transporten kan 
innebære transitt gjennom en annen stat, 

 12. «internasjonal transport», jernbanetransport mellom 
et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) 
i innberettende stat og et sted (for lasting/påstigning 
eller lossing/avstigning) i en annen stat,

 13. «transitt», jernbanetransport gjennom innbrettende stat 
mellom to steder (et laste-/påstigningssted og et losse-
/avstigningssted) utenfor innberettende stat. Transport 
som omfatter lasting/påstigning eller lossing/avstigning 
av gods/passasjerer ved grensen til innberettende 
stat fra/til et annet transportmiddel, regnes ikke som 
transitt,

 14. «jernbanepassasjer», enhver person, unntatt 
togpersonalet, som foretar en reise med jernbane. I 
forbindelse med ulykkesstatistikk medregnes personer 
som forsøker å stige på eller av et tog i bevegelse,

 15. «antall passasjerer», antall reiser foretatt av 
jernbanepassasjerer, der hver reise defineres som 
bevegelsen fra påstigningsstedet til avstigningsstedet, 
med eller uten overgang fra ett jernbanekjøretøy til et 
annet. Dersom passasjerer bruker tjenestene til flere 
enn ett jernbaneforetak, skal de om mulig bare telles 
én gang,

 16. «passasjerkilometer», målenhet som tilsvarer transport 
av én passasjer med jernbane over en avstand på 
én kilometer. Bare avstanden på innberettende stats 
nasjonale territorium tas med i beregningen,

 17. «vekt», godsmengde i tonn (1 000 kilogram). Vekten 
som skal tas i betraktning, omfatter, foruten vekten 
til godset som transporteres, vekten av emballasje, 
taravekten til containere, flak, paller samt veigående 
kjøretøyer som transporteres med jernbane ved 
kombinert transport. Dersom godset transporteres av 
flere enn ett jernbaneforetak, skal godsets vekt om 
mulig ikke telles flere enn én gang,

 18. «tonnkilometer», målenhet for godstransport som 
tilsvarer transport av ett tonn (1 000 kilogram) gods 
med jernbane over en avstand på én kilometer. Bare 
avstanden på innberettende stats nasjonale territorium 
tas med i beregningen,

 19. «tog», ett eller flere jernbanekjøretøyer som trekkes 
av ett eller flere lokomotiver eller skinnegående 
motorvogner, eller en skinnegående motorvogn som 
kjører alene under et bestemt nummer eller en bestemt 
betegnelse fra et fast startpunkt til et fast sluttpunkt. Et 
lokomotiv som kjører alene, regnes ikke som et tog,

 20. «togkilometer», målenhet som tilvarer et togs bevegelse 
over én kilometer. Avstanden som benyttes, er om mulig 
den faktisk tilbakelagte avstanden; ellers benyttes 
jernbanenettets standardavstand mellom opprinnelses- 
og bestemmelsessted. Bare avstanden på innberettende 
stats nasjonale territorium tas med i beregningen,

 21. «hel toglast», enhver forsendelse som består av én eller 
flere vognlaster som transporteres samtidig av samme 
avsender på samme stasjon, og som sendes uten 
endring i togets sammensetning til samme mottakers 
adresse på samme bestemmelsesstasjon,

 22. «hel vognlast», enhver forsendelse av gods som det 
kreves en egen vogn for, uavhengig av om den samlede 
lastekapasiteten utnyttes eller ikke,

 23. «TEU (20-fotsekvivalent)», en standardenhet basert 
på en 20-fots ISO-container (6,10 m) som benyttes 
som statistisk mål av trafikkstrøm eller -kapasitet. Én 
standard 40-fots ISO serie 1-container tilsvarer 2 TEU. 
Flak under 20 fot tilsvarer 0,75 TEU, mellom 20 fot 
og 40 fot tilsvarer 1,5 TEU, og over 40 fot tilsvarer 
2,25 TEU,

 24. «alvorlig ulykke», enhver ulykke der minst ett 
jernbanekjøretøy i bevegelse er innblandet og som 
fører til minst én omkommet eller alvorlig skadet 
person, eller til betydelig skade på materiell, spor 
eller andre installasjoner, eller omfattende forstyrrelser 
av trafikken. Ulykker i verksteder, lagre og depoter 
medregnes ikke,

 25. «ulykke som fører til alvorlig personskade», enhver 
ulykke der minst ett jernbanekjøretøy i bevegelse er 
innblandet og som fører til minst én omkommet eller 
alvorlig skadet person. Ulykker i verksteder, lagre og 
depoter medregnes ikke,

 26. «omkommet person», en person som omkommer 
umiddelbart eller som dør innen 30 dager som følge av 
en ulykke, unntatt selvmord,

 27. «alvorlig skadet person», en skadet person som 
innlegges på sykehus i mer enn 24 timer som følge av 
en ulykke, unntatt selvmord,

 28. «ulykke i forbindelse med transport av farlig gods», en 
ulykke eller hendelse som skal rapporteres i henhold til 
RID/ADR avsnitt 1.8.5,

 29. «selvmord», en handling der en person forsettlig skader 
seg selv med døden til følge, slik det er registrert og 
klassifisert av vedkommende nasjonale myndighet,

 30. «selvmordsforsøk», en handling der en person forsettlig 
skader seg selv med alvorlig personskade som følge, 
men ikke død, slik det er registrert og klassifisert av 
vedkommende nasjonale myndighet.»

2. Vedlegg H erstattes med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 3. juli 2003.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG H

STATISTIKK OVER ULYKKER

Liste over variabler og målenheter — antall ulykker (tabell H1, H2)

— antall omkomne (tabell H3)

— antall alvorlig skadede (tabell H4)

Referanseperiode År

Hyppighet Hvert år

Liste over tabeller med inndeling for hver 
tabell

Tabell H1: antall alvorlige ulykker og antall ulykker som fører til 
alvorlig personskade (valgfritt), etter ulykkestype

Tabell H2: antall ulykker i forbindelse med transport av farlig gods

Tabell H3: antall omkomne etter ulykkestype og etter personkategori

Tabell H4: antall alvorlig skadede etter ulykkestype og etter 
personkategori

Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden

Første referanseperiode 2004

Merknader 1. Ulykkestype inndeles på følgende måte:

— kollisjoner (unntatt ulykker på planoverganger)

— avsporinger

— ulykker på planoverganger

— personulykker forårsaket av rullende materiell i trafikk

— brann i rullende materiell

— annet

— i alt

Ulykkestype viser til hovedulykken.

2. Tabell H2 inndeles på følgende måte:

 — samlet antall ulykker i forbindelse med minst ett jernbane-
kjøretøy som transporterer farlig gods som definert i listen i 
vedlegg K

 — antall slike ulykker som medfører utslipp av farlig gods

3. Personkategorier inndeles på følgende måte:

 — passasjerer

 — ansatte (herunder underleverandører)

 — andre

 — i alt

4. Dataene i tabell H1-H4 skal framlegges for samtlige jernbaner som 
omfattes av denne forordning.

5. I de fem første årene denne forordning får anvendelse, kan med-
lemsstatene innberette disse statistikkene i samsvar med nasjonale 
definisjoner dersom det ikke foreligger data som er i samsvar med 
harmoniserte definisjoner (vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 11 nr. 2).»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1444/2002

av 24. juli 2002

om endring av kommisjonsvedtak 2000/115/EF om definisjoner av kjennetegn, unntak fra definisjonene samt regioner og 
områder med hensyn til undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i landbruket(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av 
29. februar 1988 om tilrettelegging av Fellesskapets 
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket(1), 
sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 143/2002(2), 
særlig artikkel 8 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Resultatene av Fellesskapets undersøkelser om strukturen 
til driftsenheter i landbruket, fastsatt i forordning (EØF) 
nr. 571/88, kan bare være samsvarende for hele Det 
europeiske fellesskap dersom begrepene oppført i listen 
over kjennetegn forstås og anvendes likt.

2) Listen over kjennetegn for undersøkelsen ble endret 
ved forordning (EF) nr. 143/2002 med henblikk på 
organiseringen av Fellesskapets undersøkelser om 
strukturen til driftsenheter i landbruket for 2003, 2005 og 
2007.

3) Nye variabler er blitt tilføyd i listen over kjennetegn, og 
utviklingen innenfor landbruket har gjort det nødvendig 
å revidere definisjonene av visse eldre variabler.

4) Listen over unntak fra Fellesskapets definisjoner som 
skyldes spesielle forhold i visse medlemsstater, må også 
revideres.

5) Avgrensingen av administrative regioner og områder er 
endret i visse medlemsstater. Listen over regioner og 
områder som skal anvendes i Fellesskapets undersøkelser 
om strukturen til driftsenheter i landbruket, må derfor 
revideres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, 
nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF(3) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2000/115/EF(4) erstattes med 
vedlegg I til denne forordning. Dette vedlegg inneholder de 
fellesskapsdefinisjoner som skal anvendes i Fellesskapets 
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket, 
sammen med tilhørende forklaringer og eksempler.

Artikkel 2

Vedlegg III til kommisjonsvedtak 2000/115/EF erstattes med 
vedlegg II til denne forordning. Dette vedlegg inneholder 
unntak fra fellesskapsdefinisjonene som skyldes spesielle 
forhold i visse medlemsstater.

Artikkel 3

De regioner og områder i Italia som er angitt i vedlegg IV til 
vedtak 2000/115/EF skal erstattes i samsvar med vedlegg III 
til denne forordning. Disse regioner og områder skal også 
anvendes på resultatene av basisundersøkelsen for 1999/2000.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse på Fellesskapets undersøkelser om 
strukturen til driftsenheter i landbruket fra og med 2003.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 38 av 12.2.2000, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 20 av 22.4.2004, s. 19.

(1) EFT L 56 av 2.3.1988, s. 1.
(2) EFT L 24 av 26.1.2002, s. 16.

(3) EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.
(4) EFT L 38 av 12.2.2000, s. 1.

2006/EØS/30/23
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2002.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

DEFINISJONER OG FORKLARINGER VEDRØRENDE LISTEN OVER KJENNETEGN SOM SKAL 
BRUKES VED FELLESSKAPETS UNDERSØKELSER OM STRUKTUREN TIL DRIFTSENHETER I 

LANDBRUKET

(I = definisjoner, II = forklaringer)

DRIFTSENHET I LANDBRUKET

I.  En teknisk og økonomisk enhet som er under én ledelse, og som produserer landbruksvarer. 
Andre utfyllende varer og tjenester (utenfor landbruket) kan også leveres av driftsenheten.

II. 

 1.  En driftsenhet i landbruket defineres ved følgende kjennetegn:

 1.1.  Produksjon av landbruksvarer

  Med «landbruksvarer» menes de varer som er angitt i vedlegg II.

 1.2.  Egen ledelse

  Det regnes også som én ledelse dersom den utgjøres av to eller flere personer sammen.

 1.3.  Teknisk og økonomisk enhet

  Denne kjennetegnes vanligvis av felles bruk av arbeidskraft og produksjonsmidler 
(maskiner, bygninger, jord osv.).

 2.  Særlige tilfeller

 2.1. a) Når en driftsenhet av skattemessige eller andre grunner er fordelt på flere personer, 
men fremdeles har felles ledelse (én felles driftsleder) og følgelig kan betraktes som 
én økonomisk enhet, regnes den som én driftsenhet,

  b) når flere driftsenheter (som tidligere utgjorde flere selvstendige driftsenheter) er 
samlet under ledelse av én enkelt gårdbruker, regnes de som én driftsenhet dersom de 
har en felles driftsleder eller dersom de ellers bruker samme arbeidskraft og utstyr.

 2.2. Når en jordparsell som den tidligere innehaveren har forbeholdt seg da driftsenheten ble 
overdradd til hans etterfølger (arving, forpakter, osv.),

 a) regnes den med i etterfølgerens driftsenhet dersom den beholdte jorden drives 
sammen med resten av driftsenheten, og dersom det brukes samme arbeidskraft og 
samme produksjonsmidler som i resten av driftsenheten,

 b) anses den som tilhørende overdragerens driftsenhet, dersom parsellen vanligvis 
drives med arbeidskraften og produksjonsmidlene på denne driftsenheten.

 2.3.  Følgende regnes som driftsenheter i landbruket dersom de oppfyller de ovennevnte 
kriterier i definisjonen av en driftsenhet i landbruket:

 a) avlsstasjoner for okser, råner og bukker og værer, stutterier og rugerier,

 b) driftsenheter i forbindelse med forskningsinstitutter, sykehus og opptreningssentre, 
trossamfunn, skoler og fengsler,

 c) driftsenheter som utgjør en del av industriforetak,
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 d) fellesjord bestående av permanent kulturbeite og eng, hagebruksareal eller andre 
arealer, forutsatt at slike arealer drives som en driftsenhet av vedkommende lokale 
myndighet (for eksempel ved at andres dyr kan gå på beite mot betaling). Følgende 
regnes ikke med:

 – overdratt fellesjord (C/3),

 – forpaktet fellesjord (C/2).

 2.4.  Følgende regnes ikke som driftsenheter i landbruket, med mindre de driver annen 
virksomhet som innebærer at de kan regnes med:

 a) ridestaller, jord brukt til trening av veddeløpshester, uten avlsvirksomhet,

 b) kenneler,

 c) dyremarkeder, slakterier osv. (uten oppdrett).

 2.5.  Separate driftsenheter kan slå sammen sine ressurser til et særskilt fellesforetak som 
drives atskilt fra de driftsenhetene som deltar i dette fellesforetaket (hoveddriftsenhetene). 
Disse foretakene kan for eksempel være felles frukthager, felles fjøs, felles bygninger 
for melkeproduksjon. Det dreier seg da om delfusjoner, og disse fellesforetakene kalles 
«fellesenheter for ett bestemt produkt». «Fellesenheter for ett bestemt produkt» behandles 
som driftsenheter som er uavhengige av hoveddriftsenhetene, dersom de hovedsakelig 
drives med egne produksjonsfaktorer (og ikke hovedsakelig med produksjonsfaktorene til 
«hoveddriftsenhetene»).

A.   DRIFTSENHETENS GEOGRAFISKE BELIGGENHET

II.  Driftsenheten og alle opplysninger i tilknytning til denne skal anses å ligge i det område, den 
kommune eller det delområde der den har sitt hovedkvarter (A/1).

 Hovedkvarteret til driftsenheten defineres i samsvar med medlemsstatens egne regler.

 Dersom driftsenheten bare delvis befinner seg i en viss type område (for eksempel et vanskeligstilt 
område), skal den grupperes etter det området som størstedelen av driftsenheten tilhører, eller 
etter det området der driftsenhetens hovedkvarter befinner seg. En av disse reglene bør velges og 
anvendes for alle driftsenhetene og for hver av rubrikkene A/1-A/3.

A/1  Undersøkelsesområde

I.  Hver driftsenhets geografiske beliggenhet skal beskrives ved hjelp av en kode som angir stat, 
region og undersøkelsesområde.

II.  De regioner og områder som benyttes i undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i 
landbruket, er oppført i vedlegg IV.

A/1 a)  Kommune eller delområde

I.  Den geografiske beliggenhet beskrives ved hjelp av en kode som angir kommunen eller 
delområdet, noe som gjør det mulig å legge sammen resultatene for ulike soner på regionalt 
plan.

II.  Kodene for kommuner eller delområder skal svare til nivå 4 eller 5 i nomenklaturen over regionale 
statistikkenheter (NUTS). Dersom disse kodene ikke kan meddeles, skal medlemsstatene i stedet, 
for hver driftsenhet, oversende de opplysninger som er angitt under A/2, A/2 a) og A/3.
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A/2  Vanskeligstilt område

I.  Et område som på undersøkelsesdagen anses som vanskeligstilt i henhold til artikkel 18, 19 og 20 
i rådsforordning (EF) nr. 1257/1999(1) (og eventuelt de nyeste lovbestemmelser), som er oppført 
på Fellesskapets liste over vanskeligstilte landbruksområder, og som medlemsstatene har gitt 
underretning om i henhold til nevnte forordning.

II.  Vanskeligstilte områder omfatter fjellområder (A/2 a)), områder med særlige problemer samt 
andre vanskeligstilte områder.

A/2 a)  Fjellområde

I.  Et område som på undersøkelsesdagen anses som et fjellområde i henhold til artikkel 18 i 
rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 (og eventuelt de nyeste lovbestemmelser), som er oppført 
på Fellesskapets liste over vanskeligstilte landbruksområder, og som medlemsstatene har gitt 
underretning om i henhold til nevnte forordning.

A/3  Landbruksarealer underlagt miljørestriksjoner

I.  Et område som på undersøkelsesdagen anses som et landbruksareal underlagt miljørestriksjoner 
i henhold til artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1257/1999 (og eventuelt de nyeste 
lovbestemmelser).

II.  Gårdbrukere kan få dekket utgifter og tap av inntekt som følge av at deres landbruksarealer 
er pålagt miljørestriksjoner. Disse restriksjonene skal være pålagt som følge av begrensinger i 
landbruksdriften etter innføring av fellesskapsregler for miljøvern.

 Arealer med begrensninger som utelukkende bygger på nasjonale eller regionale regler, er 
unntatt.

 Arealene kan ligge i vanskeligstilte områder.

 Disse arealene er hovedsakelig Natura 2000-områder, dvs. særlige bevarings-/verneområder med 
truede habitater og arter (etter rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og 
ville dyr og planter (EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7-50)).

B.  DRIFTSENHETENS RETTSLIGE FORM OG LEDELSE (på undersøkelsesdagen)

B/1 og B/2  Den juridisk og økonomisk ansvarlige for driftsenheten: gårdbrukeren

I.  Gårdbrukeren er den fysiske person, gruppe av fysiske personer eller juridiske person som driver 
driftsenheten i sitt navn, og som er juridisk og økonomisk ansvarlig for driftsenheten, dvs. som 
tar den økonomiske risiko ved driftsenheten. Gårdbrukeren kan være eier, forpakter, langsiktig 
forpakter, brukshaver eller bestyrer.

II.  Det juridiske og økonomiske ansvaret defineres i samsvar med medlemsstatens egne dokumenterte 
regler.

 Gårdbrukeren kan ha overdratt all eller deler av sin beslutningsmyndighet over den daglige 
økonomiske og produksjonsmessige drift til en driftsleder.

 Ved samdrift (se C/3 a)) regnes samdriftsgårdbrukeren som gårdbruker, ikke som eier.

 Bare de deleiere i en gruppedriftsenhet som deltar i landbruksarbeidet (se L/1-L/6) på 
driftsenheten, skal regnes som gårdbrukere.

(1) EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80.
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B/01 a) og b)  Fysisk person

I.  En enkeltperson (eneansvarlig gårdbruker) eller en gruppe personer (deleiere i en 
gruppedriftsenhet).

II.  Spørsmålet om en gårdbruker er en «fysisk» eller en «juridisk» person er viktig for grupperingen 
av driftsenheter i følgende kategorier:

 Driftsenheter der gårdbrukeren er:

 a) en fysisk person og eneansvarlig gårdbruker på en selvstendig driftsenhet,

 b) en gruppe fysiske personer som utgjør en gruppe deleiere i en «gruppedriftsenhet»,

 c) en juridisk person.

 I lovgivningen i visse medlemsstater betraktes en «juridisk» person (et selskap) som en «fysisk» 
person eller en gruppe av «fysiske» personer av skattemessige og/eller rettslige grunner. Dette 
gjelder vanligvis alle foretak der en av eller alle medlemmene står fullt ut ansvarlig for foretakets 
gjeld. I slike tilfeller kan medlemsstatene gruppere en slik «juridisk» person under «eneansvarlige 
gårdbrukere» eller «gruppedriftsenheter». Disse valgene må gjøres på bakgrunn av dokumenterte 
regler som er uttrykkelige og ensartede.

B/1 a)  En fysisk person som er eneansvarlig gårdbruker på en selvstendig driftsenhet

I.  En enkeltperson og fysisk person som er gårdbruker på en driftsenhet som ikke er tilknyttet andre 
driftsenheter, verken ved felles ledelse eller ved lignende ordninger.

II.  Denne gårdbrukeren kan selv ta alle avgjørelser med hensyn til driftsenheten.

 Ektefeller eller nære familiemedlemmer som eier eller forpakter en driftsenhet sammen, bør 
vanligvis regnes for å ha en selvstendig driftsenhet som ledes av en eneansvarlig gårdbruker.

 To personer som lever sammen som ektefeller uten å være gift, betraktes også som ektefeller 
dersom de har rettslig status som ektefeller i de respektive medlemsstater.

 Følgende personer skal bl.a. regnes som eneansvarlige gårdbrukere: søsken, medarvinger osv. 
dersom de ikke har inngått en avtale eller skattemessig og/eller juridisk betraktes som medeiere 
i en gruppedriftsenhet eller som et rettssubjekt etter medlemsstatens lovgivning.

 Dersom et selskap (en juridisk person) eies av én enkelt fysisk person og betraktes som en fysisk 
person av medlemsstaten (se definisjonen av «fysisk person»), regnes det som en driftsenhet med 
eneansvarlig gårdbruker.

 Dersom én enkelt person har det fulle juridiske og økonomiske ansvar for driftsenheten, regnes 
han eller hun som eneansvarlig gårdbruker, selv om driftsenheten ellers oppfyller kriteriene for 
en gruppedriftsenhet.

B/1 b)  Én eller flere fysiske personer som er deleier(e) i en gruppedriftsenhet

I.  Én eller flere deleiere i en gruppedriftsenhet er fysiske personer som eier, forpakter eller på annen 
måte sammen driver én driftsenhet, eller sammen driver sine egne driftsenheter som om det var 
én driftsenhet. Samarbeidet må utføres i samsvar med lovgivningen eller etter skriftlig avtale.

II.  Dersom et selskap (en juridisk person) eies av flere fysiske personer og betraktes som en fysisk 
person av medlemsstaten, regnes det som en gruppedriftsenhet.
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 Medlemsstater som velger ikke å registrere opplysninger om gruppedriftsenheter, skal samle alle 
opplysninger om alle driftsenheter der gårdbrukerne er fysiske personer, under B/1 a), uansett om 
de er «gruppedriftsenheter» som definert her, eller ikke. Dersom én eller flere fysiske personer 
som fungerer som gårdbruker på en driftsenhet, regnes bare en av dem som gårdbruker (for 
eksempel den som bærer størst del av risikoen, eller som deltar mest i ledelsen av driftsenheten. 
Dersom slike kriterier likevel ikke er tilstrekkelige til å peke ut én gårdbruker, bør valget 
bygge på et annet kriterium, for eksempel alder). Alle data som kreves for gårdbrukerne, skal 
registreres for denne personen. Denne personen vil også regnes som driftsenhetens driftsleder. 
Alle andre personer som arbeider på driftsenheten, registreres under L/4 «arbeidskraft som ikke 
er familiemedlemmer», uansett hvilken familietilknytning de har til gårdbrukerne.

B/1 c)  Juridisk person

I.  Et annet rettssubjekt enn en fysisk person, men som har alminnelige rettigheter og plikter som 
en enkeltperson, for eksempel mulighet til å reise sak eller være part i en sak (alminnelig rettslig 
handleevne).

II.  Juridiske personer kan være offentlig- eller privatrettslige, for eksempel:

 – stat, regioner, kommuner osv.,

 – kirken og dens institusjoner,

 – andre lignende offentlige eller halvoffentlige institusjoner,

 – alle handelsforetak, unntatt dem som er omhandlet under B/1 a) eller b), særlig private 
aksjeselskaper, herunder kooperativer,

 – alle aksjeselskaper (foretak som utsteder aksjer),

 – stiftelser (organer som forvalter midler til visse formål som ofte er sosiale eller 
filantropiske),

 – andre selskaper enn private aksjeselskaper,

 – alle andre foretak av lignende type.

B/2  Driftslederen

I.  Den fysiske person som er ansvarlig for den normale, daglige økonomiske og produksjonsmessige 
drift av den aktuelle driftsenheten.

II.  Driftslederen er vanligvis, men ikke alltid, samme person som gårdbrukeren dersom sistnevnte er 
en fysisk person.

 Dersom gårdbrukeren ikke også er driftsleder, har han eller hun overlatt driften av enheten til en 
annen. Det kan for eksempel være til et familiemedlem (B/2 a)) eller til ektefellen (B/2 b)), men 
også til en person som ikke har familietilknytning til gårdbrukeren.

 Bare én person kan være driftsleder på driftsenheten.

 Alle opplysninger om gruppedriftsenheter som kreves for driftsledere, skal registreres for den 
person som regnes som gårdbrukeren.

B/2 a)  Familiemedlemmer

I.  Som gårdbrukerens familiemedlemmer regnes vanligvis ektefelle, slektninger i rett opp- og 
nedadstigende linje (herunder inngiftede og adopterte) samt gårdbrukerens eller hans/hennes 
ektefelles søsken.

II.  Gårdbrukeren selv regnes ikke med blant familiemedlemmene.
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B/3  Driftslederens landbruksutdanning

 Bare ett nivå (det høyeste) registreres for hver person.

 B a r e  p r a k t i s k  l a n d b r u k s e r f a r i n g

I.  Erfaring tilegnet ved praktisk arbeid på en driftsenhet i landbruket.

 G r u n n l e g g e n d e  l a n d b r u k s u t d a n n i n g

I.  All avsluttet utdanning på en landbruksskole for grunnleggende landbruksutdanning, og/eller 
ved et utdanningssenter med spesialisering i visse fag (herunder hagebruk, vindyrking, skogbruk, 
fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi og beslektede fag).

II.  Fullført læretid innenfor landbruk regnes også som grunnleggende utdanning.

 F u l l s t e n d i g  l a n d b r u k s u t d a n n i n g

I.  All utdanning som varer i minst to år eller tilsvarende etter obligatorisk utdanning (se L/1-
L/6 «Alder da skoleplikten opphører»), og som fullføres ved landbruksskole, universitet eller 
annen institusjon for høyere utdanning innenfor landbruk, hagebruk, vindyrking, skogbruk, 
fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi eller et beslektet fag.

C.  LEIEFORHOLD OG DRIFTSMETODE

C/01-C/03  Landbruksareal i drift

I.  Det samlede areal av dyrkbar mark, permanent kulturbeite og eng, permanente vekster og 
kjøkkenhager.

C/1  Selveierdrevet landbruksareal

I.  Landbruksareal som drives av den undersøkte driftsenheten, og som er gårdbrukerens eiendom 
eller drives av ham eller henne som brukshaver eller langsiktig forpakter, eller under annet 
tilsvarende leieforhold.

II.  Jord som er tildelt en landbruksarbeider (slik at han kan dyrke den) som en del av hans lønn, 
regnes til driftsenheten som foretar en slik tildeling, med mindre landbruksarbeideren bruker sine 
egne produksjonsmidler.

 Jordparseller som beholdes av den tidligere gårdbrukeren (se «Driftsenhet i landbruket», nr. 2.2), 
regnes til driftsenheten dersom den beholdte jorden drives sammen med resten av driftsenheten, 
og dersom det hovedsakelig brukes samme arbeidskraft og samme produksjonsmidler som på 
resten av driftsenheten.

 Beiteretter på felles beitemark skal imidlertid ikke tas med, for eksempel på kommunale eller 
kooperative beitemarker (slike områder er ikke en del av driftsenheten og omfattes derfor ikke 
av undersøkelsen).

C/2  Forpaktet landbruksareal

I.  Jord som forpaktes av driftsenheten mot et fast vederlag avtalt på forhånd (i kontanter, naturalia 
eller annet), og som det er inngått forpaktningsavtale (skriftlig eller muntlig) for. Et areal kan 
bare forpaktes til én driftsenhet. Dersom et areal forpaktes til flere driftsenheter i løpet av 
referanseåret, regnes det vanligvis til den driftsenheten som det har vært tilknyttet i lengst tid i 
løpet av referanseåret.

II.  Den forpaktede jorden kan bestå av:

 – en hel driftsenhet,

 – enkelte jordparseller.

 Jord som forpaktes, kan ikke regnes som del av eierens driftsenhet, men alltid som en del 
av forpakterens driftsenhet. Eventuelle dyr på den forpaktede jorden regnes for å tilhøre den 
driftsenheten som eier dyrene.
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 Dette omfatter også jordparseller eller driftsenheter som gårdbrukeren forpakter for sin egen 
familie (bortforpaktning), dersom disse arealene dyrkes som en del av driftsenheten som 
undersøkes. Det omfatter også jord fra en annen driftsenhet som gårdbrukeren disponerer som 
vederlag for et visst antall arbeidstimer, med mindre det dreier seg om jord som stilles til rådighet 
for en landbruksarbeider som en form for lønn. I motsetning til jord som stilles til rådighet for en 
landbruksarbeider som en form for lønn, og som inngår i driftsenhetens vekselbruk, vil en slik 
forpaktningsavtale ikke bare angi størrelsen på jorden, men også dens beliggenhet og nøyaktige 
avgrensning.

 Forpaktet jord som også er videreforpaktet til tredjemann, skal regnes som del av tredjemanns 
driftsenhet, ettersom den ikke utgjør en del av den driftsenheten som undersøkes.

C/3  Landbruksareal med samdrift eller andre driftsformer

C/3 a)  Landbruksareal med samdrift

I.  Jord (eventuelt en hel driftsenhet) som dyrkes i fellesskap av jordeieren og en gårdbruker i 
henhold til en muntlig eller skriftlig samdriftsavtale. Avkastningen (økonomisk eller fysisk) til 
arealet med samdrift deles mellom to parter i samsvar med en avtalt fordeling.

II.  Dette omfatter bl.a.:

 Colonia parziaria — hele driftsenheter

 I colonia parziaria i form av en hel driftsenhet er denne overlatt til et familieoverhode, som ved 
hjelp av familiemedlemmene (gårdsfamilien) forplikter seg til å utføre alt arbeid som kreves på 
driftsenheten, til å bære en del av utgiftene og til å dele produksjonen, i et bestemt forhold, med 
den som har stilt driftsenheten til rådighet.

C/3 b)  Landbruksareal med andre leieforhold

I.  Andre leieforhold som ikke dekkes av C/1, C/2 og C/3 a).

II.  Dette omfatter bl.a.:

1. Jord som eieren har overlatt gårdbrukeren til dyrking

– i kraft av hans eller hennes yrke eller stilling (skogvokter, prest, lærer osv.),

– og som er blitt tildelt driftsenheten av den kommunale forvaltningen eller andre 
institusjoner, for eksempel felles beiteområder fordelt i forhold til arealet (må ikke 
forveksles med beiterett),

2. Jord som driftsenheten driver vederlagsfritt (for eksempel jord som tilhører nedlagte 
driftsenheter, og som drives av driftsenheten som omfattes av undersøkelsen),

3. Colonia parziaria — enkeltparseller.

 I colonia parziaria i form av enkeltparseller stilles bare én eller flere jordparseller til 
rådighet, og disse brukes på samme vilkår som de som er beskrevet under bokstav a).

C/5  Driftssystemer og -metoder

C/5 a), d) og e) Økologisk landbruk

I.  Det skal samles inn opplysninger om hvorvidt driftsenheten driver landbruk i samsvar med 
visse standarder og regler fastlagt i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(1), sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2002(2), eller eventuelt de nyeste lovbestemmelser om 
«økologisk produksjonsmetode for landbruksvarer og slik angivelse på landbruksvarer og 
næringsmidler» og/eller tilsvarende nasjonale regler for økologisk produksjon.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(1) EFT L 75 av 16.3.2001, s. 21
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II.  I ovennevnte forordning harmoniseres reglene for merking, produksjon og kontroll 
av landbruksvarer som er påført eller skal påføres angivelser som viser til økologiske 
produksjonsmetoder. Etter forordningens bestemmelser må produksjonen skje på en slik måte at 
parsellene, samt produksjons- og lagringslokalene, er klart atskilt fra de enheter der produksjonen 
ikke er i samsvar med reglene for økologisk landbruk.

 I tilfeller der økologiske produksjonsmåter bare brukes på en del av driftsenhetens landbruksareal 
eller husdyrbestand, skal bare denne spesifikke delen av arealet og husdyrbestanden registreres 
her.

C/5 a)  Den del av driftsenhetens landbruksareal som drives med økologiske produksjonsmetoder

I.  Den del av driftsenhetens landbruksareal som fullt ut drives i samsvar med prinsippene for 
økologisk produksjon som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91.

II.  Forordningen skiller mellom arealer som fullt ut er i samsvar med de fastsatte reglene, og arealer 
som fremdeles befinner seg i en omleggingsperiode. Bare produkter som stammer fra arealer som 
fullt ut er omlagt etter prinsippene for økologisk produksjon, kan markedsføres med en merking 
som henviser til økologiske produksjonsmetoder.

 Under denne rubrikk registreres bare de arealer som har gjennomgått hele omleggingsperioden 
(se C/5 d)).

C/5 d)  Den del av driftsenhetens landbruksareal som er under omlegging til økologiske 
produksjonsmetoder

I.  Den del av driftsenhetens landbruksareal som drives med økologiske produksjonsmetoder, men 
der den nødvendige omleggingsperioden som kreves for at produksjonen fullt skal være i samsvar 
med prinsippene for økologisk produksjon i den enkelte driftsenhet som fastsatt i vedlegg I til 
forordning (EØF) nr. 2092/91, ennå ikke er fullført.

II.  Under denne rubrikk registreres bare de arealer som har gjennomgått hele omleggingsperioden 
(se C/5 a)).

C/5 e)  Driftsenheter som også benytter økologiske produksjonsmetoder i husdyrproduksjon

I.  Driftsenheter der hele eller deler av husdyrproduksjonen fullt ut er i samsvar med prinsippene 
for økologisk produksjon i den enkelte driftsenhet som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) 
nr. 2092/91, eller er under omlegging til slik produksjon.

II.  Etter denne forordning skal normalt all husdyrproduksjon på en driftsenhet være i samsvar med 
reglene for økologisk produksjon. Bare i tilfeller der bygninger, parseller og arter er klart atskilt, 
kan en del av husdyrproduksjonen foregå etter andre metoder.

C/5 c)  Støtte til miljøvennlig landbruk

I.  All støtte som ytes til en driftsenhet innenfor rammen av en medlemsstats ordning i samsvar med 
artikkel 22-24 i forordning (EF) nr. 1257/1999 eller eventuelt de nyeste lovbestemmelser. All 
støtte til lignende ordninger i henhold til eldre fellesskapsregelverk, skal tas med. Støtte bare til 
økologisk landbruk skal ikke tas med.

II.  I samsvar med forordning (EF) nr. 1257/99 kan det ytes støtte til produksjonsmetoder innenfor 
landbruket som verner miljøet og bevarer kulturlandskapet (miljøvennlig landbruk) gjennom:

 – måter å utnytte landbruksarealet på som er forenlige med vern og forbedring av miljøet, 
landskapet og dets særpreg, naturressurser, jordbunnen og det genetiske mangfold,
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 – ekstensivering av driftsmetodene i landbruket og av forvaltningen av beitesystemer med 
lav utnyttingsgrad,

 – bevaring av dyrkingsområder av stor natur- og miljømessig verdi,

 – vedlikehold av landskapselementer og historiske verdier på landbruksarealer,

 – bruk av miljøplanlegging i landbruket.

 Det kan ytes støtte til gårdbrukere som forplikter seg til å drive miljøvennlig landbruk i minst 
fem år (eller i lengre perioder om nødvendig). Slike forpliktelser skal innebære mer enn det som 
er vanlig for god landbrukspraksis, og omfatte tjenester som ikke ytes gjennom andre støttetiltak, 
for eksempel markedsstøtte eller utjevningstilskudd.

 Støtten beregnes på grunnlag av tapt inntekt, tilleggskostnader som følge av forpliktelsene, samt 
behovet for stimuleringstiltak.

 Lignende støtteordninger er iverksatt i samsvar med eldre fellesskapsregelverk. Med tanke på de 
langsiktige forpliktelsene som er inngått i henhold til disse ordningene, kan de gjelde i mange år. 
Slik støtte skal også registreres under denne rubrikk.

D.-H. SAMLET AREAL

I  Det samlede driftsarealet (D-H) omfatter landbruksarealet i drift (D-G) som drives av 
driftsenheten, samt andre arealer (H).

II.  Del I inneholder mer utførlige opplysninger om driften av visse arealer som allerede er tatt med 
under D-H. Arealer som er registrert under I, kan derfor ikke legges sammen med andre arealer, 
ettersom de da vil bli registrert to ganger.

 Landbruksarealet i drift omfatter arealene med hovedvekster som høstes i undersøkelsesåret.

 Av hensyn til inndelingen av den samlede arealbruken skal hvert areal bare angis én gang.

 Permanente vekster og flerårige vekster (for eksempel asparges, jordbær eller busker) skal regnes 
med fra det året da de plantes, selv om de ennå ikke gir avkastning.

 Dyrket sopp (I/2) skal ikke regnes med i det samlede arealet.

 Ved samdyrking av vekster (I/5) skal landbruksarealet i drift fordeles forholdsmessig mellom de 
ulike vekstene etter hvor stort areal hver av dem trenger.

 Landbruksarealer som kombineres med skogmark, deles opp på samme måte.

 Dette prinsippet gjelder ikke vekster i blanding (dvs. vekster som dyrkes og høstes sammen på 
samme areal, for eksempel blandingskorn) eller vekster som dyrkes etter hverandre (for eksempel 
kløver sådd sammen med bygg for senere høsting).

 Dersom en av de samdyrkede vekstene ikke har noen betydning for driftsenheten, skal ikke denne 
regnes med ved arealfordelingen.

 Det kan gjøres unntak fra prinsippet om forholdsmessig fordeling når resultatene ellers ikke 
ville ha blitt tilfredsstillende, forutsatt at reglene fastsatt av medlemsstatene i samråd med 
Kommisjonen, overholdes.

 Vekster som dyrkes etter hverandre, registreres bare under overskriften I/1. Under overskriftene 
D-G skal ikke arealet for hver enkelt av vekstene som dyrkes etter hverandre, beregnes, men 
arealet regnes til den ene veksten som anses for å være hovedvekst. Dersom flere vekster 
dyrkes etter hverandre på samme areal i løpet av et høstingsår, skal den veksten som gir størst 
avkastning, regnes som hovedvekst. Dersom dette kriteriet ikke gjør det mulig å fastsette hva 
som er hovedveksten, skal den veksten som har vært dyrket på jorden i lengst tid, regnes som 
hovedvekst.
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D.  DYRKBAR MARK

I.  Jord som bearbeides regelmessig (pløyes eller oppdyrkes), vanligvis som en del av et 
vekselbruk.

II.  Med vekselbruk menes at vekstene på en viss mark følger andre vekster etter en på forhånd 
fastlagt plan. Vanligvis endres vekstene hvert år, men de kan også være flerårige. For å skille 
dyrkbar mark fra permanente vekster (G) eller permanent kulturbeite og eng (F), benyttes en 
terskelverdi på fem år. Dette innebærer at dersom en mark benyttes til samme vekst i fem år eller 
lenger, uten at den forrige veksten i mellomtiden fjernes og en ny vekst plantes, regnes den ikke 
som dyrkbar mark.

 Visse vekster som vanligvis regnes som grønnsaker, prydplanter eller industriplanter (for 
eksempel asparges, roser, prydplanter som dyrkes på grunn av blomster eller blader, jordbær, 
humle) hører inn under denne kategorien, selv om de opptar marken i mer en fem år.

 Dyrkbar mark omfatter vekstkategoriene D/1-D/20 og D/23-D/35, brakkmark uten tilskudd 
(D/21) og brakkmark med brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte (D/22).

 Arealer med industriplanter som dyrkes på brakklagt mark, hører inn under plantenes respektive 
overskrifter, samt under I/8 b).

D/1-D/8  Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn)

II.  Korn som er høstet som grønnfôr eller brukt i umoden tilstand til fôr, skal ikke tas med. Disse 
hører inn under D/18.

D/1  Vanlig hvete og spelthvete

I.  Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L og Triticum monococcum L.

D/2  Durumhvete

I.  Triticum durum Desf.

D/3  Rug

I.  Secale cereale L.

 Herunder blandinger av rug og andre kornslag som sås om høsten.

D/4  Bygg

I.  Hordeum vulgare L.

D/5  Havre

I.  Avena sativa L.

 Herunder blandinger av havre og andre kornslag som sås om våren.

D/6  Maiskorn

I.  Mais (Zea mays L.) som høstes til korn.

II.  Mais som høstes for hånd, med maisplukker, maisskrellemaskin eller skurtresker, uansett 
bruksformål, herunder korn til ensilasje. Mais som høstes sammen med deler av kolben, men som 
har et vanninnhold på minst 20 % og brukes til ensilasje (såkalt corn-cob-mix, CCM) skal også 
tas med her.

 Sukkermaiskolber til konsum hører inn under D/14.
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D/7  Ris

I.  Oryza sativa L.

D/8  Andre kornslag til produksjon av korn

I.  Kornslag som sås som enkeltavlinger og høstes i tørr tilstand, og som ikke ellers er registrert 
under D/1-D/7.

II.  Vekster som skal registreres her, omfatter bl.a. følgende: sorghum (Sorghum bicolor × Sorghum 
sudanense.), rughvete (Triticosecale Wittmack) og hirse (Panicum miliaceum L.). Bokhvete 
(Fagopyrum esculentum.) og kanarifrø (Phalaris canariensis L.) skal også tas med her, ettersom 
de dyrkes og bearbeides på samme måte som korn.

D/9  Proteinvekster til produksjon av korn (herunder frø samt blandinger av belgfrukter og 
korn)

I.  Vekster som sås og høstes hovedsakelig for sitt proteininnhold.

II.  Proteinvekster til høsting i umoden tilstand hører inn under D/14 eller D/18, avhengig av bruken. 
Disse vekstene består hovedsakelig av belgvekster.

D/9 e)  Erter, bønnevikker og søtlupiner

I.  Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., som sås som enkeltavlinger og høstes i tørr 
tilstand.

D/9 f)  Linser, kikerter og vikker

I.  Lens culinaris, Cicer arietinum, Vicia pannonica Crantz eller Vicia varia, som sås som 
enkeltavlinger og høstes i tørr tilstand.

D/9 g)  Andre proteinvekster som høstes i tørr tilstand

I.  Vekster som sås og høstes i tørr tilstand, hovedsakelig for sitt proteininnhold, og som ikke ellers 
er nevnt.

D/10  Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter)

I.  Solanum tuberosum L.

D/11  Sukkerbete (unntatt frø)

I.  Beta vulgaris L. beregnet på sukkerindustrien og framstilling av alkohol.

D/12  Fôrvekster (unntatt frø)

I.  Fôrbeter (Beta vulgaris L.) og planter av familien Brassicae som er beregnet på fôr, samt andre 
planter som dyrkes hovedsakelig for bruk av deres røtter til fôr, og som ikke ellers er nevnt.

II.  Alle planter av familien Brassicae som er beregnet på fôr, skal tas med her, uansett om det er 
røttene eller stenglene som høstes til fôr. Av andre planter kan for eksempel nevnes jordskokker 
(Helianthus tuberosus L.), søtpoteter (Ipomoea batatas (L.) Lam.), pastinakk (Pastinaca sativa 
L.), jams (Discorea spp.) og manioka (Manihot esculenta Crantz).

D/23-D/35  Industriplanter

I.  Planter som vanligvis ikke markedsføres direkte for konsum, fordi de trenger industriell 
bearbeiding før sluttbruk.

II.  Herunder frø til urteaktige oljeholdige planter, men ikke frø og spirer av tekstilplanter, humle, 
tobakk og andre industriplanter.
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D/23  Tobakk

I.  Nicotiana tabacum L.

D/24  Humle

I.  Humulus lupulus L.

D/25  Bomull

I.  Gossypium spp.

D/26  Raps og rybs

I.  Brassica napus L. og Brassica rapa, som dyrkes til framstilling av olje og høstes i moden 
tilstand.

D/27  Solsikker

I.  Helianthus annuus L.

D/28  Soya

I.  Glycine max L.

D/29  Linfrø (oljelin)

I.  Linum usitatissimum L., sorter som dyrkes hovedsakelig til framstilling av olje.

D/30  Andre oljeholdige vekster

I.  Andre planter som dyrkes hovedsakelig for sitt oljeinnhold, som høstes i moden tilstand og som 
ikke ellers er nevnt.

II.  Disse omfatter for eksempel sennep (Sinapis alba L.), valmue (Papaver somniferum L.), sesamfrø 
(Sesamum indicum L.) jordmandler (Cyperus esculentus L.) og jordnøtter (Arachis hypogea).

D/31  Tekstillin

I.  Linum usitatissimum L., sorter som dyrkes hovedsakelig til framstilling av fibrer.

D/32  Hamp

I.  Cannabis sativa L.

D/33  Andre tekstilplanter

I.  Andre planter som dyrkes hovedsakelig for sitt fiberinnhold, og som ikke ellers er nevnt.

II.  Disse omfatter for eksempel jute (Corchorus capsularis), manilla (Musa textilis), sisal (Agave 
sisalana) og kenaf (Hibiscus cannabinus).

D/34  Aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter

II.  Av aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter er de viktigste:

 kvann (Angelica spp.), belladonna (Atropa spp.), kamille (Matricaria spp.), karve (Carum spp.), 
revebjelle (Digitalis spp.), gentiana (Gentiana spp.), isop (Hyssopus spp.), sjasmin (Jasminum 
spp.), lavendel og lavandin (Lavandula spp.), merian (Origanum spp.), melisse (Melissa spp.), 
mynte (Mentha spp.), valmue (Papaver spp.), gravmyrt (Vinca spp.), psyllium (frø) (Psyllium 
spp.), safran (Curcuma spp.), salvie (Salvia spp.), ringblomst (Calendula spp.), vendelrot 
(Valeriana spp.) osv.
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D/35  Industriplanter som ikke ellers er nevnt

I.  Andre industriplanter som ikke ellers er nevnt.

II.  Disse omfatter for eksempel sikori (Cichorium intibus L.) og sukkerrør (Saccharum officinarum 
L.).

D/14 og D/15  Friske grønnsaker, meloner, jordbær

II.  Dyrket sopp (I/2) skal ikke tas med.

D/14  Friske grønnsaker, meloner, jordbær — på friland eller under lavt beskyttelsesdekke

D/14 a) Friland

I.  Grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på jord i vekselbruk med andre landbruksvekster.

II.  Grønnsaker som dyrkes på friland, er oftest, men ikke alltid, beregnet på industriell bearbeiding, 
og ikke direkte på markedsføring.

 Det som er avgjørende her, er driftsenhetens vekselbruk: dersom det på arealene dyrkes 
grønnsaker i vekselbruk med andre vekster enn hagebruksvekster (D/14 og D/16), regnes det 
aktuelle arealet som «friland».

D/14 b)  Kommersielt hagebruk

I.  Grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på jord i vekselbruk med andre hagebruksvekster (D/14 
og D/16).

II.  Grønnsaker som dyrkes innenfor kommersielt hagebruk, er oftest, men ikke alltid, beregnet på 
direkte salg og ikke på industriell bearbeiding.

 Det som er avgjørende her, er parsellens vekselbruk: dersom det på arealet dyrkes grønnsaker 
i vekselbruk bare med hagebruksvekster (D/14 og D/16), regnes det aktuelle arealet som 
«kommersielt hagebruk».

D/15, D/17 og G/7  Vekster i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke

I.  Vekster som i hele eller mesteparten av sin vekstperiode dyrkes i veksthus eller under fast eller 
flyttbart beskyttelsesdekke (av glass eller av stiv eller bøyelig plast).

II.  Dette omfatter ikke plastfolie lagt flatt på bakken, og heller ikke vekster under glassklokker eller 
plasttunneler eller transportable vekstbenker.

 For flyttbare veksthus eller høyt beskyttelsesdekke summeres alle arealer som faktisk har vært 
dekket de tolv foregående månedene, for å finne det samlede areal med veksthusvekster, dvs. det 
er ikke bare grunnarealet til anleggene som oppgis.

 Vekster som dyrkes dels i veksthus og dels på friland, oppgis som arealer i veksthus, med mindre 
veksthusperioden er svært kort.

 Selv om samme areal i veksthus brukes mer enn én gang, oppgis det likevel bare én gang.

 Dersom et veksthus har flere etasjer, regnes bare grunnarealet.
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D/16  Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler), på friland eller under lavt 
beskyttelsesdekke

D/17  Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler), i veksthus eller under annet 
beskyttelsesdekke

D/18  Fôrvekster

I.  Alle «grønne» åkervekster som er beregnet på fôr, som dyrkes i vekselbruk, og som finnes på 
samme jord i mindre enn fem år (ettårige eller flerårige fôrvekster).

II.  Alle «grønne» vekster (i motsetning vekster som høstes «i tørr tilstand») brukes vanligvis til 
beite eller høstes i umoden tilstand, men kan også høstes i tørket tilstand, for eksempel som høy. 
Vanligvis høstes hele planten unntatt røttene, og brukes til fôr.

 Vekster som ikke brukes på driftsenheten, men som selges, enten til bruk direkte på andre 
driftsenheter eller til industrien, skal tas med her.

 Dette omfatter korn, industriplanter og andre åkervekster som høstes i umoden tilstand og/eller 
brukes som grønnfôr. Fôrvekster (D/12) skal ikke tas med.

D/18 a)  Midlertidig kulturbeite og eng

I.  Gressplanter til beiting, høy eller ensilasje som en del av vanlig vekselbruk, som varer minst ett 
og høyst fem avlingsår, og som tilsås med gress eller gressblandinger. Før arealene tilsås på nytt, 
skal de pløyes eller bearbeides, eller plantene ødelegges på annen måte enn med ugressmiddel.

II.  Blandinger av hovedsakelig gressplanter og andre fôrvekster (vanligvis belgvekster) som brukes 
til beite eller høstes i umoden tilstand eller som tørket høy, skal tas med her.

 Ettårige gressplanter (som varer under ett avlingsår) skal ikke tas med her.

D/18 b)  Andre grønne fôrvekster

I.  Andre fôrvekster, hovedsakelig ettårige (for eksempel vikker, grønnfôrmais, korn som høstes 
og/eller brukes til grønnfôr, belgvekster).

D/18 b/i)  G r ø n n f ô r m a i s  ( m a i s  t i l  e n s i l a s j e )

I.  Mais (Zea mays L.) som høstes til ensilasje.

II.  Alle typer fôrmais som ikke høstes for bruk av kornet (hel kolbe, deler av eller hele planten). 
Dette omfatter grønnfôrmais som brukes direkte til fôr (uten ensilasje), samt hele kolber (korn, 
skaft, dekkblad) som høstes til fôr eller ensilasje.

D/18 b iii)  A n d r e  f ô r v e k s t e r

I.  Andre åkervekster beregnet til fôr, som høstes i umoden tilstand, og som ikke ellers er nevnt.

II.  Dette omfatter de ulike ett- eller flerårige kløverartene, for eksempel blodkløver (Trifolium 
incarnatum L.), rødkløver (T. pratense L.), hvitkløver (T. repens L.), aleksandrinerkløver (T. 
alexandrinum), perserkløver (T. resupinatum) samt ulike typer luserne.

 Blandinger av hovedsakelig belgvekster (vanligvis > 80 %) som brukes til beite eller høstes i 
umoden tilstand eller som tørket høy, skal tas med her.
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 Dette omfatter også årsvekster, som for eksempel korn, ettårig raigress, ettårig sorghum, visse 
ettårige arter av gressfamilien som for eksempel tunrapp (Poa annua L.), planter som tilhører 
andre familier, som for eksempel arter av korsblomstfamilien, og som ikke ellers er nevnt (raps 
osv.), honningurt (Phacelia tanacetifolia Benth), dersom de høstes i umoden tilstand.

 Grønnfôrmais skal ikke tas med.

D/19  Frø og spirer på dyrkbar mark

I.  Arealer der det produseres frø og spirer for salg, unntatt korn, ris, tørkede belgfrukter, poteter og 
oljeholdige frø. Frø og spirer til driftsenhetens eget behov (for eksempel unge grønnsakplanter 
som for eksempel spirer av kål eller salat) hører inn under de respektive vekstene.

II.  Frø av grønne fôrvekster skal tas med.

D/20  Andre åkervekster

I.  Åkervekster som ikke er hører inn under D/1-D/19 eller under D/21-D/35.

II.  Denne rubrikken omfatter bare vekster som er av liten økonomisk betydning, og bør bare 
inneholde planter som ikke kan grupperes under noen annen rubrikk. Blandinger av ulike vekster 
bør, i den grad det er mulig, registreres under andre rubrikker, enten i samsvar med definisjonene 
av de respektive variablene, eller dersom ingenting annet er nevnt, under den vekst som har 
høyest økonomisk verdi.

 Dersom en vekst ikke kan registreres separat, bør den heller grupperes sammen med vekster av 
samme type enn sammen med vekster fra en annen kategori. Som et eksempel bør små arealer 
med linfrø ikke tas med her, men heller under rubrikken «Andre oljeholdige planter».

D/21 og D/22  Brakkmark

II.  Brakkmark må ikke forveksles med vekster som dyrkes etter hverandre (I/1) og landbruksareal 
som ikke er i drift (H/1). Det vesentlige kjennetegnet på brakkmark er at den skal hvile, vanligvis 
i et helt avlingsår.

 Brakkmark kan være:

 1. snaumark uten noen vekster,

 2. mark med spontan, naturlig vegetasjon som i visse tilfeller kan brukes av dyr eller pløyes,

 3. mark som bare er tilsådd for produksjon av grønngjødsel.

D/21  Brakkmark uten tilskudd

I.  Dyrket eller udyrket jord som inngår i vekselbruket, men som ikke er høstet i løpet av avlingsåret, 
og som det ikke utbetales finansiell støtte eller tilskudd for.

D/22  Brakkmark med brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte

I.  Arealer som gir driftsenheten rett til finansiell støtte, for å fremme brakklegging av dyrkbar mark 
i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1251/1999(8) eller eventuelt de nyeste lovbestemmelser. 
Dersom det finnes lignende nasjonale ordninger, hører også disse arealer inn under denne rubrikk. 
Arealer som omfattes av ordninger om at arealet tas ut av produksjon i mer enn fem år, bør 
registreres under H/1 og H/3.

II.  Dyrkbar mark som er omfattet av ordninger som tillater produksjon av varer som ikke er 
næringsmidler, og som dyrkes i henhold til avtale, registreres et annet sted under D/1-D/20 eller 
D/23-D/35.

(1) EFT L 160 av 26.6.1999, s. 1..
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E.  KJØKKENHAGER

I.  Arealer som brukes til dyrking av landbruksprodukter beregnet på konsum av gårdbrukeren og 
hans/hennes husholdning.

II.  Kjøkkenhager er vanligvis atskilt fra resten av landbruksarealet, og kan gjenkjennes som 
kjøkkenhager. Overskuddsprodukter fra dette arealet selges bare leilighetsvis fra driftsenheten. 
Alle arealer der det dyrkes produkter som regelmessig markedsføres, hører inn under 
andre rubrikker, selv om en del av produktene forbrukes av gårdbrukeren og hans/hennes 
husholdning.

 Arealer der det dyrkes fôr til enhver dyreart, selv om dyrene forbrukes av gårdbrukeren og hans/
hennes familie, hører inn under de respektive rubrikker.

 En kjøkkenhage kan bestå av både dyrkbar mark og permanente vekster.

 Følgende skal ikke tas med:

 – prydhager (parker og plener) (H/3),

 – arealer som dyrkes av felleshusholdninger, for eksempel forskningsinstitusjoner, 
trossamfunn, internatskoler, fengsler osv., forutsatt at en slik driftsenhet som er knyttet til 
en felleshusholdning, oppfyller de andre kriteriene for en driftsenhet i landbruket. Disse 
arealene regnes som arealer i en driftsenhet i landbruket, og grupperes etter hvordan de er 
utnyttet.

F.  PERMANENT KULTURBEITE OG ENG

I.  Areal som brukes til permanent produksjon (fem år eller lenger) av grønne fôrvekster, som enten 
er sådd eller vokser naturlig, og som ikke regnes med til driftsenhetens vekselbruk.

II.  Arealet kan brukes til beite eller høstes som ensilasje eller høy.

F/1  Permanent kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark

I.  Permanent beite på jord av god eller middels god kvalitet. Disse arealene kan vanligvis benyttes 
til intensiv beiting.

II.  Følgende skal ikke tas med:

 – naturlig beitemark, enten den brukes periodisk eller permanent (F/2),

 – beite og eng som ikke er i bruk (H/1).

F/2  Naturlig beitemark

I.  Permanent beite med lav avkastning, vanligvis på jord av lav kvalitet, for eksempel i kupert 
terreng og høytliggende områder, som vanligvis ikke er gjødslet, oppdyrket, tilsådd eller 
drenert.

 Disse arealene kan vanligvis bare brukes som ekstensivt beite, de er ikke tilstrekkelige til en 
større dyrebestand, og de slås vanligvis ikke.

II.  Dette kan omfatte steinet jord, myrlandskap og heier samt «deer forests» i Skottland.

 Naturlig beitemark som ikke er i bruk, skal ikke tas med (H/1).

G.  PERMANENTE VEKSTER

I.  Vekster som ikke dyrkes i vekselbruk (unntatt permanent kulturbeite og eng), og som dyrkes på 
arealene gjennom en lengre periode og gir avlinger i flere år.
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II.  Denne kategorien omfatter planteskoler (unntatt ikke-kommersielle skogplanteskoler, som er tatt 
med under skogmark), samt planter brukt til fletting eller veving (vier, rør, siv osv.) (G/6).

 Dette omfatter ikke vekster som behandles som grønnsaker, prydplanter eller industriplanter (for 
eksempel asparges, roser, prydplanter som dyrkes på grunn av blomster eller blader, jordbær og 
humle), selv om de er permanente. Disse registreres under de tilsvarende kategorier av dyrkbar 
mark.

G/1-G/6  Permanente frilandsvekster

G/1  Beplantninger med frukttrær og bærbusker

I.  Arealer som inneholder trær, busker samt flerårige bærplanter unntatt jordbær, til produksjon av 
frukt. Frukthager kan være av kontinuerlig type med minimal avstand mellom trærne, eller av 
ikke-kontinuerlig type med stor avstand, og med eller uten kombinasjon med andre vekster.

II.  Kastanjer skal tas med.

 Sitrusbeplantninger (G/2), olivenbeplantninger (G/3) og vinstokker (G/4) skal ikke tas med.

G/1 a)  Frisk frukt og bærsorter fra tempererte klimasoner

I.  Beplantninger med frukttrær og bærbusker som tradisjonelt vokser i tempererte klimasoner, til 
produksjon av frisk frukt eller bær.

G/1 b)  Frukt og bærsorter fra subtropiske klimasoner

I.  Beplantninger med frukttrær og bærbusker som tradisjonelt vokser i subtropiske klimasoner, til 
produksjon av frisk frukt eller bær.

II.  Følgende vekster anses som subtropiske frukt- og bærsorter: anone (Anona spp.), ananas (Ananas 
spp.), avokado (Persea spp.), banan (Musa spp.), fikenkaktus (Opuntia spp.), litchi (Litchi spp.), 
papaya (Carica spp.), mango (Mangifera spp.), guava (Psidium spp.), pasjonsfrukt (Passiflora 
spp.).

G/1 c)  Nøtter

II.  Disse omfatter for eksempel valnøtter (Juglans regia L.), hasselnøtter (Corylus avelanna L.), 
mandler (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb.) og kastanjer (Castanea sativa Mill.).

G/2  Sitrusbeplantninger

I.  Citrus spp.

G/3  Olivenbeplantninger

I.  Olea europea L.

G/3 a)  Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes bordoliven

I.  Beplantninger med sorter som vanligvis dyrkes til produksjon av bordoliven.

G/3 b)  Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes oliven til produksjon av olivenolje

I.  Beplantninger med sorter som vanligvis dyrkes til produksjon av olivenolje.

G/4  Vingårder

I.  Vitis vinifera L.

G/4 a)  Vingårder der det vanligvis produseres kvalitetsvin
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I.  Dyrking av vindruesorter som vanligvis brukes til produksjon av kvalitetsviner fra bestemte 
dyrkingsområder (kvbd), og som oppfyller kravene i rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(9), eventuelt de nyeste lovbestemmelser og 
kravene vedtatt ved gjennomføringen av disse, og som definert ved nasjonale forskrifter.

G/4 b)  Vingårder der det vanligvis produseres annen vin

I.  Dyrking av ulike vindruesorter til produksjon av annen vin enn kvbd.

G/4 c)  Vingårder der det vanligvis produseres borddruer

I.  Dyrking av ulike vindruesorter til produksjon av friske druer.

G/4 d)  Vingårder der det vanligvis produseres rosiner

I.  Dyrking av ulike vindruesorter til produksjon av rosiner.

G/5  Planteskoler

I.  Arealer med unge, treaktige planter som dyrkes på friland for senere utplanting:

a) vinplanteskoler og morrotstokker for vinplanter,

b) planteskoler for frukttrær,

c) planteskoler for prydplanter,

d) skogplanteskoler (unntatt planteskoler som drives i skog til dekning av driftsenhetens eget 
forbruk),

e) trær og busker til utplanting i hager, parker, langs veier og bredder (for eksempel hekkplanter, 
rosebusker og andre prydbusker og prydbartrær), samt grunnstammer og spirer av disse.

II.  Kommersielt drevne skogplanteskoler, enten i eller utenfor skog, hører inn under G/5, på samme 
måte som ikke-kommersielle skogplanteskoler for driftsenhetens eget forbruk, som ikke ligger i 
skog. De (vanligvis små) planteskoler som ligger i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk 
oppføres under skogmark (H/2).

 I tabellform: 

Skogplanteskoler

Kommersielt utnyttet
Ikke kommersielt utnyttet (til 

driftsenhetens eget bruk)

I skog G/5 H/2

Utenfor skog G/5 G/5

G/6  Andre permanente vekster

I.  Permanente vekster på friland som ikke er tatt med under G/1-G/5, særlig de som brukes til 
fletting eller veving (se 02.01.42 i listen over landbruksvarer).

G/7  Permanente vekster i veksthus

 Se D/15 og D/17 for definisjon av veksthus.

.(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1
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H.  ANDRE AREALER

 Til «andre arealer» hører landbruksareal som ikke er i drift (landbruksareal som av økonomiske, 
sosiale eller andre grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket), samt bebygd 
areal, prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord, steingrunn osv.

H/1  Landbruksareal som ikke er i drift (jordbruksareal som av økonomiske, sosiale eller andre 
grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket)

I.  Arealer som tidligere har vært brukt som landbruksarealer, men som i undersøkelsens referanseår 
av økonomiske, sosiale eller andre grunner ikke lenger inngår i vekselbruket, og følgelig ikke er 
beregnet på landbruk.

II.  Disse arealene vil igjen kunne dyrkes ved hjelp av de midler som vanligvis er tilgjengelige i en 
driftsenhet.

 Følgende skal ikke tas med:

 – prydhager (parker og plener) (H/3)

 – brakkmark (D/21 og D/22).

H/2  Skogmark

I.  Arealer som er dekket med skogstrær eller krattskog, herunder poppelbeplantninger innenfor 
eller utenfor skog, samt skogplanteskoler i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk, samt 
anlegg for skogsdrift (skogsveier, lagringsplasser for tømmer osv.).

II.  Der landbruksvekster kombineres med skogmark, deles området opp i forhold til hvor stort areal 
som er avsatt til hver bruk.

 Leskjermer, lebelter, hekker osv. bør tas med her, i den grad det er hensiktsmessig å anse dem 
som skogmark.

 Juletrær samt trær og busker som hovedsakelig dyrkes for produksjon av energi, skal tas med her, 
uansett hvor de dyrkes.

 Følgende skal ikke tas med:

 – valnøtt- og kastanjetrær som hovedsakelig dyrkes på grunn av fruktene (G/1), andre 
beplantninger med trær som ikke er skogstrær (G), samt vierkratt (G/6),

 – arealer med enkeltstående trær, små grupper eller rekker med trær (H/3),

 – parker (H/3), prydhager (parker og plener) (H/3), kulturbeite (F/1 og F/2) og naturlig 
beitemark som ikke utnyttes (H/1),

 – heier og myrlandskap (F/1 eller H/1),

 – kommersielt drevne skogplanteskoler og andre planteskoler utenfor skog (G/5).

H/3  Andre arealer (bebygd areal, prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar 
jord, steingrunn osv.)

I.  Alle deler av det samlede areal i driftsenheten som verken utgjør landbruksareal i drift, 
landbruksareal som ikke er i drift, eller skogmark.
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II.  Denne overskriften omfatter særlig følgende:

 1. arealer som ikke benyttes direkte til planteproduksjon, men som er nødvendige for å drive 
gården, som for eksempel areal som opptas av bygninger eller veier,

 2. arealer som er uegnet til landbruksproduksjon, dvs. arealer som bare kan dyrkes med 
ekstreme midler som vanligvis ikke er tilgjengelige i en driftsenhet, for eksempel dyrking 
av myr, heier osv.,

 3. prydhager (parker og plener).

I.  SAMDYRKEDE SEKUNDÆRVEKSTER OG SEKUNDÆRVEKSTER SOM DYRKES 
ETTER HVERANDRE, SOPP, VANNING, VEKSTHUS, LAGRINGSANLEGG 
FOR NATURLIG GJØDSEL, BRAKKLEGGING AV DYRKBAR MARK SAMT 
GJØDSLINGSPLANLEGGING

I/1  Sekundærvekster som dyrkes etter hverandre (unntatt vekster fra kommersielt hagebruk 
og vekster i veksthus)

I.  Vekster som dyrkes etter (eventuelt før) hovedveksten, og som høstes i løpet av de tolv 
referansemånedene. Arealet angis for hver enkelt vekst dersom det finnes flere vekster som 
dyrkes etter hverandre.

II.  Arealet der det dyrkes vekster etter hverandre, skal ikke telles dobbelt, dvs. at arealet med 
hovedveksten hører inn under D-G, og arealet med sekundærvekster som dyrkes etter hverandre, 
hører bare inn under I/1.

 Vekster fra kommersielt hagebruk (D/14 b)), vekster i veksthus (D/15, D/17) og kjøkkenhager (E) 
skal ikke tas med.

I/2  Sopp

I.  Sopp som dyrkes i bygninger som er særskilt konstruert for eller tilpasset soppdyrking, samt i 
underjordiske rom, huler og kjellere.

II.  Undersøkelsen må registrere det faktiske dyrkingsarealet (bed, sekker eller lignende overflater) 
som er eller vil bli brukt minst én gang i løpet av referanseperioden på tolv måneder.

 Selv om dette gjøres mer enn én gang, telles likevel arealet bare én gang.

I/3 a)  Areal med vanning, i alt

I.  Det største arealet som kan vannes i referanseåret ved hjelp av det anlegg og den vannmengde 
som vanligvis er tilgjengelig i driftsenheten.

II.  Det samlede arealet som kan vannes, kan være forskjellig fra summen av arealer som er utstyrt 
med vanningsanlegg, siden anlegget kan være mobilt og således vil kunne brukes på flere marker 
i løpet av en vekstperiode, og dessuten kan kapasiteten også være begrenset av den vannmengde 
som er tilgjengelig, eller av det tidsrom det er mulig å benytte det mobile anlegget.

I/3 b)  Arealer med vekster som vannes

I.  Arealer med vekster som faktisk har vært vannet minst én gang i løpet av de tolv månedene forut 
for undersøkelsesdagen.

II.  Vekster i veksthus og kjøkkenhager, som nesten alltid vannes, skal ikke tas med her.

 Selv om det dyrkes flere vekster på en mark i løpet av vekstperioden, bør arealet likevel 
bare telles én gang, nemlig for hovedveksten dersom denne ble vannet, eller for den viktigste 
sekundærveksten (eller etterfølgende veksten) som er blitt vannet.
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I/5  Samdyrkede vekster

I.  Samtidig dyrking av midlertidige vekster (åkervekster eller eng og kulturbeite) og permanente 
vekster og/eller skogsvekster på én og samme mark, og i videre betydning også samtidig dyrking 
av ulike typer permanente vekster eller midlertidige vekster på én og samme mark.

II.  Dette kjennetegnet omfatter det samlede arealet som faktisk er brukt til samdyrkede vekster. 
Inndelingen av det samlede arealet i ulike vekster er behandlet under D-H, «Samlet areal».

I/7  Naturlig gjødsel av animalsk opprinnelse (fast, flytende og halvtflytende husdyrgjødsel)

I.  Fast husdyrgjødsel: ekskrementer (med eller uten strø) fra husdyr, eventuelt med en liten mengde 
urin.

 Flytende husdyrgjødsel: urin fra husdyr, eventuelt med en liten mengde ekskrementer og/eller 
vann.

 Halvtflytende husdyrgjødsel: flytende gjødsel, dvs. en blanding av ekskrementer og urin fra 
husdyr, eventuelt med vann og/eller en liten mengde strø.

I/7 a)  Lagringsanlegg

I.  For fast husdyrgjødsel: anlegg for lagring på en vanntett overflate med avløpssystem, med eller 
uten tak.

 For flytende eller halvtflytende husdyrgjødsel: anlegg for lagring i en vanntett tank, åpen eller 
overdekket, eller i et fôret basseng.

II.  Lagringsanlegg som ikke er i bruk i løpet av referanseperioden på tolv måneder, registreres 
ikke.

I/7 b)  Lagringskapasitet

I.  Det antall måneder da lagringsanlegget kan romme gjødselen som produseres på driftsenheten, 
uten risiko for avrenning og uten leilighetsvis tømming.

I/8  Arealer med brakkleggingsstøtte, inndelt etter:

 a) brakkmark uten økonomisk utbytte (allerede registrert under D/22),

 b) arealer brukt til produksjon av landbruksråvarer til andre formål enn næringsmidler (for 
eksempel sukkerbeter, raps, trær og busker osv., herunder linser, kikerter og vikker, som 
allerede er registrert under D og G),

 c) arealer omdannet til permanent kulturbeite og eng (allerede registrert under F/1 og F/2),

 d) tidligere jordbruksarealer omdannet til skogbevokste områder, eller som klargjøres for 
nyplanting av skog (allerede registrert under H/2),

 e) annet (allerede registrert under H/1 og H/3).

I.  Arealer som gir driftsenheten rett til finansiell støtte, for å fremme brakklegging av dyrkbar mark 
i samsvar med forordning (EF) nr. 1251/1999 eller eventuelt med annet fellesskapsregelverk eller 
nasjonal lovgivning.

II.  Bare de arealer som gir driftsenheten rett til finansiell støtte for undersøkelsens referanseår, skal 
tas med.

 Arealer som kan få finansiell støtte til lignende ordninger i henhold til eldre lovgivning, skal også 
tas med her.

I/9 a)  Dekkvekster om vinteren

I.  Planter som sås med sikte på at de skal bidra til å redusere tapet av næringsstoffer til luft, 
overflatevann eller grunnvann om vinteren eller i andre perioder mens marken ligger bar eller 
på annen måte er utsatt for slikt tap. Disse vekstene har lav økonomisk verdi, og har som 
hovedformål å beskytte jorden.
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II.  Jordbruksareal uten beskyttelsesdekke, eller som bare er dekket med planterester, er særlig 
sårbare overfor utvasking av næringsstoffer. Det er tatt hensyn til dette både av gårdbrukerne 
og i regelverket/forvaltningen. En av de mest effektive metodene for å redusere tapene, som er 
skadelige både for miljøet og økonomien, er å sørge for at jorden hele tiden er dekket med planter. 
I visse medlemsstater stilles det krav i lovgivningen eller i ordninger for miljøvennlig landbruk 
som gårdbrukere kan slutte seg til, om at det på en viss prosentdel av den dyrkbare marken enten 
skal dyrkes vanlige vintervekster som for eksempel høsthvete, eller dekkvekster som definert 
her.

 Disse vekstene må ikke forveksles med vanlige vintergrønne fôrvekster som for eksempel 
høsthvete som skal høstes, eller vintergress, men er vekster som sås om høsten, og som 
utelukkende har som formål å redusere tapet av næringsstoffer. Vanligvis pløyes de ned om våren 
før tilsåing med andre vekster, og de høstes ikke og brukes heller ikke til beiting.

J.  HUSDYR (på undersøkelsesdagen)

J/1-19  Husdyr

I.  Antallet produksjonsdyr som på undersøkelsesdagen tilhører driftsenheten direkte, eller som 
forvaltes av driftsenheten. Dyrene er ikke nødvendigvis gårdbrukerens eiendom. Disse dyrene 
kan befinne seg i driftsenheten (eller på arealer i drift eller i staller som brukes av driftsenheten), 
eller utenfor driftsenheten (på fellesbeiter eller i dyredrift osv.).

II.  Kjæledyr og andre dyr enn hester som ikke brukes i produksjonen eller til inntektsgivende 
virksomhet, dvs. som holdes av gårdbrukerens familie bare til fritidsformål, skal ikke tas med.

 Dyr som beiter i driftsenheten, men som tilhører et annet foretak som ikke er et landbruksforetak 
(for eksempel en fôrprodusent, en mølle eller et slakteri), skal tas med.

 Dyredrift som ikke hører til driftsenheter som bruker jordbruksarealer, anses som uavhengige 
driftsenheter.

 Følgende skal ikke tas med:

 – dyr i transitt (for eksempel hunndyr som er tatt inn til bedekning),

 – dyr som befinner seg på beite på en annen driftsenhet.

J/1  Dyr av hestefamilien

I.  Husdyr av familien Equus.

II.  Ridehester, veddeløpshester og hester som holdes av gårdbrukerens familie bare til fritidsformål, 
skal tas med.

J/2-8  Storfe

I.  Husdyr av artene Bos taurus og Bubalus bubalus.

II.  Andre typer bøfler skal tas med.

J/2  Storfe under ett år, hanndyr og hunndyr

J/3  Storfehanndyr, mellom ett og to år

J/4  Storfehunndyr, mellom ett og to år

II.  Storfehunndyr som allerede har kalvet, skal ikke tas med (J/7 og J/8).
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J/5  Storfehanndyr, to år og over

J/6  Kviger, to år og over

I.  Storfehunndyr, to år og over, som ennå ikke har kalvet.

II.  Storfehunndyr, to år og over, som ennå ikke har kalvet, skal tas med her, selv om de er drektige 
på undersøkelsesdagen.

J/7 og J/8  Melkekyr — andre kyr

I.  Kyr: storfehunndyr som allerede har kalvet (herunder de som er under to år gamle).

J/7  Melkekyr

I. Kyr som på grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hovedsakelig 
for produksjon av melk beregnet på konsum eller bearbeiding til meierivarer. Dette omfatter 
melkekyr tatt ut av produksjon (enten de er oppfôret eller ikke mellom siste laktasjonsperiode og 
slaktingen).

J/8  Andre kyr

I. 1. Kyr som på grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller 
hovedsakelig for produksjon av kalver, og hvis melk ikke er beregnet på konsum eller 
bearbeiding til meierivarer.

 2. Arbeidskyr.

II.  Andre kyr som er tatt ut av produksjon (enten de oppfôres før slaktingen eller ikke), skal tas 
med.

J/9  Sau (alle aldre)

I.  Husdyr av arten Ovis.

J/9 a)  Sau: avlshunndyr

I.  Søyer som har lammet.

II.  Herunder:

 – søyer og søyelam som skal brukes til avl,

 – søyer tatt ut av produksjon.

J/9 b)  Annen sau

I.  Alle andre sauer enn avlsunndyr.

J/10  Geit (alle aldre)

I.  Husdyr av arten Capra.

J/10 a)  Geit: avlshunndyr

I.  Hunndyr som har kjeet.

II.  Herunder:

 – geiter og kje som skal brukes til avl,

 – hunngeiter tatt ut av produksjon.
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J/10 b)  Annen geit

I.  Alle andre geiter enn avlshunndyr.

J/11-J/13  Svin

I.  Husdyr av arten Sus scrofa.

J/11  Smågris med levendevekt under 20 kg

J/12  Avlspurker på 50 kg og over

I.  Hunndyr av gris som skal brukes til avl, uansett om de har griset eller ikke.

II.  Purker som er tatt ut av produksjon, skal ikke tas med.

J/13  Andre svin

I.  Svin med levendevekt på 20 kg til under 50 kg, oppfôringssvin, herunder råner og purker som 
er tatt ut av produksjon og med levendevekt på 50 kg og over (enten de er oppfôret før slakting 
eller ikke), og råner til avl med levendevekt på 50 kg og over.

J/14-16  Fjørfe

J/14  Broilere

I.  Husdyr av arten Gallus domesticus som holdes for kjøttproduksjon.

II.  Unghøner, verpehøner og verpehøner tatt ut av produksjon skal ikke tas med.

J/15  Verpehøner

I.  Husdyr av arten Gallus domesticus som holdes for eggproduksjon.

II.  Unghøner som ennå ikke verper, samt høner som er tatt ut av produksjon, skal tas med. Alle 
høner som har begynt å verpe, skal tas med, enten eggene går til konsum eller til avl. Avlshaner 
for verpehøner skal tas med.

J/16  Annet fjørfe

I.  Fjørfe som ikke er nevnt under J/14 eller J/15.

J/16 a)  Kalkuner

I.  Husdyr av arten Meleagris.

J/16 b)  Ender

I.  Husdyr av arten Anas.

II.  Ender til produksjon av «foie gras» skal tas med her.

J/16 c)  Gjess

I.  Husdyr av arten Anser anser dom.

II.  Gjess til produksjon av «foie gras» skal tas med her.

J/16 d)  Annet fjørfe, ikke ellers nevnt
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II.  Disse omfatter for eksempel vaktler (Coturnix), fasaner (Phasianus), perlehøns (Numida 
meleagris dom.), duer (Colombinae) og struts (Struthio camelus).

 Dyr som holdes i fangenskap for jaktformål og ikke med sikte på kjøttproduksjon, skal ikke tas 
med her.

J/17  Kaniner: avlshunndyr

I.  Hunnkaniner (av arten Oryctolagus) til produksjon av oppfôringskaniner og som har fått unger.

J/18  Bier

I.  Antall bikuber med bier (Apis mellifera) som holdes for produksjon av honning.

II.  Hver koloni (sverm) av bier registreres som én bikube, uansett bikubens art og type.

J/19  Husdyr som ikke ellers er nevnt

I.  Andre dyr som brukes til produksjon av landbruksvarene nevnt i vedlegg II avsnitt A, unntatt 
varene nevnt i vedlegg II avsnitt B.

K.  TRAKTORER, KULTIVATORER, MASKINER OG UTSTYR

 Bruk av maskiner

I. Maskiner som har vært brukt av driftsenheten i løpet av de siste tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen.

 Som tilhører driftsenheten

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies utelukkende av driftsenheten på 
undersøkelsesdagen.

II.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som er midlertidig bortlånt til andre driftsenheter, skal 
også tas med.

 Som brukes av flere driftsenheter

1.  Som tilhører en annen driftsenhet

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies av en annen driftsenhet, og som midlertidig 
brukes av den undersøkte driftsenheten (for eksempel i henhold til avtale om gjensidig hjelp eller 
ved utleie fra en sammenslutning for maskinutleie).

2.  Som tilhører et kooperativ

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies av kooperativer, og som brukes av den 
undersøkte driftsenheten.

3.  Som eies i fellesskap

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som er innkjøpt i fellesskap av to eller flere 
driftsenheter, eller som tilhører en maskingruppering.

 Som tilhører en maskinforretning

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies av en maskinforretning.
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II.  Maskinforretninger er foretak som utfører profesjonelt arbeid på driftsenheter i landbruket ved 
hjelp av motorvogner osv. Denne betalte virksomheten kan være hovednæring eller binæring (for 
eksempel for foretak som har sin viktigste virksomhet innenfor handel med eller reparasjon av 
landbruksmaskiner, handel med eller bearbeiding av landbruksvarer, som driver landbruk, eller 
for institusjoner som driver landskapsvern.

K/1  Traktorer med fire hjul, beltetraktorer, redskapsbærende kjøretøyer

I.  Alle traktorer med minst to aksler, som brukes til å utføre arbeid på driftsenheter i landbruket, samt 
motorvogner som brukes som landbrukstraktorer. Denne overskriften omfatter spesialkjøretøyer 
som for eksempel jeep, unimog osv., som brukes som landbrukstraktorer.

 Alle typer motorvogner som i løpet av de tolv månedene undersøkelsen gjelder, bare er brukt til 
skogsdrift, fiske, grøftegraving og veibygging eller annet grunnarbeid, skal ikke tas med.

K/2  Kultivatorer, motorhakker, jordfresere, motorslåmaskiner

I.  Motorvogner med én aksel, som brukes til jordbruk, hagebruk og vindyrking, eller lignende 
kjøretøyer uten aksel.

II.  Maskiner som bare brukes til parker og på gressplener, skal ikke tas med.

K/3  Skurtreskere

I.  Motordrevne, traktordrevne eller traktormonterte maskiner som brukes til høsting (skjæring 
og tresking) av korn (herunder ris og mais), tørkede belgfrukter og oljeholdige frø samt frø av 
belgfrukter og gress.

II.  Spesialmaskiner til høsting av erter skal ikke tas med.

K/9  Andre helautomatiske høstere

I.  Andre maskiner enn skurtreskere (K/3) som er motordrevne, traktordrevne eller traktormonterte, 
og som brukes til høsting av sukkerbeter, poteter eller fôrvekster.

II.  Høstingen kan utføres i ett eller flere trinn (for eksempel når maskiner med ulike funksjoner 
brukes i én ubrutt rekkefølge). I det siste tilfellet telles de ulike maskinene som én maskin.

K/10  Utstyr til vanning

I.  Alle typer utstyr som brukes til vanning, uansett om vannet spres på vekstene eller ledes i grøfter 
eller rør på marken.

II.  Utstyr som bare brukes i kommersielt hagebruk eller i veksthus, skal ikke tas med, men det skal 
utstyr som brukes til dyrking av frilandsvekster.

K/10 a)  Mobilt vanningsutstyr

I.  Alt utstyr som brukes til vanning, og som kan flyttes fra mark til mark i løpet av samme 
vekstperiode.

K/10 b)  Stasjonært vanningsutstyr

I.  Alt utstyr som brukes til vanning, og som er stasjonært eller ikke kan flyttes i løpet av 
vekstperiodene.
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L.  ARBEIDSKRAFT I LANDBRUKET

 Statistiske opplysninger om arbeidskraft i landbruket samles inn på en slik måte at det kan 
utarbeides tabeller der dataene (for eksempel om alder og arbeidstid) fra de ulike kategorier 
og grupper av arbeidskraft, kan sammenstilles med hverandre og/eller med eventuelle andre 
kjennetegn fra undersøkelsen. Dette innebærer at hver enkelt person som utfører landbruksarbeid 
på driftsenhetene, skal grupperes i samsvar med alle de gruppene som kreves for kategorien.

 Dataene samles bare inn én gang for hver person, dvs. at dersom en person har flere funksjoner 
på driftsenheten, for eksempel at gårdbrukerens ektefelle samtidig er driftsleder, skal dataene om 
denne personen ikke telles dobbelt. Dataene skal samles inn i samme rekkefølge som kategoriene, 
dvs. først kommer rollen som gårdbruker, deretter som driftsleder, deretter som ektefelle og 
deretter som annet familiemedlem.

 Gruppedriftsenheter (se B1 b)) regnes ikke for å ha arbeidskraft som er familiemedlemmer. 
Følgelig føres dataene om «ektefelle» (vanligvis L/2) og «andre familiemedlemmer» (vanligvis 
L/3 a) og L/3 b)) under L/4 når det gjelder gruppedriftsenheter.

 Dersom gårdbrukeren på en driftsenhet ikke er en juridisk person, utfylles ikke rubrikkene 
«gårdbruker» (L/1), «ektefelle» (L/2) og «andre familiemedlemmer» (L/3 a) og L/3 b)). 
Driftslederen registreres under L/1 a) og regnes som arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer. 
Dersom driftslederens ektefelle eller hans/hennes andre familiemedlemmer arbeider fast på 
driftsenheten, registreres de under L/4 og, dersom de arbeider midlertidig, under L/5 og 6.

L/1-L/6  Arbeidskraft i driftsenheten

I.  Alle personer over skolepliktig alder som i løpet av de siste tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen har utført landbruksarbeid for driftsenheten som undersøkes.

 Følgende registreres i undersøkelsen, men regnes ikke med under «Samlet arbeidskraft i 
landbruket»:

 – eneansvarlige gårdbrukere som ikke utfører landbruksarbeid på driftsenheten,

 – eneansvarlige gårdbrukeres ektefeller som ikke utfører landbruksarbeid på driftsenheten.

 Deleiere i gruppedriftsenheter som ikke deltar i landbruksarbeidet på driftsenheten, skal ikke tas 
med i undersøkelsen.

 Undersøkelsesperioden kan være under tolv måneder dersom opplysningene som gis, svarer til 
tolv måneder.

 Personer som har nådd pensjonsalder, men som fortsetter å arbeide på driftsenheten, skal regnes 
som arbeidskraft i driftsenheten.

 Skolepliktig alder i de enkelte medlemsstatene varer til:

Belgia 18 år

Danmark 16 år

Tyskland 15 eller 16 år

Hellas 15 år

Spania 16 år

Frankrike 16 år

Irland 15 år

Italia 16 år

Luxembourg 15 år

Nederland 16 år

Østerrike 15 år

Portugal 15 år

Finland 16 år

Sverige 16 år

Det forente kongerike 16 år

 Belgia, Tyskland og Nederland har en ordning med skoleplikt på heltid opp til en viss alder og 
skoleplikt på deltid (vanligvis i form av læretid) i ytterligere to eller tre år. Tyskland har ulike 
regler i de ulike delstatene.
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 Merknad: Disse aldersklassene må ikke tolkes for strengt, ettersom det i flere medlemsstater ikke 
finnes noen fastsatt alder for skolepliktens opphør, men det i stedet er fastsatt hvor mange års 
skolegang en person skal ha hatt. En person som påbegynte sin skolegang ved en uvanlig alder, 
vil følgelig avslutte skolegangen ved en uvanlig alder.

 Arbeidskraft som arbeider på driftsenheten for tredjemanns regning, eller som en del av en avtale 
om gjensidig hjelp (for eksempel arbeidskraft i en maskinforretning eller på et kooperativ), skal 
ikke tas med.

L/1-L/6  Landbruksarbeid

I.  Alt arbeid som utføres på den undersøkte driftsenheten, og som bidrar til produksjon av varene 
oppført i vedlegg II, samt til vedlikehold av kapasiteten for slik produksjon eller til virksomhet 
som er direkte avledet fra slik produksjonsvirksomhet.

II.  Med «arbeid som bidrar til produksjonen» menes bl.a. følgende oppgaver:

 – arbeid med organisasjon og ledelse (innkjøp og salg, regnskap osv.),

 – arbeid på markene (pløying, høyslått, høsting osv.),

 – arbeid i forbindelse med husdyrhold (tillaging av fôr, fôring, melking, dyrepass osv.),

 – arbeid med lagring, bearbeiding og forberedelse til markedsføring av landbruksråvarer i 
driftsenheten (ensilering, emballering osv.),

 – vedlikehold (av bygninger, maskiner, anlegg osv.),

 – eget transportarbeid, forutsatt at dette arbeidet utføres av driftsenhetens arbeidskraft,

 – all binæring som ikke er landbruksvirksomhet, og som ikke kan skilles ut. Dette omfatter 
virksomhet som har nær tilknytning til landbruksproduksjon, og som ikke kan skilles fra 
hovedvirksomheten innenfor landbruket (for eksempel kjerning av smør).

 Følgende regnes ikke som «landbruksarbeid på driftsenheten»:

 – arbeid for den private husholdningen til gårdbrukeren/deleierne eller driftslederen/
driftslederne og deres familier,

 – arbeid med skogbruk, jakt, fiske eller fiskeoppdrett (enten det utføres på driftsenheten eller 
ikke). Arbeid i begrenset omfang utført av en landbruksarbeider skal imidlertid tas med 
dersom det ikke er mulig å måle dette separat,

 – binæring som ikke er landbruksvirksomhet, og som ikke kan skilles ut (eventuell 
bearbeiding av landbruksvarer på driftsenheten),

 – enhver virksomhet som ikke er landbruksvirksomhet,

 – ethvert annet inntektsgivende arbeid (se L/7-L/9 «Annet inntektsgivende arbeid» og avsnitt 
M/1) som utføres av gårdbrukeren og/eller arbeidskraften.

L/1-L/6  Arbeidstid brukt på driftsenheten

I.  Hvor mye arbeidstid som faktisk er brukt på landbruksarbeid, unntatt tiden som er brukt på arbeid 
i gårdbrukerens eller driftslederens husholdning.

II.  Med «heltidsarbeid» menes det minste antall timer som er fastsatt i de nasjonale bestemmelser 
om arbeidsavtaler. Dersom antall timer ikke er angitt i disse avtalene, regnes det med 1 800 timer 
i året (225 arbeidsdager à åtte timer).
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L/1 og L/1 a)  Gårdbruker og driftsleder er definert under B/1 og B/2.

II.  Alle nødvendige opplysninger samles inn for den fysiske person som fungerer som gårdbruker 
(L/1) eller driftsleder (L/1 a)). Dersom driftsenheten er en gruppedriftsenhet, skal dataene 
registreres for hver enkelt person som regnes som gårdbruker (se B/1 b)). Det samles bare inn 
data om fysiske personer. Dette innebærer at dersom gårdbrukeren er en juridisk person, samles 
det bare inn data om driftslederen.

L/2  Gårdbrukerens ektefelle

II.  Data samles bare inn for eneansvarlige gårdbrukeres ektefeller, herunder også dem som deltar i 
arbeidet på driftsenheten. Dersom ektefellen er deleier i en gruppedriftsenhet, oppføres han/hun 
under L/4, og dersom han/hun er driftsleder på driftsenheten, oppføres han/hun under L/1 a).

L/3  Andre medlemmer av gårdbrukerens familie

I.  Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, unntatt ektefellen, som utfører 
landbruksarbeid på driftsenheten, men som ikke nødvendigvis bor på driftsenheten.

II.  Som «medlemmer av gårdbrukerens familie» regnes vanligvis ektefellen, slektninger i rett opp- 
og nedadstigende linje (herunder inngiftede og adopterte) samt gårdbrukerens eller hans/hennes 
ektefelles søsken (se B/2 a)). Det har ingen betydning om disse personene mottar lønn eller ikke, 
eller om de arbeider fast eller ikke.

 Et medlem av gårdbrukerens familie skal registreres under L/01 a) dersom han eller hun er 
driftsleder, , og under L/4 dersom han eller hun er deleier i en gruppedriftsenhet.

L/4-L/6  Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Alle personer som lønnes for landbruksarbeid som de utfører for driftsenheten, unntatt 
gårdbrukeren og medlemmer av gårdbrukerens familie.

II.  Andre deleiere i gruppedriftsenheter enn den som regnes som gårdbruker (se B/1 b)), samt 
alle ektefeller og andre familiemedlemmer til deleiere i gruppedriftsenheter, som utfører 
landbruksarbeid på driftsenheten, skal tas med her. De betraktes som arbeidskraft som ikke er 
familiemedlemmer, uansett om de mottar lønn eller ikke.

L/4  Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Fast arbeidskraft: Personer som i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsesdagen 
har utført landbruksarbeid hver uke på den undersøkte driftsenheten, uansett ukentlig arbeidstid.

 Dette omfatter også personer som selv om de har arbeidet fast i en del av de siste tolv månedene, 
ikke har arbeidet hver uke i dette tidsrommet, av følgende grunner:

 1. spesielle produksjonsforhold på driftsenheten,

 2. fravær på grunn av ferie, militærtjeneste, sykdom, ulykke, dødsfall,

 3. begynnelse eller opphør av arbeidsforholdet ved driftsenheten,

 4. full arbeidsstans i driftsenheten på grunn av tilfeldige hendelser (oversvømmelse, brann 
osv.).

II.  Nr. 1 omfatter for eksempel driftsenheter som produserer oliven og vin, enheter som spesialiserer 
seg på oppfôring av dyr på beite eller produksjon av frukt eller grønnsaker på friland, der det bare 
er bruk for arbeidskraften i et begrenset antall måneder i året.

 Nr. 3 omfatter arbeidskraft som har byttet arbeidssted i løpet av de tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen.
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 Sesongarbeidskraft som arbeider i kortere tidsrom, for eksempel arbeidskraft som bare er ansatt 
som frukt- eller grønnsakhøstere, skal ikke tas med her, men hører inn under L/5 og L/6, sammen 
med antall arbeidsdager.

L/5 og L/6  Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Som «midlertidig arbeidskraft» regnes personer som i løpet av de siste tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen ikke har arbeidet på driftsenheten hver uke, av andre grunner enn de som er 
angitt under L/4.

L/5 og L/6  Antall arbeidsdager utført av midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Med arbeidsdag menes en dag av en slik lengde at arbeidstakeren mottar lønn for en hel dags 
arbeid, som vanligvis utføres av en heltidsarbeidende landbruksarbeider. Fridager og fravær pga. 
sykdom skal ikke tas med.

II.  Med hel arbeidsdag menes en normal arbeidsdag for fast ansatte heltidsarbeidende 
landbruksarbeidere. Arbeidstiden for midlertidig arbeidskraft omregnes til hele arbeidsdager, selv 
om det angis i arbeidsavtalene at arbeidsdagene er lengre eller kortere enn for fast arbeidskraft.

L/7-L/9  Annet inntektsgivende arbeid

I.  All virksomhet, unntatt virksomhet i forbindelse med landbruksarbeidet definert under L, som 
utføres mot et vederlag (godtgjøring, lønn, honorar eller annen inntekt i samsvar med den 
tjenesten som er ytt, herunder naturalytelser).

II.  Dette omfatter inntektsgivende arbeid som ikke er landbruksarbeid, og som er utført på selve 
driftsenheten (campingplass, innkvartering av turister osv.) eller på en annen driftsenhet i 
landbruket, samt arbeid utført i et foretak som ikke er et landbruksforetak. Landbruksarbeid som 
utføres på en annen driftsenhet i landbruket, skal tas med.

 Binæring som ikke er inntektsgivende landbruksarbeid, og som ikke kan skilles ut, skal ikke tas 
med.

 L/7: det samles inn data om de gårdbrukere som også er driftsledere.

 L/8: det samles inn data om gårdbrukernes ektefeller (også om dem som ikke deltar i 
landbruksarbeidet på driftsenheten) bare for driftsenheter der gårdbrukeren er eneansvarlig.

 L/9: det samles inn data bare for driftsenheter der gårdbrukeren er eneansvarlig.

 Dersom gårdbrukeren er en juridisk person, samles det ikke inn opplysninger om driftsledere.

 Hovednæring

I.  Den virksomhet den opplysningspliktige oppgir som sin hovednæring.

II.  Vanligvis er dette en næringsvirksomhet det brukes mer tid på enn på landbruksarbeidet på den 
undersøkte driftsenheten. Dersom den opplysningspliktige faktisk ikke arbeider på driftsenheten, 
regnes enhver form for inntektgivende arbeid som beskrevet ovenfor, som hovednæring.

 Binæring

I.  All annen næringsvirksomhet utført av en opplysningspliktig som oppgir arbeidet på driftsenheten 
som sin hovednæring.

II.  Vanligvis er dette en næringsvirksomhet det brukes mindre tid på enn på landbruksarbeidet på 
den undersøkte driftsenheten.
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L/10  Samlet antall arbeidsdagsekvivalenter med landbruksarbeid som ikke er angitt under 
L/1-L/6, og som er utført på driftsenheten av personer som ikke er ansatt direkte ved 
driftsenheten (for eksempel lønnstakere i foretak som utfører leiearbeid)

I.  Alle former for landbruksarbeid på driftsenheten (se merknader under L/1-L/6 «Landbruksarbeid») 
utført av personer som ikke er ansatt ved driftsenheten, men som arbeider for egen regning, eller 
som er ansatt av tredjemann, for eksempel foretak som utfører leiearbeid, eller kooperativer. 
Antall arbeidstimer må omregnes til et tilsvarende antall hele arbeidsdager eller arbeidsuker.

II.  Dagsverk utført av personer som arbeider på driftsenheten på vegne av en annen person eller et 
annet foretak, skal tas med. Arbeid utført av firmaer som fører landbruksregnskaper, og arbeid i 
forbindelse med gjensidig hjelp, skal ikke tas med.

M.  UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE

 Det samles inn opplysninger uansett om gårdbrukeren og/eller gårdbrukerens ektefelle eller 
familie eller én eller flere deleiere i en gruppedriftsenhet utfører inntektsgivende arbeid som 
ikke omfatter landbruksarbeid som definert under L/1-L/6, men som har direkte tilknytning til 
driftsenheten og er av økonomisk betydning for den.

 Det kan utføres flere typer virksomhet på samme driftsenhet. Alle disse skal registreres.

 Inntektsgivende landbruksarbeid som ikke kan skilles ut, skal ikke tas med.

 Skogbruksvirksomhet skal heller ikke tas med.

M/1  Virksomhet som har direkte tilknytning til driftsenheten

I.  Virksomhet der enten driftsenhetens ressurser (areal, bygninger, maskiner osv.) eller produkter 
brukes.

II.  Dersom det bare brukes arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og ingen andre av 
driftsenhetens ressurser, regnes arbeidskraften for å arbeide for to ulike arbeidsgivere, og 
virksomheten regnes følgelig ikke for å ha direkte tilknytning til driftsenheten.

 Dette omfatter ikke virksomhet som ikke har noen direkte tilknytning til driftsenheten, for 
eksempel en butikk der det ikke selges noen egenproduserte varer.

M/1 a)  Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid

I.  All virksomhet innenfor turisme, innkvartering, besøk på driftsenheten av turister eller andre 
grupper, sports- og rekreasjonsaktiviteter osv. der driftsenhetens areal, bygninger eller andre 
ressurser brukes.

M/1 b)  Håndverk

I.  Håndverksprodukter som enten framstilles på driftsenheten av gårdbrukeren eller hans/hennes 
familiemedlemmer, eller av arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, forutsatt at de også 
utfører landbruksarbeid, uansett hvordan produktene selges.

M/1 c)  Bearbeiding av landbruksvarer

I.  All bearbeiding av en landbruksråvare til en bearbeidet, avledet vare på driftsenheten, uansett om 
råmaterialet er framstilt på driftsenheten eller kjøpt utenfra.

II.  Dette omfatter bl.a. bearbeiding av kjøtt, ysting, vinproduksjon osv.

 All bearbeiding av landbruksvarer hører inn under denne rubrikken, uansett om det anses som 
en del av landbruket eller ikke (for eksempel anses vinproduksjon i noen regioner som en del av 
vindyrkingen, mens den i andre regioner regnes som en annen prosess).
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 Salg av landbruksprodukter direkte til forbrukere skal tas med her, bortsett fra tilfeller der ingen 
bearbeiding av produktet foregår på driftsenheten (melk som selges direkte til naboer skal for 
eksempel ikke tas med, ettersom ingen bearbeiding kreves). Produksjon av landbruksprodukter 
som bare er til eget forbruk, eller salg av et mulig overskudd av slike produkter, skal ikke tas 
med.

M/1 d)  Bearbeiding av trevirke (for eksempel sagbruk osv.)

I.  Bearbeiding av råtømmer på driftsenheten til salgsformål (saging av tømmer osv.).

II.  Ytterligere bearbeiding, for eksempel møbelproduksjon av tømmer, hører vanligvis inn under 
M/1 b).

M/1 e)  Akvakultur

I.  Oppdrett av fisk, ferskvannskreps osv. på driftsenheten.

II.  Virksomhet som bare omfatter fiske, skal ikke tas med.

M/1 f)  Produksjon av fornybar energi (vindenergi, halmfyring osv.)

I.  Produksjon av fornybar energi til salgsformål, for eksempel bruk av vindmøller eller biogass 
til produksjon av elektrisitet, salg av landbruksvarer, halm eller trevirke til energiproduserende 
anlegg osv.

II.  Fornybar energi som bare produseres til bruk på driftsenheten, skal ikke tas med her.

M/1 g)  Leiearbeid (med bruk av driftsenhetens utstyr)

I.  Leiearbeid der driftsenhetens utstyr vanligvis brukes, enten innenfor eller utenfor landbrukssektoren, 
for eksempel snørydding, transportvirksomhet, vedlikehold av landskapet, tjenesteyting innenfor 
landbruks- og miljøområdet osv.

M/1 h) Annet

I.  Annet inntektsgivende arbeid som ikke ellers er nevnt, for eksempel pelsdyravl.

N.  MILJØASPEKTER

N/1  Vannkilder til vanning

I.  Vannkilden der alt eller størstedelen av vannet som brukes til vanning på driftsenheten, kommer 
fra.

II.  En driftsenhet kan bruke én eller flere vannkilder til vanning, avhengig av vær- eller 
prisforholdene. Opplysningene som samles inn her, gjelder den kilden som benyttes i et normalt 
eller tørt år. Dersom det foregående året har vært unormalt regnfullt, bør det gis opplysninger om 
et annet år.

N/1 a)  Grunnvann

I.  Vannkilder som ligger på eller i nærheten av driftsenheten, og der vannet pumpes fra borede eller 
gravde brønner eller fra frittflytende naturlige grunnvannskilder eller lignende.

II.  Disse kildene trenger ikke utelukkende benyttes til vanningsformål, de kan også benyttes til andre 
formål på driftsenheten.

N/1 b)  Overflatevann på driftsenheten (dammer eller demninger)

I.  Små naturlige dammer eller kunstige demninger som i sin helhet befinner seg på driftsenheten 
eller benyttes bare av én driftsenhet.
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II.  Den egentlige vannkilden kan være enten regnvann eller grunnvann som samles opp i reservoarer. 
Dersom grunnvannet samles opp i demningen bare i løpet av vanningssesongen, hører det inn 
under N/1 a).

N/1 c)  Overflatevann fra innsjøer, elver og vassdrag utenfor driftsenheten

I.  Overflatevann (innsjøer, elver, andre vassdrag) som ikke er kunstig anlagt til vanningsformål.

II.  Kunstige demninger, kanaler eller elver, selv om de ikke er anlagt spesielt til vanningsformål, 
hører inn under N/1 d).

 Små demninger (under 1 000 m3) som er anlagt bare for at pumper skal kunne benyttes i mindre 
elver, skal tas med her.

N/1 d)  Vann fra alminnelige vannforsyningsnett utenfor driftsenheten

I.  Andre vannkilder utenfor driftsenheten enn dem som nevnes i N/1 c), og som er tilgjengelige for 
minst to driftsenheter. Det kreves vanligvis en avgift for å få tilgang til disse kildene.

II.  Vannforsyningen kan være offentlig eller privat. Det har ingen betydning hvor vannet stammer 
fra. Vann som transporteres til driftsenheten i tanker, registreres vanligvis her, med mindre det er 
helt klart at det dreier seg om overflatevann som beskrevet under N/1 c).

N/1 e/i)  A v s a l t e t  v a n n  e l l e r  b r a k k v a n n

I.  Vann som stammer fra sterkt saltholdige kilder som for eksempel Atlanterhavet eller Middelhavet, 
og som behandles for å redusere saltkonsentrasjonen (avsaltes) før bruk, eller vann som stammer 
fra brakkvannskilder (lavt saltinnhold) som for eksempel Østersjøen og visse elver, og som kan 
benyttes direkte uten behandling.

N/1 e/ii)  Va n n  s o m  b r u k e s  p å  n y t t

I.  Spillvann som er behandlet og som leveres til brukeren som spillvann til ombruk.

N/2  Benyttede vanningsmetoder

II.  Vanningsmetoder som benyttes til vekster i veksthus, under høyt beskyttelsesdekke eller i 
kjøkkenhager, skal ikke tas med her.

N/2 a)  Overflatevanning (oversvømmelse, furer)

I.  Vannet ledes langs jorden ved hjelp av tyngdekraften, enten ved at hele arealet oversvømmes eller 
ved at vannet ledes langs små furer mellom radene med vekster.

N/2 b)  Spredervanning

I.  Plantene vannes ved at vannet spres under høyt trykk som regn over parsellene.

N/2 c)  Dryppvanning

I.  Vannet tilføres plantene fra lav høyde, enten ved drypping, ved bruk av småspredere eller ved 
tåkesprøyting.

N/3  Udyrkede grenser mellom marker eller deler av marker som vedlikeholdes av gårdbrukeren 
til miljøformål, og som gårdbrukeren mottar fellesskapsstøtte for

I.  Udyrkede grenser mellom marker eller andre deler av marker som vedlikeholdes av gårdbrukeren 
til vern av miljøet innenfor rammen av særlige tiltak for miljøvennlig landbruk, godkjent ved 
nasjonale eller regionale ordninger for utvikling av landdistriktene, og som gårdbrukeren mottar 
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støtte for i henhold til bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1257/1999. Disse arealene er større 
enn det som er fastsatt i kravene til gjeldende god landbrukspraksis eller etter de forpliktelser 
som følger av relevant regelverk på dette området. Disse arealene kan tas med under H/1 eller 
I/8, avhengig av hvilke regler som gjelder for slike forpliktelser.

II.  De nevnte støtteordninger tar vanligvis sikte på forbedring av det biologiske mangfold på 
driftsenheten, eller på vern av grunnvannet eller overflatevannet. Her skal særlig arealer som er 
tatt ut av landbruksproduksjon i en lengre periode (minst ti år), samt arealer der det er truffet tiltak 
for vern av biotoper, tas med.

 Reglene for bruk og forvaltning av slike arealer varierer etter nasjonale og regionale ordninger, 
men det kan eventuelt tillates at arealene skal benyttes til svært ekstensivt beite eller til høyslått. 
Bruk av plantevernmidler eller gjødsel tillates vanligvis ikke.

 Den plass som vanligvis er nødvendig for manøvrering av såmaskiner og annet utstyr til 
jordbearbeiding, samt de forholdsvis smale grensene mellom marker som betraktes som del av 
vanlig god landbrukspraksis og følgelig kreves for å motta støtte i henhold til forordning (EF) 
nr. 1251/99, regnes som en del av den vekst som dyrkes på marken, og skal derfor ikke tas med 
her.»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG III

LISTE OVER TILLATTE UNNTAK FRA LISTEN OVER DEFINISJONER

a)  Belgia

L/8 Opplysninger om annet inntektsgivende arbeid samles ikke inn om gårdbrukeres 
ektefeller som ikke arbeider på driftsenheten.

b)  Danmark

J/15 Avlshaner for verpehøner er ikke tatt med under overskriften «Verpehøner».

c)  Forbundsrepublikken Tyskland

G/6 Juletrær og poppelbeplantninger utenfor skog er tatt med under rubrikken «Andre 
permanente vekster» (G/6) og regnes derfor som jordbruksareal i drift.

J/14 Rubrikken «Broilere» omfatter avlshaner for verpehøner, som ikke hører inn under 
«Verpehøner» (J/15).

L/3 Andre medlemmer av gårdbrukerens familie som arbeider, men ikke bor, på 
driftsenheten, tas med under «Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer» (L/4-
L/6).

d)  Spania

J/14 Rubrikken «Broilere» omfatter avlshaner for verpehøner, som ikke hører inn under 
«Verpehøner» (J/15).

N/2 Vanningsmetoder omfatter også metoder som benyttes i veksthus og til 
kjøkkenhager.

e)  Frankrike

J/14 Avlshaner for broilere skal tas med her.

f)  Irland

J/9 a) Søyer tatt ut av produksjon skal ikke tas med.

g)  Italia

J/16 b) og c) Gjess hører inn under J/16 b).

h)  Nederland

D/23, D/24, D/31, D/32, D/33 Kjennetegnene under disse rubrikkene omfatter også frø.

E Arealet av «Kjøkkenhager» hører inn under «Andre arealer» (H).

J/15 Avlshaner for verpehøner er ikke tatt med under overskriften «Verpehøner».

L/3 Barn av gårdbrukeren som arbeider på driftsenheten, regnes alltid som arbeidskraft 
som er familiemedlemmer. Andre medlemmer av gårdbrukerens familie som 
arbeider, men ikke bor, på driftsenheten, tas med under «Arbeidskraft som ikke er 
familiemedlemmer» (L/4-L/6).
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i)  Portugal

J/14 Avlshaner for broilere skal tas med her.

j)  Østerrike

L/3 Andre medlemmer av gårdbrukerens familie som arbeider, men ikke bor, på 
driftsenheten, tas med under «Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer» (L/4-
L/6).

k)  Finland

H/2 Uproduktiv skogmark samt arealer som er dekket med krattskog, skal ikke tas med.

l) Sverige

H/2 Uproduktiv skogmark samt arealer som er dekket med krattskog, skal ikke tas med.

m)  Det forente kongerike

E Arealet av «Kjøkkenhager» hører inn under «Andre arealer» (H).»
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VEDLEGG III

«ITALIA

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Piemonte IT11 Torino IT111

Vercelli IT112

Biella IT113

Verbano-Cusio-Ossola IT114

Novara IT115

Cuneo IT116

Asti IT117

Alessandria IT118

Valle d’Aosta IT12 Aosta IT12

Liguria IT13 Imperia IT131

Savona IT132

Genova IT133

La Spezia IT134

Lombardia IT2 Varese IT201

Como IT202

Lecco IT203

Sondrio IT204

Milano IT205

Bergamo IT206

Brescia IT207

Pavia IT208

Lodi IT209

Cremona IT20A

Mantova IT20B

Bolzano-Bozen IT311 Bolzano-Bozen IT311

Trento IT312 Trento IT312

Veneto IT32 Verona IT321

Vicenza IT322

Belluno IT323

Treviso IT324

Venezia IT325

Padova IT326

Rovigo IT327

Friuli-Venezia Giulia IT33 Pordenone IT331

Udine IT332

Gorizia IT333

Trieste IT334
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Emilia Romagna IT4 Piacenza IT401

Parma IT402

Reggio nell’Emilia IT403

Modena IT404

Bologna IT405

Ferrara IT406

Ravenna IT407

Forlì-Cesena IT408

Rimini IT409

Toscana IT51 Massa-Carrara IT511

Lucca IT512

Pistoia IT513

Firenze IT514

Prato IT515

Livorno IT516

Pisa IT517

Arezzo IT518

Siena IT519

Grosseto IT51A

Umbria IT52 Perugia IT521

Terni IT522

Marche IT53 Pesaro e Urbino IT531

Ancona IT532

Macerata IT533

Ascoli Piceno IT534

Lazio IT6 Viterbo IT601

Rieti IT602

Roma IT603

Latina IT604

Frosinone IT605

Abruzzi IT71 L’Aquila IT711

Teramo IT712

Pescara IT713

Chieti IT714

Molise IT72 Isernia IT721

Campobasso IT722

Campania IT8 Caserta IT801

Benevento IT802

Napoli IT803

Avellino IT804

Salerno IT805

Puglia IT91 Foggia IT911

Bari IT912

Taranto IT913

Brindisi IT914

Lecce IT915
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Basilicata IT92 Potenza IT921

Matera IT922

Calabria IT93 Cosenza IT931

Crotone IT932

Catanzaro IT933

Vibo Valentia IT934

Reggio di Calabria IT935

Sicilia ITA Trapani ITA01

Palermo ITA02

Messina ITA03

Agrigento ITA04

Caltanissetta ITA05

Enna ITA06

Catania ITA07

Ragusa ITA08

Siracusa ITA09

Sardegna ITB Sassari ITB01

Nuoro ITB02

Oristano ITB03

Cagliari ITB04»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 24. november 1999

om definisjoner av kjennetegn, listen over landbruksvarer, unntak fra definisjonene samt regioner og 
områder med hensyn til undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i landbruket(*)

[meddelt under nummer K(1999) 3875]

(2000/115/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av 
29. februar 1988 om tilrettelegging av Fellesskapets 
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket(1), 
sist endret ved kommisjonsvedtak 98/377/EF(2), særlig 
artikkel 8 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 571/88 
skal eventuelle endringer i listen over kjennetegn for 
undersøkelsene, samt definisjonene av kjennetegnene 
og av regioner, undersøkelsesområder og andre 
territoriale enheter, fastsettes etter framgangsmåten 
omhandlet i artikkel 15 i nevnte forordning, dvs. ved 
kommisjonsvedtak etter uttalelse fra Den faste komité for 
landbruksstatistikk.

2) Resultatene av Fellesskapets undersøkelser om strukturen 
til driftsenheter i landbruket, fastsatt i forordning (EØF) 
nr. 571/88, kan bare være samsvarende for hele Det 
europeiske fellesskap dersom begrepene oppført i listen 
over kjennetegn forstås og anvendes likt.

3) Listen over kjennetegn ble sist endret ved vedtak 
98/377/EF med henblikk på basisundersøkelsen for 
1999/2000 om strukturen til driftsenheter i landbruket, 

 og i kommisjonsvedtak 89/651/EØF(3), sist endret ved 
vedtak 97/418/EF(4), fastsettes de definisjoner, den 
liste over landbruksvarer, de unntak fra definisjonene 
som gjelder i visse medlemsstater samt de regioner og 
undersøkelsesområder som skal anvendes i forbindelse 
med strukturundersøkelsene for 1988-1997. Vedtak 
89/651/EØF må derfor tilpasses og utfylles.

4) Nye variabler er blitt tilføyd i listen over kjennetegn. 
Utviklingen innenfor landbruket har gjort det nødvendig å 
revidere definisjonene av visse eldre variabler. Vedlegg I 
til dette kommisjonsvedtak inneholder derfor en ny 
liste over definisjoner med henblikk på Fellesskapets 
strukturundersøkelser etter 1997.

5) Listen over landbruksvarer som det vises til i definisjonen 
av driftsenheter i landbruket, samt listen over unntak fra 
Fellesskapets definisjoner som skyldes spesielle forhold 
i visse medlemsstater, må også revideres. Disse reviderte 
listene over landbruksvarer samt over tillatte unntak fra 
listen over definisjoner er oppført i vedlegg II og III til 
dette kommisjonsvedtak.

6) Det er behov for en tydeligere korrelasjon mellom 
nomenklaturen over regionale statistikkenheter 
(NUTS) og de regioner og områder som anvendes i 
strukturundersøkelsene i landbruket. Det er hensiktsmessig 
at disse regioner og områder defineres i et eget vedlegg IV 
til dette kommisjonsvedtak.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 216 av 12.8.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 20 av 22.4.2004, s. 19.

(1) EFT L 56 av 2.3.1988, s. 1.
(2) EFT L 168 av 13.6.1998, s. 29.

(3) EFT L 391 av 30.12.1989, s. 1.
(4) EFT L 177 av 5.7.1997, s. 26.

2006/EØS/30/24
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7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for landbruksstatistikk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Fellesskapsdefinisjonene som skal anvendes i Fellesskapets 
undersøkelser etter 1997 om strukturen til driftsenheter i 
landbruket, som fastsatt i forordning (EØF) nr. 571/88, samt de 
tilhørende forklaringer og eksempler, finnes i vedlegg I.

Artikkel 2

Listen over landbruksvarer som det vises til i definisjonen 
av driftsenheter i landbruket oppført i vedlegg I, finnes i 
vedlegg II.

Artikkel 3

I lys av spesielle forhold i visse medlemsstater tillates de unntak 
fra fellesskapsdefinisjonene som er angitt i vedlegg III.

Artikkel 4

Listen over regioner og områder som skal anvendes i 
Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i 
landbruket nevnt i definisjonen av et undersøkelsesområde i 
vedlegg I, finnes i vedlegg IV.

Artikkel 5

Vedtak 89/651/EØF oppheves.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. november 1999.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

DEFINISJONER OG FORKLARINGER VEDRØRENDE LISTEN OVER KJENNETEGN SOM SKAL 
BRUKES VED FELLESSKAPETS UNDERSØKELSER OM STRUKTUREN TIL DRIFTSENHETER I 

LANDBRUKET

(I = definisjoner, II = forklaringer)

DRIFTSENHET I LANDBRUKET

I.  En teknisk og økonomisk enhet som er under én ledelse, og som produserer landbruksvarer. Andre 
utfyllende varer og tjenester (utenfor landbruket) kan også leveres av driftsenheten.

II. 1.  En driftsenhet i landbruket defineres ved følgende kjennetegn:

 1.1.  Produksjon av landbruksvarer

I denne undersøkelsen er «landbruksvarer» de varer som er angitt i vedlegg II.

 1.2.  Egen ledelse

  Det regnes også som én ledelse dersom den utgjøres av to eller flere personer sammen.

 1.3.  Teknisk og økonomisk enhet

  Denne kjennetegnes vanligvis av felles bruk av arbeidskraft og produksjonsmidler (maskiner, 
bygninger, jord osv.).

 2.  Særlige tilfeller

 2.1.  a) Når en driftsenhet av skattemessige eller andre grunner er fordelt på flere personer, eller

  b) når flere driftsenheter (som tidligere utgjorde flere selvstendige driftsenheter) er samlet 
under ledelse av én enkelt gårdbruker,

   dreier det seg om én enkelt driftsenhet, dersom den har én ledelse og utgjør en teknisk og 
økonomisk enhet.

 2.2.  Når en jordparsell som den tidligere innehaveren har forbeholdt seg da driftsenheten ble 
overdradd til hans etterfølger (arving, forpakter osv.), 

 a) regnes den med i etterfølgerens driftsenhet dersom den beholdte jorden drives sammen 
med resten av driftsenheten, og dersom det brukes samme arbeidskraft og samme 
produksjonsmidler som i resten av driftsenheten,

 b) anses den som tilhørende overdragerens driftsenhet, dersom parsellen vanligvis drives 
med arbeidskraften og produksjonsmidlene på denne driftsenheten.

 2.3.  I denne undersøkelsen regnes følgende også som driftsenheter, i den grad de oppfyller de andre 
ovennevnte kriterier i definisjonen av en driftsenhet i landbruket:

 a) avlsstasjoner for okser, råner og bukker og værer, stutterier og rugerier,

 b) driftsenheter i forbindelse med forskningsinstitutter, sykehus og opptreningssentre, 
trossamfunn, skoler og fengsler,

 c) driftsenheter som utgjør en del av industriforetak,

 d) fellesjord bestående av permanent kulturbeite og eng, hagebruksareal eller andre arealer, 
forutsatt at slike arealer drives som en driftsenhet av vedkommende lokale myndighet 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 30/364 8.6.2006

(for eksempel ved at dyr holdes på leiebeite, dvs. at andres dyr kan gå på beite mot 
betaling). Følgende regnes ikke med:

  – overdratt fellesjord (C/03),

  – forpaktet fellesjord (C/02).

 2.4.  Følgende regnes ikke som driftsenheter i landbruket i denne undersøkelsen:

 a) ridestaller, jord brukt til trening av veddeløpshester, uten avlsvirksomhet,

 b) kenneler,

 c) dyremarkeder, slakterier osv. (uten oppdrett).

 2.5.  «Fellesenheter for ett bestemt produkt» behandles som driftsenheter som er uavhengige av 
hoveddriftsenhetene, dersom de hovedsakelig drives med egne produksjonsfaktorer (og ikke 
hovedsakelig med produksjonsfaktorene til «hoveddriftsenhetene»). «Fellesenheter for ett 
bestemt produkt» er separate driftsenheter som slår sammen sine ressurser for å danne én felles 
driftsenhet som drives atskilt fra «hoveddriftsenhetene» (for eksempel felles frukthage eller 
felles fjøs) (delsammenslåing).

A. DRIFTSENHETENS GEOGRAFISKE BELIGGENHET

II.  Driftsenheten og alle opplysninger i tilknytning til denne skal anses å ligge i det område, den 
kommune eller det delområde der den har sitt hovedkvarter (A/01).

 Hovedkvarteret til driftsenheten defineres i samsvar med medlemsstatens egne regler.

A/01  Undersøkelsesområde

I.  Hver driftsenhets geografiske beliggenhet skal beskrives ved hjelp av en kode som angir staten, 
regionen og undersøkelsesområdet.

II.  De regioner og områder som benyttes i undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i landbruket, er 
oppført i vedlegg IV.

A/01 a)  Kommune eller delområde

I.  I forbindelse med den fullstendige undersøkelsen 1999-2000 skal geografisk beliggenhet angis med en 
tilleggskode som opplyser om kommunen eller delområdet, noe som gjør det mulig å legge sammen 
resultatene minst for hvert «målområde» som definert i rådsforordning (EØF) nr. 2052/88(1), sist 
endret ved rådsforordning (EF) nr 3193/94(2), eller eventuelt i de nyeste lovbestemmelser vedrørende 
lignende soner eller områder som er definert med sikte på gjennomføring av strukturfondenes 
oppgaver.

II.  Medlemsstatene skal meddele Eurostat hvilket «målområde» hver kommune eller hvert delområde 
tilhører. Dersom grensene mellom ulike soner eller områder går gjennom kommunen eller delområdet, 
skal alle driftsenheter i kommunen eller delområdet regnes for å ligge i den sone eller det område som 
utgjør den største delen av kommunen eller delområdet.

 Kodene for kommuner eller delområder skal svare til nivå 4 eller 5 i nomenklaturen over regionale 
statistikkenheter (NUTS). Dersom disse kodene ikke kan meddeles, skal medlemsstatene i 
stedet oversende en kode som angir hvilket «målområde» hver driftsenhet befinner seg i. Disse 
opplysningene skal gjenspeile situasjonen per 30. juni 1999, men må meddeles på nytt dersom de 
områder som benyttes for strukturfondene, endres på et senere tidspunkt.

(1) EFT L 185 av 15.7.1988, s. 9.
(2) EFT L 337 av 24.12.1994, s. 11.
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A/02  Vanskeligstilt område

I.  Et område som på undersøkelsesdagen anses som vanskeligstilt i henhold til rådsforordning (EF) 
nr. 950/97(1) (og eventuelt de nyeste lovbestemmelser), som er oppført på Fellesskapets liste over 
vanskeligstilte landbruksområder, og som medlemsstatene har gitt underretning om i samsvar med 
artikkel 21 i forordning (EF) nr. 950/97.

II.  Dersom driftsenheten bare delvis befinner seg i et vanskeligstilt område, skal den grupperes etter det 
området som størstedelen av driftsenheten tilhører.

A/02 a)  Fjellområde

I.  Et område som på undersøkelsesdagen anses som et fjellområde i henhold til artikkel 23 i 
rådsforordning (EF) nr. 950/97, og som er oppført på Fellesskapets liste over vanskeligstilte 
landbruksområder, og som medlemsstatene har gitt underretning om i samsvar med artikkel 21 i 
forordning (EF) nr. 950/97.

II.  Dersom driftsenheten bare delvis befinner seg i et vanskeligstilt område, skal den grupperes etter det 
området som størstedelen av driftsenheten tilhører.

B.  DRIFTSENHETENS RETTSLIGE FORM OG LEDELSE (på undersøkelsesdagen)

B/01 og B/02  Den juridisk og økonomisk ansvarlige for driftsenheten: gårdbrukeren

I.  Gårdbrukeren er den fysiske person, gruppe av fysiske personer eller juridiske person som driver 
driftsenheten i sitt navn, og som er juridisk og økonomisk ansvarlig for driftsenheten, dvs. som tar 
den økonomiske risiko ved driftsenheten. Gårdbrukeren kan være eier, forpakter, langsiktig forpakter, 
brukshaver eller bestyrer. Alle deleiere i en gruppedriftsenhet som deltar i landbruksarbeidet på 
driftsenheten, regnes som gårdbrukere.

II.  Det juridiske og økonomiske ansvaret defineres i samsvar med medlemsstatens egne dokumenterte 
regler.

 Gårdbrukeren kan ha overdratt all eller deler av sin beslutningsmyndighet over den daglige 
økonomiske og produksjonsmessige drift til en driftsleder.

 Ved samdrift (se C/03 a)) regnes samdriftsgårdbrukeren som gårdbruker, ikke som eier.

B/01 a) og b)  Fysisk person

I.  Med dette forstås en enkeltperson (eneansvarlig gårdbruker) eller en gruppe personer (deleiere i en 
gruppedriftsenhet).

II.  Spørsmålet om en gårdbruker er en «fysisk» eller en «juridisk» person er viktig for grupperingen av 
driftsenheter i følgende kategorier:

 Driftsenheter der gårdbrukeren er:

 a) en fysisk person og eneansvarlig gårdbruker på en selvstendig driftsenhet,

 b) en gruppe fysiske personer som utgjør en gruppe deleiere i en «gruppedriftsenhet»,

 c) en juridisk person.

I lovgivningen i visse medlemsstater betraktes en «juridisk» person (et selskap) som en «fysisk» 
person eller en gruppe av «fysiske» personer av skattemessige og/eller rettslige grunner. Dette gjelder 

(1) EFT L 142 av 2.6.1997, s. 1.
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vanligvis alle foretak der en av eller alle medlemmene står fullt ut ansvarlig for foretakets gjeld. I slike 
tilfeller kan medlemsstatene gruppere en slik «juridisk» person under «eneansvarlige gårdbrukere» 
eller «gruppedriftsenheter».

B/01 a)  En fysisk person som er eneansvarlig gårdbruker på en selvstendig driftsenhet

I.  En enkeltperson og fysisk person som er gårdbruker på en driftsenhet som ikke er tilknyttet andre 
driftsenheter, verken ved felles ledelse eller ved lignende ordninger.

II.  Denne gårdbrukeren kan selv ta alle avgjørelser med hensyn til driftsenheten.

 Ektefeller eller nære familiemedlemmer som eier eller forpakter en driftsenhet sammen, bør vanligvis 
regnes for å ha en selvstendig driftsenhet som ledes av en eneansvarlig gårdbruker.

 To personer som lever sammen som ektefeller uten å være gift, betraktes også som ektefeller dersom 
de har rettslig status som ektefeller i de respektive medlemsstater.

 Følgende personer skal bl.a. regnes som eneansvarlige gårdbrukere: søsken, medarvinger osv. 
dersom de ikke har inngått en avtale eller skattemessig og/eller juridisk betraktes som medeiere i en 
gruppedriftsenhet eller som et rettssubjekt etter medlemsstatens lovgivning.

 Dersom et selskap (en juridisk person) eies av én enkelt fysisk person og betraktes som en fysisk 
person av medlemsstaten (se definisjonen av «fysisk person»), regnes det som en driftsenhet med 
eneansvarlig gårdbruker.

 Dersom én enkelt person har det fulle juridiske og økonomiske ansvar for driftsenheten, regnes 
han eller hun som eneansvarlig gårdbruker, selv om driftsenheten ellers oppfyller kriteriene for en 
gruppedriftsenhet.

B/01 b)  Én eller flere fysiske personer som er deleier(e) i en gruppedriftsenhet

I.  Én eller flere fysiske personer som er med i en gruppe fysiske personer som eier, forpakter eller på 
annen måte sammen driver én driftsenhet, eller sammen driver sine egne driftsenheter som om det var 
én driftsenhet. Samarbeidet må utføres i samsvar med lovgivningen eller etter skriftlig avtale.

II.  Dersom et selskap (en juridisk person) eies av flere fysiske personer, og betraktes som en fysisk 
person av medlemsstaten, regnes det som en gruppedriftsenhet.

 I medlemsstater der det er valgfritt å registrere variabel B/01 b), skal det samles inn fullstendige 
opplysninger om alle driftsenheter der gårdbrukerne er fysiske personer etter variabel B/01 a), uansett 
om de er «gruppedriftsenheter» som definert nedenfor, eller ikke. Dersom det i disse medlemsstatene 
er to eller flere fysiske personer som fungerer som gårdbruker på en driftsenhet, skal bare en av 
dem regnes som gårdbruker. (For eksempel den som bærer størst del av risikoen, eller som deltar 
mest i ledelsen av driftsenheten. Dersom slike kriterier likevel ikke er tilstrekkelige til å peke ut én 
gårdbruker, bør valget bygge på et annet kriterium, for eksempel alder).

B/01 c)  Juridisk person

I.  Et annet rettssubjekt enn en fysisk person, men som har alminnelige rettigheter og plikter som 
en enkeltperson, for eksempel mulighet til å reise sak eller være part i en sak (alminnelig rettslig 
handleevne).

II.  Juridiske personer kan være offentlig- eller privatrettslige, for eksempel:

 – stat, regioner, kommuner osv.,

 – kirken og dens institusjoner,

 – andre lignende offentlige eller halvoffentlige institusjoner,
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 – alle handelsforetak, unntatt dem som er omhandlet under B/01 a) eller b), særlig private 
aksjeselskaper, herunder kooperativer,

 – alle aksjeselskaper (foretak som utsteder aksjer),

 – stiftelser (organer som forvalter midler til visse formål som ofte er sosiale eller filantropiske),

 – andre selskaper enn private aksjeselskaper,

 – alle andre foretak av lignende type.

B/01 d)  Antall deleiere

I.  Antallet personer i en gruppedriftsenhet som har felles juridisk og økonomisk ansvar i forbindelse 
med driftsenheten, og som deltar i landbruksarbeid på driftsenheten.

B/01 e)  Familiemedlemmer

I.  Som gårdbrukerens familiemedlemmer regnes vanligvis ektefelle, slektninger i rett opp- og 
nedadstigende linje (herunder inngiftede og adopterte) samt gårdbrukerens eller hans/hennes 
ektefelles søsken.

II.  Gårdbrukeren selv regnes ikke med blant familiemedlemmene.

B/01 f)  Hvor mange av deleiernes familiemedlemmer utfører landbruksarbeid på driftsenheten?

I.  Antallet heltids- eller deltidsarbeidende medlemmer av deleiernes familie som utfører landbruksarbeid 
(som definert i avsnitt L). Om familiemedlemmene er lønnet eller ikke, har ingen betydning.

II.  Arbeidskraftopplysningene som kreves for disse familiemedlemmene, registreres under L/04 «Fast 
arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer» eller L/05 + L/06 «Midlertidig arbeidskraft som ikke er 
familiemedlemmer».

B/02  Driftslederen

I.  Den fysiske person eller de fysiske personer som er ansvarlig(e) for den normale daglige økonomiske 
og produksjonsmessige drift av den aktuelle driftsenheten.

II.  Driftslederen er vanligvis, men ikke alltid, samme person som gårdbrukeren dersom sistnevnte er en 
fysisk person. Som driftsledere i en gruppedriftsenhet regnes de deleiere i driftsenheten som deltar i 
landbruksarbeidet på driftsenheten.

 Dersom gårdbrukeren ikke også er driftsleder, har han eller hun overlatt driften av enheten til en 
annen. Det kan for eksempel være til et familiemedlem (B/02 a)) eller til ektefellen (B/02 b)), men 
også til en person som ikke har familietilknytning til gårdbrukeren.

 Dersom gårdbrukeren er en eneansvarlig gårdbruker eller en juridisk person, kan det bare være én 
driftsleder ved driftsenheten.

 I medlemsstater der det er valgfritt å registrere variabel B/01 b), skal alle opplysninger som kreves om 
driftsledere, samles inn som om bare én person er driftsleder. Dersom det i disse medlemsstatene er 
flere enn én person som er ansvarlige for den normale daglige driften av enheten, regnes den personen 
som bidrar mest til driften, som driftsleder. Dersom bidraget til driften er likt fordelt, kan det tas 
hensyn til alder eller andre lignende kriterier.
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B/03  Driftslederens landbruksutdanning

 Bare ett nivå registreres for hver person.

 Bare praktisk landbrukserfaring

I.  Erfaring tilegnet ved praktisk arbeid på en driftsenhet i landbruket.

 Grunnleggende landbruksutdanning

I.  All avsluttet utdanning på en landbruksskole for grunnleggende landbruksutdanning, og/eller 
ved et utdanningssenter med spesialisering i visse fag (herunder hagebruk, vindyrking, skogbruk, 
fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi og beslektede fag).

II.  Fullført læretid innenfor landbruk regnes også som grunnleggende utdanning.

 Fullstendig landbruksutdanning

I.  All utdanning som varer i minst to år eller tilsvarende etter obligatorisk utdanning (se L/01-L/06 
«Alder da skoleplikten opphører»), og som fullføres ved landbruksskole, universitet eller annen 
institusjon for høyere utdanning innenfor landbruk, hagebruk, vindyrking, skogbruk, fiskeoppdrett, 
veterinærvitenskap, landbruksteknologi eller et beslektet fag.

B/04  Føres det landbruksregnskap for driftsenhetens ledelse?

I.  Regnskapet må minst omfatte systematisk og regelmessig registrering av alle løpende inntekter 
og utgifter, som skal danne grunnlaget for å fastsette driftsenhetens resultat ved avslutningen av 
regnskapsperioden.

II.  Det anses også å eksistere et regnskap dersom slik registrering først er begynt i løpet av de siste tolv 
måneder forut for undersøkelsen.

 Landbruksregnskapet kan tjene som grunnlag for driftslederens forvaltning av enheten, og det kan 
også brukes til å stille opp en balanse og et resultatregnskap.

 Følgende anses ikke som «regnskap»:

 – tilfeldige notater om enkelte operasjoner i en dagbok eller en notatbok,

 – registrering begrenset til inntekter og utgifter (for beregning av lønnsomheten) for en del av 
landbruksvirksomheten i driftsenheten,

 – innsamling av opplysninger som bare brukes til skattemessige formål.

C LEIEFORHOLD OG OPPDELING AV DRIFTSENHETEN

C/01-C/03  Landbruksareal i drift

I.  Det samlede areal av dyrkbar mark, permanent kulturbeite og eng, permanente vekster og 
kjøkkenhager, drevet som selveierlandbruk, i forpaktning, som lottbruk eller vederlagsfritt.

II.  Leieforhold — særtilfeller

1.  Når en «fellesenhet for ett bestemt produkt» behandles som en selvstendig driftsenhet (se «Driftsenheter 
i landbruket», nr. 2.5), regnes det samlede landbruksarealet i fellesenheten til den personen som er 
angitt som gårdbruker (B/01), alt etter hvilket leieforhold den har til hoveddriftsenheten.
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2.  Jord som er felleseie eller som forpaktes og drives av flere driftsenheter, men som ikke utgjør en 
«fellesenhet for ett bestemt produkt», regnes til den gårdbrukeren som i størst grad driver den, alt etter 
hvilket leieforhold den har til hoveddriftsenheten.

C/01  Selveierdrevet landbruksareal

I.  Landbruksareal som drives av den undersøkte driftsenheten, og som er gårdbrukerens eiendom eller 
drives av ham eller henne som brukshaver eller langsiktig forpakter, eller under annet tilsvarende 
leieforhold.

II.  Jord som er tildelt en landbruksarbeider (slik at han kan dyrke den) som en del av hans eller hennes 
lønn, regnes til driftsenheten som foretar en slik tildeling, med mindre landbruksarbeideren bruker 
sine egne produksjonsmidler.

 Jordparseller som beholdes av den tidligere gårdbrukeren (se «Driftsenhet i landbruket», nr. 2.2), 
regnes til driftsenheten dersom den beholdte jorden drives sammen med resten av driftsenheten, og 
dersom det brukes samme arbeidskraft og samme produksjonsmidler som på resten av driftsenheten.

 Beiteretter på felles beitemark skal imidlertid ikke tas med, for eksempel på kommunale eller 
kooperative beitemarker (slike områder er ikke en del av driftsenheten og omfattes derfor ikke av 
undersøkelsen).

C/02  Forpaktet landbruksareal

I.  Jord som forpaktes av driftsenheten mot et fast vederlag avtalt på forhånd (i kontanter, naturalia eller 
annet), og som det er inngått forpaktningsavtale (skriftlig eller muntlig) for. Et areal kan bare forpaktes 
til én driftsenhet. Dersom et areal forpaktes til flere driftsenheter i løpet av referanseåret, regnes det 
vanligvis til den driftsenheten som det har vært tilknyttet i lengst tid i løpet av referanseåret.

II.  Den forpaktede jorden kan bestå av:

 – en hel driftsenhet,

 – enkelte jordparseller.

 Jord som forpaktes, kan ikke regnes som del av eierens driftsenhet, men alltid som en del av 
forpakterens driftsenhet. Eventuelle dyr på den forpaktede jorden regnes for å tilhøre den driftsenheten 
som eier dyrene.

 Dette omfatter også jordparseller eller driftsenheter som gårdbrukeren forpakter for sin egen familie 
(bortforpaktning), dersom disse arealene dyrkes som en del av driftsenheten som undersøkes. Det 
omfatter også jord fra en annen driftsenhet som gårdbrukeren disponerer som vederlag for et visst 
antall arbeidstimer, med mindre det dreier seg om jord som stilles til rådighet for en landbruksarbeider 
som en form for lønn. (I motsetning til jord som stilles til rådighet for en landbruksarbeider som en 
form for lønn, og som inngår i driftsenhetens vekselbruk, vil en slik forpaktningsavtale ikke bare angi 
størrelsen på jorden, men også dens beliggenhet og nøyaktige avgrensning).

 Forpaktet jord som også er videreforpaktet til tredjemann, skal regnes som del av tredjemanns 
driftsenhet, ettersom den ikke utgjør en del av den driftsenheten som undersøkes.

C/03  Landbruksareal med samdrift eller andre driftsformer

a)  Landbruksareal med samdrift

I.  Jord (eventuelt en hel driftsenhet) som dyrkes i fellesskap av jordeieren og en gårdbruker i henhold 
til en muntlig eller skriftlig samdriftsavtale. Avkastningen (økonomisk eller fysisk) til arealet med 
samdrift deles mellom to parter i samsvar med en avtalt fordeling.
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II.  Dette omfatter bl.a.:

 «Colonia parziaria» — hele driftsenheter

 I «colonia parziaria» i form av en hel driftsenhet er denne overlatt til et familieoverhode, som ved 
hjelp av familiemedlemmene (gårdsfamilien) forplikter seg til å utføre alt arbeid som kreves på 
driftsenheten, til å bære en del av utgiftene og til å dele produksjonen, i et bestemt forhold, med den 
som har stilt driftsenheten til rådighet.

b)  Landbruksareal med andre leieforhold

I.  Andre leieforhold som ikke dekkes av C/01, C/02 og C/03 a).

II.  Dette omfatter bl.a.:

1.  Jord som eieren har overlatt gårdbrukeren til dyrking

 –  i kraft av hans eller hennes yrke eller stilling (skogvokter, prest, lærer osv.),

 – og som er blitt tildelt driftsenheten av den kommunale forvaltningen eller andre institusjoner, for 
eksempel felles beiteområder fordelt i forhold til arealet (må ikke forveksles med beiterett).

2.  Jord som driftsenheten driver vederlagsfritt (for eksempel jord som tilhører nedlagte driftsenheter, og 
som drives av driftsenheten som omfattes av undersøkelsen).

3.  «Colonia parziaria» — enkeltparseller.

 I «colonia parziaria» i form av enkeltparseller stilles bare én eller flere jordparseller til rådighet, og 
disse brukes på samme vilkår som de som er beskrevet under bokstav a).

C/04  Antall parseller som utgjør landbruksarealet i drift

I.  En parsell er et hvilket som helst stykke jord som tilhører driftsenheten, og som er fullstendig 
omsluttet av jord, vann, veier eller skog osv. som ikke tilhører driftsenheten.

II.  En parsell kan bestå av én eller flere tilstøtende marker. En mark er et stykke jord som ligger innenfor 
parsellen, men som er atskilt fra denne med klart synlige grenselinjer, for eksempel veier, grøfter, 
bekker eller hekker. En mark kan omfatte ett eller flere jordstykker. Et jordstykke er den delen av en 
mark (eller hele marken) der det dyrkes en bestemt vekst eller kombinasjon av vekster.

C/05  Driftssystemer og -metoder

C/05 a)  Økologisk landbruk

I.  Det skal samles inn opplysninger om hvorvidt driftsenheten driver landbruk i samsvar med 
visse standarder og regler fastlagt i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(1), sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/97(2), eller eventuelt de nyeste lovbestemmelser om «økologisk 
produksjonsmetode for landbruksvarer og slik angivelse på landbruksvarer og næringsmidler» og/
eller tilsvarende fellesskapsregler eller nasjonale regler for økologisk husdyrhold.

II.  I ovennevnte forordning harmoniseres reglene for merking, produksjon og kontroll av landbruksvarer 
som er påført eller skal påføres angivelser som viser til økologiske produksjonsmetoder. Etter 
forordningens bestemmelser må produksjonen skje på en slik måte at parsellene, samt produksjons- 
og lagringslokalene, er klart atskilt fra de enheter der produksjonen ikke skjer i samsvar med reglene 
for økologisk landbruk. Dette innebærer vanligvis at all jord på driftsenheten må omlegges til denne 
dyrkingsmetoden.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 202 av 30.7.1997, s. 12.
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C/05 b)  Driftssystemer og -metoder med få innsatsfaktorer

I.  Driftssystemer og -metoder som er i samsvar med godkjente retningslinjer, og som ikke er nevnt 
under C/05 a), og der formålet er å drive miljøvennlig landbruk, dvs. med bruk av færrest mulig 
produksjonsmidler, særlig av gjødsel og plantevernmidler.

II.  Denne overskriften omfatter driftssystemer og -metoder med få innsatsfaktorer (unntatt økologisk 
landbruk), for eksempel integrert landbruk eller integrert produksjon. Den omfatter også 
dyrkingsmetoder som, uten at de berører hele driftsmetoden, benytter biologisk kontroll eller særlige 
ordninger for redusert bruk av næringsstoffer. De godkjente retningslinjer eller prinsipper bør være 
klart definert og ta sikte på å redusere innsatsfaktorene betraktelig. De kan fastsettes av nasjonale 
eller regionale myndigheter, eller av Den internasjonale organisasjon for biologisk kontroll, av 
produsentsammenslutninger, distributører, forbrukere osv.

C/05 c)  Støtte til miljøvennlig landbruk

I.  All støtte som ytes til en driftsenhet innenfor rammen av en medlemsstats ordning i samsvar med 
forordning (EØF) nr. 2078/92, sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2772/95(1), eller 
eventuelt de nyeste lovbestemmelser.

II.  Forordning (EØF) nr. 2078/92 omhandler produksjonsmetoder innenfor landbruket som er forenlige 
med kravene til vern av miljøet og bevaring av kulturlandskapet. Medlemsstaten kan utarbeide 
støtteordninger for gårdbrukere som setter i verk visse tiltak.

C/05 c) i)  T i l t a k  v e d r ø r e n d e  l a n d s k a p s e l e m e n t e r

I.  Tiltak som omfattes av ordningene omhandlet under C/05 c) nr. II ovenfor, og som har som formål å 
vedlikeholde eller restaurere visse landskapselementer (for eksempel gamle steinmurer, hekker, spredte 
trær, grensemerker osv.), eller å forvalte jord til bruk for allmennheten og til fritidsaktiviteter.

II.  Gjennom ordningen for miljøvennlig landbruk kan gårdbrukere få kompensasjon for utgifter til 
vedlikehold av landskapselementer. Dette kan særlig omfatte visse former for jordbruk eller visse 
landskapselementer som hekker, tradisjonelle steinmurer og steinterrasser, grenseområder rundt 
innsjøer eller langs vassdrag, udyrkede grensemerker, topphogde trær, spredte trær, historiske 
landbruksminnesmerker, jordvoller eller andre landskapselementer med tilknytning til landbruk. Denne 
kategorien omfatter ikke bygninger eller elementer som ikke har tilknytning til landbruksjord.

D.-I.  AREALBRUK

I.  Det samlede driftsarealet (D-H) omfatter landbruksarealet i drift (D-G) som drives av driftsenheten, 
samt andre arealer (H).

 Landbruksarealet i drift omfatter arealene med hovedvekster som høstes i undersøkelsesåret.

II.  Av hensyn til inndelingen av arealbruken skal hvert areal bare angis én gang.

 Permanente vekster og flerårige vekster (for eksempel asparges, jordbær eller busker) skal regnes med 
fra det året da de plantes, selv om de ennå ikke gir avkastning.

 Dyrket sopp (I/02) skal ikke regnes med.

(1) EFT L 288 av 1.12.1995, s. 35.
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 Ved samdyrking av vekster skal landbruksarealet i drift fordeles forholdsmessig mellom de ulike 
vekstene etter hvor stort areal hver av dem trenger.

 Landbruksarealer som kombineres med skogmark, deles opp på samme måte.

 Dette prinsippet gjelder ikke vekster i blanding (dvs. vekster som dyrkes og høstes sammen på samme 
areal, for eksempel blandingskorn) eller vekster som dyrkes etter hverandre (for eksempel kløver sådd 
sammen med bygg for senere høsting).

 Dersom en av de samdyrkede vekstene ikke har noen betydning for driftsenheten, skal ikke denne 
regnes med ved arealfordelingen.

 Det kan gjøres unntak fra prinsippet om forholdsmessig fordeling når resultatene ellers ikke ville ha 
blitt tilfredsstillende, forutsatt at reglene fastsatt av medlemsstatene i samråd med Kommisjonen, 
overholdes.

 Vekster som dyrkes etter hverandre, registreres bare under overskriften I/01. Under overskriftene 
D-G skal ikke arealet for hver enkelt av vekstene som dyrkes etter hverandre, beregnes, men arealet 
skal bare regnes med til den ene veksten som anses for å være hovedvekst. Dersom flere vekster 
dyrkes etter hverandre på samme areal i løpet av et høstingsår, skal den veksten som gir størst 
avkastning, regnes som hovedvekst. Dersom dette kriteriet ikke gjør det mulig å fastsette hva som er 
hovedveksten, skal den veksten som har vært dyrket på jorden i lengst tid, regnes som hovedvekst.

D.  DYRKBAR MARK

I.  Jord som bearbeides regelmessig (pløyes eller oppdyrkes), vanligvis som en del av et vekselbruk.

II.  Dyrkbar mark omfatter vekstkategoriene D/01-D/20, brakkmark uten tilskudd (D/21) og brakkmark 
med brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte (D/22).

 Arealer med industriplanter som dyrkes på brakklagt mark, hører inn under industriplantenes 
respektive overskrifter, samt under I/08 b).

D/01-D/08  Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn)

II.  Korn som er høstet som grønnfôr eller brukt umodent til fôr, skal ikke tas med. Disse hører inn under 
D/18.

D/01  Vanlig hvete og spelthvete

D/02  Durumhvete

D/03  Rug

I.  Herunder kornblandinger som sås om høsten (vinterblandkorn).

D/04  Bygg

D/05  Havre

I.  Herunder kornblandinger som sås om våren (sommerblandkorn).

D/06  Maiskorn

I.  Mais som høstes til korn.
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II.  Mais som høstes for hånd, med maisplukker, maisskrellemaskin eller skurtresker, uansett bruksformål, 
herunder korn til ensilasje. Mais som høstes sammen med deler av kolben, men som har et vanninnhold 
på minst 20 % og brukes til ensilasje (såkalt corn-cob-mix, CCM) skal også tas med her.

 Sukkermaiskolber til konsum hører inn under D/14.

D/07  Ris

D/08  Andre kornslag

D/09  Belgfrukter til høsting i tørr tilstand (herunder frø samt blandinger av belgfrukter og korn)

II.  Belgfrukter til høsting i umoden tilstand hører inn under D/14 eller D/18, avhengig av bruken.

herav:

D/09 c)  Erter, enkeltavlinger til høsting i tørr tilstand

D/09 d)  Bønnevikker,enkeltavlinger til høsting i tørr tilstand

D/10  Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter)

D/11  Sukkerbete (unntatt frø)

D/12  Fôrvekster (unntatt frø)

D/13  Industriplanter (herunder frø til urteaktige oljeholdige planter, men ikke frø til tekstilplanter, 
humle, tobakk og andre industriplanter), herav:

D/13 a)  Tobakk

D/13 b)  Humle

D/13 c)  Bomull

D/13 d)  Andre oljeholdige planter eller tekstilplanter og andre industriplanter

D/13 d) i)  O l j e h o l d i g e  p l a n t e r  e l l e r  t e k s t i l p l a n t e r  ( i  a l t )

D/13 d) ii)  A r o m a t i s k e  p l a n t e r ,  m e d i s i n p l a n t e r  o g  k r y d d e r p l a n t e r

II.  Av aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter er de viktigste:

 kvann (Angelica spp.), belladonna (Atropa spp.), kamille (Matricaria spp.), karve (Carum spp.), 
revebjelle (Digitalis spp.), gentiana (Gentiana spp.), isop (Hyssopus spp.), sjasmin (Jasminum spp.), 
lavendel og lavandin (Lavandula spp.), merian (Origanum spp.), melisse (Melissa spp.), mynte 
(Mentha spp.), valmue (Papaver spp.), gravmyrt (Vinca spp.), psyllium (frø) (Psyllium spp.), safran 
(Curcuma spp.), salvie (Salvia spp.), ringblomst (Calendula spp.), vendelrot (Valeriana spp.) osv.

D/13 d) iii)  A n d r e  i n d u s t r i p l a n t e r

D/14 og D/15  Friske grønnsaker, meloner, jordbær

II.  Dyrket sopp (I/02) skal ikke tas med.
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D/14  Friske grønnsaker, meloner, jordbær — på friland eller under lavt beskyttelsesdekke

D/14 a)  Friland

I.  Grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på jord i vekselbruk med andre landbruksvekster.

D/14 b)  Kommersielt hagebruk

I.  Grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på jord i vekselbruk med andre hagebruksvekster.

D/15, D/17  Vekster i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke 
og G/07

I. Vekster som i hele eller mesteparten av sin vekstperiode dyrkes i veksthus eller under fast eller 
flyttbart beskyttelsesdekke (av glass eller av stiv eller bøyelig plast).

II.  Dette omfatter ikke plastfolie lagt flatt på bakken, og heller ikke vekster under glassklokker eller 
plasttunneler eller transportable vekstbenker.

 For flyttbare veksthus eller høyt beskyttelsesdekke summeres alle arealer som faktisk har vært dekket 
de tolv foregående månedene, for å finne det samlede areal med veksthusvekster, dvs. det er ikke bare 
grunnarealet til anleggene som oppgis.

 Vekster som dyrkes dels i veksthus og dels på friland, oppgis som arealer i veksthus, med mindre 
veksthusperioden er svært kort.

 Selv om samme areal i veksthus brukes mer enn én gang, oppgis det likevel bare én gang.

 Dersom et veksthus har flere etasjer, regnes bare grunnarealet.

D/16 og D/17  Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler)

D/18  Fôrvekster

I.  Alle grønne fôrvekster som dyrkes i vekselbruk, og som finnes på samme jord i mindre enn fem år 
(ettårige eller flerårige fôrvekster).

II.  Dette omfatter korn og industriplanter som høstes og/eller brukes som grønnfôr. Fôrvekster (D/12) 
skal ikke tas med.

D/18 a)  Midlertidig kulturbeite og eng

I.  Gressplanter til beiting, høy eller ensilasje som en del av vanlig vekselbruk, som varer minst ett 
og høyst fem avlingsår, og som tilsås med gress eller gressblandinger. Før arealene tilsås eller 
beplantes på nytt, skal de pløyes eller bearbeides, eller plantene ødelegges på annen måte enn med 
ugressmiddel.

D/18 b)  Andre grønne fôrvekster

I.  Andre fôrvekster, hovedsakelig ettårige (for eksempel vikker, grønnfôrmais, korn som høstes og/eller 
brukes til grønnfôr, belgvekster).
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D/18 b) i)  G r ø n n f ô r m a i s  ( m a i s  t i l  e n s i l a s j e )

I.  Mais som dyrkes til ensilasje.

II.  Alle typer fôrmais som ikke høstes for bruk av kornet (hel kolbe, deler av eller hele planten). Dette 
omfatter grønnfôrmais som brukes direkte til fôr (uten ensilasje), samt hele kolber (korn + skaft + 
dekkblad) som høstes til fôr eller ensilasje.

D/18 b) ii)  B e l g v e k s t e r

I.  Belgvekster som dyrkes og høstes i umoden tilstand som hele planter til bruk som fôr.

D/19 Frø og spirer på dyrkbar mark (unntatt korn, belgfrukter, poteter og oljeholdige frø)

I.  Arealer der det produseres frø og spirer for salg, unntatt korn, ris, belgfrukter, poteter og oljeholdige 
frø. Frø og spirer til driftsenhetens eget behov (for eksempel unge grønnsakplanter så som spirer av 
kål eller salat) hører inn under de respektive vekstene.

II.  Frø av grønne fôrvekster skal tas med.

D/20  Andre åkervekster

I.  Åkervekster som ikke hører inn under D/01-D/19 eller under D/21 og D/22.

D/21 og D/22  Brakkmark

II.  Brakkmark må ikke forveksles med vekster som dyrkes etter hverandre (I/01) og landbruksareal som 
ikke er i drift (H/01). Det vesentlige kjennetegnet på brakkmark er at den skal hvile, vanligvis i et helt 
avlingsår.

 Brakkmark kan være:

 1. snaumark uten noen vekster,

 2. mark med spontan, naturlig vegetasjon som i visse tilfeller kan brukes av dyr eller pløyes,

 3. mark som bare er tilsådd for produksjon av grønngjødsel.

D/21  Brakkmark uten tilskudd

I.  Dyrket eller udyrket jord som inngår i vekselbruket, men som ikke er høstet i løpet av avlingsåret, og 
som det ikke utbetales finansiell støtte eller tilskudd for.

D/22  Brakkmark med brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte

I.  Arealer som gir driftsenheten rett til finansiell støtte, for å fremme brakklegging av dyrkbar mark 
i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2328/91(1) samt rådsforordning (EØF) nr. 1765/92(2) og 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 334/93(3), eller eventuelt de nyeste lovbestemmelser. Dersom det 
finnes lignende nasjonale ordninger, hører også disse arealer inn under denne rubrikk. Arealer som 
omfattes av ordninger om at arealet tas ut av produksjon i mer enn fem år, bør registreres under H/01 
og H/03.

(1) EFT L 218 av 6.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 181 av 1.7.1992, s. 12.
(3) EFT L 38 av 16.2.1993, s. 12.
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II.  Dyrkbar mark som er omfattet av ordninger som tillater produksjon av varer som ikke er 
næringsmidler, og som dyrkes i henhold til avtale, registreres et annet sted under D/01-D/20.

E.  KJØKKENHAGER

I.  Arealer som er atskilt fra resten av driftsenheten, og kan gjenkjennes som kjøkkenhager, brukt til 
dyrking av produkter som hovedsakelig er beregnet på driftsenhetens husholdning, og som ikke er 
beregnet på salg.

II.  Følgende skal ikke tas med:

 – prydhager (parker og plener) (H/03)

 – arealer som dyrkes av felleshusholdninger, for eksempel forskningsinstitusjoner, trossamfunn, 
internatskoler, fengsler osv., forutsatt at en slik driftsenhet som er knyttet til en felleshusholdning, 
oppfyller de andre kriteriene for en driftsenhet i landbruket. Disse arealene regnes som arealer 
i en driftsenhet i landbruket, og grupperes etter hvordan de er utnyttet.

F.  PERMANENT KULTURBEITE OG ENG

F/01  Permanent kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark

I.  Arealer, bortsett fra naturlig beitemark, som ikke brukes til vekselbruk, og som brukes til permanent 
produksjon (fem år eller lenger) av grønne fôrvekster, som enten er sådd eller vokser naturlig, eller 
brukes til beitemark eller til høy eller ensilasje.

II.  Følgende skal ikke tas med:

 – naturlig beitemark, enten den brukes periodisk eller permanent (F/02),

 – kulturbeite, eng og fjellbeite (H/01).

F/02  Naturlig beitemark

I.  Beitemark, ofte i kupert terreng, og som ikke er gjødslet, oppdyrket, tilsådd eller drenert.

II.  Dette kan omfatte steinet jord, myrlandskap og heier samt «deer forests» i Skottland.

Naturlig beitemark skal ikke tas med (H/01).

G.  PERMANENTE VEKSTER

I.  Vekster som ikke dyrkes i vekselbruk (unntatt permanent kulturbeite og eng), og som dyrkes på 
arealene gjennom en lengre periode og gir avlinger i flere år.

II.  Denne kategorien omfatter planteskoler (unntatt ikke-kommersielle skogplanteskoler, som er tatt med 
under skogmark), samt planter brukt til fletting eller veving (vier, rør, siv osv.) (G/06). 

 Den omfatter ikke permanente vekster som behandles som grønnsaker, prydplanter eller industriplanter 
(for eksempel asparges, roser, prydplanter som dyrkes på grunn av blomster eller blader, jordbær og 
humle).

G/01  Beplantninger med frukttrær og bærbusker

I.  Arealer som inneholder trær og busker for produksjon av frukt. Frukthager kan være av kontinuerlig 
type med minimal avstand mellom trærne, eller av ikke-kontinuerlig type med stor avstand, og med 
eller uten kombinasjon med andre vekster.
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II.  Kastanjer skal tas med.

 Sitrusbeplantninger, olivenbeplantninger og vinstokker skal ikke tas med (G/02, 03, 04).

G/01 a)  Frisk frukt og bærsorter fra tempererte klimasoner

G/01 b)  Frukt og bærsorter fra subtropiske klimasoner

II.  Følgende vekster anses som subtropiske frukt- og bærsorter: anone (Anona spp.), ananas (Ananas 
spp.), avokado (Persea spp.), banan (Musa spp.), fikenkaktus (Opuntia spp.), litchi (Litchi spp.), kiwi 
(Actinidea spp.), papaya (Carica spp.), mango (Mangifera spp.), guava (Psidium spp.), pasjonsfrukt 
(Passiflora spp.).

G/01 c)  Nøtter

G/02  Sitrusbeplantninger

G/03  Olivenbeplantninger

G/03 a)  Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes bordoliven

G/03 b)  Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes oliven til produksjon av olivenolje

G/04  Vingårder

G/04 a)  Vingårder der det vanligvis produseres kvalitetsvin

I.  Dyrking av vindruesorter som vanligvis brukes til produksjon av kvalitetsviner fra bestemte 
dyrkingsområder (kvbd), og som oppfyller kravene i forordning (EØF) nr. 817/70(1) og (EØF) 
nr. 823/87(2), eller eventuelt i de nyeste lovbestemmelsene og kravene vedtatt ved gjennomføringen 
av disse, og som definert ved nasjonale forskrifter.

G/04 b)  Vingårder der det vanligvis produseres annen vin

I.  Dyrking av ulike vindruesorter til produksjon av annen vin enn kvbd.

G/04 c)  Vingårder der det vanligvis produseres borddruer

G/04 d)  Vingårder der det vanligvis produseres rosiner

G/05  Planteskoler

I.  Arealer med unge, treaktige planter som dyrkes på friland for senere utplanting:

 a) vinplanteskoler og morrotstokker for vinplanter,

 b) planteskoler for frukttrær,

 c) planteskoler for prydplanter,

(1) EFT L 99 av 5.5.1970, s. 20.
(2) EFT L 84 av 27.3.1987, s. 59.
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 d) skogplanteskoler (unntatt planteskoler som drives i skog til dekning av driftsenhetens eget 
forbruk),

 e) trær og busker til utplanting i hager, parker, langs veier og bredder, for eksempel hekkplanter, 
rosebusker og andre prydbusker og prydbartrær, samt grunnstammer og spirer av disse.

II. Kommersielt drevne skogplanteskoler, enten i eller utenfor skog, hører inn under G/05, på samme 
måte som ikke-kommersielle skogplanteskoler for driftsenhetens eget forbruk, som ikke ligger i skog. 
De (vanligvis små) planteskoler som ligger i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk, oppføres 
under skogmark (H/02).

 I tabellform: 

Skogplanteskoler

Kommersielt utnyttet
Ikke kommersielt utnyttet (til 

driftsenhetens eget bruk)

I skog G/05 H/02

Utenfor skog G/05 G/05

G/06  Andre permanente vekster

I.  Permanente vekster på friland som ikke er tatt med under G/01-05, særlig de som brukes til fletting 
eller veving (se 02.01.42 i listen over landbruksvarer).

G/07  Permanente vekster i veksthus (se D/15, D/17)

H.  ANDRE AREALER

 Til «andre arealer» hører landbruksareal som ikke er i drift (landbruksareal som av økonomiske, 
sosiale eller andre grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket), samt bebygd areal, 
prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord osv.

H/01 og H/03  Landbruksareal som ikke er i drift (landbruksareal som av økonomiske, sosiale eller andre 
grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket), og annen jord ((bebygd areal, 
prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord, steingrunn osv.).

II.  Fra 1988 behandles kategoriene H/01 og H/03, som ble behandlet separat fram til 1987, som ett enkelt 
kjennetegn: H/01 og H/03

 Disse to kjennetegnene føres fremdeles separat for å sikre kontinuitet mellom undersøkelser 
gjennomført fra og med 1988 og tidligere undersøkelser.

H/01  Landbruksareal som ikke er i drift (landbruksareal som av økonomiske, sosiale eller andre 
grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket)

I.  Arealer som tidligere har vært brukt som landbruksarealer, men som i undersøkelsens referanseår av 
økonomiske, sosiale eller andre grunner ikke lenger brukes til landbruksformål, og som ikke inngår i 
vekselbruket.

II.  Disse arealene vil igjen kunne dyrkes ved hjelp av de midler som vanligvis er tilgjengelige i en 
driftsenhet.
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 Følgende skal ikke tas med:

 – prydhager (parker og plener) (H/03),

 – brakkmark (D/21 og D/22).

H/03  Andre arealer (bebygd areal, prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar 
jord, steingrunn osv.)

I.  Alle deler av det samlede areal i driftsenheten som verken utgjør landbruksareal i drift, landbruksareal 
som ikke er i drift, eller skogmark.

II.  Denne overskriften omfatter særlig følgende:

1. arealer som ikke benyttes direkte til planteproduksjon, men som er nødvendige for å drive gården, 
som for eksempel areal som opptas av bygninger eller veier,

2. arealer som er uegnet til landbruksproduksjon, dvs. arealer som bare kan dyrkes med ekstreme 
midler som vanligvis ikke er tilgjengelige i en driftsenhet, for eksempel dyrking av myr, heier 
osv.,

3. prydhager (parker og plener).

H/02  Skogmark

I.  Arealer som er dekket med skogstrær eller krattskog, herunder poppelbeplantning innenfor eller 
utenfor skog, samt skogplanteskoler i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk, samt anlegg for 
skogsdrift (skogsveier, lagringsplasser for tømmer osv.).

II.  Der landbruksvekster kombineres med skogmark, deles området opp i forhold til hvor stort areal som 
er avsatt til hver bruk.

 Leskjermer, lebelter, hekker osv. bør tas med her, i den grad det er hensiktsmessig å anse dem som 
skogmark.

 Juletrær samt trær og busker som hovedsakelig dyrkes for produksjon av energi, skal tas med her, 
uansett hvor de dyrkes.

 Følgende skal ikke tas med:

 – valnøtt- og kastanjetrær som hovedsakelig dyrkes på grunn av fruktene (G/01), andre 
beplantninger med trær som ikke er skogstrær (G), samt vierkratt (G/06),

 – arealer med enkeltstående trær, små grupper eller rekker med trær (H/03),

 – parker (H/03), prydhager (parker og plener) (H/03), kulturbeite (F/01 og F/02) og naturlig 
beitemark som ikke utnyttes (H/01),

 – heier og myrlandskap (F/01 eller H/01),

 – kommersielt drevne skogplanteskoler og andre planteskoler utenfor skog (G/05).

H/02 f)  Skogmark som dyrkes hovedsakelig for salg av treproduksjonen

I.  Skogmark på driftsenheten som dyrkes på en måte som påvirker eller framskynder treveksten, for 
eksempel ved tynning, gjødsling, andre former for forbedring eller forynging av bestanden.

H/02 g)  Skogmark med kort omdriftstid

I.  Skogmark til dyrking av trær, med en omdriftstid på høyst 15 år. Omdriftstiden er tidsrommet mellom 
første såing/utplanting av trærne og felling av sluttproduktet, uten at vanlige skogsforvaltningstiltak 
som tynning regnes som felling.
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II.  Sluttproduktene på disse arealene kan for eksempel være juletrær, energiprodukter (for eksempel 
Salix), papirmasse (for eksempel popler, eukalyptus).

I.  SAMDYRKEDE SEKUNDÆRVEKSTER OG SEKUNDÆRVEKSTER SOM DYRKES 
ETTER HVERANDRE, SOPP, VANNING, VEKSTHUS, LAGRINGSANLEGG 
FOR NATURLIG GJØDSEL, BRAKKLEGGING AV DYRKBAR MARK SAMT 
GJØDSLINGSPLANLEGGING

I/01  Sekundærvekster som dyrkes etter hverandre (unntatt vekster fra kommersielt hagebruk og 
vekster i veksthus)

I.  Vekster som dyrkes etter (eventuelt før) hovedveksten, og som høstes i løpet av de tolv 
referansemånedene. Arealet angis for hver enkelt vekst dersom det finnes flere vekster som dyrkes 
etter hverandre.

II.  Arealet der det dyrkes vekster etter hverandre, skal ikke telles dobbelt, dvs. at arealet med 
hovedveksten hører inn under avsnitt D-G, og arealet med sekundærvekster som dyrkes etter 
hverandre, hører bare inn under I/01.

 Følgende skal ikke tas med:

 – vekster fra kommersielt hagebruk, vekster i veksthus og kjøkkenhager,

 – mellomvekster til produksjon av grønngjødsel (I/09 b)).

I/01 a)  Korn (D/01-D/08), ikke til fôr

I/01 b)  Tørkede belgfrukter (D/09), ikke til fôr

I/01 c)  Oljeholdige frø (D/13) i), ikke til fôr

I/01 d)  Andre sekundærvekster som dyrkes etter hverandre

I/02  Sopp

I.  Sopp som dyrkes i bygninger som er særskilt konstruert for eller tilpasset soppdyrking, samt i 
underjordiske rom, huler og kjellere.

II.  Undersøkelsen må registrere arealet som er satt av til dyrking av sopp, og som er eller vil bli fylt med 
kompost minst én gang i løpet av referanseperioden på tolv måneder.

 Selv om dette gjøres mer enn én gang, telles likevel arealet bare én gang.

I/03  Arealer med vanning

I/03 a)  Areal med vanning, i alt

I.  Det største arealet som kan vannes i referanseåret ved hjelp av det anlegget og den vannmengden som 
vanligvis er tilgjengelig i driftsenheten.

II.  Det samlede arealet som kan vannes, kan være forskjellig fra summen av arealer som er utstyrt med 
vanningsanlegg, siden anlegget kan være mobilt og således vil kunne brukes på flere marker i løpet 
av en vekstperiode, og dessuten kan kapasiteten også være begrenset av den vannmengde som er 
tilgjengelig, eller av det tidsrommet det er mulig å benytte det mobile anlegget.

I/03 b)  Arealer med vekster som vannes minst én gang i året

I.  Arealer med vekster som faktisk har vært vannet minst én gang i løpet av de tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen.
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II.  Vekster i veksthus og kjøkkenhager, som nesten alltid vannes, skal ikke tas med her.

 Selv om det dyrkes flere vekster på en mark i løpet av vekstperioden, bør arealet likevel bare telles 
én gang, nemlig for hovedveksten dersom denne ble vannet, eller for den viktigste sekundærveksten 
(eller etterfølgende veksten) som er blitt vannet.

I/04  Grunnarealer dekket av veksthus i bruk

I.  Veksthus er faste eller flyttbare anlegg av glass, plast eller annet gjennomsiktig og vanntett materiale, 
der vekster dyrkes under et beskyttende dekke.

 Følgende skal ikke tas med:

 – faste, flyttbare eller justerbare vekstbenker,

 – lave plasttunneller,

 – glassklokker.

II.  Bare veksthus som har vært i bruk i løpet av de siste tolv månedene før undersøkelsesdagen, skal tas 
med.

 Grunnarealet som dekkes av veksthusene, bør angis. Ved flyttbare anlegg registreres det dekkede 
arealet bare én gang. Selv om arealer under veksthus brukes flere ganger i året, telles de likevel bare 
én gang.

I/05  Samdyrkede vekster

I.  Samtidig dyrking av midlertidige vekster (åkervekster eller eng og kulturbeite) og permanente vekster 
og/eller skogsvekster på én og samme mark, og i videre betydning også samtidig dyrking av ulike 
typer permanente vekster eller midlertidige vekster på én og samme mark.

II.  Dette kjennetegnet omfatter det samlede arealet som faktisk er brukt til samdyrkede vekster. 
Inndelingen av det samlede arealet i ulike vekster er behandlet under D-I, «Arealbruk».

I/05 a)  Landbruksvekster (herunder kulturbeite og eng) — skogsvekster

I/05 b)  Permanente vekster — ettårige vekster

I/05 c)  Permanente vekster — permanente vekster

I/05 d)  Andre

I/07  Naturlig gjødsel av animalsk opprinnelse (fast, flytende og halvtflytende husdyrgjødsel)

I.  Fast husdyrgjødsel: ekskrementer (med eller uten strø) fra husdyr, eventuelt med en liten mengde 
urin.

 Flytende husdyrgjødsel: urin fra husdyr, eventuelt med en liten mengde ekskrementer og/eller vann.

 Halvtflytende husdyrgjødsel: flytende gjødsel, dvs. en blanding av ekskrementer og urin fra husdyr, 
eventuelt med vann og/eller en liten mengde strø.
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I/07 a)  Lagringsanlegg

I.  For fast husdyrgjødsel: anlegg for lagring på en vanntett overflate med avløpssystem, med eller uten 
tak.

 For flytende eller halvtflytende husdyrgjødsel: anlegg for lagring i en vanntett tank, åpen eller 
overdekket, eller i et fôret basseng.

I/07 b)  Lagringskapasitet

I.

1.  For fast husdyrgjødsel: lagringsanleggets areal i m2.

 For flytende eller halvtflytende husdyrgjødsel: lagringsanleggets volum i m3.

2.  For Danmark, Finland og Sverige: det antall måneder da lagringsanlegget kan romme den gjødselen 
som produseres på driftsenheten, uten risiko for avrenning og uten leilighetsvis tømming.

II.  Med areal og volum menes det areal eller volum som kan brukes uten fare for avrenning.

I/07 c)  Overdekkede lagringsanlegg

I.  Lagringsanlegg for naturlig gjødsel av animalsk opprinnelse som er overdekket på en slik måte at 
gjødselen beskyttes mot regn eller annen nedbør.

I/07 d)  System for gjenvinning av metan

I.  Et system for gjenvinning av den metan som avgis av gjødselsen, slik at den ikke lekker ut i 
atmosfæren.

I/08  Arealer med brakkleggingsstøtte, inndelt etter:

a)  brakkmark uten økonomisk utbytte (allerede registrert under D/22)

b)  arealer brukt til produksjon av landbruksråvarer til andre formål enn næringsmidler (for eksempel 
sukkerbeter, raps, trær og busker osv., herunder linser, kikerter og vikker, som allerede er registrert 
under D og G)

c)  arealer omdannet til permanent kulturbeite og eng (allerede registrert under F/01 og F/02)

d)  tidligere landbruksarealer omdannet til skogbevokste områder, eller som klargjøres for nyplanting av 
skog (allerede registrert under H/02)

e)  annet (allerede registrert under H/01 og H/03)

I.  Arealer som gir driftsenheten rett til finansiell støtte, for å fremme brakklegging av dyrkbar mark i 
samsvar med forordning (EØF) nr. 2328/91 samt forordning (EØF) nr. 1765/92 og forordning (EØF) 
nr. 334/93, eller eventuelt med de nyeste lovbestemmelser.

II.  Bare de arealer som gir driftsenheten rett til finansiell støtte for undersøkelsens referanseår, skal tas 
med.

I/09  Gjødslingsplanlegging

I/09 a)  Bruk av dekkvekster for å redusere utvasking av næringsstoffer om vinteren

I.  Vekster som sås om høsten for å redusere tap av næringsstoffer om vinteren.
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II.  Disse vekstene må ikke forveksles med vanlige vintergrønne fôrvekster som for eksempel høsthvete 
eller vintergress, men er vekster som sås om høsten, og som utelukkende har som formål å redusere 
tapet av næringsstoffer. Vanligvis pløyes de ned om våren før tilsåing med andre vekster, og de høstes 
ikke og brukes heller ikke til beiting.

I/09 b)  Bruk av nitrogenbindende vekster til gjødslingsformål

I.  Visse vekster, hovedsakelig belgvekster som har nitrogenbindende egenskaper, og som sås med sikte 
på jordforbedring eller til bruk som grønngjødsel.

II.  De kan hovedsakelig brukes på to måter: de kan sås i en blanding med andre vekster eller som 
enkeltavlinger, i blant som etterfølgende vekster etter at en avling er høstet. I stedet for at plantene 
høstes, pløyes de ned i jorden, slik at plantenes nitrogeninnhold tjener som gjødsel for etterfølgende 
planter. Belgvekster som sås i blanding med andre vekster, tjener som nitrogenkilde for hovedveksten, 
men er vanligvis nyttigere når de dyrkes etter at hovedveksten er høstet, og deretter nedpløyes. 
Opplysningene som samles inn, gjelder enkeltavlinger.

J.  HUSDYR (på undersøkelsesdagen)

J/01-J/19  Husdyr

I.  Antallet produksjonsdyr som på undersøkelsesdagen tilhører driftsenheten direkte, eller som forvaltes 
av driftsenheten. Dyrene er ikke nødvendigvis gårdbrukerens eiendom. Disse dyrene kan befinne 
seg i driftsenheten (eller på arealer i drift eller i staller som brukes av driftsenheten), eller utenfor 
driftsenheten (på fellesbeiter eller i dyredrift osv.).

II.  Kjæledyr og andre dyr enn hester som ikke brukes i produksjonen eller til inntektsgivende virksomhet, 
dvs. som holdes av gårdbrukerens familie bare til fritidsformål, skal ikke tas med.

 Dyr som er på kontrakt eller leiebeite i driftsenheten, men som hører til et foretak som ikke er et 
landbruksforetak (for eksempel en fôrprodusent, en mølle eller et slakteri), skal tas med.

 Dyredrift som ikke hører til driftsenheter som bruker landbruksarealer, anses som uavhengige 
driftsenheter.

 Følgende skal ikke tas med:

 – dyr i transitt (for eksempel hunndyr som er tatt inn til bedekning),

 – dyr som befinner seg i en annen driftsenhet på leiebeite eller i henhold til kontrakt.

J/01  Dyr av hestefamilien

II.  Ridehester, veddeløpshester og hester som holdes av gårdbrukerens familie bare til fritidsformål, skal 
tas med.

J/02-J/08  Storfe

II.  Bøfler skal tas med

J/02  Storfe, under ett år

J/03  Storfehanndyr, mellom ett og to år
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J/04  Storfehunndyr, mellom ett og to år

II.  Storfehunndyr som allerede har kalvet, skal ikke tas med (J/07 og J/08).

J/05  Storfehanndyr, to år og over

J/06  Kviger

I.  Storfehunndyr, to år og over, som ennå ikke har kalvet.

II.  Storfehunndyr, to år og over, som ennå ikke har kalvet, skal tas med her, selv om de er drektige på 
undersøkelsesdagen.

J/07 og J/08  Melkekyr — andre kyr

I.  Kyr: storfehunndyr som allerede har kalvet (herunder de som er under to år gamle).

J/07  Melkekyr

I.  Kyr som på grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hovedsakelig for 
produksjon av melk beregnet på konsum eller bearbeiding til meierivarer. Dette omfatter melkekyr 
tatt ut av produksjon (enten de er oppfôret eller ikke mellom siste laktasjonsperiode og slaktingen).

J/08  Andre kyr

I.

1.  Kyr som på grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hovedsakelig for 
produksjon av kalver, og hvis melk ikke er beregnet på konsum eller bearbeiding til meierivarer.

2.  Arbeidskyr.

II.  Andre kyr tatt ut av produksjon (enten de oppfôres før slaktingen eller ikke).

J/09  Sau (alle aldre)

J/09 a)  Sau: avlshunndyr

I.  Søyer som har lammet.

II.  Herunder:

– søyer og søyelam som skal brukes til avl,

– søyer tatt ut av produksjon.

J/09 b)  Annen sau

I.  Alle andre sauer enn avlshunndyr.

J/10  Geit (alle aldre)
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J/10 a)  Geit: avlshunndyr

I.  Hunndyr som har kjeet.

II.  Herunder:

 – geiter og kje som skal brukes til avl,

 – hunngeiter tatt ut av produksjon.

J/10 b)  Annen geit

I.  Alle andre geiter enn avlshunndyr.

J/11-J/13  Svin

J/11  Smågris med levendevekt under 20 kg

J/12  Avlspurker på 50 kg og over

II.  Purker som er tatt ut av produksjon, skal ikke tas med.

J/13  Andre svin

I.  Svin med levendevekt fra 20 kg til under 50 kg, oppfôringssvin herunder råner og purker som er tatt 
ut av produksjon og med levendevekt på 50 kg og over (enten de er oppfôret før slakting eller ikke), 
og råner til avl med levendevekt på 50 kg og over.

J/14-J/16  Fjørfe

J/14  Broilere

II.  Unghøner, verpehøner og verpehøner tatt ut av produksjon skal ikke tas med.

J/15  Verpehøner

II.  Unghøner som ennå ikke verper, samt høns som er tatt ut av produksjon, skal tas med. Alle høner som 
har begynt å verpe, skal tas med, enten eggene går til konsum eller til avl. Avlshaner for verpehøner 
skal tas med.

J/16  Annet fjørfe (ender, kalkuner, gjess, perlehøns)

J/17  Kaniner: avlshunndyr

I.  Hunnkaniner til produksjon av oppfôringskaniner og som har fått unger.

J/18  Bier

I.  Antall bikuber med bier som holdes for produksjon av honning.

II.  Hver koloni (sverm) av bier registreres som én bikube, uansett bikubens art og type.
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J/19  Andre husdyr

I.  Andre dyr som brukes til produksjon av landbruksvarene nevnt i vedlegg II avsnitt A, unntatt varene 
nevnt i vedlegg II avsnitt B.

J/19 8a)  Dyr av hjortefamilien (unntatt reinsdyr)

I.  Dyr av hjortefamilien som holdes i fangenskap med sikte på kjøttproduksjon, ikke til jaktformål.

K.  TRAKTORER, KULTIVATORER, MASKINER OG UTSTYR

 Bruk av maskiner

I.  Maskiner som har vært brukt av driftsenheten i løpet av de siste tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen.

 Som tilhører driftsenheten

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies utelukkende av driftsenheten på 
undersøkelsesdagen.

II.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som er midlertidig bortlånt til andre driftsenheter, skal tas 
med.

 Som brukes av flere driftsenheter

1.  Som tilhører en annen driftsenhet

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies av en annen driftsenhet, og som midlertidig 
brukes av den undersøkte driftsenheten (for eksempel i henhold til avtale om gjensidig hjelp eller ved 
utleie fra en sammenslutning for maskinutleie).

2.  Som tilhører et kooperativ

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies av kooperativer, og som brukes av den undersøkte 
driftsenheten.

3.  Som eies i fellesskap

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som er innkjøpt i fellesskap av to eller flere driftsenheter, 
eller som tilhører en maskingruppering.

 Som tilhører en maskinforretning

 Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies av en maskinforretning.

II.  Maskinforretninger er foretak som utfører profesjonelt arbeid på driftsenheter i landbruket ved 
hjelp av motorvogner osv. Denne betalte virksomheten kan være hovednæring eller binæring (for 
eksempel for foretak som har sin viktigste virksomhet innenfor handel med eller reparasjon av 
landbruksmaskiner, handel med eller bearbeiding av landbruksvarer, som driver landbruk, eller for 
institusjoner som driver landskapsvern).

K/01  Traktorer med fire hjul, beltetraktorer, redskapsbærende kjøretøyer

I.  Alle traktorer med minst to aksler, som brukes til å utføre arbeid på driftsenheter i landbruket, samt 
motorvogner som brukes som landbrukstraktorer (for eksempel jeep, unimog).
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 Alle typer motorvogner som i løpet av de tolv månedene undersøkelsen gjelder, bare er brukt til 
skogsdrift, fiske, grøftegraving og veibygging eller annet grunnarbeid, skal ikke tas med.

K/02  Kultivatorer, motorhakker, jordfresere, motorslåmaskiner

I.  Motorvogner med én aksel, som brukes til jordbruk, hagebruk og vindyrking, eller lignende kjøretøyer 
uten aksel.

II.  Maskiner som bare brukes til parker og på gressplener, skal ikke tas med.

K/03  Skurtreskere

I.  Motordrevne, traktordrevne eller traktormonterte maskiner som brukes til høsting (skjæring og 
tresking) av korn (herunder ris og mais), tørkede belgfrukter og oljeholdige frø samt frø av belgfrukter 
og gress.

II.  Spesialmaskiner til høsting av erter skal ikke tas med.

K/09  Andre helautomatiske høstere

I.  Andre maskiner enn skurtreskere (K/03) som er motordrevne, traktordrevne eller traktormonterte, og 
som brukes til høsting av sukkerbeter, poteter eller fôrvekster.

II.  Høstingen kan utføres i ett eller flere trinn (for eksempel når maskiner med ulike funksjoner brukes i 
én ubrutt rekkefølge). I det siste tilfellet telles de ulike maskinene som én maskin.

K/10  Utstyr til vanning

I.  Alle typer utstyr som brukes til vanning, uansett om vannet spres på vekstene eller ledes i grøfter eller 
rør på marken.

II.  Utstyr som bare brukes i kommersielt hagebruk eller i veksthus, skal ikke tas med, men det skal utstyr 
som brukes til dyrking av frilandsvekster.

K/10 a)  Mobilt vanningsutstyr

I.  Alt utstyr som brukes til vanning, og som kan flyttes fra mark til mark i løpet av samme 
vektsperiode.

K/10 b)  Stasjonært vanningsutstyr

I.  Alt utstyr som brukes til vanning, og som er stasjonært eller ikke kan flyttes i løpet av 
vektsperiodene.

L.  ARBEIDSKRAFT I LANDBRUKET

 Statistiske opplysninger om arbeidskraft i landbruket samles inn på en slik måte at det kan utarbeides 
tabeller der dataene (for eksempel om alder og arbeidstid) fra de ulike kategorier og grupper 
av arbeidskraft, kan sammenstilles med hverandre og/eller med eventuelle andre kjennetegn fra 
undersøkelsen. Dette innebærer at hver enkelt person som utfører landbruksarbeid på driftsenhetene, 
skal grupperes i samsvar med alle de gruppene som kreves for kategorien.

 Dataene samles bare inn én gang for hver person, dvs. at dersom en person har flere funksjoner på 
driftsenheten, for eksempel at gårdbrukerens ektefelle samtidig er driftsleder, skal dataene om denne 
personen ikke telles dobbelt. Dataene skal samles inn i samme rekkefølge som kategoriene, dvs. først 
kommer rollen som gårdbruker, deretter som driftsleder, deretter som ektefelle og deretter som annet 
familiemedlem.
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 Gruppedriftsenheter (svaret på spørsmål B/01 b) er «ja») regnes ikke for å ha arbeidskraft 
som er familiemedlemmer. Følgelig føres dataene om «ektefelle» (vanligvis L/02) og «andre 
familiemedlemmer» (vanligvis L/03 a) og L/03 b)) under L/04 når det gjelder gruppedriftsenheter.

 Dersom gårdbrukeren på en driftsenhet er en juridisk person, utfylles ikke rubrikkene «gårdbruker» 
(L/01), «ektefelle» (L/02) og «andre familiemedlemmer» (L/03 a) og L/03 b)). Driftslederen 
registreres under L/01 a) og regnes som arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer. Dersom 
driftslederens ektefelle eller hans/hennes familiemedlemmer arbeider fast på driftsenheten, registreres 
de under L/04 og, dersom de arbeider midlertidig, under L/05 og 06.

 I medlemsstater der det er valgfritt å svare på spørsmål B/01 b), skal det ikke samles inn 
opplysninger om deleiere i gruppedriftsenheter. I disse medlemsstatene samles det inn opplysninger 
om gårdbrukeren bare for én person (se B/01 a)). Opplysninger om «ektefelle» (L/02) og «andre 
familiemedlemmer» (L/03 a) og L/03 b)) føres opp bare for denne personens ektefelle og 
familiemedlemmer. Opplysningene om alle andre personer som arbeider fast på driftsenheten, 
registreres under L/04, og opplysninger om personer som arbeider midlertidig, under L/05 og 06.

L/01-L/06  Arbeidskraft i driftsenheten

I.  Alle personer over skolepliktig alder som i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsesdagen 
har utført landbruksarbeid for driftsenheten som undersøkes.

 Følgende skal tas med:

 – eneansvarlige gårdbrukere (herunder gårdbrukere som ikke utfører arbeid på driftsenheten) og 
deleiere i gruppedriftsenheter (unntatt deleiere som ikke utfører arbeid på driftsenheten) samt 
driftsledere (L/01 og L/01 a)),

 – den eneansvarlige gårdbrukerens familiemedlemmer (L/02 og L/03),

 – arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer (L/04-L/06).

II.  Undersøkelsesperioden kan være under tolv måneder dersom opplysningene som gis, svarer til tolv 
måneder.

 Personer som har nådd pensjonsalder, men som fortsetter å arbeide på driftsenheten, skal regnes som 
arbeidskraft i driftsenheten.

 Skolepliktig alder i de enkelte medlemsstatene varer til:

Belgia 18 år

Danmark 16 år

Tyskland 15 eller 16 år

Hellas 15 år

Spania 16 år

Frankrike 16 år

Irland 15 år

Italia 16 år

Luxembourg 15 år

Nederland 16 år

Østerrike 15 år

Portugal 15 år

Finland 16 år

Sverige 16 år

Det forente kongerike 16 år

 Belgia, Tyskland og Nederland har en ordning med skoleplikt på heltid opp til en viss alder og 
skoleplikt på deltid (vanligvis i form av læretid) i ytterligere to eller tre år. Tyskland har ulike regler 
i de ulike delstatene.

 Merknad: Disse aldersklassene må ikke tolkes for strengt, ettersom det i flere medlemsstater 
ikke finnes noen fastsatt alder for skolepliktens opphør, men det i stedet er fastsatt hvor mange års 
skolegang en person skal ha hatt. En person som påbegynte sin skolegang ved en uvanlig alder, vil 
følgelig avslutte skolegangen ved en uvanlig alder.

 Selv om skoleplikten i Portugal opphører ved 15 års alder, skal unge som arbeider i landbrukssektoren, 
registreres fra en alder på tolv år.
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L/01-L/06  Landbruksarbeid

I.  Alt arbeid som utføres på den undersøkte driftsenheten, og som bidrar til produksjon av varene 
oppført i vedlegg II, samt til vedlikehold av kapasiteten for slik produksjon eller til virksomhet som 
er direkte avledet fra slik produksjonsvirksomhet.

II.  Med «arbeid som bidrar til produksjonen» menes bl.a. følgende oppgaver:

 – arbeid med organisasjon og ledelse (innkjøp og salg, regnskap osv.),

 – arbeid på markene (pløying, høyslått, høsting osv.),

 – arbeid i forbindelse med husdyrhold (tillaging av fôr, fôring, melking, dyrepass osv.),

 – arbeid med lagring, bearbeiding og forberedelse til markedsføring av landbruksråvarer i 
driftsenheten (ensilering, emballering osv.),

 – vedlikehold (av bygninger, maskiner, anlegg osv.),

 – eget transportarbeid, forutsatt at dette arbeidet utføres av driftsenhetens arbeidskraft,

 – all binæring som ikke er landbruksvirksomhet, og som ikke kan skilles ut. Dette omfatter 
virksomhet som har nær tilknytning til landbruksproduksjon, og som ikke kan skilles fra 
hovedvirksomheten innenfor landbruket (for eksempel kjerning av smør).

 Følgende skal ikke tas med: arbeidskraft som arbeider på driftsenheten for tredjemanns regning, eller 
som en del av en avtale om gjensidig hjelp (for eksempel arbeidskraft i en maskinforretning eller på 
et kooperativ).

 Følgende regnes heller ikke som «landbruksarbeid på driftsenheten»:

 – arbeid for den private husholdningen til gårdbrukeren/deleierne eller driftslederen/driftslederne 
og deres familier,

 – arbeid med skogbruk, jakt, fiske eller fiskeoppdrett (enten det utføres på driftsenheten eller 
ikke). Arbeid i begrenset omfang utført av landbruksarbeidskraft skal imidlertid tas med dersom 
det ikke er mulig å måle dette separat,

 – binæring som ikke er landbruksvirksomhet, og som ikke kan skilles ut (eventuell bearbeiding 
av landbruksvarer på driftsenheten),

 – enhver virksomhet som ikke er landbruksvirksomhet,

 – ethvert annet inntektsgivende arbeid (se L/07-L/09 «Annet inntektsgivende arbeid» og avsnitt 
M/01) som utføres av gårdbrukeren og/eller arbeidskraften.

L/01-L/06  Arbeidstid brukt på driftsenheten

I.  Hvor mye arbeidstid som faktisk er brukt på landbruksarbeid, unntatt tiden som er brukt på arbeid i 
gårdbrukerens eller driftslederens husholdning.

II.  Med «heltidsarbeid» menes det minste antall timer som er fastsatt i de nasjonale bestemmelsene om 
arbeidsavtaler. Dersom antall timer ikke er angitt i disse avtalene, regnes det med 1 800 timer i året 
(225 arbeidsdager à åtte timer).

L/01 a)-L/03  Er arbeidet lønnet eller ikke?

I.  Mottar driftslederen, ektefellen eller andre familiemedlemmer som utfører landbruksarbeid for 
driftsenheten, lønn?
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II.  Godtgjørelse som ytes på annen måte enn i form av lønn, skal ikke tas med.

 Driftsledere som ikke også er eneansvarlige gårdbrukere på eller deleiere i en gruppedriftsenhet, antas 
å motta en form for lønn, mens andre driftsledere ikke antas å motta lønn ettersom de er gårdbrukere/
deleiere.

L/01 og L/01 a) Gårdbruker og driftsleder er definert under B/01 og B/02

II.  Alle nødvendige opplysninger samles inn for alle fysiske personer som fungerer som gårdbrukere 
eller driftsledere på driftsenheten, uansett hvor mange de er. Det samles bare inn data om fysiske 
personer. Dette innebærer at dersom gårdbrukeren er en juridisk person, samles det bare inn data om 
driftslederen eller driftslederne.

 For medlemsstater der det er valgfritt å registrere B/01 b), se under L «Arbeidskraft».

L/02  Gårdbrukerens ektefelle

II.  Data samles bare inn for eneansvarlige gårdbrukeres ektefeller som utfører landbruksarbeid på den 
undersøkte driftsenheten (se ovenfor). Dersom ektefellen er deleier i en gruppedriftsenhet, oppføres 
han/hun under L/01, og dersom han/hun er driftsleder på driftsenheten, oppføres han/hun under 
L/01 a).

L/03  Andre medlemmer av gårdbrukerens familie

I.  Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, unntatt ektefellen, som utfører 
landbruksarbeid på driftsenheten, men som ikke nødvendigvis bor på driftsenheten.

II.  Som «medlemmer av gårdbrukerens familie» regnes vanligvis ektefellen, slektninger i rett opp- 
og nedadstigende linje (herunder inngiftede og adopterte) samt gårdbrukerens eller hans/hennes 
ektefelles søsken (se B/01 e)). Det har ingen betydning om disse personene mottar lønn eller ikke, 
eller om de arbeider fast eller ikke.

 Dersom et medlem av gårdbrukerens familie er deleier i en gruppedriftsenhet eller driftsleder, 
registreres han eller hun under L/01 eller L/01 a).

L/04-L/06  Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Alle personer som lønnes for landbruksarbeid som de utfører for driftsenheten, unntatt gårdbrukeren 
og medlemmer av gårdbrukerens familie.

II.  Ektefeller og andre familiemedlemmer til deleiere i en gruppedriftsenhet, som utfører landbruksarbeid 
på driftsenheten, skal tas med her. De betraktes som arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, 
uansett om de mottar lønn eller ikke.

L/04  Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Fast arbeidskraft: 

 Personer som i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsesdagen har utført landbruksarbeid 
hver uke på den undersøkte driftsenheten, uansett ukentlig arbeidstid.

 Dette omfatter også personer som selv om de har arbeidet fast i en del av de siste tolv månedene, ikke 
har arbeidet hver uke i dette tidsrommet, av følgende grunner:

 1. spesielle produksjonsforhold på driftsenheten,

 2. fravær på grunn av ferie, militærtjeneste, sykdom, ulykke, dødsfall,

 3. begynnelse eller opphør av arbeidsforholdet ved driftsenheten,

 4. full arbeidsstans i driftsenheten på grunn av tilfeldige hendelser (oversvømmelse, brann osv.).
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II.  Nr. 1 omfatter for eksempel driftsenheter som produserer oliven og vin, enheter som spesialiserer seg 
på oppfôring av dyr på beite eller produksjon av frukt eller grønnsaker på friland, der det bare er bruk 
for arbeidskraften i et begrenset antall måneder i året.

 Nr. 3 omfatter arbeidskraft som har byttet arbeidssted i løpet av de tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen.

 Sesongarbeidskraft som arbeider i kortere tidsrom, for eksempel arbeidskraft som bare er ansatt som 
frukt- eller grønnsakhøstere, skal ikke tas med her, men hører inn under L/05 og L/06, sammen med 
antall arbeidsdager.

L/05 og L/06  Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Som «midlertidig arbeidskraft» regnes personer som i løpet av de siste tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen ikke har arbeidet på driftsenheten hver uke, av andre grunner enn de som er angitt 
under L/04.

L/05 og L/06  Antallet arbeidsdager utført av midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Med arbeidsdag menes en dag av en slik lengde at arbeidstakeren mottar lønn for en hel dags arbeid 
som vanligvis utføres av heltidsarbeidende arbeidskraft. Fridager og fravær pga. sykdom skal ikke tas 
med.

II.  Med hel arbeidsdag menes en normal arbeidsdag for fast ansatte heltidsarbeidende arbeidstakere. 
Arbeidstiden for midlertidig arbeidskraft omregnes til hele arbeidsdager, selv om det angis i 
arbeidsavtalene at arbeidsdagene er lengre eller kortere enn for fast arbeidskraft.

L/07-L/09  Annet inntektsgivende arbeid

I.  All virksomhet, unntatt virksomhet i forbindelse med landbruksarbeidet definert under L, som utføres 
mot et vederlag (godtgjøring, lønn, honorar eller annen inntekt i samsvar med den tjenesten som er 
ytt, herunder naturalytelser).

II.  Dette omfatter inntektsgivende arbeid som ikke er landbruksarbeid, og som er utført på selve 
driftsenheten (campingplass, innkvartering av turister osv.) eller på en annen driftsenhet i landbruket, 
samt arbeid utført i et foretak som ikke er et landbruksforetak. Landbruksarbeid som utføres på en 
annen driftsenhet i landbruket, skal tas med.

 Binæring som ikke er inntektsgivende landbruksarbeid, og som ikke kan skilles ut, skal ikke tas 
med.

 Under L/07 samles det inn data om deleiere i en gruppedriftsenhet bare dersom deleierne arbeider på 
driftsenheten.

 Under L/08 og L/09 samles det inn data om driftsenheter bare dersom gårdbrukeren er eneansvarlig.

 Hovednæring

I.  Den virksomhet den opplysningspliktige oppgir som sin hovednæring.

II.  Vanligvis er dette en næringsvirksomhet det brukes mer tid på enn på landbruksarbeidet på den 
undersøkte driftsenheten.

 Binæring

I.  All annen næringsvirksomhet utført av en opplysningspliktig som oppgir arbeidet på driftsenheten 
som sin hovednæring.

II.  Vanligvis er dette en næringsvirksomhet det brukes mindre tid på enn på landbruksarbeidet på den 
undersøkte driftsenheten.
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L/10  Samlet antall arbeidsdagsekvivalenter med landbruksarbeid som ikke er angitt under L/01-
L/06, og som er utført på driftsenheten av personer som ikke er ansatt direkte ved driftsenheten 
(for eksempel lønnstakere i foretak som utfører leiearbeid)

I.  Alle former for landbruksarbeid på driftsenheten (se merknader under L/01-L/06 «Landbruksarbeid») 
utført av personer som ikke er ansatt ved driftsenheten, men som arbeider for egen regning, eller 
som er ansatt av tredjemann, for eksempel foretak som utfører leiearbeid, eller kooperativer. Antall 
arbeidstimer må omregnes til et tilsvarende antall hele arbeidsdager eller arbeidsuker.

II.  Personer som arbeider på den undersøkte driftsenheten på vegne av en annen person eller et annet 
foretak, skal tas med. Arbeid utført av firmaer som fører landbruksregnskaper, og arbeid i forbindelse 
med gjensidig hjelp, skal ikke tas med.

M.  UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE

 Det samles inn opplysninger uansett om gårdbrukeren og/eller gårdbrukerens ektefelle eller familie 
eller én eller flere deleiere i én gruppedriftsenhet utfører inntektsgivende arbeid som ikke omfatter 
landbruksarbeid som definert under L/01-L/06, men som har direkte tilknytning til driftsenheten og 
er av økonomisk betydning for den.

 Det kan utføres flere typer virksomhet på samme driftsenhet. Alle disse skal registreres.

 Inntektsgivende landbruksarbeid som ikke kan skilles ut, skal ikke tas med.

 Skogbruksvirksomhet skal heller ikke tas med.

M/01  Virksomhet som har direkte tilknytning til driftsenheten

I.  Virksomhet der enten driftsenhetens ressurser (areal, bygninger, maskiner osv.) eller produkter 
brukes.

II.  Dersom det bare brukes arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og ingen andre av driftsenhetens 
ressurser, regnes arbeidskraften for å arbeide for to ulike arbeidsgivere, og virksomheten regnes 
følgelig ikke for å ha direkte tilknytning til driftsenheten.

 Virksomhet som ikke har noen direkte tilknytning til driftsenheten, for eksempel en butikk der det 
ikke selges noen egenproduserte varer, skal ikke tas med.

M/01 a)  Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid

I.  All virksomhet innenfor turisme, innkvartering, besøk på driftsenheten av turister eller andre grupper, 
sports- og rekreasjonsaktiviteter osv. der driftsenhetens areal, bygninger eller andre ressurser brukes.

M/01 b)  Håndverk

I.  Håndverksprodukter som enten framstilles på driftsenheten av gårdbrukeren eller hans/hennes 
familiemedlemmer, eller av arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, forutsatt at de også utfører 
landbruksarbeid, uansett hvordan produktene selges.

M/01 c)  Bearbeiding av landbruksvarer

I.  All bearbeiding av en landbruksråvare til en bearbeidet, avledet vare på driftsenheten, uansett om 
råmaterialet er framstilt på driftsenheten eller kjøpt utenfra.

II.  Dette omfatter bl.a. bearbeiding av kjøtt, ysting, vinproduksjon osv.

 All bearbeiding av landbruksvarer hører inn under denne rubrikken, uansett om det anses som 
en del av landbruket eller ikke (for eksempel anses vinproduksjon i noen regioner som en del av 
vindyrkingen, mens den i andre regioner regnes som en annen prosess).
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M/01 d)  Bearbeiding av trevirke (for eksempel sagbruk osv.)

I.  Bearbeiding av råtømmer på driftsenheten til salgsformål (saging av tømmer osv.).

II.  Ytterligere bearbeiding, for eksempel møbelproduksjon av tømmer, hører vanligvis inn under 
M/01 b).

M/01 e)  Akvakultur

I.  Oppdrett av fisk, ferskvannskreps osv. på driftsenheten.

M/01 f)  Produksjon av fornybar energi (vindenergi, halmfyring osv.)

I.  Produksjon av fornybar energi til salgsformål, for eksempel bruk av vindmøller eller biogass til 
produksjon av elektrisitet, salg av landbruksvarer, halm eller trevirke til energiproduserende anlegg 
osv.

II.  Fornybar energi som bare produseres til bruk på driftsenheten, skal ikke tas med her.

M/01 g)  Leiearbeid (med bruk av driftsenhetens utstyr)

I.  Leiearbeid der driftsenhetens utstyr vanligvis brukes, enten innenfor eller utenfor landbrukssektoren, 
for eksempel snørydding, transportvirksomhet, vedlikehold av landskapet, tjenesteyting innenfor 
landbruks- og miljøområdet osv.

M/01 h)  Annet

I.  Annet inntektsgivende arbeid som ikke ellers er nevnt, for eksempel pelsdyravl.

_________
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VEDLEGG II

A. LISTE OVER LANDBRUKSVARER(1)

01.1 Åkervekster og hagebruksprodukter

01.11 Korn og andre åkervekster

01.11 1 Korn

11 Durumhvete

11.1 Høsthvete

11.2 Vårhvete

12 Vanlig hvete

12.1 Høsthvete

12.2 Vårhvete

13 Mais

14 Uavskallet ris

15 Bygg

15.1 Høstbygg

15.2 Vårbygg

16 Rug og havre

16.1 Rug

16.11 Høstrug

16.12 Vårrug

16.2 Havre

17 Andre kornslag

17.1 Sorghum

17.2 Bokhvete

17.3 Hirse

17.4 Kanarifrø

17.5 Spelt

17.6 Vinterblandkorn

17.7 Rughvete

17.8 Andre

01.11 2 Andre åkervekster

21 Poteter

21.1 Tidligpoteter

21.2 Andre poteter

(1) Denne listen bygger på vedlegg 1 A i «Liste over virksomhet som er karakteristisk for jordbruks- og skogbrukssektoren» i Håndbok 
for regnskapssystemer innenfor jordbruk og skogbruk (rev. 1) (1977), engelsk utgave.
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22 Belgvekster

22.1 Tørkede erter og fôrerter

22.11 Tørkede erter unntatt fôrerter

22.12 Fôrerter

22.2 Kikerter

22.3 Hagebønner beregnet på konsum

22.4 Linser

22.5 Vikkebønner

22.6 Hestebønner

22.7 Andre tørkede belgfrukter

22.71 Vikker

22.72 Lupiner

22.73 Tørkede belgfrukter i.e.n. samt blandinger av tørkede grønnsaker og av korn og 
tørkede grønnsaker

23 Rot- og knollvekster som inneholder stivelse eller inulin

23.1 Manioka

23.2 Søtpoteter

23.3 Jordskokker

23.4 Saleprot

23.5 Andre rot- og knollvekster

01.11 3 Oljeholdige vekster

31 Soyabønner

32 Jordnøtter

33 Ikke-tropiske oljeholdige frø

33.1 Rybs- eller rapsfrø

33.2 Solsikkefrø

33.3 Sesamfrø

33.4 Sennepsfrø

33.5 Saflorfrø

34 Bomullsfrø

35 Tropiske oljeholdige frø og frukter

35.1 Kopra

35.2 Linfrø

35.3 Palmenøtter og palmekjerner

35.4 Ricinusfrø
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35.5 Andre tropiske oljeholdige frø og frukter

35.51 Valmuefrø

35.52 Smørtrefrø

35.53 Annet

01.11 4 Råtobakk

41 Tobakk, ikke strippet

42 Tobakk, delvis eller helt strippet

01.11 5 Sukkerplanter

51 Sukkerbeter

52 Sukkerrør

01.11 6 Fôrvekster

61 Halm og agner av korn, ubearbeidet(1)

62 Annet

62.1 Kålrot

62.2 Fôrbeter

62.3 Fôrvekster

62.4 Høy

62.5 Luserne (alfalfa)

62.6 Kløver

62.7 Esparsett

62.8 Fôrkål

62.9 Lupiner

62.10 Vikker og andre fôrvarer (herunder mais som høstes i umoden tilstand til fôr)

01.11 7 Tekstilplanter

71 Bomull, ikke kardet eller kjemmet

72 Jute og andre tekstilfibrer av bast

73 Lin, hamp og andre fibervekster

73.1 Lin, ubearbeidet eller røytet

73.2 Hamp, ubearbeidet eller røytet

73.3 Ubearbeidet kokos

73.4 Ubearbeidet manilla

73.5 Andre tekstilplanter

(1) Se del B.
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01.11 8 Rå naturgummi

81 Rå gummilateks

82 Naturgummi i andre former

01.11 9 Industriplanter

91 Aromatiske planter eller medisinplanter

91.1 Lakrisrot

91.2 Ginsengrot

91.3 Andre aromatiske planter eller medisinplanter

92 Frø av beter og fôrvekster

92.1 Sukkerbetefrø

92.2 Frø av fôrplanter, unntatt betefrø

92.21 Lusernefrø (alfalfafrø)

92.22 Kløverfrø

92.23 Svingelfrø

92.24 Engrappfrø

92.25 Raigressfrø

92.26 Timoteifrø

92.27 Andre frø

93 Industriplanter i.e.n.

93.1 Frisk humle

93.2 Andre industriplanter

01.12 Grønnsaker, hagebruksvekster og planteskoleplanter

01.12 1 Grønnsaker

11 Rotvekster

11.1 Løk

11.2 Sjalottløk

11.3 Hvitløk

11.4 Purre

11.5 Andre løkvekster

11.6 Gulrøtter

11.7 Matnepe

11.8 Rødbete
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11.9 Havrerot

11.10 Knollselleri

11.11 Hagereddiker

11.12 Andre lignende spiselige rotvekster

12 Fruktbærende grønnsaker

12.1 Tomater

12.2 Agurker og sylteagurker

12.3 Belgfrukter

12.31 Erter

12.32 Bønner

12.33 Andre belgfrukter

12.4 Meloner (herunder vannmeloner)

13 Andre friske grønnsaker

13.1 Kål, blomkål og andre lignende spiselige kålplanter

13.11 Blomkål og brokkoli

13.12 Rosenkål

13.13 Andre (kålrabi, hvitkål, rødkål, savoykål osv.)

13.2 Salat og sikori

13.21 Salat

13.211 Hodesalat

13.212 Annen salat

13.22 Sikori

13.221 Salatsikori

13.222 Annen sikori

13.3 Andre grønnsaker

13.31 Artisjokker

13.32 Asparges

13.33 Auberginer , gresskar og mandelgresskar

13.34 Selleri, unntatt knollselleri

13.35 Sopp og trøfler

13.351 Sopp

13.352 Trøfler

13.36 Paprika (av slekten Capsicum eller Pimenta)

13.37 Spinat, nyzealandsk spinat og hagemelde

13.38 Annet (persille, karse, rabarbra, vanlig vårsalat, bladbete, kardon osv.)
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01.12 2 Planteskoleplanter, prydplanter og blomster

21 Planteskoleplanter, grønne eller blomstrende planter

21.1 Løker, stengelknoller, rotknoller, rotstokker og jordstengler, enten i dvale, i vekst eller i 
blomst

21.2 Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister

21.21 Stiklinger uten rot samt podekvister

21.22 Trær og busker

21.23 Rododendroner og asaleaer

21.24 Roser

21.25 Annet

22 Avskårne blomster

23 Frø til blomster eller frukter

24 Spirer og frø til hagebruk

01.13 Druer, frukt og nøtter, krydderplanter og planter til framstilling av drikker

01.13 1 Druer

11 Borddruer

11.1 Friske druer

11.2 Rosiner

12 Vindruer

01.13 2 Frukt og nøtter

21 Diverse tropiske frukter

21.1 Kokosnøtter

21.2 Paranøtter

21.3 Kasjunøtter

21.4 Bananer

21.5 Dadler

21.6 Fikener

21.7 Ananas

21.8 Avokado

21.9 Guava, mango og mangostan

21.10 Andre tropiske frukter
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22 Sitrusfrukter

22.1 Appelsiner

22.2 Mandariner (herunder tangeriner og satsumaer), klementiner, wilking

22.3 Sitroner og limetter

22.4 Grapefrukt

22.5 Andre sitrusfrukter

23 Diverse frukter fra tempererte klimasoner

23.1 Papaya

23.2 Epler

23.3 Pærer

23.4 Kveder

23.5 Aprikoser

23.6 Kirsebær

23.7 Ferskener (herunder nektariner)

23.8 Plommer

23.9 Slåpetorn

23.10 Annen frisk frukt

23.101 Jordbær

23.102 Bringebær, bjørnebær og loganbær

23.103 Solbær, hvitrips, rødrips og stikkelsbær

23.104 Tranebær, blåbær og andre frukter av slekten Vaccinium

23.105 Annet

23.11 Johannesbrød, herunder johannesbrødkjerner

24 Nøtter og oliven

24.1 Oliven

24.2 Mandler

24.3 Hasselnøtter

24.4 Valnøtter

24.5 Kastanjer

24.6 Pistasienøtter

24.7 Annet

01.13 3 Ubrent kaffe, te og kakao

31 Kaffe (ubrent, ikke koffeinfri)
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32 Te (grønn og svart)

33 Maté

34 Kakaobønner

01.13 4 Krydder

41 Pepper, vanilje, kanel, kryddernellik, muskatnøtt

42 Frø av anis, stjerneanis, fennikel, koriander, karve (spisskarve) samt einebær

43 Ingefær, safran, timian, laurbærblader

44 Annet

01.13 5 Vin fra egenproduserte druer(1)

51 Druemost

52.1 Kvalitetsvin

52.2 Bordvin

52.3 Annet

01.13 6 Olivenolje fra egenproduserte oliven(1)

61 Jomfruolje

62 Uraffinert olivenolje

01.2 Dyr, melk, sæd

01.21 Storfe, driftsenhet med melkekyr

01.21 1 Storfe

11 Voksne dyr av storfe

11.1 Renrasede avlsdyr

11.2 Annet

12 Kalver

01.21 2 Rå kumelk

01.21 3 Storfesæd

01.22 Sauer, geiter og dyr av hestefamilien

01.22 1 Sauer, geiter og dyr av hestefamilien

12 Sauer

(1) Se del B.
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13 Geiter

14 Hester, esler, muldyr og mulesler

14.1 Hester

14.11 Renrasede avlsdyr

14.12 Annet

14.2 Esler, muldyr og mulesler

01.22 2 Rå saue- eller geitemelk

21 Sauemelk

22 Geitemelk

01.22 3 Ull og dyrehår

31 Uvasket ull (klipt ull)

32 Diverse typer dyrehår (hestehår, avfall, fine eller grove hår)

01.23 Svin

01.23 1 Svin

11 Renrasede avlsdyr

12 Andre dyr

12.1 Andre dyr under 50 kg

12.2 Andre dyr på 50 kg eller over

01.24 Fjørfe og egg

01.24 1 Fjørfe

11 Fjørfe av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns

12 Andre

01.24 2 Egg

01.25 Andre dyr

01.25 1 Andre levende dyr

01.25 2 Diverse produkter av animalsk opprinnelse

21 Naturlig honning

22 Frosk og snegler (unntatt sjøsnegler)(1)

23 Spiselige produkter av animalsk opprinnelse(1)

24 Silkeormkokonger(1)

25 Diverse sekreter fra dyr(1)

(1) Se del B.
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01.25 3 Huder, skinn og pels(1)

31 Huder, skinn og pels fra oppdrettsdyr eller innfangede dyr (mink, bevere, bisamrotter, rever osv.)

32 Huder, skinn og pels fra kaniner og lam

33 Huder, skinn og pels fra andre dyr

01.4 Tjenesteyting innenfor landbruk og dyreoppdrett, unntatt veterinærtjenester(1)

Bare leiearbeid innenfor landbruk, dvs. arbeid som vanligvis utføres av landbruksforetakene selv. Dette 
omfatter pløying, skjæring, tresking, tørking av tobakk, klipping av sauer, dyrepass og nyplanting, enten 
utført av leiearbeidere eller av gårdbrukerne selv.

01.5 Jakt, innfanging og viltstell, herunder tilknyttede tjenester(1)

02.01 41 Dekorasjoner av vegetabilsk opprinnelse(1)

02.01 42 Diverse råmaterialer av vegetabilsk opprinnelse (som hovedsakelig brukes til fletting)

42.1 Bambus

42.2 Spanskrør

42.3 Annet (rør, siv, vier, raffiabast, kapok, vegetabilsk krøllhår, vanlig hirse osv.)

B. LISTE OVER UTELATTE PRODUKTER

Med henblikk på definisjonen av undersøkelsesgrunnlaget er følgende produkter utelatt i foregående 
standardliste over landbruksvarer:

01.11 61 Halm og agner av korn, ubearbeidet(2)

01.13 5 Vin fra egenproduserte druer(3)

51 Druemost

52.1 Kvalitetsvin

52.2 Bordvin

52.3 Annet

01.13 6 Olivenolje fra egenproduserte oliven(3)

61 Jomfruolje

62 Uraffinert olivenolje

01.25 2 Diverse produkter av animalsk opprinnelse

22 Frosk og snegler (unntatt sjøsnegler)

(1) Se del B.
(2) Ettersom hovedproduktet er tatt med.
(3) Ettersom første stadium i produksjonen er tatt med.
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23 Spiselige produkter av animalsk opprinnelse

24 Silkeormkokonger

25 Diverse sekreter fra dyr

01.25 3 Huder, skinn og pels

31 Huder, skinn og pels fra oppdrettsdyr eller innfangede dyr (mink, bevere, bisamrotter, rever osv.)

32 Huder, skinn og pels fra kaniner og lam(1)

33 Huder, skinn og pels fra andre dyr

01.4 Tjenesteyting innenfor landbruk og dyreoppdrett, unntatt veterinærtjenester

01.5 Jakt, innfanging og viltstell, herunder tilknyttede tjenester

Alle viltvoksende planter(2)

(1) Ettersom hovedproduktet er tatt med.
(2) Ettersom de vanligvis ikke sankes eller høstes på driftsenheten, ikke vokser på landbruksarealet og ikke kan beregnes statistisk.
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VEDLEGG III

LISTE OVER TILLATTE UNNTAK FRA LISTEN OVER DEFINISJONER

a)  Danmark

J/15 Avlshaner for verpehøner er ikke tatt med under overskriften «Verpehøner».

b)  Forbundsrepublikken Tyskland

G/06 Juletrær og poppelbeplantning utenfor skog er tatt med under rubrikken «Andre permanente vekster» (G/06) 
og regnes derfor som landbruksareal i drift.

J/14 Rubrikken «Broilere» omfatter avlshaner for verpehøner, som ikke hører inn under «Verpehøner» (J/15).

L/03 Andre medlemmer av gårdbrukerens familie som arbeider, men ikke bor, på driftsenheten, tas med under 
«Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer» (L/04-L/06).

c)  Spania

J/14 Rubrikken «Broilere» omfatter avlshaner for verpehøner, som ikke hører inn under «Verpehøner» (J/15).

J/16 «Annet fjørfe» omfatter rapphøns, vaktler, duer og fasaner oppdrettet i fangenskap.

d)  Frankrike

B/02 Alle deleiere i en gruppedriftsenhet regnes ikke som driftsledere. Bare én av deleierne registreres som 
driftsleder.

J/14 Avlshaner for broilere skal tas med her.

e)  Irland

J/09 a) Søyer tatt ut av produksjon skal ikke tas med.

f)  Nederland

D/13 Rubrikken «Industriplanter» omfatter frø fra tekstilplanter, humle og tobakk.

E Rubrikken «Kjøkkenhager» hører inn under «Andre arealer» (H).

J/15 Avlshaner for verpehøner er ikke tatt med under overskriften «Verpehøner».

L/03 Barn av gårdbrukeren som arbeider på driftsenheten, regnes alltid som arbeidskraft som er familiemedlemmer. 
Andre medlemmer av gårdbrukerens familie som arbeider, men ikke bor, på driftsenheten, tas med under 
«Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer» (L/04-L/06).

g)  Østerrike

L/03 Andre medlemmer av gårdbrukerens familie som arbeider, men ikke bor, på driftsenheten, tas med under 
«Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer» (L/04-L/06).

h)  Finland

H/02 Uproduktiv skogmark samt arealer som er dekket med krattskog, skal ikke tas med.

i)  Sverige

H/02 Uproduktiv skogmark samt arealer som er dekket med krattskog, skal ikke tas med.
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VEDLEGG IV

Liste over de regioner og områder som skal brukes i undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i 
landbruket

NUTS-koden bygger på NUTS-nomenklaturen fra 1998.

BELGIQUE/BELGIË

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Vlaams Gewest en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest/Région 
Bruxelles-capitale

BE2 + BE1 Antwerpen BE21

Limburg (B) BE22

Oost-Vlaanderen BE23

Vlaams Brabant en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest/Région 
Bruxelles-capitale

BE24 + BE1

West-Vlaanderen BE25

Région Wallonne BE3 Brabant Wallon BE31

Hainaut BE32

Liège BE33

Luxembourg (B) BE34

Namur BE35

DANMARK

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Danmark DK København, Frederiksborg, 
Roskilde

DK001 + DK002 + 
DK003 + DK004

Vestsjællands amt DK005

Storstrøms amt DK006

Bornholms amt DK007

Fyns amt DK008

Sønderjyllands amt DK009

Ribe amt DK00A

Vejle amt DK00B

Ringkøbing amt DK00C

Århus amt DK00D

Viborg amt DK00E

Nordjyllands amt DK00F

DEUTSCHLAND

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Baden-Württemberg DE1 Stuttgart DE11

Karlsruhe DE12

Freiburg DE13

Tübingen DE14

Bayern DE2 Oberbayern DE21

Niederbayern DE22

Oberpfalz DE23

Oberfranken DE24

Mittelfranken DE25

Unterfranken DE26

Schwaben DE27

Hamburg, Bremen, Berlin DE3 + DE5 + DE6 Hamburg, Bremen, Berlin DE3 + DE5 + DE6

Brandenburg DE4 Brandenburg DE4
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Hessen DE7 Darmstadt DE71

Gießen DE72

Kassel DE73

Mecklenburg-Vorpommern DE8 Mecklenburg-Vorpommern DE8

Niedersachsen DE9 Braunschweig DE91

Hannover DE92

Lüneburg DE93

Weser-Ems DE94

Nordrhein-Westfalen DEA Düsseldorf DEA1

Köln DEA2

Münster DEA3

Detmold DEA4

Arnsberg DEA5

Rheinland-Pfalz DEB Koblenz DEB1

Trier DEB2

Rheinhessen-Pfalz DEB3

Saarland DEC Saarland DEC

Sachsen DED Chemnitz DED1

Dresden DED2

Leipzig DED3

Sachsen-Anhalt DEE Dessau DEE1

Halle DEE2

Magdeburg DEE3

Schleswig-Holstein DEF Schleswig-Holstein DEF

Thüringen DEG Thüringen DEG

ELLADA

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Anatoliki Makedonia, Thraki GR11 Evros GR111

Xanthi GR112

Rodopi GR113

Drama GR114

Kavala GR115

Kentriki Makedonia GR12 Imathia GR121

Thessaloniki GR122

Kilkis GR123

Pella GR124

Pieria GR125

Serres GR126

Chalkidiki GR127

Dytiki Makedonia GR13 Grevena GR131

Kastoria GR132

Kozani GR133

Florina GR134

Thessalia GR14 Karditsa GR141

Larissa GR142

Magnisia GR143

Trikala GR144

Ipeiros GR21 Arta GR211

Thesprotia GR212

Ioannina GR213

Preveza GR214
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Ionia Nissia GR22 Zakynthos GR221

Kerkyra GR222

Kefallinia GR223

Lefkada GR224

Dytiki Ellada GR23 Aitoloakarnania GR231

Achaïa GR232

Ileia GR233

Sterea Ellada GR24 Voiotia GR241

Evvoia GR242

Evrytania GR243

Fthiotida GR244

Fokida GR245

Peloponnissos GR25 Argolida GR251

Arkadia GR252

Korinthia GR253

Lakonia GR254

Messinia GR255

Attiki GR3 Attiki GR3

Voreio Aigaio GR41 Lesvos GR411

Samos GR412

Chios GR413

Notio Aigaio GR42 Dodekanisos GR421

Kyklades GR422

Kriti GR43 Irakleio GR431

Lasithi GR432

Rethymno GR433

Chania GR434

ESPAÑA

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Galicia ES11 La Coruña ES111

Lugo ES112

Ourense ES113

Pontevedra ES114

Principado de Asturias ES12 Asturias ES12

Cantabria ES13 Cantabria ES13

País Vasco ES21 Álava ES211

Guipúzcoa ES212

Vizcaya ES213

Comunidad Foral de Navarra ES22 Navarra ES22

La Rioja ES23 La Rioja ES23

Aragón ES24 Huesca ES241

Teruel ES242

Zaragoza ES243
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Comunidad de Madrid ES3 Madrid ES3

Castilla y León ES41 Ávila ES411

Burgos ES412

León ES413

Palencia ES414

Salamanca ES415

Segovia ES416

Soria ES417

Valladolid ES418

Zamora ES419

Castilla-La Mancha ES42 Albacete ES421

Ciudad Real ES422

Cuenca ES423

Guadalajara ES424

Toledo ES425

Extremadura ES43 Badajoz ES431

Cáceres ES432

Cataluña ES51 Barcelona ES511

Girona ES512

Lleida ES513

Tarragona ES514

Comunidad Valenciana ES52 Alicante ES521

Castellón de la Plana ES522

Valencia ES523

Islas Baleares ES53 Islas Baleares ES53

Andalucía ES61 Almería ES611

Cádiz (incluido Ceuta) ES612 + ES631

Córdoba ES613

Granada ES614

Huelva ES615

Jaén ES616

Málaga (incluido Melilla) ES617 + ES632

Sevilla ES618

Región de Murcia ES62 Murcia ES62

Canarias ES7 Las Palmas ES701

Santa Cruz de Tenerife ES702

FRANCE

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Île-de-France FR1 Paris FR101

Seine-et-Marne FR102

Yvelines FR103

Essonne FR104

Hauts-de-Seine FR105

Seine-Saint-Denis FR106

Val-de-Marne FR107

Val-d’Oise FR108

Champagne-Ardenne FR21 Ardennes FR211

Aube FR212

Marne FR213

Haute-Marne FR214

Picardie FR22 Aisne FR221

Oise FR222

Somme FR223
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Haute-Normandie FR23 Eure FR231

Seine-Maritime FR232

Centre FR24 Cher FR241

Eure-et-Loir FR242

Indre FR243

Indre-et-Loire FR244

Loir-et-Cher FR245

Loiret FR246

Basse-Normandie FR25 Calvados FR251

Manche FR252

Orne FR253

Bourgogne FR26 Côte-d’Or FR261

Nièvre FR262

Saône-et-Loire FR263

Yonne FR264

Nord-Pas-de-Calais FR3 Nord FR301

Pas-de-Calais FR302

Lorraine FR41 Meurthe-et-Moselle FR411

Meuse FR412

Moselle FR413

Vosges FR414

Alsace FR42 Bas-Rhin FR421

Haut-Rhin FR422

Franche-Comté FR43 Doubs FR431

Jura FR432

Haute-Saône FR433

Territoire de Belfort FR434

Pays-de-la-Loire FR51 Loire-Atlantique FR511

Maine-et-Loire FR512

Mayenne FR513

Sarthe FR514

Vendée FR515

Bretagne FR52 Côte-d’Armor FR521

Finistère FR522

Ille-et-Vilaine FR523

Morbihan FR524

Poitou-Charentes FR53 Charente FR531

Charente-Maritime FR532

Deux-Sèvres FR533

Vienne FR534

Aquitaine FR61 Dordogne FR611

Gironde FR612

Landes FR613

Lot-et-Garonne FR614

Pyrénées-Atlantiques FR615

Midi-Pyrénées FR62 Ariège FR621

Aveyron FR622

Haute-Garonne FR623

Gers FR624

Lot FR625

Hautes-Pyrénées FR626

Tarn FR627

Tarn-et-Garonne FR628
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Limousin FR63 Corrèze FR631

Creuse FR632

Haute-Vienne FR633

Rhône-Alpes FR71 Ain FR711

Ardèche FR712

Drôme FR713

Isère FR714

Loire FR715

Rhône FR716

Savoie FR717

Haute-Savoie FR718

Auvergne FR72 Allier FR721

Cantal FR722

Haute-Loire FR723

Puy-de-Dôme FR724

Languedoc-Roussillon FR81 Aude FR811

Gard FR812

Hérault FR813

Lozère FR814

Pyrénées-Orientales FR815

Provence-Alpes-Côte d’Azur FR82 Alpes-de-Haute-Provence FR821

Hautes-Alpes FR822

Alpes-Maritimes FR823

Bouches-du-Rhône FR824

Var FR825

Vaucluse FR826

Corse FR83 Corse-du-Sud FR831

Haute-Corse FR832

IRELAND

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Border, midland and western IE01 Cavan IE01101

Donegal IE01102

Leitrim IE01103

Louth IE01104

Monaghan IE01105

Sligo IE01106

Laoighis IE01201

Longford IE01202

Offaly IE01203

Westmeath IE01204

Galway County Borough and 
Galway

IE01301 + IE01302

Mayo IE01303

Roscommon IE01304
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Southern and eastern IE02 Dublin IE021

Kildare IE02201

Meath IE02202

Wicklow IE02203

Clare IE02301

Limerick County Borough and 
Limerick

IE02302 + IE02303

Tipperary North Riding IE02304

Carlow IE02401

Kilkenny IE02402

Tipperary South Riding IE02403

Waterford County Borough and 
Waterford

IE02404 + IE02405

Wexford IE02406

Cork County Borough and Cork IE02501 + IE02502

Kerry IE02503

ITALIA

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Piemonte IT11 Torino IT111

Vercelli IT112 + IT113

Novara IT114 + IT115

Cuneo IT116

Asti IT117

Alessandria IT118

Valle d’Aosta IT12 Aosta IT12

Liguria IT13 Imperia IT131

Savona IT132

Genova IT133

La Spezia IT134

Lombardia IT2 Varese IT201

Como IT202 + IT203

Sondrio IT204

Milano IT205 + IT209

Bergamo IT206

Brescia IT207

Pavia IT208

Cremona IT20A

Mantova IT20B

Bolzano-Bozen IT311 Bolzano-Bozen IT311

Trento IT312 Trento IT312

Veneto IT32 Verona IT321

Vicenza IT322

Belluno IT323

Treviso IT324

Venezia IT325

Padova IT326

Rovigo IT327

Friuli-Venezia Giulia IT33 Pordenone IT331

Udine IT332

Gorizia IT333

Trieste IT334
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Emilia Romagna IT4 Piacenza IT401

Parma IT402

Reggio nell’Emilia IT403

Modena IT404

Bologna IT405

Ferrara IT406

Ravenna IT407

Forlì IT408 + IT409

Toscana IT51 Massa-Carrara IT511

Lucca IT512

Pistoia IT513

Firenze IT514 + IT515

Livorno IT516

Pisa IT517

Arezzo IT518

Siena IT519

Grosseto IT51A

Umbria IT52 Perugia IT521

Terni IT522

Marche IT53 Pesaro e Urbino IT531

Ancona IT532

Macerata IT533

Ascoli Piceno IT534

Lazio IT6 Viterbo IT601

Rieti IT602

Roma IT603

Latina IT604

Frosinone IT605

Abruzzi IT71 L’Aquila IT711

Teramo IT712

Pescara IT713

Chieti IT714

Molise IT72 Isernia IT721

Campobasso IT722

Campania IT8 Caserta IT801

Benevento IT802

Napoli IT803

Avellino IT804

Salerno IT805

Puglia IT91 Foggia IT911

Bari IT912

Taranto IT913

Brindisi IT914

Lecce IT915

Basilicata IT92 Potenza IT921

Matera IT922

Calabria IT93 Cosenza IT931

Catanzaro IT932 + IT933 + 
IT934

Reggio di Calabria IT935
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Sicilia ITA Trapani ITA01

Palermo ITA02

Messina ITA03

Agrigento ITA04

Caltanissetta ITA05

Enna ITA06

Catania ITA07

Ragusa ITA08

Siracusa ITA09

Sardegna ITB Sassari ITB01

Nuoro ITB02

Oristano ITB03

Cagliari ITB04

LUXEMBOURG

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Luxembourg LU Luxembourg LU

NEDERLAND

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Noord-Nederland NL1 Groningen NL11

Friesland NL12

Drenthe NL13

Oost-Nederland NL2 Overijssel NL21

Gelderland NL22

Flevoland NL23

West-Nederland NL3 Utrecht NL31

Noord-Holland NL32

Zuid-Holland NL33

Zeeland NL34

Zuid-Nederland NL4 Noord-Brabant NL41

Limburg NL42

ÖSTERREICH

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Ostösterreich AT1 Burgenland AT11

Niederösterreich AT12

Wien AT13

Südösterreich AT2 Kärnten AT21

Steiermark AT22

Westösterreich AT3 Oberösterreich AT31

Salzburg AT32

Tirol AT33

Vorarlberg AT34



8.6.2006 Nr. 30/415EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PORTUGAL

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Norte PT11 Minho-Lima PT111

Cávado PT112

Ave PT113

Grande Porto PT114

Tâmega PT115

Entre Douro e Vouga PT116

Douro PT117

Alto Trás-os-Montes PT118

Centro PT12 Baixo Vouga PT121

Baixo Mondego PT122

Pinhal Litoral PT123

Pinhal Interior Norte PT124

Dão-Lafões PT125

Pinhal Interior Sul PT126

Serra da Estrela PT127

Beira Interior Norte PT128

Beira Interior Sul PT129

Cova da Beira PT12A

Lisboa e Vale do Tejo PT13 Oeste PT131

Grande Lisboa PT132

Península de Setúbal PT133

Médio Tejo PT134

Lezíria do Tejo PT135

Alentejo PT14 Alentejo Litoral PT141

Alto Alentejo PT142

Alentejo Central PT143

Baixo Alentejo PT144

Algarve PT15 Algarve PT15

Açores PT2 Açores PT2

Madeira PT3 Madeira PT3

SUOMI/FINLAND

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Uusimaa — Etelä-Suomi FI16 + FI17 + FI2 Uusimaa + Itä-Uusimaa FI161 + FI162

Varsinais-Suomi FI171

Satakunta FI172

Häme FI173

Pirkanmaa FI174

Päijät-Häme FI175

Kymenlaakso FI176

Etelä-Karjala FI177

Åland FI2

Itä-Suomi FI13 Etelä-Savo FI131

Pohjois-Savo FI132

Pohjois-Karjala FI133

Kainuu FI134

Väli-Suomi FI14 Keski-Suomi FI141

Etelä-Pohjanmaa FI142

Vaasan rannikkoseutu FI143

Keski-Pohjanmaa FI144

Pohjois-Suomi FI15 Pohjois-Pohjanmaa FI151

Lappi FI152
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SVERIGE

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Stockholm SE01 Stockholms län SE011

Östra Mellansverige SE02 Uppsala län SE021

Södermanlands län SE022

Östergötlands län SE023

Örebro län SE024

Västmanlands län SE025

Småland med öarna SE09 Jönköpings län SE091

Kronobergs län SE092

Kalmar län SE093

Gotlands län SE094

Sydsverige SE04 Blekinge län SE041

Skåne län SE044

Västsverige SE0A Hallands län SE0A1

Västra Götalands län SE0A2

Norra Mellansverige SE06 Värmlands län SE061

Dalarnas län SE062

Gävleborgs län SE063

Mellersta Norrland SE07 Västernorrlands län SE071

Jämtlands län SE072

Övre Norrland SE08 Västerbottens län SE081

Norrbottens län SE082

UNITED KINGDOM

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

North-east UKC Tees-Valley and Durham and 
Northumberland and Tyne and 
Wear

UKC1 + UKC2

North-west UKD Cumbria UKD1

Cheshire UKD2

Greater Manchester and Lancashire 
and Merseyside

UKD3 + UKD4 + 
UKD5

Yorkshire and the Humber UKE East Riding and North Lincolnshire UKE1

North Yorkshire UKE2

South Yorkshire and West Yorkshire UKE3 + UKE4

East Midlands UKF Derbyshire and Nottinghamshire UKF1

Leicestershire, Rutland and 
Northamptonshire

UKF2

Lincolnshire UKF3

West Midlands UKG Herefordshire, Worcestershire and 
Warwickshire and West Midlands

UKG1 + UKG3

Shropshire and Staffordshire UKG2

Eastern UKH East Anglia UKH1

Bedfordshire and Hertfordshire UKH2

Essex UKH3

London and South-east UKI + UKJ Inner London and Outer London 
and Berkshire, Buckinghamshire 
and Oxfordshire

UKI1 + UKI2 + 
UKJ1

Surrey, East and West Sussex UKJ2

Hampshire and Isle of Wight UKJ3

Kent UKJ4
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

South-west UKK Gloucestershire, Wiltshire and North 
Somerset

UKK1

Dorset and Somerset UKK2

Cornwall and Isles of Scilly UKK3

Devon UKK4

Wales UKL West Wales and the Valleys UKL1

East Wales UKL2

Scotland UKM North-Eastern Scotland UKM1

Eastern Scotland UKM2

South-Western Scotland UKM3

Highlands and Islands UKM4
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1435/2003

av 22. juli 2003 

om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak)(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 308,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlamentet vedtok 13. april 1983 en resolusjon 
om samvirker i Det europeiske fellesskap(4), 9. juli 1987 
en resolusjon om samvirkers bidrag til regionutvikling(5), 
26. mai 1989 en resolusjon om kvinners rolle i samvirker 
og lokale sysselsettingsinitiativer(6), 11. februar 1994 en 
resolusjon om samvirkers bidrag til regionutvikling(7) 
og 18. september 1998 en resolusjon om samvirkers 
betydning for økt sysselsetting blant kvinner(8).

2) Gjennomføringen av det indre marked og de forbedringer 
det skaper i den økonomiske og sosiale situasjon i 
hele Fellesskapet betyr ikke bare at handelshindringer 
må fjernes, men også at produksjonsstrukturene må 
tilpasses fellesskapsdimensjonen. For dette formål er det 
avgjørende at foretak av alle typer hvis virksomhet ikke 

  er begrenset til å dekke rent lokale behov, bør kunne 
planlegge og utføre omorganisering av sin virksomhet på 
fellesskapsplan.

3) Den rettslige ramme som virksomheten må drives 
innenfor i Fellesskapet, er fremdeles hovedsakelig basert 
på nasjonal lovgivning og svarer derfor ikke lenger 
til den økonomiske ramme den må utvikles innenfor 
dersom målene fastsatt i traktatens artikkel 18 skal 
nås. Denne situasjonen utgjør en betydelig hindring for 
opprettelse av foretaksgrupper av foretak fra forskjellige 
medlemsstater.

4) Rådet har vedtatt forordning (EF) nr. 2157/2001(9) om 
vedtektene for det europeiske selskap (SE) i samsvar 
med de allmenne prinsipper for allmennaksjeselskaper. 
Dette instrumentet er ikke egnet for samvirkers særlige 
karakter.

5) Den europeiske økonomiske foretaksgruppe (EØFG), 
opprettet ved forordning (EØF) nr. 2137/85(10), gjør det 
mulig for foretak å fremme visse aktiviteter i fellesskap, 
samtidig som de beholder sin uavhengighet, men oppfyller 
ikke samvirkers spesifikke krav.

6) For å sikre like konkurransevilkår og bidra til sin 
økonomiske utvikling, bør Fellesskapet sørge for at 
samvirker, som er en organisasjonsform som er allment 
anerkjent i alle medlemsstater, får egnede juridiske 
virkemidler som kan hjelpe dem med å utvikle deres 
tverrnasjonale virksomhet. De forente nasjoner har 
oppfordret alle regjeringer til å skape et gunstig miljø 
der samvirker kan delta på samme vilkår som andre 
foretaksformer(11).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 18.8.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 21.

(1) EFT C 99 av 21.4.1992, s. 17 og EFT C 236 av 31.8.1993, s. 17.
(2) EFT C 42 av 15.2.1993, s. 75 og uttalelse av 14. mai 2003 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT).
(3) EFT C 223 av 31.8.1992, s. 42.
(4) EFT C 128 av 16.5.1983, s. 51.
(5) EFT C 246 av 14.9.1987, s. 94.
(6) EFT C 158 av 26.6.1989, s. 380.
(7) EFT C 61 av 28.2.1994, s. 231.
(8) EFT C 313 av 12.10.1998, s. 234.

(9) EFT L 294 av 10.11.2001, s. 1.
(10) EFT L 199 av 31.7.1985, s. 1.
(11) Resolusjon vedtatt av generalforsamlingen på det 88. plenumsmøte i De 

forente nasjoner 19. desember 2001 (A/RES/56/114).

2006/EØS/30/25
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7) Samvirker er først og fremst grupper av fysiske eller 
juridiske personer som baserer sin virksomhet på andre 
prinsipper enn andre markedsdeltakere. Disse omfatter 
prinsippene om demokratisk struktur og kontroll og 
rettferdig fordeling av nettoutbyttet for regnskapsåret.

8) Disse særlige prinsippene omfatter særlig prinsippet om 
personers forrang, som gjenspeiles i de spesifikke reglene 
om medlemskap, avgang og utelukkelse, der prinsippet 
om «én person, én stemme» er fastsatt og stemmeretten 
er knyttet til personen, noe som innebærer at medlemmer 
ikke har noen rettigheter med hensyn til samvirkets 
aktiva.

9) Samvirker har en andelskapital, og medlemmene kan 
være fysiske eller juridiske personer. Disse medlemmene 
kan utgjøres helt eller delvis av kunder, ansatte eller 
leverandører. Når et samvirke består av medlemmer som 
selv er samvirker, betegnes det som et «sekundært» eller 
«annengrads» samvirke. Under visse omstendigheter 
kan et samvirke blant sine medlemmer også ha en 
viss andel investormedlemmer som ikke benytter dets 
tjenester, eller tredjemenn som nyter godt av samvirkets 
virksomhet eller utfører arbeid på dets vegne.

10) Det viktigste målet for et europeisk samvirkeforetak 
(heretter kalt «SCE-foretak») bør være å tilfredsstille 
medlemmenes behov og/eller utvikle deres økonomiske 
og/eller sosiale virksomhet, i samsvar med følgende 
prinsipper:

 – virksomheten bør være til gjensidig nytte for 
medlemmene slik at hvert medlem nyter godt av 
SCE-foretakets virksomhet i samsvar med hans/
hennes innsats,

 – medlemmer av SCE-foretaket bør også være kunder, 
ansatte eller leverandører, eller på annen måte 
involvert i SCE-foretakets virksomhet,

 – kontrollen over SCE-foretaket bør være jevnt fordelt 
mellom medlemmene, selv om veide stemmer kan 
tillates for å gjenspeile hvert medlems innsats i 
SCE-foretaket,

 – det bør være begrenset rente på låne- og 
andelskapital,

 – utbytte bør fordeles ut fra medlemmenes virksomhet 
i SCE-foretaket eller brukes for å oppfylle deres 
interesser,

 – det bør ikke være noen kunstige hindringer for 
medlemskap,

 – ved oppløsning bør nettoaktiva og reserver fordeles 
i samsvar med prinsippet om uegennyttig fordeling, 
det vil si til en annen samvirkeenhet som har 
lignende mål eller formål av allmenn interesse.

11) Tverrnasjonalt samarbeid mellom samvirker i 
Fellesskapet er for tiden vanskelig på grunn av juridiske 
og administrative problemer som bør løses i et marked 
uten grenser.

12) Innføringen av en europeisk juridisk form for samvirker 
som er basert på felles prinsipper, men som tar hensyn 
til deres særlige karakter, bør gjøre det mulig for dem 
å utøve sin virksomhet utenfor egne nasjonale grenser i 
hele eller deler av Fellesskapets territorium.

13) Hovedformålet med denne forordning er å muliggjøre 
opprettelse av SCE-foretak av fysiske personer bosatt 
i ulike medlemsstater eller juridiske personer som er 
etablert etter forskjellige medlemsstaters lovgivning. 
Den vil også gjøre det mulig å opprette et SCE-foretak 
ved at to eksisterende samvirker fusjonerer, eller ved 
at et nasjonalt samvirke omdannes til den nye formen 
uten at det først oppløses, når dette samvirket har sitt 
forretningskontor og hovedkontor i én medlemsstat og et 
etablert forretningssted eller et datterforetak i en annen.

14) I betraktning av det særlige fellesskapspreget ved 
et SCE-foretak, berører ordningen med «faktisk 
forretningskontor» som for SCE-foretak innføres med 
denne forordning, ikke medlemsstatenes lovgivning og 
foregriper ikke eventuelle valg som skal gjøres for andre 
fellesskapstekster om selskapsrett.

15) Henvisninger til kapital i denne forordning bør omfatte 
bare tegnet kapital. De bør ikke omfatte eventuelle felles 
aktiva/egenkapital i SCE-foretaket som ikke er utdelt.

16) Denne forordning omfatter ikke andre rettsområder som 
beskatning, konkurranse, immaterialrett eller insolvens. 
På ovennevnte områder og på andre områder som ikke 
omfattes av denne forordning, får derfor bestemmelsene 
i medlemsstatenes lovgivning og i fellesskapsretten 
anvendelse.
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17) Reglene for arbeidstakernes innflytelse i europeiske 
samvirkeforetak er fastsatt i direktiv 2003/72/EF(1), 
og disse bestemmelsene danner dermed en uatskillelig 
utfylling av denne forordning og må anvendes sammen 
med denne.

18) Det er gjort betydelige framskritt i arbeidet med tilnærming 
av nasjonal selskapsrett slik at det også for SCE-foretak 
kan vises til visse bestemmelser vedtatt av medlemsstaten 
der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, med 
henblikk på gjennomføring av direktiver om selskaper 
på områder der dets virkemåte ikke krever ensartede 
fellesskapsregler, i den grad slike bestemmelser egner seg 
for regulering av SCE-foretakets virksomhet, særlig:

 – første rådsdirektiv 68/151/EØF av 9. mars 1968 
om samordning av de garantier som kreves i 
medlemsstatene av selskaper som definert 
i traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne 
selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med 
det formål å gjøre garantiene likeverdige(2),

 – fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med 
hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav 
g) om årsregnskapene for visse selskapsformer(3),

 – sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 
bokstav g) om konsoliderte regnskaper(4),

 – åttende rådsdirektiv 84/253/EØF av 10. april 1984 
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 
bokstav g) om godkjennelse av personer med 
ansvar for lovfestet revisjon av regnskaper(5),

 – ellevte rådsdirektiv 89/666/EØF av 21. desember 
1989 om offentlighet angående filialer opprettet i 
en medlemsstat av visse former for selskaper som 
er underlagt en annen medlemsstats lovgivning(6).

19) Virksomhet på området finansielle tjenester, særlig når 
det gjelder kredittinstitusjoner og forsikringsforetak, 
har vært gjenstand for lovgivningsmessige tiltak i 
henhold til følgende direktiver:

 – rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om 
bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper 
og konsoliderte regnskaper(7)

 – rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om 
samordning av lover og forskrifter om direkte 
forsikring med unntak av livsforsikring og om 
endring av direktiv 73/239/EØF og 88/357/
EØF (tredje direktiv om annen forsikring enn 
livsforsikring)(8).

20) Denne organisasjonsform bør være frivillig —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

SCE-foretakets form

1. Det kan stiftes samvirkeforetak på Fellesskapets 
territorium i form av europeiske samvirkeforetak (SCE-
foretak) på de vilkår og på den måte som er fastsatt i denne 
forordning.

2. SCE-foretakets tegnede kapital skal være fordelt på 
andeler.

Antall medlemmer og størrelsen på kapitalen i et SCE-foretak 
skal kunne variere.

Med mindre annet fastsettes i vedtektene for SCE-foretaket når 
det stiftes, skal hvert medlem være ansvarlig bare for det beløp 
han/hun har tegnet for. Dersom medlemmene i SCE-foretaket 
har begrenset ansvar, skal SCE-foretakets firma slutte med 
ordene «med begrenset ansvar».

3. Et SCE-foretak skal ha som sitt hovedformål å tilfredsstille 
medlemmenes behov og/eller utvikle deres økonomiske og 
sosiale virksomhet, særlig gjennom inngåelse av avtaler med 
dem om å levere varer eller tjenester eller utføre arbeid av 
den type SCE-foretaket utfører eller lar utføre. Et SCE-foretak 
kan også ha som formål å tilfredsstille medlemmenes behov 
ved å fremme deres deltaking i økonomisk virksomhet, på 
ovennevnte måte, i et eller flere SCE-foretak og/eller nasjonale 
samvirker. Et SCE-foretak kan drive sin virksomhet gjennom 
et datterselskap.

4. Et SCE-foretak kan ikke la andre enn medlemmer nyte 
godt av sin virksomhet eller la andre delta i den, unntatt der 
annet er fastsatt i vedtektene.

(1) Se EUT L 207 av 18.8.2003, s. 25.
(2) EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 

1994.
(3) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/65/

EF (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 28).
(4) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/65/

EF.
(5) EFT L 126 av 12.5.1984, s. 20.
(6) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 36.
(7) EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/65/

EF.
(8) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2002/13/EF 

(EFT L 77 av 20.3.2002, s. 17).
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5. Et SCE-foretak skal være et eget rettssubjekt.

6. Arbeidstakernes innflytelse i et SCE-foretak skal være 
regulert av bestemmelsene i direktiv 2003/72/EF.

Artikkel 2

Stiftelse

1. Et SCE-foretak kan stiftes på følgende måter:

– av fem eller flere fysiske personer bosatt i minst to 
medlemsstater,

– av fem eller flere fysiske personer og selskaper og foretak 
i henhold til traktatens artikkel 58 annet ledd og andre 
offentlig- eller privatrettslige rettssubjekter som er stiftet 
i henhold til en medlemsstats lovgivning, bosatt i eller 
regulert av minst to medlemsstaters lovgivning,

– av selskaper og foretak i henhold til traktatens artikkel 
58 annet ledd og andre offentlige eller privatrettslige 
rettssubjekter som er stiftet i henhold til en medlemsstats 
lovgivning, regulert av minst to forskjellige medlemsstaters 
lovgivning,

– ved en fusjon mellom samvirker som er stiftet i henhold til 
en medlemsstats lovgivning, med deres forretningskontor 
og hovedkontor i Fellesskapet, forutsatt at minst to av dem 
reguleres av forskjellige medlemsstaters lovgivning,

– ved omdanning av et samvirke stiftet i henhold til en 
medlemsstats lovgivning og som har sitt forretningskontor 
og hovedkontor i Fellesskapet, dersom det i minst to år har 
hatt et forretningssted eller datterselskap som er regulert av 
en annen medlemsstats lovgivning.

2. En medlemsstat kan fastsette at et rettssubjekt med 
hovedkontor som ikke ligger i Fellesskapet, kan delta i 
stiftelsen av et SCE-foretak dersom rettssubjektet er stiftet i 
henhold til en medlemsstats lovgivning, har forretningskontor 
i denne medlemsstaten og har en reell og varig tilknytning til 
en medlemsstats økonomi.

Artikkel 3

Minstekapital

1. Et SCE-foretaks kapital skal uttrykkes i nasjonal valuta. 
Et SCE-foretak med forretningskontor utenfor euro-området 
kan også uttrykke sin kapital i euro.

2. Tegnet kapital skal være minst 30 000 euro.

3. Lovgivningen i en medlemsstat som krever større tegnet 
kapital for rettssubjekter som utøver visse former for virksomhet, 
får anvendelse på SCE-foretak med forretningskontor i denne 
medlemsstaten.

4. Vedtektene skal fastsette et minstebeløp, som den tegnede 
kapitalen ikke tillates å komme under som et resultat av 
tilbakebetaling av andeler til medlemmer som avslutter sitt 
medlemskap i SCE-foretaket. Dette beløpet skal ikke være 
mindre enn beløpet som er fastsatt i nr. 2. Fristen for å benytte 
retten til tilbakebetaling for medlemmer som avslutter sitt 
medlemskap i SCE-foretaket, som er fastsatt i artikkel 16, 
skal utsettes dersom tilbakebetaling vil føre til at den tegnede 
kapitalen kommer under den fastsatte grensen.

5. Kapitalen kan økes gjennom senere innbetalinger 
fra medlemmene eller opptak av nye medlemmer, og den 
kan reduseres gjennom hel eller delvis tilbakebetaling av 
tilgodehavende, med forbehold for nr. 4.

Endringer i kapitalens størrelse krever ikke endring av 
vedtektene eller offentliggjøring.

Artikkel 4

SCE-foretakets kapital

1. Et SCE-foretaks tegnede kapital skal utgjøres av 
medlemmenes andeler uttrykt i den nasjonale valuta. Et 
SCE-foretak med forretningskontor utenfor euro-området kan 
også uttrykke sin kapital i euro. Det kan utstedes flere enn én 
kategori andeler.

I vedtektene kan det fastsettes at forskjellige kategorier andeler 
skal være knyttet til forskjellige rettigheter med hensyn til 
fordeling av overskudd. Andeler knyttet til samme rettigheter 
skal tilhøre samme kategori.

2. Kapitalen kan bestå bare av aktiva som kan gis en 
økonomisk vurdering. Medlemsandeler kan ikke utstedes mot 
forpliktelser til å utføre arbeid eller yte tjenester.

3. Andelene skal lyde på navn. Andeler i samme kategori 
skal ha samme pålydende verdi. Den skal fastsettes i vedtektene. 
Andeler kan ikke utstedes til en verdi som er lavere enn deres 
pålydende.

4. Andeler som utstedes mot kontant betaling skal på den 
dato de tegnes, være innbetalt med minst 25 % av pålydende 
verdi. Restbeløpet skal være betalt innen fem år, med mindre 
et kortere tidsrom er fastsatt i vedtektene.
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5. Andeler som utstedes mot annet enn kontant betaling, 
skal betales i sin helhet når de tegnes.

6. Lovgivningen om oppnevning av sakkyndige og 
vurdering av annet enn kontante ytelser som gjelder for 
allmennaksjeselskaper i medlemsstaten der SCE-foretakets 
forretningskontor ligger, får tilsvarende anvendelse på SCE-
foretaket.

7. I vedtektene skal det fastsettes hvilket minsteantall 
andeler som må tegnes for å oppnå medlemskap. Dersom det 
i vedtektene fastsettes at flertallet på generalforsamlinger skal 
utgjøres av medlemmer som er fysiske personer, og dersom de 
fastsetter et tegningskrav for medlemmer som ønsker å delta 
i SCE-foretakets virksomhet, kan de ikke gjøre medlemskap 
betinget av at det tegnes flere enn én andel.

8. Når den årlige generalforsamlingen tar stilling til 
årsregnskapet, skal den ved beslutning fastslå kapitalens 
størrelse ved regnskapsårets avslutning samt forskjellen i 
forhold til foregående regnskapsår.

Etter forslag fra administrasjons- eller ledelsesorganet kan den 
tegnede kapitalen økes gjennom kapitalisering av hele eller 
deler av reservene som er tilgjengelige for fordeling, etter 
beslutning i generalforsamlingen, i samsvar med kravene om 
beslutningsdyktighet og flertall som gjelder ved endring av 
vedtektene. Nye andeler skal tildeles medlemmer i forhold til 
de andeler i kapitalen de hittil har hatt.

9.  Andelenes pålydende verdi kan økes gjennom 
omdanning av andelene som utstedes. Dersom en slik 
økning i henhold til bestemmelsene i vedtektene krever 
tilleggsinnbetaling fra medlemmene, skal det treffes beslutning 
om dette i generalforsamlingen i samsvar med kravene om 
beslutningsdyktighet og flertall som gjelder ved endring av 
vedtektene.

10.  Andelenes pålydende verdi kan reduseres gjennom 
oppdeling av de utstedte andelene.

11.  I samsvar med vedtektene og med samtykke fra enten 
generalforsamlingen eller ledelses- eller administrasjonsorganet, 
kan andeler overdras eller selges til et medlem eller til en 
person som opptas som medlem.

12.  Et SCE-foretak kan ikke tegne, kjøpe eller godta som 
sikkerhet sine egne andeler, verken direkte eller gjennom en 
person som handler i sitt eget navn, men på vegne av SCE-
foretaket.

Et SCE-foretaks andeler kan likevel godtas som sikkerhet i 
vanlige transaksjoner i SCE-foretak som er kredittinstitusjoner.

Artikkel 5

Vedtekter

1. I henhold til denne forordning skal «SCE-foretakets 
vedtekter» bety både stiftelsesdokumentet, og dersom de er 
fastsatt i et eget dokument, SCE-foretakets vedtekter.

2. Stifterne skal fastsette SCE-foretakets vedtekter 
i samsvar med bestemmelsene for stiftelse av samvirker 
fastsatt i lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket 
har sitt forretningskontor. Vedtektene skal være skriftlige og 
underskrives av stifterne.

3. Lovgivningen om forebyggende kontroll som får 
anvendelse ved stiftelsen av allmennaksjeselskaper i 
medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, 
får tilsvarende anvendelse på kontroll av stiftelsen av SCE-
foretaket.

4. SCE-foretakets vedtekter skal som et minstekrav 
omfatte:

– SCE-foretakets firma, med forkortelsen «SCE» før eller 
etter, og eventuelt ordene «med begrenset ansvar»,

– angivelse av foretakets formål,

– navnet på de fysiske personer og firmaet til de selskaper 
som er stiftere av SCE-foretaket, med angivelse av deres 
formål, og i sistnevnte tilfelle, deres forretningskontor,

– adressen til SCE-foretakets forretningskontor,

– vilkårene og framgangsmåtene for medlemskap, utelukkelse 
og avgang,

– medlemmers rettigheter og forpliktelser, eventuelt de 
forskjellige medlemskategorier samt rettigheter og 
forpliktelser for medlemmene i hver enkelt kategori,

– den pålydende verdien av de tegnede andelene, størrelsen 
på den tegnede kapitalen, og en opplysning om at kapitalen 
kan variere,

– særlige regler for den delen av utbyttet som eventuelt skal 
overføres til reservefondet,

– de fullmakter og den kompetanse medlemmene i hvert 
styringsorgan har,

– bestemmelser som regulerer oppnevning og fjerning av 
medlemmene i de styrende organer,

– reglene om flertall og beslutningsdyktighet,

– foretakets levetid, dersom den er begrenset.
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Artikkel 6

Forretningskontor

SCE-foretakets forretningskontor skal ligge i Fellesskapet, i 
samme medlemsstat som hovedkontoret. En medlemsstat kan 
i tillegg pålegge SCE-foretak registrert på dens territorium 
en plikt til å ha hovedkontor og forretningskontor på samme 
sted.

Artikkel 7

Flytting av forretningskontor

1. Et SCE-foretaks forretningskontor kan flyttes til en annen 
medlemsstat i samsvar med nr. 2-16. Slik flytting skal ikke føre 
til oppløsning av SCE-foretaket eller til etablering av en ny 
juridisk person.

2. Ledelses- eller administrasjonsorganet skal utarbeide en 
flytteplan og offentliggjøre den i samsvar med artikkel 12, uten 
at eventuelle ekstra offentliggjøringsformer som er fastsatt 
av medlemsstaten der forretningskontoret ligger, berøres. 
Planen skal oppgi nåværende firma, forretningskontor og 
registreringsnummer for SCE-foretaket og skal omfatte:

a) det planlagte forretningskontoret for SCE-foretaket,

b) de planlagte vedtektene for SCE-foretaket, eventuelt med 
det nye firmaet,

c) den planlagte tidsrammen for flyttingen,

d) de konsekvenser som flyttingen vil kunne få for 
arbeidstakernes innflytelse,

e) eventuelle rettigheter som er fastsatt for beskyttelse av 
medlemmer, kreditorer og innehavere av andre rettigheter.

3. Ledelses- eller administrasjonsorganet skal utarbeide en 
rapport som forklarer og begrunner de juridiske og økonomiske 
sidene ved flyttingen samt de sysselsettingsmessige 
konsekvensene, og som forklarer konsekvensene av flyttingen 
for medlemmene, kreditorene, arbeidstakerne og innehavere av 
andre rettigheter.

4. SCE-foretakets medlemmer, kreditorer og innehavere av 
andre rettigheter samt eventuelle andre organer som i henhold 
til nasjonal lovgivning kan utøve en slik rettighet, skal minst en 
måned før generalforsamlingen som skal ta stilling til flyttingen, 
ha rett til å gjennomgå flytteplanen og rapporten utarbeidet i 
henhold til nr. 3, og på anmodning kostnadsfritt få kopier av 
disse dokumentene, ved SCE-foretakets forretningskontor.

5. Et medlem som gikk imot beslutningen om flytting på 
generalforsamlingen eller på et sektor- eller seksjonsmøte, 
kan innen to måneder fra beslutningen på generalforsamlingen 
melde sin avgang. Medlemskapet skal opphøre ved avslutningen 
av det regnskapsåret da avgangen ble meldt, og flyttingen skal 
ikke gjelde for dette medlemmet. Avgangen skal gi medlemmet 
rett til tilbakebetaling av andeler på vilkårene fastsatt i artikkel 
4 nr. 4 og artikkel 16.

6. Det kan ikke treffes beslutning om å flytte før det er gått 
to måneder etter at planen er offentliggjort. En slik beslutning 
skal treffes som fastsatt i artikkel 62 nr. 4.

7. Før vedkommende myndighet utsteder attesten nevnt i nr. 
8, skal SCE-foretaket bevise at det med hensyn til fordringer som 
oppstår før offentliggjøringen av flytteplanen, samt interessene 
til kreditorer og innehavere av andre rettigheter overfor 
SCE-foretaket (herunder offentlige organers rettigheter), gir 
tilstrekkelig beskyttelse i samsvar med kravene fastsatt av 
medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor før 
flytting.

En medlemsstat kan utvide anvendelsen av første ledd til 
fordringer som oppstår, eller som kan oppstå, før flyttingen.

Første og annet ledd berører ikke anvendelsen på SCE-foretak 
av medlemsstaters nasjonale lovgivning om innfrielse eller 
sikring av betalinger til offentlige organer.

8. I medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt 
forretningskontor skal en domstol, notarius publicus eller 
annen vedkommende myndighet utstede en attest som bekrefter 
fullføringen av alt arbeid med dokumenter og formaliteter før 
flytting.

9.  Den nye registreringen kan ikke foretas før attesten 
nevnt i nr. 8 er framlagt og det er framlagt bevis for at 
formalitetene som kreves for registrering i staten for det nye 
forretningskontoret, er gjennomført.

10.  Flyttingen av et SCE-foretaks forretningskontor og de 
vedtektsendringer som følger av dette, skal tre i kraft på den 
dato da SCE-foretaket registreres, i samsvar med artikkel 11 
nr. 1, i registeret for det nye forretningskontoret.

11.  Når den nye registreringen av SCE-foretaket er 
gjennomført, skal registeret for den nye registreringen 
underrette registeret for den gamle registreringen. Den gamle 
registreringen skal slettes når denne underretningen mottas, 
men ikke før.

12.  Den nye registreringen og slettingen av den gamle 
registreringen skal offentliggjøres i de berørte medlemsstatene 
i samsvar med artikkel 12.
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13.  Etter at den nye registreringen av et SCE-foretak er 
offentliggjort, kan det nye forretningskontoret gjøres gjeldende 
overfor tredjemann. Så lenge slettingen av registreringen av 
SCE-foretaket fra registeret for det forrige forretningskontoret 
ikke er offentliggjort, kan tredjemann likevel fortsatt påberope 
seg det forrige forretningskontoret, med mindre SCE-foretaket 
beviser at slik tredjemann hadde kjennskap til det nye 
forretningskontoret.

14.  En medlemsstats lovgivning kan fastsette at med hensyn 
til SCE-foretak registrert i denne medlemsstaten, skal flytting 
av et forretningskontor som vil føre til endring i lovgivningen 
som får anvendelse, ikke få virkning dersom vedkommende 
myndighet i denne medlemsstaten gjør innsigelser mot flyttingen 
innen tomånedersfristen nevnt i nr. 6. Slike innsigelser kan 
bare begrunnes ut fra offentlighetens interesse.

Når et SCE-foretak er underlagt tilsyn ved en nasjonal 
finanstilsynsmyndighet i samsvar med fellesskapsdirektiver, 
gjelder retten til å gjøre innsigelser mot flytting av 
forretningskontor også for denne myndigheten.

Innsigelser skal kunne bringes inn for en rettsmyndighet.

15.  Et SCE-foretak kan ikke flytte sitt forretningskontor 
dersom det er innledet framgangsmåte for avvikling, herunder 
frivillig avvikling, oppløsning, insolvens eller betalingsstans 
eller annen lignende framgangsmåte mot det.

16.  Et SCE-foretak som har flyttet sitt forretningskontor til 
en annen medlemsstat, skal med hensyn til enhver tvist som 
oppstår før flyttingen som fastsatt i nr. 10, betraktes som å ha 
sitt forretningskontor i den medlemsstat der SCE-foretaket var 
registrert før flyttingen, selv om SCE-foretaket saksøkes etter 
flyttingen.

Artikkel 8

Lovgivning som skal anvendes

1. Et SCE-foretak skal være regulert:

a) av denne forordning,

b) når det er uttrykkelig tillatt etter denne forordning, av 
bestemmelsene i foretakets vedtekter,

c) når det gjelder forhold som ikke er regulert av denne 
forordning, eller når et forhold er delvis regulert av den, 
for de sider som ikke omfattes av den, av:

 i) lovbestemmelsene vedtatt av medlemsstatene til 
gjennomføring av fellesskapstiltak som konkret angår 
SCE-foretak,

 ii) de bestemmelser i medlemsstatenes lovgivning som 
vil få anvendelse på et samvirke stiftet i samsvar med 
lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har 
sitt forretningskontor,

 iii) bestemmelsene i dets vedtekter, på samme måte som 
for et samvirke stiftet i samsvar med lovgivningen 
i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt 
forretningskontor.

2. Dersom nasjonal lovgivning inneholder særskilte regler 
og/eller begrensninger knyttet til den form for virksomhet 
et SCE-foretak utøver, eller form av kontroll foretatt av en 
tilsynsmyndighet, skal denne lovgivningen i sin helhet få 
anvendelse på SCE-foretaket.

Artikkel 9

Prinsippet om likebehandling

Med forbehold for denne forordning skal et SCE-foretak 
i hver medlemsstat behandles som et samvirke stiftet i 
henhold til lovgivningen i medlemsstaten der det har sitt 
forretningskontor.

Artikkel 10

Opplysninger som skal angis i dokumentene

1. Gjeldende lovgivning for allmennaksjeselskaper i 
medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, og 
som regulerer innholdet i brev og dokumenter som sendes til 
tredjemann, skal få tilsvarende anvendelse på vedkommende 
SCE-foretak. SCE-foretakets firma skal ha forkortelsen «SCE» 
før eller etter, og eventuelt ordene «med begrenset ansvar».

2. Bare SCE-foretak kan ha forkortelsen «SCE» før eller 
etter sitt firma for å fastslå deres juridiske form.

3. Selskaper og andre rettssubjekter som er registrert i en 
medlemsstat før datoen for denne forordnings ikrafttredelse, 
og som har firma der forkortelsen «SCE» forekommer, skal 
likevel ikke pålegges å endre firma.

Artikkel 11

Registrerings- og opplysningsplikt

1. Hvert SCE-foretak skal være registrert i den medlemsstat 
der det har sitt forretningskontor, i et register angitt i denne 
medlemsstats lovgivning i samsvar med lovgivningen for 
allmennaksjeselskaper.

2. Et SCE-foretak kan registreres bare dersom det er 
inngått en avtale om ordninger for arbeidstakernes innflytelse 
i henhold til artikkel 4 i direktiv 2003/72/EF eller det er truffet 
en beslutning i henhold til direktivets artikkel 3 nr. 6 eller 
tidsrommet for forhandlinger i henhold til direktivets artikkel 
5 er utløpt uten at det er inngått en avtale.
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3. For at et SCE-foretak skal kunne registreres i en 
medlemsstat som har benyttet muligheten nevnt i artikkel 
7 nr. 3 i direktiv 2003/72/EF, må det enten være inngått en 
avtale i henhold til direktivets artikkel 4 om ordninger for 
arbeidstakernes innflytelse, herunder medbestemmelse, eller 
må ingen av de deltakende kooperativene ha vært regulert av 
medbestemmelsesregler før registreringen av SCE-foretaket.

4. SCE-foretakets vedtekter må ikke på noe tidspunkt komme 
i konflikt med de fastsatte ordningene for arbeidstakernes 
innflytelse. Dersom nye slike ordninger fastsatt i henhold 
til direktiv 2003/72/EF kommer i konflikt med eksisterende 
vedtekter, skal vedtektene endres i den utstrekning som er 
nødvendig.

I dette tilfellet kan en medlemsstat fastsette at ledelses- 
eller administrasjonsorganet i SCE-foretaket skal ha rett 
til å foreta vedtektsendringene uten videre beslutning fra 
generalforsamlingen.

5. Gjeldende lovgivning om allmennaksjeselskaper i 
medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor 
når det gjelder opplysningsplikt for dokumenter og andre 
opplysninger, skal får tilsvarende anvendelse på vedkommende 
SCE-foretak.

Artikkel 12

Offentliggjøring av dokumenter i medlemsstatene

1. Offentliggjøring av de dokumenter og opplysninger om 
et SCE-foretak som skal offentliggjøres i henhold til denne 
forordning, skal skje på den måte som er fastsatt i lovgivningen 
om allmennaksjeselskaper i den medlemsstat der SCE-foretaket 
har sitt forretningskontor.

2. De nasjonale bestemmelser som er vedtatt i henhold til 
direktiv 89/666/EØF får anvendelse på filialer av et SCE-
foretak som er etablert i en annen medlemsstat enn den der 
forretningskontoret ligger. Medlemsstatene kan likevel fastsette 
unntak fra de nasjonale bestemmelser for gjennomføring av 
nevnte direktiv for å ta hensyn til samvirkers særlige karakter.

Artikkel 13

Offentliggjøring i Den europeiske unions tidende

1. Melding om et SCE-foretaks registrering og slettelse 
av slik registrering skal offfentliggjøres til orientering i Den 
europeiske unions tidende etter offentliggjøring i samsvar 
med artikkel 12. Denne meldingen skal inneholde SCE-
foretakets firma, nummer og registreringsdato og -sted, 
offentliggjøringsdato og -sted og publikasjonens tittel, SCE-
foretakets forretningskontor og dets virksomhetssektor.

2. Dersom et SCE-foretaks forretningskontor flyttes i 
samsvar med artikkel 7, skal det offentliggjøres en melding 
med de opplysninger som er fastsatt i nr. 1, sammen med de 
opplysninger som gjelder den nye registreringen.

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes til Kontoret 
for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner innen en 
måned etter offentliggjøringen nevnt i artikkel 12 nr. 1.

Artikkel 14

Erverv av medlemskap

1. Uten at artikkel 33 nr. 1 bokstav b) berøres, skal erverv 
av medlemskap i et SCE-foretak godkjennes av ledelses- eller 
administrasjonsorganet. Kandidater som nektes medlemskap, 
kan anke til generalforsamlingen som avholdes etter at det er 
søkt om medlemskap.

Dersom det tillates i lovgivningen i medlemsstaten der SCE-
foretaket har sitt forretningskontor, kan det fastsettes i vedtektene 
at personer som ikke vil bruke eller produsere SCE-foretakets 
varer og tjenester, kan få adgang som investormedlemmer 
(ikke-brukere). Erverv av denne typen medlemskap forutsetter 
godkjenning fra generalforsamlingen eller et annet organ som 
generalforsamlingen delegerer fullmakt til å gi godkjenning, 
eller i henhold til vedtektene.

Medlemmer som er rettssubjekter, skal anses som brukere ut 
fra den kjensgjerning at de representerer sine egne medlemmer, 
forutsatt at de av deres medlemmer som er fysiske personer, 
er brukere.

Med mindre annet er fastsatt i vedtektene, kan medlemskap i et 
SCE-foretak erverves av fysiske personer eller rettssubjekter.

2. Vedtektene kan gi adgang ut fra andre vilkår, særlig:

– tegning av en viss minstekapital,

– vilkår knyttet til SCE-foretakets formål.

3. Der det er fastsatt i vedtektene, kan medlemmene 
anmodes om ytterligere kapitaltilskudd.

4. Et alfabetisk register over alle medlemmer skal føres på 
SCE-foretakets forretningskontor, med medlemmenes adresser, 
antall andeler og eventuelt kategori av andeler de har. Enhver 
part som har en direkte rettmessig interesse, kan på anmodning 
få adgang til registeret, og kan få en kopi av hele registeret 
eller deler av det til en pris som ikke overstiger de tilknyttede 
administrasjonskostnadene.

5. Alle transaksjoner som påvirker måten kapitalen tegnes 
eller tildeles på, eller økes eller reduseres, skal noteres 
i medlemsregisteret nevnt i nr. 4 senest en måned etter 
endringen.
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6. Transaksjonene nevnt i nr. 5 skal ikke få virkning for 
SCE-foretaket eller tredjemann som har en direkte berettiget 
interesse før de er notert i registeret nevnt i nr. 4.

7. Medlemmer skal på anmodning få en skriftlig erklæring 
som bekrefter at endringen er registrert.

Artikkel 15

Opphør av medlemskap

1. Medlemskap skal opphøre:

– ved avgang,

– ved utelukkelse, dersom medlemmet gjør seg skyldig i et 
alvorlig brudd på hans/hennes forpliktelser eller handler i 
strid med SCE-foretakets interesser,

– dersom vedtektene tillater det, ved overdragelse av alle 
andeler som innehas av et medlem eller en fysisk person 
eller et rettssubjekt som er blitt medlem,

– ved oppløsning dersom medlemmet ikke er en fysisk 
person,

– ved konkurs,

– ved dødsfall,

– eventuelt i andre situasjoner som er fastsatt i vedtektene 
eller lovgivningen om samvirker i medlemsstaten der SCE-
foretaket har sitt forretningskontor.

2. Et mindretallsmedlem som motsatte seg en endring av 
vedtektene på generalforsamlingen der:

i) det ble innført nye forpliktelser med hensyn til betaling 
eller andre tjenester, eller

ii) gjeldende forpliktelser for medlemmene ble betydelig 
utvidet, eller

iii) fristen for melding om avgang fra SCE-foretaket ble 
utvidet til mer enn fem år,

kan melde sin avgang innen to måneder etter beslutningen på 
generalforsamlingen.

Medlemskap skal opphøre ved utløpet av inneværende 
regnskapsår i de tilfeller som er nevnt i første ledd nr. i) og ii), 
og ved utløpet av den fristen for å melde fra som gjaldt før 
vedtektene ble endret, i tilfellet nevnt i nr. iii). Endringen av 
vedtektene skal ikke gjelde for dette medlemmet. Avgangen 
skal gi medlemmet rett til tilbakebetaling av andeler på 
vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 4 og artikkel 16.

3. Beslutningen om å utelukke et medlem skal treffes av 
administrasjons- eller ledelsesorganet, etter at medlemmet har 
fått anledning til å uttale seg. Medlemmet kan anke en slik 
beslutning inn for generalforsamlingen.

Artikkel 16

Medlemmenes økonomiske rettigheter ved avgang eller 
utelukkelse

1. Unntatt når andeler overdras og med forbehold for 
artikkel 3, skal opphør av medlemskap gi medlemmet rett til 
å få tilbakebetalt hans/hennes andel av den tegnede kapitalen, 
redusert i forhold til eventuelle tap påført SCE-foretakets 
kapital.

2. Beløpene som fratrekkes i henhold til nr. 1, skal beregnes 
ut fra balansen for det regnskapsåret da retten til tilbakebetaling 
oppstod.

3. Vedtektene skal fastsette framgangsmåter og vilkår 
for utøvelse av retten til avgang og fastsette fristen for 
tilbakebetaling, som ikke kan overstige tre år. Ikke i noe tilfelle 
skal SCE-foretaket være forpliktet til å foreta tilbakebetalingen 
mindre enn seks måneder etter godkjenning av balansen 
fastsatt etter opphør av medlemskap.

4. Nr. 1, 2 og 3 får anvendelse også der bare en del av et 
medlems andeler skal tilbakebetales.

KAPITTEL II

STIFTELSE

Avsnitt I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 17

Lovgivning som får anvendelse ved stiftelse

1. Med forbehold for bestemmelsene i denne forordning 
skal stiftelsen av et SCE-foretak reguleres av lovgivningen 
som får anvendelse på samvirker i medlemsstaten der SCE-
foretaket etablerer sitt forretningskontor.

2. Registreringen av et SCE-foretak skal offentliggjøres i 
samsvar med artikkel 12.

Artikkel 18

Erverv av status som rettssubjekt

1. Et SCE-foretak skal få status som rettssubjekt den dag det 
registreres i medlemsstaten der det har sitt forretningskontor, i 
registeret som er utpekt av vedkommende stat i samsvar med 
artikkel 11 nr. 1.
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2. Dersom det er utført handlinger i et SCE-foretaks navn 
før registrering i samsvar med artikkel 11 og SCE-foretaket 
etter registrering ikke påtar seg de forpliktelser som følger 
av slike handlinger, skal de fysiske personer, selskaper eller 
andre rettssubjekter som utførte handlingene, være solidarisk 
ansvarlige for dem, uten begrensning, med mindre det 
foreligger avtale om noe annet.

Avsnitt 2

Stiftelse ved fusjon

Artikkel 19

Framgangsmåter for stiftelse ved fusjon

Et SCE-foretak kan stiftes gjennom en fusjon som foretas i 
samsvar med:

– framgangsmåten for fusjon ved overtakelse,

– framgangsmåten for fusjon ved stiftelse av en ny juridisk 
person.

I tilfelle av fusjon ved overtakelse skal det overtakende 
samvirket ta form av et SCE-foretak samtidig med fusjonen. 
I tilfelle av fusjon ved stiftelse av et nytt rettssubjekt, skal 
sistnevnte ta form av et SCE-foretak.

Artikkel 20

Lovgivning som får anvendelse ved fusjon

For forhold som ikke omfattes av dette avsnitt, eller dersom et 
forhold omfattes delvis av det, for de sider som ikke omfattes, 
skal hvert samvirke som deltar i stiftelsen av et SCE-foretak 
ved fusjon, være regulert av de internrettslige bestemmelser 
i medlemsstaten det er underlagt som får anvendelse på 
fusjoner av samvirker, og i mangel av slike, bestemmelsene 
for interne fusjoner av allmennaksjeselskaper i samsvar med 
vedkommende stats lovgivning.

Artikkel 21

Grunner til innsigelse mot en fusjon

En medlemsstats lovgivning kan fastsette at et samvirke som 
reguleres av lovgivningen i denne medlemsstaten, ikke kan delta 
i stiftelsen av et SCE-foretak ved fusjon dersom vedkommende 
myndighet i denne medlemsstaten gjør innsigelser mot den før 
utstedelsen av attesten nevnt i artikkel 29 nr. 2.

Slike innsigelser kan bare begrunnes ut fra offentlighetens 
interesse. Innsigelser skal kunne bringes inn for en 
rettsmyndighet.

Artikkel 22

Vilkår for fusjon

1. Ledelses- eller administrasjonsorganet i fusjonerende 
samvirker skal utarbeide en fusjonsplan. Fusjonsplanen skal 
inneholde følgende opplysninger:

a) firma og forretningskontor for hvert av de fusjonerende 
samvirkene, samt firma og forretningskontor som er 
planlagt for SCE-foretaket,

b) bytteforholdet for andelene av den tegnede kapitalen og 
størrelsen på en eventuell kontant utbetaling. Dersom det 
ikke finnes noen andeler, en nøyaktig deling av aktivaene 
og den tilsvarende verdien i andeler,

c) nærmere regler for tildeling av andeler i SCE-foretaket,

d) fra hvilket tidspunkt andelene i SCE-foretaket gir rett til å 
ta del i overskuddet, og alle særlige vilkår forbundet med 
denne rettigheten,

e) fra hvilket tidspunkt transaksjonene i de fusjonerende 
samvirkene regnskapsmessig skal anses som utført for 
SCE-foretakets regning,

f) de særlige vilkår eller fordeler som er knyttet til obligasjoner 
eller andre verdipapirer enn andeler som i henhold til 
artikkel 66 ikke gir rett til medlemskap,

g) hvilke rettigheter SCE-foretaket gir andelsinnehavere med 
særlige rettigheter og innehavere av andre verdipapirer 
enn andeler, eller hvilke tiltak som foreslås med hensyn til 
dem,

h) formene for vern av kreditorenes rettigheter i de 
fusjonerende samvirkene,

i) enhver særlig fordel som gis til de sakkyndige som 
gjennomgår fusjonsplanen eller til medlemmene av de 
fusjonerende samvirkenes administrasjons-, ledelses-, 
tilsyns- eller kontrollorganer,

j) SCE-foretakets vedtekter,

k) opplysninger om hvilke framgangsmåter som benyttes når 
det i henhold til direktiv 2003/72/EF bestemmes ordninger 
for arbeidstakernes innflytelse.

2. De fusjonerende samvirkene kan tilføye ytterligere 
punkter i fusjonsplanen.

3. Lovgivningen som får anvendelse på 
allmennaksjeselskapers fusjonsplaner får tilsvarende 
anvendelse på tverrnasjonal fusjon av samvirker med henblikk 
på opprettelse av et SCE-foretak.
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Artikkel 23

Forklaring på og begrunnelse for fusjonsplanen

Administrasjons- eller ledelsesorganene i hvert fusjonerende 
samvirke skal utarbeide en detaljert skriftlig rapport som 
forklarer og begrunner fusjonsplanen juridisk og økonomisk, 
særlig andelenes bytteforhold. Rapporten skal også angi 
eventuelle særlige vanskeligheter ved vurderingen.

Artikkel 24

Offentlighet

1. Lovgivningen som får anvendelse på allmennaksjesel-
skaper om opplysningsplikt for fusjonsplaner får tilsvarende 
anvendelse på hvert fusjonerende samvirke, med forbehold 
for ytterligere krav fastsatt av medlemsstaten som det aktuelle 
samvirket er underlagt.

2. Offentliggjøring av fusjonsplanen i det nasjonale 
kunngjøringsblad skal likevel inneholde følgende opplysninger 
for hvert av de fusjonerende samvirkene:

a) form, firma og forretningskontor for hvert fusjonerende 
samvirke,

b) adressen til stedet eller registeret der vedtektene og 
alle andre dokumenter og opplysninger er deponert for 
hvert fusjonerende samvirke, og registreringsnummeret i 
registeret,

c) angivelse av de nærmere reglene for utøvelse av rettighetene 
til kreditorene i det aktuelle samvirket, fastsatt i samsvar 
med artikkel 28, samt adressen der de fullstendige 
opplysningene om disse reglene kan fås kostnadsfritt,

d) angivelse av de nærmere reglene for utøvelse av rettighetene 
til medlemmene i det aktuelle samvirket, fastsatt i samsvar 
med artikkel 28, samt adressen der de fullstendige 
opplysningene om disse reglene kan fås kostnadsfritt,

e) planlagt navn og forretningskontor for SCE-foretaket,

f) vilkårene for fastsettelse av den dato da fusjonen får 
virkning i henhold til artikkel 31.

Artikkel 25

Opplysningsplikt

1. Hvert medlem skal ha rett til, minst en måned før 
generalforsamlingen som skal ta stilling til fusjonen, å sette seg 
inn i følgende dokumenter ved forretningskontoret:

a) fusjonsplanen nevnt i artikkel 22,

b) årsregnskapene og årsrapportene til de fusjonerende 
samvirkene for de tre siste regnskapsår,

c) et regnskapsoppgjør utarbeidet i samsvar med bestemmelsene 
for interne fusjoner av allmennaksjeselskaper, i den grad et 
slikt oppgjør kreves i disse bestemmelsene,

d) de sakkyndiges rapport om verdien av andeler som 
skal fordeles i bytte med aktivaene i de fusjonerende 
samvirkene, eller andelenes bytteforhold som fastsatt i 
artikkel 26,

e) rapporten fra administrasjons- eller ledelsesorganene som 
fastsatt i artikkel 23.

2. Ethvert medlem kan på anmodning og kostnadsfritt få 
et fullstendig eksemplar, eller dersom han/hun ønsker det, et 
utdrag av dokumentene nevnt i nr. 1.

Artikkel 26

Rapport fra uavhengige sakkyndige

1. For hvert fusjonerende samvirke skal en eller flere 
uavhengige sakkyndige oppnevnt av vedkommende 
samvirke i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 nr. 6, 
gjennomgå fusjonsplanen og utarbeide en skriftlig rapport til 
medlemmene.

2. En enkelt rapport for alle fusjonerende samvirker kan 
utarbeides der dette er tillatt i henhold til lovgivningen i 
medlemsstatene samvirkene er underlagt.

3. Når det gjelder sakkyndiges rettigheter og forpliktelser 
får lovgivningen som får anvendelse på fusjoner av 
allmennaksjeselskaper, tilsvarende anvendelse på fusjon av 
samvirker.
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Artikkel 27

Godkjenning av fusjonsplanen

1. Generalforsamlingen i hvert av de fusjonerende 
samvirkene skal godta fusjonsplanen.

2. Arbeidstakernes innflytelse i SCE-foretaket skal fastsettes 
i henhold til direktiv 2003/72/EF. Generalforsamlingen i 
hvert av de fusjonerende samvirkene kan sette som vilkår 
for registrering av SCE-foretaket at generalforsamlingen 
uttrykkelig godtar de ordninger som fastsettes på denne 
måten.

Artikkel 28

Lovgivning som får anvendelse ved stiftelse ved fusjon

1. Lovgivningen i den medlemsstat som regulerer hvert 
fusjonerende samvirke, får anvendelse som i tilfelle av 
fusjon av allmennaksjeselskaper, under hensyn til fusjonens 
grenseoverskridende art, når det gjelder beskyttelse av 
interessene til:

– kreditorene til de fusjonerende samvirkene,

– obligasjonseiere i de fusjonerende samvirkene.

2. En medlemsstat kan med hensyn til de fusjonerende 
samvirkene som er regulert av dens lovgivning, vedta 
bestemmelser med sikte på å sikre hensiktsmessig beskyttelse 
for medlemmer som har gått imot fusjonen.

Artikkel 29

Kontroll av framgangsmåten ved fusjon

1. Lovligheten av en fusjon skal, når det gjelder den del 
av framgangsmåten som angår hvert fusjonerende samvirke, 
kontrolleres i samsvar med fusjonslovgivningen for samvirker 
i den medlemsstat som det fusjonerende samvirket er underlagt, 
og i mangel av slik lovgivning, bestemmelsene for interne 
fusjoner av allmennaksjeselskaper i henhold til vedkommende 
stats lovgivning.

2. I hver berørt medlemsstat skal en domstol, notarius 
publicus eller annen vedkommende myndighet utstede en 
attest som bekrefter at de dokumenter og formaliteter som går 
forut for fusjonen, er fullført.

3. Dersom lovgivningen i en medlemsstat som et fusjonerende 
samvirke er underlagt, fastsetter en framgangsmåte for analyse 
og endring av andelenes bytteforhold, eller en framgangsmåte 
for godtgjøring til mindretallsmedlemmer, uten å hindre 
registrering av fusjonen, skal slike framgangsmåter anvendes 
bare dersom de øvrige fusjonerende samvirkene som ligger 
i medlemsstater som ikke fastsetter en slik framgangsmåte, 
når de godkjenner fusjonsplanen i samsvar med artikkel 27 
nr. 1, uttrykkelig godtar muligheten for at dette fusjonerende 
samvirkets medlemmer har adgang til en slik framgangsmåte. 
I slike tilfeller kan en domstol, notarius publicus eller annen 
vedkommende myndighet utstede attesten nevnt i nr. 2 selv 
om en slik framgangsmåte er innledet. Attesten må likevel angi 
at framgangsmåten ikke er avsluttet. Beslutningen som treffes 
ved avslutningen av framgangsmåten skal være bindende for 
det overtakende samvirket og alle dets medlemmer.

Artikkel 30

Kontroll av fusjonens lovlighet

1. Lovligheten av en fusjon skal, når det gjelder den del 
av framgangsmåten som angår gjennomføringen av fusjonen 
og stiftelsen av SCE-foretaket, kontrolleres av en domstol, 
notarius publicus eller annen vedkommende myndighet i 
medlemsstaten til SCE-foretakets framtidige forretningskontor 
som kan kontrollere denne siden ved lovligheten av fusjon 
av samvirker, og i mangel av slike bestemmelser, av 
allmennaksjeselskaper.

2. For dette formål skal hvert fusjonerende samvirke 
oversende vedkommende myndighet attesten nevnt i artikkel 
29 nr. 2 innen seks måneder etter at den er utstedt, sammen 
med et eksemplar av fusjonsplanen som er godkjent av 
vedkommende samvirke.

3. Myndigheten nevnt i nr. 1 skal særlig påse at de 
fusjonerende samvirkene har godkjent fusjonsplanen på samme 
vilkår og at ordninger for arbeidstakernes innflytelse er fastsatt 
i henhold til direktiv 2003/72/EF.

4. Denne myndigheten skal også forvisse seg om at SCE-
foretaket er stiftet i samsvar med kravene i lovgivningen i den 
medlemsstat der det har sitt forretningskontor.

Artikkel 31

Registrering av fusjon

1. En fusjon og samtidig stiftelse av et SCE-foretak får 
virkning på den dato da SCE-foretaket registreres i samsvar 
med artikkel 11 nr. 1.
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2. SCE-foretaket kan ikke registreres før alle formalitetene 
fastsatt i artikkel 29 og 30 er fullført.

Artikkel 32

Offentliggjøring

For hvert av de fusjonerende samvirkene skal gjennomføringen 
av fusjonen offentliggjøres som fastsatt i lovgivningen i den 
berørte medlemsstat i samsvar med lovgivningen for fusjon av 
allmennaksjeselskaper.

Artikkel 33

Virkninger av fusjon

1. En fusjon gjennomført i samsvar med artikkel 19 første 
ledd første strekpunkt skal ipso jure ha følgende rettsvirkninger 
som inntrer samtidig:

a) alle aktiva og passiva i hvert overtatte samvirke overdras 
som helhet til den overtakende juridiske person,

b) medlemmene i hvert samvirke som overtas blir medlemmer 
i den overtakende juridiske person,

c) de overtatte samvirkene opphører,

d) den overtakende juridiske person tar form av et SCE-
foretak.

2. En fusjon gjennomført i samsvar med artikkel 19 første 
ledd annet strekpunkt skal ipso jure ha følgende rettsvirkninger 
som inntrer samtidig:

a) alle aktiva og passiva i de fusjonerende samvirkene 
overdras som helhet til SCE-foretaket,

b) medlemmene i de fusjonerende samvirkene blir medlemmer 
i SCE-foretaket,

c) de fusjonerende samvirkene opphører.

3. Dersom en medlemsstats lovgivning krever at det ved 
fusjon av samvirker gjennomføres særlige formaliteter før 
de fusjonerende samvirkenes overdragelse av visse aktiva, 
rettigheter og forpliktelser får virkning overfor tredjemann, 
skal disse formalitetene anvendes og gjennomføres enten 
av de fusjonerende samvirkene eller av SCE-foretaket etter 
registrering.

4. Når det gjelder individuelle og kollektive ansettelses- og 
arbeidsvilkår som følger av lovgivning, praksis og individuelle 
arbeidsavtaler eller arbeidsforhold på nasjonalt plan og 
som eksisterer på registreringsdatoen, skal rettighetene og 
forpliktelsene til de deltakende samvirkene overdras til SCE-
foretaket når dette registreres.

Første ledd får ikke anvendelse på arbeidstakerrepresentant
ers rett til å delta på generalforsamlingen eller sektor- eller 
seksjonsmøter i henhold til artikkel 59 nr. 4.

5. Når fusjonen er registrert, skal SCE-foretaket umiddelbart 
underrette medlemmene i samvirket som overdras om det 
faktum at de står oppført i medlemsregisteret samt om deres 
antall av andeler.

Artikkel 34

Fusjonens lovlighet

1. En fusjon i henhold til artikkel 2 nr. 1 fjerde strekpunkt 
kan ikke erklæres ugyldig når SCE-foretaket er registrert.

2. Manglende kontroll av lovligheten av fusjonen i henhold 
til artikkel 29 og 30 skal utgjøre en av grunnene til oppløsning 
av SCE-foretaket, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 74.

Avsnitt 3

Omdanning av et eksisterende samvirke til  et 
SCE-foretak

Artikkel 35

Framgangsmåter for stiftelse ved omdanning

1. Uten at artikkel 11 berøres, skal omdanning av et 
samvirke til et SCE-foretak ikke føre til at samvirket oppløses 
eller til at det dannes en ny juridisk person.

2. Forretningskontoret kan ikke flyttes fra en medlemsstat 
til en annen i henhold til artikkel 7 samtidig som omdanningen 
gjennomføres.

3. Administrasjons- eller ledelsesorganet i det aktuelle 
samvirket skal utarbeide en omdanningsplan og en rapport som 
forklarer og begrunner de juridiske og økonomiske sidene ved 
omdanningen samt konsekvensene for sysselsettingen, og som 
angir hvilke konsekvenser den vedtatte SCE-foretaksformen 
får for medlemmene og arbeidstakerne.

4. Omdanningsplanen skal offentliggjøres på den måte som 
er fastsatt i hver medlemsstats lovgivning, minst en måned 
før datoen for generalforsamlingen som skal ta stilling til 
omdanningen.
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5. Før generalforsamlingen nevnt i nr. 6 skal en eller flere 
uavhengige sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent i 
samsvar med nasjonale bestemmelser, av en rettslig myndighet 
eller forvaltningsmyndighet i den medlemsstat som samvirket 
som omdannes til et SCE-foretak er underlagt, tilsvarende 
bekrefte at bestemmelsene i artikkel 22 nr. 1 bokstav b) er 
fulgt.

6. Generalforsamlingen i det aktuelle samvirket skal 
godkjenne omdanningsplanen sammen med SCE-foretakets 
vedtekter.

7. Medlemsstatene kan sette som vilkår for omdanning 
at det kontrollorgan i samvirket som skal omdannes og 
der arbeidstakernes innflytelse er organisert, med kvalifisert 
flertall eller enstemmig har gitt sin tilslutning.

8. Rettighetene og forpliktelsene til det samvirket som skal 
omdannes, skal, når det gjelder individuelle og kollektive 
ansettelses- og arbeidsvilkår som følger av lovgivning, praksis 
og individuelle arbeidsavtaler eller arbeidsforhold på nasjonalt 
plan som eksisterer på registreringsdatoen, overdras til SCE-
foretaket når dette registreres.

KAPITTEL III

SCE-FORETAKETS STRUKTUR

Artikkel 36

Organenes struktur

På de vilkår som er fastsatt i denne forordning, skal et SCE-
foretak omfatte:

a) en generalforsamling, og

b) enten et kontrollorgan og et ledelsesorgan (tonivåsystem) 
eller et administrasjonsorgan (ettnivåsystem), avhengig av 
hvilken form som velges i vedtektene.

Avsnitt  1

Tonivåsystem

Artikkel 37

Ledelsesorganets funksjoner og oppnevnelse av 
medlemmer

1. Ledelsesorganet skal være ansvarlig for ledelsen av 
SCE-foretaket og representere det overfor tredjemann og ved 
søksmål. En medlemsstat kan fastsette at en administrerende 
direktør skal ha ansvar for den daglige ledelsen på samme 
vilkår som for samvirker som har forretningskontor på 
medlemsstatens territorium.

2. Medlemmet eller medlemmene av ledelsesorganet skal 
oppnevnes og avsettes av kontrollorganet.

En medlemsstat kan likevel kreve eller tillate at vedtektene 
fastsetter at medlemmet eller medlemmene av ledelsesorganet 
skal oppnevnes og avsettes av generalforsamlingen på samme 
vilkår som for samvirker som har forretningskontor på statens 
territorium.

3. Ingen kan samtidig være medlem av både ledelsesorganet 
og kontrollorganet i samme SCE-foretak. Kontrollorganet kan 
likevel oppnevne ett av sine medlemmer til å fungere som 
medlem av ledelsesorganet i tilfelle av ledig plass. I slike 
perioder skal vedkommendes funksjoner som medlem av 
kontrollorganet opphøre. En medlemsstat kan fastsette at slike 
perioder skal være tidsbegrenset.

4. Antall medlemmer av ledelsesorganet eller reglene 
for fastsettelse av antallet skal fastsettes i SCE-foretakets 
vedtekter. En medlemsstat kan likevel fastsette et minste og/
eller et største antall.

5. Dersom det ikke finnes bestemmelser om et tonivåsystem 
for samvirker med forretningskontor på en medlemsstats 
territorium, kan staten vedta hensiktsmessige tiltak angående 
SCE-foretak.

Artikkel 38

Lederskap og innkalling til møter i ledelsesorganet

1. Ledelsesorganet skal velge en leder blant sine medlemmer, 
i samsvar med vedtektene.

2. Lederen skal innkalle til møte i ledelsesorganet på de 
vilkår som er fastsatt i vedtektene, enten på eget initiativ eller 
på anmodning fra et medlem. En slik anmodning skal angi 
grunnene til møteinnkallingen. Dersom en slik anmodning 
ikke imøtekommes innen 15 dager, kan medlemmet eller 
medlemmene som kom med anmodningen, innkalle til møte i 
ledelsesorganet.

Artikkel 39

Kontrollorganets funksjoner og oppnevnelse av 
medlemmer

1. Kontrollorganet skal føre tilsyn med ledelsesorganets 
arbeid. Det kan ikke selv utøve ledelsen av SCE-foretaket. 
Kontrollorganet kan ikke representere SCE-foretaket overfor 
tredjemann. Det skal representere SCE-foretaket overfor 
ledelsesorganet, eller dets medlemmer, ved tvister eller 
inngåelse av kontrakter.
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2. Medlemmene av kontrollorganet skal oppnevnes 
og avsettes av generalforsamlingen. Medlemmene av det 
første kontrollorganet kan likevel oppnevnes i vedtektene. 
Dette får anvendelse uten å berøre eventuelle ordninger for 
arbeidstakerinnflytelse fastsatt i henhold til direktiv 2003/72/
EF.

3. Av kontrollorganets medlemmer kan bare en firedel være 
passive medlemmer.

4. Antall medlemmer av kontrollorganet eller reglene 
for fastsettelse av antallet skal fastsettes i vedtektene. En 
medlemsstat kan likevel fastsette antall medlemmer i eller 
sammensetningen av kontrollorganet for SCE-foretak som har 
forretningskontor på dens territorium, eller et minste og/eller et 
største antall.

Artikkel 40

Adgang til opplysninger

1. Ledelsesorganet skal rapportere til kontrollorganet minst 
en gang hver tredje måned om situasjonen og forutsigbar 
utvikling for SCE-foretakets virksomhet, idet det tas hensyn til 
eventuelle opplysninger knyttet til foretak kontrollert av SCE-
foretaket som kan ha betydelig innvirkning på situasjonen for 
SCE-foretakets virksomhet.

2. I tillegg til jevnlig informasjon nevnt i nr. 1 skal 
ledelsesorganet uten opphold gi kontrollorganet alle 
opplysninger om begivenheter som vil kunne ha en merkbar 
virkning på SCE-foretaket.

3. Kontrollorganet kan kreve at ledelsesorganet gir 
opplysninger av enhver art som det trenger for å føre tilsyn 
i samsvar med artikkel 39 nr. 1. En medlemsstat kan fastsette 
at hvert medlem av kontrollorganet også skal ha denne 
muligheten.

4. Kontrollorganet kan foreta eller sørge for at det blir 
foretatt undersøkelser som er nødvendige for utførelsen av dets 
oppgaver.

5. Hvert medlem av kontrollorganet skal ha rett til å 
undersøke alle opplysninger som blir forelagt organet.

Artikkel 41

Lederskap og innkalling til møter i kontrollorganet

1. Kontrollorganet skal velge en leder blant medlemmene. 
Dersom halvparten av medlemmene er oppnevnt 
av arbeidstakerne, kan bare et medlem oppnevnt av 
generalforsamlingen velges til leder.

2. Lederen skal innkalle til møte i kontrollorganet på de 
vilkår som er fastsatt i vedtektene, enten på eget initiativ, 
eller på anmodning fra minst en tredel av medlemmene, eller 
på anmodning fra ledelsesorganet. Anmodningen skal angi 
grunnen til møteinnkallingen. Dersom en slik anmodning 
ikke imøtekommes innen 15 dager, kan de som kom med 
anmodningen, innkalle til møte i kontrollorganet.

Avsnitt 2

Ettnivåsystem

Artikkel 42

Administrasjonsorganets funksjoner og oppnevnelse av 
medlemmer

1. Administrasjonsorganet skal være ansvarlig for ledelsen 
av SCE-foretaket og representere det overfor tredjemann og ved 
søksmål. En medlemsstat kan fastsette at en administrerende 
direktør skal ha ansvar for den daglige ledelsen på samme 
vilkår som for samvirker som har forretningskontor på 
medlemsstatens territorium.

2. Antall medlemmer av administrasjonsorganet eller 
reglene for fastsettelse av antallet skal fastsettes i SCE-
foretakets vedtekter. En medlemsstat kan likevel fastsette et 
minste antall og eventuelt et største antall medlemmer. Av 
administrasjonsorganets medlemmer kan bare en firedel være 
passive medlemmer.

Administrasjonsorganet skal likevel bestå av minst tre 
medlemmer dersom arbeidstakernes innflytelse er regulert i 
samsvar med direktiv 2003/72/EF.

3. Medlemmene av administrasjonsorganet, og der 
vedtektene fastsetter det, deres varamedlemmer, skal 
oppnevnes av generalforsamlingen. Medlemmene av det første 
administrasjonsorganet kan likevel oppnevnes i vedtektene. 
Dette får anvendelse uten å berøre eventuelle ordninger for 
arbeidstakerinnflytelse fastsatt i henhold til direktiv 2003/72/
EF.

4. Dersom det ikke finnes bestemmelser om et ettnivåsystem 
for samvirker med forretningskontor på en medlemsstats 
territorium, kan staten vedta hensiktsmessige tiltak angående 
SCE-foretak.

Artikkel 43

Tidsrom mellom møter og adgang til opplysninger

1. Administrasjonsorganet skal møtes minst en gang hver 
tredje måned, etter det som er fastsatt i vedtektene, for å 
drøfte situasjonen og forutsigbar utvikling for SCE-foretakets 
virksomhet, idet det tas hensyn til eventuelle opplysninger 
knyttet til foretak kontrollert av SCE-foretaket som kan 
ha betydelig innvirkning på situasjonen for SCE-foretakets 
virksomhet.
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2. Hvert medlem av administrasjonsorganet skal ha rett til å 
undersøke alle rapporter, dokumenter og opplysninger som blir 
forelagt organet.

Artikkel 44

Lederskap og innkalling til møter i 
administrasjonsorganet

1. Administrasjonsorganet skal velge en leder blant 
medlemmene. Dersom halvparten av medlemmene er 
oppnevnt av arbeidstakerne, kan bare et medlem oppnevnt av 
generalforsamlingen velges til leder.

2. Lederen skal innkalle til møte i administrasjonsorganet 
på de vilkår som er fastsatt i vedtektene, enten på eget initiativ 
eller på anmodning fra minst en tredel av medlemmene. 
En slik anmodning skal angi grunnen til møteinnkallingen. 
Dersom en slik anmodning ikke imøtekommes innen 15 
dager, kan de som kom med anmodningen, innkalle til møte i 
administrasjonsorganet.

Avsnitt 3

Felles regler for ettnivå- og tonivåsystemet

Artikkel 45

Mandatperiode

1. Medlemmer av SCE-foretakets organer skal oppnevnes 
for en periode som er fastsatt i vedtektene og som ikke 
overstiger seks år.

2. Med forbehold for eventuelle restriksjoner fastsatt i 
vedtektene, kan medlemmene gjenoppnevnes en gang eller 
flere ganger for den perioden som er fastsatt i samsvar med 
nr. 1.

Artikkel 46

Vilkår for medlemskap

1. Et SCE-foretaks vedtekter kan tillate at et selskap i henhold 
til traktatens artikkel 58 er medlem av ett av dets organer, 
forutsatt at ikke annet er fastsatt i lovgivningen om samvirker 
i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger.

Dette selskapet skal oppnevne en fysisk person som sin 
representant for å utøve sine funksjoner i vedkommende 
organ. Representanten skal være underlagt de samme vilkår og 
forpliktelser som personlige medlemmer av organet.

2. Ingen kan være medlem av et organ i et SCE-foretak 
eller representant for et medlem i henhold til nr. 1 dersom 
vedkommende:

– i henhold til lovgivningen i medlemsstaten der SCE-
foretakets forretningskontor ligger, ikke kan være 
medlem av det tilsvarende organet i et samvirke underlagt 
medlemsstatens lovgivning, eller

– ikke kan være medlem av det tilsvarende organet i et 
samvirke underlagt lovgivningen i en medlemsstat på 
grunn av en rettsavgjørelse eller et forvaltningsvedtak 
truffet i en medlemsstat.

3. Vedtektene for et SCE-foretak kan, i samsvar med 
lovgivningen om samvirker i medlemsstaten, fastsette særlige 
vilkår for valgbarhet for medlemmer som skal representere 
administrasjonsorganet.

Artikkel 47

Fullmakt til å representere og SCE-foretakets ansvar

1. Dersom to eller flere medlemmer av SCE-foretaket 
er gitt fullmakt til å representere det overfor tredjemann, 
i samsvar med artikkel 37 nr. 1 og artikkel 42 nr. 1, skal 
disse medlemmene benytte fullmakten sammen, med mindre 
lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt 
forretningskontor, tillater at vedtektene fastsetter noe annet, 
og i så fall skal en slik bestemmelse kunne gjøres gjeldende 
overfor tredjemann når den er offentliggjort i samsvar med 
artikkel 11 nr. 5 og artikkel 12.

2. Handlinger utført av et SCE-foretaks organer skal være 
bindende for SCE-foretaket overfor tredjemann, også når 
vedkommende handlinger ikke er i samsvar med SCE-foretakets 
formål, forutsatt at de ikke går ut over fullmakten de er gitt i 
henhold til lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket 
har sitt forretningskontor eller som denne lovgivningen tillater 
at de gis.

Medlemsstater kan likevel fastsette at SCE-foretaket ikke skal 
være bundet når slike handlinger ligger utenfor SCE-foretakets 
formål, dersom det bevises at tredjemann visste at handlingen 
lå utenfor disse formålene eller ut fra omstendighetene ikke 
kunne unngå å ha kjennskap til det; offentliggjøring av 
vedtektene skal ikke i seg selv utgjøre tilstrekkelig bevis for 
dette.

3. De begrensninger i fullmaktene til SCE-foretakets 
organer som følger av vedtektene eller av en beslutning truffet 
av vedkommende organer, kan aldri gjøres gjeldende overfor 
tredjemann, selv om de er blitt offentliggjort.

4. En medlemsstat kan fastsette at vedtektene kan gi fullmakt 
til å representere SCE-foretaket til en enkelt person eller flere 
personer som opptrer i fellesskap. Slik lovgivning kan fastsette 
at denne bestemmelsen i vedtektene kan gjøres gjeldende 
overfor tredjemann, forutsatt at den gjelder den allmenne repre
sentasjonsfullmakten. Spørsmålet om en slik bestemmelse kan 
gjøres gjeldende overfor tredjemann, reguleres av artikkel 12.
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Artikkel 48

Transaksjoner som krever godkjenning

1. Et SCE-foretaks vedtekter skal inneholde en liste over 
kategorier av transaksjoner som krever:

– i tonivåsystemet, fullmakt fra kontrollorganet eller 
generalforsamlingen til ledelsesorganet,

– i ettnivåsystemet, en uttrykkelig beslutning truffet 
av administrasjonsorganet eller fullmakt fra 
generalforsamlingen.

2. Nr. 1 skal ikke berøre artikkel 47.

3. En medlemsstat kan likevel fastsette hvilke kategorier 
transaksjoner samt hvilket organ som kan gi fullmakt som 
minst må være oppført i vedtektene for SCE-foretak med 
forretningskontor på statens territorium, og/eller fastsette at 
kontrollorganet, i tonivåsystemet, selv kan fastsette hvilke 
kategorier av transaksjoner som skal kreve fullmakt.

Artikkel 49

Fortrolighet

Medlemmene av et SCE-foretaks organer har, selv etter at de 
ikke lenger utøver sine verv, plikt til ikke å gi videre noen 
opplysninger som de har om SCE-foretaket og som kan skade 
samvirkets eller medlemmers interesser dersom de gis videre, 
unntatt dersom slik videreformidling kreves eller tillates i 
henhold til internrettslige bestemmelser om samvirker eller 
selskaper eller er i offentlighetens interesse.

Artikkel 50

Organenes beslutninger

1. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning eller i 
vedtektene, skal de interne reglene for beslutningsdyktighet og 
beslutningstaking i SCE-foretaks organer være følgende:

a) beslutningsdyktighet: minst halvparten av medlemmene 
må være til stede eller være representert,

b) beslutningstaking: skjer med et flertall av medlemmene til 
stede eller representert.

Medlemmer som ikke er til stede, kan delta i avgjørelser ved å 
gi et annet medlem av organet eller de varamedlemmene som 
ble oppnevnt samtidig, fullmakt til å representere dem.

2. Dersom det i vedtektene ikke finnes en relevant 
bestemmelse, skal lederen av hvert organ ha den avgjørende 
stemmen i tilfelle av stemmelikhet. Det skal likevel ikke 
finnes noen bestemmelse om det motsatte i vedtektene dersom 
halvparten av kontrollorganet består av arbeidstakernes 
representanter.

3. Dersom arbeidstakernes innflytelse er bestemt i samsvar 
med direktiv 2003/72/EF, kan en medlemsstat fastsette at 
kontrollorganets beslutningsdyktighet og beslutningstaking, 
som unntak fra bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2, skal være 
underlagt de regler som på samme vilkår gjelder for samvirker 
underlagt den aktuelle medlemsstatens lovgivning.

Artikkel 51

Erstatningsansvar

Medlemmene av ledelses-, kontroll- og administrasjonsorganer 
skal i samsvar med bestemmelsene som gjelder for samvirker 
i medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger, 
være ansvarlige for tap eller skade påført SCE-foretaket og som 
skyldes medlemmenes brudd på juridiske, vedtektsbestemte 
eller andre forpliktelser som følger av deres funksjoner.

Avsnitt 4

Generalforsamling

Artikkel 52

Kompetanse

Generalforsamlingen skal treffe beslutning i saker der den er 
gitt særlig kompetanse i henhold til:

a) denne forordning, eller

b) lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretakets 
forretningskontor ligger, vedtatt i henhold til direktiv 
2003/72/EF.

Videre skal generalforsamlingen treffe beslutning i saker 
der det er gitt kompetanse til generalforsamlingen i et 
samvirke underlagt lovgivningen i medlemsstaten der SCE-
foretakets forretningskontor ligger, enten i henhold til denne 
medlemsstatens lovgivning eller SCE-foretakets vedtekter i 
samsvar med samme lovgivning.

Artikkel 53

Gjennomføring av generalforsamling

Uten å berøre de regler som er fastsatt i dette avsnitt, skal 
organiseringen og gjennomføringen av generalforsamlinger 
samt framgangsmåter ved avstemning være regulert av 
lovgivningen for samvirker i medlemsstaten der SCE-foretakets 
forretningskontor ligger.
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Artikkel 54

Innkalling til generalforsamling

1. Et SCE-foretak skal holde generalforsamling minst en 
gang hvert kalenderår, innen seks måneder etter regnskapsårets 
avslutning, med mindre den lovgivningen i medlemsstaten der 
SCE-foretakets forretningskontor ligger som får anvendelse 
på samvirker som driver samme type virksomhet som SCE-
foretaket, fastsetter hyppigere forsamlinger. En medlemsstat 
kan likevel fastsette at den første generalforsamlingen kan 
holdes når som helst i løpet av 18 måneder etter at SCE-
foretaket er stiftet.

2. Det kan innkalles til generalforsamling når som helst 
av ledelsesorganet, administrasjonsorganet, kontrollorganet 
eller et annet organ eller vedkommende myndighet i samsvar 
med nasjonal lovgivning om samvirker i medlemsstaten der 
SCE-foretakets forretningskontor ligger. Ledelsesorganet skal 
ha plikt til å innkalle til generalforsamling på anmodning fra 
kontrollorganet.

3. Dagsorden for generalforsamlingen som holdes etter 
regnskapsårets avslutning, skal omfatte minst godkjenning av 
årsregnskapet og fordelingen av overskudd.

4. Generalforsamlingen kan i løpet av møtet vedta at det skal 
innkalles til et nytt møte samt fastsette dato og dagsorden.

Artikkel 55

Generalforsamling innkalt av et mindretall av 
medlemmene

Medlemmer av et SCE-foretak som til sammen utgjør flere enn 
5 000, eller som har minst 10 % av det samlede antall stemmer, 
kan kreve at SCE-foretaket innkaller til generalforsamling og 
kan utarbeide dagsorden for den. En lavere prosentsats kan 
fastsettes i vedtektene.

Artikkel 56

Innkallingens form og frist

1. Det skal innkalles til en generalforsamling gjennom en 
skriftlig meddelelse i enhver form til alle personer som har 
rett til å delta på SCE-foretakets generalforsamling i samsvar 
med artikkel 58 nr. 1 og 2 og vedtektenes bestemmelser. 
Innkallingen kan offentliggjøres i SCE-foretakets offisielle 
interne publikasjon.

2. Innkallingen til en generalforsamling skal inneholde 
minst følgende opplysninger:

– SCE-foretakets firma og forretningskontor,

– sted, dato og tidspunkt for generalforsamlingen,

– eventuelt generalforsamlingens art,

– dagsorden med angivelse av de sakene som skal behandles 
og forslag til beslutninger.

3. Tidsrommet mellom datoen for utsendelse av meddelelsen 
nevnt i nr. 1 og datoen for generalforsamlingens åpning skal 
være minst 30 dager. I hastetilfeller kan det likevel reduseres 
til 15 dager. Dersom bestemmelsene i artikkel 61 nr. 4 om krav 
til beslutningsdyktighet anvendes, kan tidsrommet mellom 
innkallingen til et første og et andre møte for å behandle 
samme dagsorden, reduseres i samsvar med lovgivningen i 
medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor.

Artikkel 57

Tilføyelser til dagsorden

Medlemmer av SCE-foretaket som til sammen utgjør flere enn 
5 000, eller som har minst 10 % av det samlede antall stemmer, 
kan kreve at et eller flere tilleggspunkter settes på dagsorden 
for en generalforsamling. En lavere prosentsats kan fastsettes 
i vedtektene.

Artikkel 58

Deltaking og fullmakter

1. Alle medlemmer skal på generalforsamlingen ha tale- og 
stemmerett i de saker som står på dagsorden.

2. Medlemmer av SCE-foretakets organer og innehavere 
av andre verdipapirer enn andeler og obligasjoner i henhold 
til artikkel 64, og dersom vedtektene tillater det, enhver annen 
person som har rett til det i henhold til lovgivningen i staten 
der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, kan delta på en 
generalforsamling uten stemmerett.

3. En person med stemmerett skal kunne oppnevne en 
person med fullmakt til å representere ham/henne på en 
generalforsamling i samsvar med framgangsmåter fastsatt i 
vedtektene.

Vedtektene skal fastsette et høyeste antall personer en 
fullmaktsinnehaver kan handle på vegne av.

4. Vedtektene kan tillate stemmegivning per post 
eller elektronisk, og skal i så fall fastsette de nødvendige 
framgangsmåter.

Artikkel 59

Stemmerett

1. Hvert medlem av et SCE-foretak skal ha én stemme, 
uavhengig av antall andeler vedkommende har.
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2. Dersom lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket 
har sitt forretningskontor tillater det, kan vedtektene fastsette 
at et medlem kan ha et visst antall stemmer ut fra hans/hennes 
deltaking i foretakets virksomhet på annen måte enn gjennom 
sitt kapitalinnskudd. Dette stemmeantallet skal ikke overstige 
fem stemmer per medlem eller 30 % av det samlede antall 
stemmer, etter det som er lavest.

Dersom lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket 
har sitt forretningskontor tillater det, kan SCE-foretak 
som deltar i finansvirksomhet eller forsikringsvirksomhet 
fastsette i vedtektene at antall stemmer skal bestemmes ut fra 
medlemmenes deltaking i foretakets virksomhet, herunder 
deltaking i SCE-foretakets kapital. Dette stemmeantallet skal 
ikke overstige fem stemmer per medlem eller 20 % av det 
samlede antall stemmer, etter det som er lavest.

I SCE-foretak der flertallet av medlemmene er samvirker, 
kan vedtektene, dersom det er tillatt etter lovgivningen i 
medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, 
fastsette antall stemmer ut fra medlemmenes deltaking i 
samvirkets virksomhet, herunder deltaking i SCE-foretakets 
kapital og/eller i henhold til antall medlemmer i hver enhet 
som inngår.

3. Med hensyn til stemmerett som vedtektene kan gi til 
passive (investor-) medlemmer, skal SCE-foretaket reguleres 
av lovgivningen i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt 
forretningskontor. Passive (investor-) medlemmer kan likevel 
ikke til sammen ha stemmerett som overstiger 25 % av det 
samlede antall stemmer.

4. Dersom lovgivningen i medlemsstaten der et SCE-foretak 
har sitt forretningskontor tillater det når denne forordning trer 
i kraft, kan vedtektene for dette SCE-foretaket fastsette at 
arbeidstakerrepresentanter kan delta i generalforsamlinger 
eller på seksjons- eller sektormøter, forutsatt at arbeidstakerr
epresentantene til sammen ikke kontrollerer mer enn 15 % av 
det samlede antall stemmer. Slike rettigheter skal opphøre når 
SCE-foretakets forretningskontor flyttes til en medlemsstat der 
lovgivningen ikke tillater slik deltaking.

Artikkel 60

Adgang til opplysninger

1. Ethvert medlem som anmoder om det på en 
generalforsamling, skal ha rett til å få opplysninger fra 
ledelses- eller administrasjonsorganet om de av SCE-foretakets 
former for virksomhet som gjelder saker generalforsamlingen 
kan treffe beslutning om i henhold til artikkel 61 nr. 1. I den 
grad det er mulig, skal opplysningene gis på den aktuelle 
generalforsamlingen.

2. Ledelses- eller administrasjonsorganet kan nekte å gi 
slike opplysninger bare dersom:

– det er sannsynlig at det ville være til betydelig skade for 
SCE-foretaket,

– det ville være uforenlig med en lovfestet taushetsplikt.

3. Et medlem som nektes opplysninger, kan kreve at 
hans/hennes anmodning og grunnene til avslaget skal opptas i 
generalforsamlingens protokoll.

4. I de 10 dagene som går forut for generalforsamlingen som 
skal ta stilling til regnskapsårets avslutning, kan medlemmene 
gjennomgå balansen, resultatregnskapet og tilhørende noter, 
årsrapporten, konklusjonen av regnskapsrevisjonen foretatt 
av vedkommende ansvarlige person og dersom det gjelder et 
morselskap i henhold til direktiv 83/349/EØF, det konsoliderte 
regnskapet.

Artikkel 61

Beslutningstaking

1. En generalforsamling kan treffe beslutning om saker 
på dens dagsorden. En generalforsamling kan også drøfte og 
treffe beslutning om saker som er satt på generalforsamlingens 
dagsorden av et mindretall av medlemmene i samsvar med 
artikkel 57.

2. En generalforsamling skal treffe beslutning med et 
flertall av stemmene som er gyldig avgitt av tilstedeværende 
eller representerte medlemmer.

3. Vedtektene skal fastsette de krav til beslutningsdyktighet 
og flertall som får anvendelse på generalforsamlinger.

Der vedtektene tillater at et SCE-foretak kan ha 
investormedlemmer (passive medlemmer), eller kan 
tildele stemmer ut fra kapitalinnskudd i SCE-foretak som 
deltar i finansvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, skal 
vedtektene også fastsette særlige krav til beslutningsdyktighet 
for medlemmer som ikke er investormedlemmer (passive 
medlemmer) eller medlemmer som har stemmerett ut fra 
kapitalinnskudd i SCE-foretak som deltar i finansvirksomhet 
eller forsikringsvirksomhet. Medlemsstatene skal kunne fastsette 
et minstenivå for slike særlige krav til beslutningsdyktighet 
for de SCE-foretakene som har forretningskontor på deres 
territorium.

4. En generalforsamling kan endre vedtektene første 
gang den innkalles bare dersom de tilstedeværende eller 
representerte medlemmene utgjør minst halvparten av det 
samlede antall medlemmer på innkallingsdatoen, og andre 
gang det innkalles med samme dagsorden, skal det ikke stilles 
krav til beslutningsdyktighet.
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I tilfellene nevnt i første ledd må minst to tredeler av de gyldig 
avgitte stemmene være for endring, med mindre lovgivningen 
som gjelder samvirker i medlemsstaten der SCE-foretaket har 
sitt forretningskontor, krever et større flertall.

Artikkel 62

Protokoll

1. Det skal føres protokoll for hver generalforsamling. 
Protokollen skal omfatte minst følgende opplysninger:

– sted og dato for generalforsamlingen,

– beslutninger som er truffet,

– resultatet av stemmegivningen.

2. Deltakerlisten, dokumentene som gjelder innkallingen 
til generalforsamlingen og rapportene medlemmene får om 
sakene på dagsorden skal vedlegges protokollen.

3. Protokollen og de vedlagte dokumentene skal oppbevares 
i minst fem år. Ethvert medlem kan mot dekning av admin
istrasjonskostnadene og på anmodning få et eksemplar av 
protokollen og de vedlagte dokumentene.

4. Protokollen skal underskrives av generalforsamlingens 
leder.

Artikkel 63

Sektor- eller seksjonsmøter

1. Dersom SCE-foretaket utfører ulike former for 
virksomhet eller virksomhet i flere enn én territorial enhet, 
eller har flere etablerte forretningssteder eller flere enn 500 
medlemmer, kan vedtektene fastsette at det kan holdes sektor- 
eller seksjonsmøter dersom det er tillatt etter lovgivningen 
i vedkommende medlemsstat. Vedtektene skal fastsette 
bestemmelser om oppdelingen i sektorer eller seksjoner og 
antall delegater i dem.

2. Sektor- eller seksjonsmøtene skal velge sine delegater 
for et tidsrom på høyst fire år, med mindre tilbakekalling skjer 
før tiden. Delegater som velges på denne måten, skal utgjøre 
SCE-foretakets generalforsamling og skal på den representere 
sin sektor eller seksjon, som de skal rapportere tilbake 
til om resultatet av generalforsamlingen. Bestemmelsene i 
kapittel III avsnitt 4 får anvendelse på arbeidet i sektor- og 
seksjonsmøtene.

KAPITTEL IV

UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER SOM DET ER 
KNYTTET SÆRLIGE FORDELER TIL

Artikkel 64

Andre verdipapirer enn andeler og obligasjoner som gir 
særlige fordeler

1. Vedtektene til et SCE-foretak kan fastsette at det kan 
utstedes andre verdipapirer enn andeler, eller obligasjoner 
som ikke gir innehaverne stemmerett. Disse kan tegnes av 
både medlemmer og utenforstående. Slikt erverv gir ingen 
medlemsstatus. Vedtektene skal også fastsette framgangsmåten 
for innløsing.

2. Innehavere av verdipapirer eller obligasjoner nevnt i 
nr. 1 kan få særlige fordeler i samsvar med vedtektene eller 
vilkårene som fastsettes når de utstedes.

3. Samlet pålydende verdi for verdipapirer eller obligasjoner 
nevnt i nr. 1 kan ikke overstige verdien som er fastsatt i 
vedtektene.

4. Uten at det berører retten til å delta på generalforsamlingen 
som fastsatt i artikkel 58 nr. 2, kan vedtektene tillate særlige 
møter for innehavere av verdipapirer eller obligasjoner som 
nevnt i nr. 1. Før generalforsamlingen treffer beslutning om 
slike innehaveres rettigheter og interesser, kan et særlig møte 
avgi en uttalelse, som skal meddeles generalforsamlingen av 
de representanter det særlige møtet oppnevner.

Uttalelsen nevnt i første ledd skal opptas i protokollen fra 
generalforsamlingen.

KAPITTEL V

FORDELING AV OVERSKUDD

Artikkel 65

Reservefond

1. Uten at ufravikelige internrettslige bestemmelser berøres, 
skal vedtektene fastsette regler for fordeling av overskuddet for 
hvert regnskapsår.

2. Når et slikt overskudd foreligger, skal vedtektene fastsette 
at det opprettes et reservefond, trukket av overskuddet, før 
annen fordeling.
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Inntil reservefondet tilsvarer kapitalen nevnt i artikkel 3 nr. 2, 
kan beløpet som overføres dit ikke være mindre enn 15 % 
av overskuddet for regnskapsåret etter fratrekk av eventuelt 
underskudd som er overført.

3. Medlemmer som forlater SCE-foretaket kan ikke gjøre 
gjeldende noe krav på beløp som er avsatt til reservefondet.

Artikkel 66

Utbytte

Vedtektene kan fastsette at det skal utbetales et utbytte til 
medlemmer ut fra deres virksomhet i SCE-foretaket, eller 
tjenester de har utført for det.

Artikkel 67

Fordeling av tilgjengelig overskudd

1. Disponibelt overskudd etter fratrekk for avsetning til 
reservefondet, eventuell utbetaling av utbytte og av eventuelle 
overførte underskudd, med tillegg av eventuelle overførte 
overskudd og av eventuelle beløp fratrukket reservene, skal 
utgjøre overskuddet som er tilgjengelig for fordeling.

2. Generalforsamlingen som tar stilling til årsregnskapet, 
kan fordele overskuddet i den rekkefølge og i det forholdet 
som er fastsatt i vedtektene, og særlig:

– overføre det til neste regnskapsår,

– fordele det til eventuelle lovfestede eller vedtektsfestede 
reservefond,

– gi avkastning på innbetalt kapital og likestilt kapital, i 
form av kontanter eller andeler.

3. Vedtektene kan også forby fordeling.

KAPITTEL VI

ÅRSREGNSKAP OG KONSOLIDERT REGNSKAP

Artikkel 68

Utarbeiding av årsregnskap og konsolidert regnskap

1. Med hensyn til utarbeiding av årsregnskap og eventuelt 
konsolidert regnskap, herunder den tilknyttede årsrapporten 
samt revisjon og offentliggjøring av regnskapene, skal et 
SCE-foretak være underlagt lovbestemmelsene som er vedtatt 

i medlemsstaten der det har sitt forretningskontor i henhold 
til direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF. Medlemsstatene 
kan likevel fastsette endringer av de nasjonale bestemmelser 
for gjennomføring av disse direktivene for å ta hensyn til 
samvirkers særlige karakter.

2. Dersom et SCE-foretak i henhold til lovgivningen i 
medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt forretningskontor 
ikke er underlagt krav om offentliggjøring av regnskaper som 
fastsatt i artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF, skal SCE-foretaket 
i det minste gjøre dokumentene knyttet til årsregnskapene 
tilgjengelige for offentligheten på sitt forretningskontor. Kopier 
av disse dokumentene skal gis på anmodning. Prisen for en slik 
kopi må ikke overstige administrasjonskostnadene.

3. Et SCE-foretak skal utarbeide årsregnskapet og eventuelt 
det konsoliderte regnskapet i den nasjonale valuta. Et SCE-
foretak som har sitt forretningskontor utenfor euro-området, 
kan også utarbeide årsregnskapet, og eventuelt det konsoliderte 
regnskapet, i euro. I så fall skal grunnlaget for omregning til 
euro av postene som opprinnelig ble uttrykt i en annen valuta 
angis i notene til regnskapet.

Artikkel 69

Regnskap for SCE-foretak som driver kreditt- eller 
finansvirksomhet

1. Et SCE-foretak som er en kreditt- eller finansinstitusjon, 
skal med hensyn til utarbeiding av årsregnskap og eventuelt 
konsolidert regnskap, herunder den tilhørende årsrapporten 
samt revisjon og offentliggjøring av disse regnskapene, 
være underlagt reglene fastsatt i den nasjonale lovgivning i 
medlemsstaten der forretningskontoret ligger i henhold til 
direktivene om adgang til å starte og utøve virksomhet som 
kredittinstitusjon.

2. Et SCE-foretak som er et forsikringsforetak skal, når det 
gjelder utarbeiding av årsregnskap og eventuelt konsolidert 
regnskap, herunder den tilhørende årsrapporten samt revisjon 
og offentliggjøring av disse regnskapene, være underlagt 
reglene fastsatt i nasjonal lovgivning i medlemsstaten der 
forretningskontoret ligger i henhold til direktiver.

Artikkel 70

Revisjon

Lovfestet revisjon av et SCE-foretaks årsregnskap og eventuelt 
konsoliderte regnskap skal foretas av en eller flere personer 
med fullmakt til å gjøre dette i medlemsstaten der SCE-
foretaket har sitt forretningskontor i samsvar med tiltakene 
truffet i vedkommende stat i henhold til direktiv 84/253/EØF 
og 89/48/EØF.
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Artikkel 71

Revisjonssystem

Dersom lovgivningen i en medlemsstat krever at alle eller visse 
former for samvirker som er underlagt vedkommende stats 
lovgivning skal være tilknyttet et eksternt organ med fullmakt 
til dette i henhold til loven og anvende et særlig revisjonssystem 
som dette organet bruker, får bestemmelsene automatisk 
anvendelse på et SCE-foretak med forretningskontor i 
vedkommende medlemsstat, forutsatt at dette organet oppfyller 
kravene i direktiv 84/253/EØF.

KAPITTEL VII

OPPLØSNING, AVVIKLING, INSOLVENS OG 
BETALINGSSTANS

Artikkel 72

Oppløsning, insolvens og lignende behandling

Med hensyn til oppløsning, avvikling, insolvens, betalingsstans 
og lignende behandling skal et SCE-foretak være underlagt 
de lovbestemmelser som ville få anvendelse på et samvirke 
stiftet i henhold til lovgivningen i medlemsstaten der 
forretningskontoret ligger, herunder bestemmelser om 
beslutningstaking på generalforsamlingen.

Artikkel 73

Oppløsning pålagt av domstol eller annen vedkommende 
myndighet i medlemsstaten der SCE-foretaket har sitt 

forretningskontor

1. På begjæring fra en person med rettmessig interesse eller 
vedkommende myndighet, skal domstolen eller vedkommende 
forvaltningsmyndighet i medlemsstaten der SCE-foretaket 
har sitt forretningskontor erklære SCE-foretaket for oppløst 
dersom den fastslår en overtredelse av artikkel 2 nr. 1 og/eller 
artikkel 3 nr. 2 samt tilfeller som omfattes av artikkel 34.

Domstolen eller vedkommende forvaltningsmyndighet kan gi 
SCE-foretaket en frist for å bringe situasjonen i orden. Dersom 
det ikke klarer det før fristen utløper, skal domstolen eller 
vedkommende forvaltningsmyndighet erklære det for oppløst.

2. Når et SCE-foretak ikke lenger oppfyller kravet 
fastsatt i artikkel 6, skal medlemsstaten der SCE-foretakets 
forretningskontor ligger, treffe hensiktsmessige tiltak for å 
pålegge SCE-foretaket å bringe situasjonen i orden innen en 
fastsatt frist, enten:

– ved å reetablere sitt hovedkontor i medlemsstaten der 
forretningskontoret ligger, eller

– ved å flytte forretningskontoret ved hjelp av framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 7.

3. Medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor 
ligger, skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at et SCE-
foretak som unnlater å bringe sin situasjon i orden i henhold til 
nr. 2, blir avviklet.

4. Medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor 
ligger, skal fastsette en klageadgang eller et annet egnet rettslig 
virkemiddel med hensyn til enhver fastslått overtredelse 
av artikkel 6. Slik klage skal ha utsettende virkning for 
framgangsmåtene fastsatt i nr. 2 og 3.

5. Dersom det etter initiativ fra enten myndighetene eller 
en berørt part fastslås at et SCE-foretak har sitt hovedkontor 
på en medlemsstats territorium i strid med artikkel 6, skal 
myndighetene i denne medlemsstaten umiddelbart underrette 
medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger.

Artikkel 74

Offentliggjøring av avvikling

Uten å berøre internrettslige bestemmelser som krever ytterligere 
offentliggjøringstiltak, skal innledning av framgangsmåte 
for avvikling, herunder for frivillig avvikling, oppløsning, 
insolvens eller betalingsstans og en beslutning om å fortsette 
virksomheten, offentliggjøres i samsvar med artikkel 12.

Artikkel 75

Fordeling av aktiva

Nettoaktiva skal fordeles ut fra prinsippet om uegennyttig 
fordeling, eller der det tillates i lovgivningen i medlemsstaten 
der SCE-foretaket har sitt forretningskontor, i samsvar med en 
alternativ ordning fastsatt i SCE-foretakets vedtekter. I denne 
artikkel skal nettoaktiva omfatte restaktiva etter utbetaling 
av alle skyldige beløp til kreditorer og tilbakebetaling av 
medlemmers kapitalinnskudd.

Artikkel 76

Omdanning til samvirke

1. Et SCE-foretak kan omdannes til et samvirke underlagt 
lovgivningen i medlemsstaten der forretningskontoret ligger. 
Det kan ikke treffes beslutning om omdanning før det er gått 
to år fra registreringen eller før de to første årsregnskapene er 
godkjent.
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2. Omdanningen av et SCE-foretak til et samvirke skal ikke 
føre til oppløsning eller danning av en ny juridisk person.

3. Ledelses- eller administrasjonsorganet i SCE-foretaket 
skal utarbeide en plan for omdanningen og en rapport som 
forklarer og begrunner de juridiske og økonomiske sidene ved 
omdanningen samt angir hvilke konsekvenser den vedtatte 
samvirkeformen får for medlemmer og andelsinnehavere nevnt 
i artikkel 14 og for arbeidstakere.

4. Omdanningsplanen skal offentliggjøres på den måte som 
er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning, minst én 
måned før generalforsamlingen som er innkalt for å ta stilling 
til omdanningen.

5. Før generalforsamlingen nevnt i nr. 6 skal en eller flere 
uavhengige sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent, i 
samsvar med nasjonale bestemmelser, av en rettslig myndighet 
eller forvaltningsmyndighet i den medlemsstaten SCE-
foretaket som omdannes til et samvirke er underlagt, bekrefte 
at samvirkets aktiva minst tilsvarer dets kapital.

6. Generalforsamlingen i SCE-foretaket skal godkjenne 
omdanningsplanen sammen med samvirkets vedtekter. 
Generalforsamlingens beslutning skal treffes i henhold til 
internrettslige bestemmelser.

KAPITTEL VIII

TILLEGGSBESTEMMELSER OG 
OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikkel 77

Den økonomiske og monetære union

1. Dersom og så lenge den tredje fasen i Den økonomiske 
og monetære union (ØMU) ikke gjelder for en medlemsstat, 
kan staten underlegge SCE-foretak med forretningskontor på 
dens territorium de samme bestemmelser som får anvendelse 
på samvirker eller allmennaksjeselskaper som omfattes av dens 
lovgivning med hensyn til hvordan deres kapital uttrykkes. Et 
SCE-foretak kan i alle tilfeller uttrykke sin kapital også i euro. 
I slike tilfeller skal omregningskursen mellom nasjonal valuta 
og euro være kursen på den siste dagen i måneden som går 
forut for stiftelsen av SCE-foretaket.

2. Dersom og så lenge den tredje fasen i ØMU ikke 
gjelder for medlemsstaten der et SCE-foretak har sitt 
forretningskontor, kan SCE-foretaket likevel utarbeide og 
offentliggjøre årsregnskapet og eventuelt det konsoliderte 
regnskapet i euro. Medlemsstaten kan kreve at SCE-foretakets 
årsregnskap og eventuelt konsoliderte regnskap utarbeides 
og offentliggjøres i nasjonal valuta på de samme vilkår 
som er fastsatt for samvirker og allmennaksjeselskaper i 
medlemsstatens lovgivning. Dette berører ikke den ekstra 
adgangen for SCE-foretak til å offentliggjøre sitt årsregnskap 
og eventuelt konsoliderte regnskap i euro i samsvar med 
direktiv 90/604/EØF av 8. november 1990 om endring av 
direktiv 78/660/EØF om årsregnskaper og direktiv 83/349/EØF 
om konsoliderte regnskaper med hensyn til unntak for små og 
mellomstore selskaper og offentliggjøring av regnskaper i 
ECU(1).

KAPITTEL IX

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 78

Nasjonale gjennomføringsbestemmelser

1. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for 
å sikre effektiv gjennomføring av denne forordning.

2. Hver medlemsstat skal utpeke vedkommende myndigheter 
i henhold til artikkel 7, 21, 29, 30, 54 og 73. Den skal underrette 
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dette.

Artikkel 79

Revisjon av forordningen

Senest fem år etter at denne forordning er trådt i kraft, skal 
Kommisjonen oversende Europaparlamentet og Rådet en 
rapport om anvendelsen av forordningen og eventuelt forslag 
til endringer. Rapporten skal særlig undersøke:

a) om det bør tillates at et SCE-foretaks hovedkontor og 
forretningskontor lokaliseres i forskjellige medlemsstater,

b) om det bør tillates at en medlemsstat i lovgivningen 
den vedtar i samsvar med fullmakter gitt ved denne 
forordning eller for å sikre effektiv anvendelse av denne 
forordning, tillater at et SCE-foretak tar inn i sine vedtekter 
bestemmelser som avviker fra eller utfyller denne 
lovgivningen, selv om slike bestemmelser ikke ville være 
tillatt i vedtektene til et samvirke med forretningskontor i 
medlemsstaten,

(1) EFT L 317 av 16.11.1990, s. 57.
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c) om det bør tillates bestemmelser som gjør det mulig å dele 
et SCE-foretak i to eller flere nasjonale samvirker,

d) om det bør tillates særlig klageadgang ved bedrageri eller 
feil ved registreringen av et SCE-foretak etablert ved 
fusjon.

Artikkel 80

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 18. august 2006.

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

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2003.
 For Rådet
 G. ALEMANNO
 Formann




