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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2003/7/EF(2), særlig artikkel 3 og 
artikkel 9e nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 70/524/EØF krever markedsføring 
av et tilsetningsstoff fellesskapsgodkjenning.

2) Med hensyn til tilsetningsstoffene nevnt i del II i 
vedlegg C til direktiv 70/524/EØF, som omfatter 
mikroorganismer, kan det gis midlertidig godkjenning for 
ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer dersom vilkårene 
fastsatt i nevnte direktiv er oppfylt, og det på bakgrunn 
av de resultater som foreligger, er grunn til å anta at 
tilsetningsstoffet når det brukes i fôrvarer, har én av 
virkningene nevnt i artikkel 2 bokstav a) i nevnte direktiv. 
En slik midlertidig godkjenning kan gis for et tidsrom på 
inntil fire år.

3) Dette tilsetningsstoffet er allerede godkjent ved 
kommisjonsforordning nr. 1411/1999/EF(3) for smågriser, 
og ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/1999(4) for 
kalver og oppfôringskyllinger.

4) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om 
å utvide godkjenningen til å omfatte oppfôringskalkuner.

5) Vurderingen av søknaden om midlertidig godkjenning 
av mikroorganismen beskrevet i vedlegget til denne 
forordning, viser at vilkårene nevnt i artikkel 9e nr. 1 i 
direktiv 70/524/EØF, er oppfylt.

6) Bruken av Enterococcus faecium, som er angitt i 
vedlegget, bør derfor godkjennes midlertidig for et 
tidsrom på fire år og oppføres i kapittel IV i listen over 
godkjente tilsetningsstoffer.

7) Vitenskapskomiteen for fôrvarer har avgitt en positiv 
uttalelse om sikkerheten ved bruk av Enterococcus 
faecium på de vilkår som er fastsatt i vedlegget til denne 
forordning.

8) Vurderingen av søknaden viser at det må treffes visse 
forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne eksponeres 
for tilsetningsstoffene som er oppført i vedlegget. Et slikt 
vern er imidlertid sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 
89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak 
som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på 
arbeidsplassen(5).

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Tilsetningsstoffet som tilhører gruppen «mikroorganismer» 
nevnt i vedlegget, godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på 
de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1801/2003

av 14. oktober 2003

om midlertidig godkjenning av ny bruk av visse mikroorganismer i fôrvarer(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2006/EØS/58/01

(5) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 15.10.2003, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004,  
s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EUT L 22 av 25.1.2003, s. 28.
(3) EFT L 164 av 30.6.1999, s. 56.
(4) EFT L 194 av 27.7.1999, s. 17.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/2 23.11.2006

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

Utferdiget i Brussel, 14. oktober 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1847/2003

av 20. oktober 2003

om midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av et tilsetningsstoff  
som allerede er godkjent i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv (EF) nr. 2003/7/EF(2), særlig artikkel 3, 
artikkel 9d nr. 1 og artikkel 9e nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 70/524/EØF krever ny 
bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff 
fellesskapsgodkjenning.

2) For tilsetningsstoffene nevnt i del II i vedlegg C til 
direktiv 70/524/EØF, som omfatter enzymer, kan det gis 
midlertidig godkjenning for ny bruk av et tilsetningsstoff 
i fôrvarer dersom vilkårene fastsatt i nevnte direktiv 
er oppfylt, og det på bakgrunn av de resultater som 
foreligger, er grunn til å anta at tilsetningsstoffet når 
det brukes i fôrvarer, har én av virkningene nevnt i 
artikkel 2 bokstav a) i nevnte direktiv. En slik midlertidig 
godkjenning kan gis for et tidsrom på inntil fire år.

3) Enzymet som er nevnt i vedlegg I til denne 
forordning («enzymet»), ble midlertidig godkjent for 
oppfôringskyllinger for første gang ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 1436/98(3), etter en positiv uttalelse 
fra Vitenskapskomiteen for fôrvarer (SCAN), særlig med 
hensyn til produktets uskadelighet. Den midlertidige 
godkjenningen av dette tilsetningsstoffet ble forlenget 
til 30. juni 2004 ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2200/2001(4).

4) Produsenten har framlagt nye opplysninger til støtte 
for søknaden om å utvide godkjenningen for bruk av 
enzymet til å omfatte oppfôringskalkuner.

5) Vurderingen av søknaden om godkjenning av den nye 
bruken av enzymet viser at vilkårene for midlertidig 
godkjenning, som fastsatt i direktiv 70/524/EØF, er 
oppfylt.

6) SCAN avgav 27. mars 2003 en positiv uttalelse om 
enzymets uskadelighet for oppfôringskalkuner på de 
vilkår som er fastsatt i denne forordning.

7) I henhold til direktiv 70/524/EØF kan tilsetningsstoffene 
nevnt i del II i vedlegg C til nevnte direktiv godkjennes 
uten tidsbegrensning dersom vilkårene fastsatt i artikkel 3 
bokstav a) er oppfylt.

8) Mikroorganismen som er nevnt i vedlegg II til denne 
forordning («mikroorganismen») ble midlertidig 
godkjent for første gang ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1436/98, etter en positiv uttalelse fra SCAN, særlig 
med hensyn til produktets uskadelighet. Den midlertidige 
godkjenningen av mikroorganismen ble forlenget til 
30. juni 2004 ved forordning (EF) nr. 2200/2001.

9) Produsenten har framlagt nye opplysninger til støtte 
for søknaden om godkjenning uten tidsbegrensning av 
mikroorganismen.

10) Vurderingen av søknaden om godkjenning av 
mikroorganismen viser at alle vilkårene for en godkjenning 
uten tidsbegrensning, som fastsatt i direktiv 70/524/EØF, 
er oppfylt.

11) SCAN avgav 2. desember 2002 en positiv uttalelse om 
mikroorganismens effektivitet på visse vilkår som er 
fastsatt i denne forordning.

12) Derfor bør bruk av enzymet til oppfôringskalkuner 
godkjennes for et tidsrom på fire år og bruken av 
mikroorganismen til smågriser med en vekt på høyst 
35 kg bør godkjennes uten tidsbegrensning.

13) Vurderingen av de to søknadene viser at det må treffes 
visse forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne 
eksponeres for enzymet og mikroorganismen. Et slikt 
vern er imidlertid sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 
89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak 
som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på 
arbeidsplassen(5).

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

2006/EØS/58/02

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 15.10.2003, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004,  
s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 22 av 25.1.2003, s. 28.
(3) EFT L 191 av 7.7.1998, s. 15.
(4) EFT L 299 av 15.11.2001, s. 1. (5) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Tilsetningsstoffet som tilhører gruppen «enzymer» nevnt i 
vedlegg I, godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de 
vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg.

Artikkel 2

Tilsetningsstoffet som tilhører gruppen «mikroorganismer» 
nevnt i vedlegg II, godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer 
på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/100/EF

av 31. oktober 2003

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), 
endret ved kommisjonsdirektiv 2003/57/EF(2), særlig artikkel  
8 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke 
produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av 
uønskede stoffer som overskrider grenseverdiene fastsatt 
i vedlegg I i nevnte direktiv.

2) Da direktiv 2002/32/EF ble vedtatt, ble det erklært at 
bestemmelsene fastsatt i vedlegg I skulle vurderes på nytt 
på grunnlag av ajourførte vitenskapelige risikovurderinger, 
samtidig som det skulle tas hensyn til forbudet mot 
all fortynning av kontaminerte produkter beregnet til 
fôrvarer som ikke overholder bestemmelsene.

3) Vitenskapskomiteen for fôrvarer (SCAN) ble derfor 
anmodet om umiddelbart å utarbeide ajourførte 
vitenskapelige risikovurderinger. SCAN vedtok 
20. februar 2003 en uttalelse om uønskede stoffer i 
fôrvarer, som ble ajourført 25. april 2003. Uttalelsen gir 
en omfattende oversikt over mulige risikoer for dyre- og 
folkehelsen som følge av forekomst av ulike uønskede 
stoffer i fôrvarer.

4) SCAN erkjente imidlertid at en ny fullstendig vurdering 
av vedlegg I til direktiv 2002/32/EF krever ytterligere 
detaljerte risikovurderinger. Fra mai 2003 overtok 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) ansvaret for den vitenskapelige vurderingen av 
fôr- og næringsmiddeltrygghet fra Kommisjonen. EFSA 
er bedt om å utføre disse detaljerte risikovurderingene.

5) I mellomtiden er det blitt påpekt at tilgangen på en del 
vesentlige og verdifulle fôrmidler kan komme til å stå i 
fare, på grunn av at innholdet av et uønsket stoff i visse 
fôrmidler som følge av normal bakgrunnsforurensning 
er i nærheten av eller overskrider grenseverdiene 
fastsatt i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF. Det er 
også påvist inkonsekvens mellom enkelte av vedleggets 
bestemmelser.

6) Vedlegget bør derfor endres på midlertidig grunnlag i 
påvente av detaljerte vitenskapelige risikovurderinger, 
samtidig som det opprettholdes et høyt vernenivå for 
folke- og dyrehelsen og for miljøet.

7) Med sikte på å opprettholde et høyt vernenivå for folke- 
og dyrehelsen og for miljøet, erkjennes det at dersom 
fôrmidler gis direkte til dyr eller dersom det brukes 
tilskuddsfôr, skal bruk av dette i en dagsrasjon ikke føre 
til at dyr blir utsatt for et høyere innhold av et uønsket 
stoff enn de tilsvarende grenseverdier for eksponering 
som gjelder ved bruk av bare fullfôr i en dagsrasjon.

8) SCAN bekrefter at organiske former av arsen har begrenset 
giftighet. Fastsettelsen av samlet arseninnhold i fôrvarer 
kan derfor ikke alltid gjenspeile nøyaktig den risiko som 
de uorganiske formene medfører. Man kan imidlertid bare 
skjelne mellom organiske og uorganiske former av arsen 
ved en komplisert analysemetode som det er vanskelig 
å anvende innenfor rammen av offentlig kontroll. 
Derfor bør grenseverdiene vise til samlet arseninnhold, 
samtidig som det er mulig å kreve en mer detaljert 
analyse, særlig ved forekomst av Hizikia fusiforme. 
Dersom det ikke finnes en fellesskapsanalysemetode for 
fastsettelse av samlet arseninnhold, må det godtgjøres 
at den anvendte framgangsmåte for behandling av 
prøvene og analysemetoden virker tilfredsstillende ved å 
bruke sertifiserte referansematerialer som inneholder en 
betydelig andel organisk arsen.

9) Det må også tas hensyn til at mer enn 95 % av 
arsenforekomsten i fôrmidler av marin opprinnelse er i 
organiske former som er mindre giftige, og til den seneste 
utvikling innen sammensetning av fiskefôr med høyere 
innhold av fiskeolje og fiskemel.

10) Gjeldende grenseverdier for arsen, bly og fluor i visse 
mineralfôr gjenspeiler ikke den nåværende normale 
bakgrunnsforurensning. Ettersom disse uønskede stoffene 
i mineralfôr har lav biotilgjengelighet, bør det sikres 
tilgang til slike vesentlige og verdifulle fôrvarer uten at 
folke- og dyrehelsen og miljøet utsettes for fare.

2006/EØS/58/03

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 1.11.2003, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004,  
s. 1.

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10.
(2) EUT L 151 av 19.6.2003, s. 38.
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11) Aflatoksin B1 er et genotoksisk kreftframkallende stoff 
som er påvist i melk i form av metabolitten aflatoksin M1. 
Grenseverdien for aflatoksin bør holdes så lavt som det 
med rimelighet er mulig for å verne folkehelsen. Korrekt 
håndtering og tørking kan holde aflatoksininnholdet 
i de ulike fôrmidlene på et lavt nivå, og det finnes 
effektive dekontamineringstiltak for å redusere innholdet 
av aflatoksin B1. Samme grenseverdi for aflatoksin B1 
bør gjelde for alle fôrmidler.

12) Hele bomullsfrø har et høyt innhold av fri gossypol som 
naturlig bestanddel. Det bør derfor fastsettes særskilte 
grenseverdier for fri gossypol i hele bomullsfrø.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 
12 måneder etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart 

oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 

sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 

bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene.

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. oktober 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 1, 2 og 3 skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôrvarer 
med et vanninnhold 

på 12 %

(1) (2) (3)

«1.  Arsen(8) Fôrmidler, med unntak av: 2

—  mel av gress, av tørket luserne og av tørket kløver, samt tørket 
sukkerbetemasse og tørket melasse av sukkerbetemasse

4

—  palmekjerneekspeller 4(9)

—  fosfater og kulsur algekalk 10

—  kalsiumkarbonat 15

—  magnesiumoksid 20

—  fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller andre sjødyr 15(9)

—  algemel og fôrmidler framstilt av algemel 40(9)

Fullfôr, med unntak av: 2

—  fullfôr til fisk og fullfôr til pelsdyr 6(9)

Tilskuddsfôr, med unntak av: 4

—  mineralfôr 12

2.  Bly Fôrmidler, med unntak av: 10

—  grønnfôr 40

—  fosfater og kulsur algekalk 15

—  kalsiumkarbonat 20

—  gjær 5

Fullfôr 5

Tilskuddsfôr, med unntak av: 10

—  mineralfôr 15

3.  Fluor Fôrmidler, med unntak av: 150

—  fôrvarer av animalsk opprinnelse, med unntak av krepsdyr som 
f.eks. krill

500

—  fosfater og krepsdyr som krill 2 000

—  kalsiumkarbonat 350

—  magnesiumoksid 600

—  kulsur algekalk 1 000

Fullfôr, med unntak av: 150

—  fullfôr til storfe, sau og geit

—  i laktasjon 30

—  andre 50
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Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôrvarer 
med et vanninnhold 

på 12 %

(1) (2) (3)

—  fullfôr til svin 100

—  fullfôr til fjørfe 350

—  fullfôr til kyllinger 250

Mineralblandinger til storfe, sau og geit 2 000(1)

Annet tilskuddsfôr 125(1)

(1) Medlemsstatene kan også fastsette en grenseverdi for fluor på 1,25 % av fosfatinnholdet.
(2) Fluorinnhold per 1 % fosfor.
(8) Grenseverdiene viser til samlet arseninnhold.
(9) På anmodning fra vedkommende myndighet, skal ansvarlig driftsleder utføre en analyse for å vise at innholdet av uorganisk 

arsen er lavere enn 2 ppm. Denne analysen er særlig viktig for algearten Hizikia fusiforme.»

2. Nr. 7 skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôrvarer 
med et vanninnhold 

på 12 %

(1) (2) (3)

«7.  Aflatoksin B1 Alle fôrmidler 0,02

Fullfôr til storfe, sau og geit, med unntak av: 0,02

—  fullfôr til melkekyr 0,005

—  fullfôr til kalver og lam 0,01

Fullfôr til svin og fjørfe (med unntak av unge dyr) 0,02

Annet fullfôr 0,01

Tilskuddsfôr til storfe, sau og geit (med unntak av tilskuddsfôr til 
melkekyr, kalver og lam)

0,02

Tilskuddsfôr til svin og fjørfe (med unntak av unge dyr) 0,02

Annet tilskuddsfôr 0,005»

3. Nr. 9 skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôrvarer 
med et vanninnhold 

på 12 %

(1) (2) (3)

«9.  Fri gossypol Fôrmidler, med unntak av: 20

—  bomullsfrø 5 000

—  bomullsfrøkaker og bomullsfrømel 1 200

Fullfôr, med unntak av: 20

—  fullfôr til storfe, sau og geit 500

—  fullfôr til fjørfe (med unntak av verpehøner) og kalver 100

—  fullfôr til kaniner og svin (med unntak av smågris) 60»
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4. Nr. 22 skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôrvarer 
med et vanninnhold 

på 12 %

(1) (2) (3)

«22.  Endosulfan (summen av 
alfa- og beta-isomerer og 
av endosulfansulfat, uttrykt 
som endosulfan)

Alle fôrvarer, med unntak av: 0,1

—  mais og avledede produkter fra bearbeiding av 
mais

0,2

—  oljeholdige frø og avledede produkter fra 
bearbeiding av oljeholdige frø

0,5

—  fullfôr for fisk 0,005»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/104/EF

av 12. november 2003

om godkjenning av isopropylester av hydroksy-analogen av metionin(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 82/471/EØF av 30. juni 
1982 om visse stoffer som brukes i fôrvarer(1), sist endret ved 
direktiv 1999/20/EF(2), særlig artikkel 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 82/471/EØF skal endringer i 
vedlegget til direktivet som følge av den vitenskapelige 
eller tekniske utvikling vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 13.

2) Det er inngitt en søknad om godkjenning av isopropylester 
av hydroksy-analogen av metionin, som tilhører gruppen 
«analoger av aminosyrer», omhandlet i vedlegget til 
direktiv 82/471/EØF.

3) Vitenskapskomiteen for fôrvarer avgav 25. april 2003 
en uttalelse om bruken av dette produktet i fôrvarer, der 
konklusjonen er at isopropylester av hydroksy-analogen 
av metionin ikke utgjør en risiko for menneskers helse, 
dyrehelsen eller miljøet.

4) Vurderingen av søknaden om godkjenning av 
isopropylester av hydroksy-analogen av metionin viser 
at produktet oppfyller kravene fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i 
direktiv 82/471/EØF, på vilkårene fastsatt i vedlegget til 
dette direktiv. Produktet bør derfor godkjennes.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 82/471/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal senest innen 20. mai 2004 sette i 
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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 viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. november 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2006/EØS/58/04

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 13.11.2003, s. 83, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004,  
s. 1.

(1) EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8.
(2) EFT L 80 av 23.3.1999, s. 20.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2154/2003

av 10. desember 2003

om midlertidig godkjenning av visse mikroorganismer i fôrvarer (Enterococcus faecium og  
Lactobacillus acidophilus)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2003/7/EF(2), særlig artikkel 3 og 
artikkel 9e nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 70/524/EØF krever markedsføring 
av et tilsetningsstoff fellesskapsgodkjenning.

2) Med hensyn til tilsetningsstoffene nevnt i del II i 
vedlegg C til direktiv 70/524/EØF, som omfatter 
mikroorganismer, kan det gis midlertidig godkjenning 
for et nytt tilsetningsstoff eller for ny bruk av et allerede 
godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer dersom vilkårene 
fastsatt i nevnte direktiv er oppfylt og det på bakgrunn 
av de resultater som foreligger, er grunn til å anta 
at tilsetningsstoffet, når det brukes i fôrvarer, har én 
av virkningene nevnt i artikkel 2 bokstav a) i nevnte 
direktiv. En slik midlertidig godkjenning kan gis for et 
tidsrom på inntil fire år.

3) Vurderingen av søknaden om midlertidig godkjenning 
av mikroorganismene oppført i vedlegget til denne 
forordning, viser at vilkårene nevnt i artikkel 9e nr. 1 i 
direktiv 70/524/EØF er oppfylt.

4) Bruk av Enterococcus faecium er allerede godkjent for 
et tidsrom på fire år for smågris og oppfôringssvin ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 666/2003(3).

5) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad 
om å utvide godkjenningen av Enterococcus faecium til å 
omfatte purker.

6) Det er framlagt opplysninger til støtte for en søknad 
angående det nye tilsetningsstoffet Lactobacillus 
acidophilus for verpehøner.

7) Bruk av Lactobacillus acidophilus for verpehøner og av 
Enterococcus faecium for purker som angitt i vedlegget, 
bør derfor godkjennes midlertidig for et tidsrom på 
fire år og oppføres i kapittel IV i listen over godkjente 
tilsetningsstoffer.

8) Vitenskapskomiteen for fôrvarer har avgitt 
positive uttalelser om sikkerheten ved bruk av disse 
mikroorganismene, på de vilkår som er fastsatt i vedlegget 
til denne forordning.

9) Vurderingen av søknadene viser at det må treffes visse 
forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne eksponeres 
for tilsetningsstoffene som er oppført i vedlegget. Et slikt 
vern er imidlertid sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 
89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak 
som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på 
arbeidsplassen(4), endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003(5).

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Tilsetningsstoffene som tilhører gruppen «mikroorganismer» 
og er oppført i vedlegget, godkjennes som tilsetningsstoffer i 
fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2006/EØS/58/05

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 11.12.2003, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004,  
s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 22 av 25.1.2003, s. 28.
(3) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 11.

(4) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(5) EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2144/2003

av 8. desember 2003

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

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 
1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter 
og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1), 
sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1452/2003(2), 
særleg artikkel 11 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Lista over tredjestatar som visse økologisk framstilte 
landbruksprodukt opphavleg må kome frå for å kunne 
marknadsførast i Fellesskapet, slik det er fastsett i 
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91, er 
førd opp i vedlegget til kommisjonsforordning 
(EØF) nr. 94/92(3), sist endra ved forordning (EF) nr.  
545/2003(4). Denne lista vart utarbeidd i samsvar med 
artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2) Dei argentinske styresmaktene har bede Kommisjonen 
om å føre opp eit nytt organ for kontroll og utferding av 
sertifikat i samsvar med forordning (EF) nr. 94/92. Dei 
argentinske styresmaktene har gjeve Kommisjonen alle 
garantiar og opplysningar som er naudsynte for å prove 
at det nye organet for kontroll og utferding av sertifikat 
stettar dei kriteria som er fastsette i artikkel 11 nr. 2 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91.

3) Dei australske styresmaktene har meldt frå til Kommi-
sjonen om at eit av kontrollorgana har omstrukturert 
verksemda si og fått nytt namn.

4) Ungarn har bede Kommisjonen om at dei 
produktkategoriane som er førde opp i den lista som er 
fastsett i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91, 
vert utvida til å omfatte dyr og animalske produkt, og har 
sendt over dei opplysningane som krevst i medhald av 
artikkel 2 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 94/92.

5) Granskinga av desse opplysningane og den påfølgjande 
drøftinga med dei ungarske styresmaktene har synt at 
krava til produksjon og kontroll i desse statane med 
omsyn til dyr og animalske produkt er jamgode med dei 
krava som er fastsette i forordning (EØF) nr. 2092/91.

6) Sveits har bede Kommisjonen om å endre vilkåra for 
oppføringa deira i lista i samsvar med avtala mellom Det 
europeiske fellesskapet og Det sveitsiske eidssambandet 
om handel med landbruksprodukt(5), særleg vedlegg 9 om 
økologisk produserte landbruksvarer og næringsmiddel.

7) Sveits har sendt over dei opplysningane som krevst i 
medhald av artikkel 2 nr. 5 i forordning (EØF) nr. 94/92. 
Granskinga av desse opplysningane har synt at krava er 
jamgode med dei krava som følgjer av regelverket til 
Fellesskapet.

8) Styresmaktene i New Zealand har sendt over det nøyaktige 
namnet på det organet som utferdar sertifikatet.

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

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

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

2006/EØS/58/06

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 9.12.2003, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2004 av 23. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 3.

(1) TEF L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) TEU L 206 av 15.8.2003, s. 17.
(3) TEF L 11 av 17.1.1992, s. 14.
(4) TEU L 81 av 28.3.2003, s. 10. (5) TEF L 114 av 30.4.2002, s. 132.
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. desember 2003.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

_____

VEDLEGG

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

1) I nr. 3 i teksta som gjeld Argentina, skal følgjande nye strekpunkt lyde: «— Food Safety SA».

2) I nr. 3 i teksta som gjeld Australia, går tredje strekpunktet «— Biological Farmers of Australia (BFA)» ut, og nytt 
strekpunkt «— Australian Certified Organic Inc.» vert sett inn.

3) I teksta som gjeld Ungarn, skal nr. 1 lyde:

«1. Produktkategorier:

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

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

4) I nr. 2 i teksta som gjeld Sveits, skal nytt fjerde strekpunkt lyde:

«— eller fra en tredjestat hvis produksjonsregler og kontrollordning er godkjent av Sveits som likeverdige med de 
regler og ordninger som er fastsatt i henhold til sveitsisk lovgivning.»

5) I teksta som gjeld New Zealand, skal nr. 4 lyde:

 «Organ som utsteder sertifikater: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety 
Authority (NZFSA).»

_____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1873/2003

av 24. oktober 2003

om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for 
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater 
i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1490/2003(2), særleg artikkel 7 
og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 bør 
det fastsetjast grenseverdiar for restmengder av alle 
farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet 
i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte 
for næringsmiddelproduksjon.

2)  Grenseverdiar for restmengder bør fastsetjast etter at 
Utvalet for veterinærpreparat har granska alle relevante 
opplysningar som søkjarane har lagt fram, i samsvar 
med føresegnene i forordning (EØF) nr. 2377/90, 
samstundes som det vert teke omsyn til om restmengder 
av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane 
av næringsmiddel av animalsk opphav, og særleg til 
fråsegna frå Vitskapsutvalet for veterinære tiltak som er 
knytte til folkehelsa, og vurderingar frå Den felles FAO-
WHO-ekspertgruppa for tilsetjingsstoff i næringsmiddel.

3)  Når det skal fastsetjast grenseverdiar for restmengder av 
veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, 
må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder 
kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i 
kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama 
(målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast 
(restmarkør). Dersom veterinærpreparat skal tilførast dyr 
i laktasjon, må det fastsetjast grenseverdiar for mjølk.

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

5)  Progesteron er eit progestagenhormon. Bruken av det 
er underlagd restriksjonar og kontroll slik det er fastsett 
i rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 1996(3), endra ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/74/EF(4), der det 
er fastsett at hormon berre på visse vilkår kan tilførast 
landbruksdyr for terapeutiske eller avlstekniske føremål.

6)  Vitskapsutvalet for veterinære tiltak som er knytte til 
folkehelsa har gong på gong stadfesta at bruken av 
vekstfremjande hormon i kjøtproduksjonen inneber ein 
mogleg helserisiko for forbrukarane på grunn av dei 
ibuande farmakologiske og toksikologiske eigenskapane 
deira og på grunn av dei epidemiologiske funna. For 
augneblinken finst det likevel ikkje tilstrekkelege 
opplysningar om progesteron til å vurdere omfanget av 
den risikoen som følgjer av eksponering for restmengder 
i kjøt og kjøtprodukt frå dyr som har fått tilført stoffet. I 
denne samanhengen kan det ikkje fastsetjast terskelverdiar 
for progesteron.

7)  I dei innleiande og etterfølgjande vurderingane sine såg 
Utvalet for veterinærpreparat det ikkje som naudsynt 
for vernet av folkehelsa at det vert innført grenseverdiar 
for restmengder av progesteron når dette stoffet vert 
nytta i veterinærpreparat som er godkjende i samsvar 
med regelverket til Fellesskapet. Utvalet har difor gjort 
framlegg om å føre opp progesteron i lista i vedlegg II til 
forordning (EØF) nr. 2377/90. I samsvar med artikkel 13 
i forordning (EØF) nr. 2377/90 kan medlemsstatane 
ikkje forby eller hindre at næringsmiddel med animalsk 
opphav frå andre medlemsstatar vert marknadsførde 
fordi dei inneheld restmengder av veterinærpreparat 
dersom det aktuelle stoffet er ført opp i lista i vedlegg II 
i forordninga.

8)  Dyr produserer òg naturleg progesteron. Nivået av 
endogen utskiljing av progesteron hjå dyr varierer, og er 
særleg avhengig av kjønn, alder, rase og kjønnssyklus. 
Det finst validerte metodar tilgjengelege for å påvise 
progesteron i dyrevev. Desse metodane kan likevel ikkje 
skilje mellom hormon som finst naturleg, og restmengder 
av progesteron, og er difor ikkje eigna til å kontrollere 
at dei restriksjonane på bruk som er fastsette i direktiv 
96/22/EF, vert etterlevde.

2006/EØS/58/07

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 25.10.2003, s. 9, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2004 av 23. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 4.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEU L 214 av 26.8.2003, s. 3.

(3) TEF L 125 av 23.5.1996, s. 3.
(4) TEU L 262 av 14.10.2003, s. 17.
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9)  I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 178/2002(1), endra ved forordning (EF) 
nr. 1642/2003(2), skal risikohandsaminga ta omsyn til 
resultata av risikovurdering og andre faktorar som er 
viktige for det aktuelle tilfellet, t.d. påvisingsmetodar og 
høve til kontroll med sikte på unngå risiko som følgje av 
misbruk av slike stoff.

10)  Kommisjonen finn at det er naudsynt å innføre vernetiltak 
mot eventuell misbruk av veterinærpreparat som inneheld 
progesteron. Restriksjonar på bruken av progesteron 
til berre å omfatte innføring i vagina hjå hodyr av 
storfe, sau, geit og dyr av hestefamilien utgjer det 
utfyllande vernetiltaket som er naudsynt for å unngå 
misbruk, ettersom det er lite realistisk at dei aktuelle 
veterinærpreparata vil verte nytta til forbodne føremål 
gjennom ein slik tilføringsmåte. Progesteron bør difor 
førast opp i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 i 
samsvar med vedlegget til denne kommisjonsforordninga, 

slik at bruken av progesteron kan avgrensast til dette 

særlege føremålet og denne særlege preparatutforminga.

11)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, 

er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i 

samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

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

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

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

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

Utferda i Brussel, 24. oktober 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

(1) TEF L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(2) TEU L 245 av 29.9.2003, s. 4.
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VEDLEGG

I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert følgjande stoff sett inn:

2. Organiske stoffer

Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart

«Progesteron(*) Storfe, sau, geit, dyr av hestefamilien (hunndyr)

(*) Bare til innføring i vagina til terapeutisk eller avlsteknisk bruk og i samsvar med bestemmelsene i direktiv 96/22/EF.»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2011/2003

av 14. november 2003

om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet 
for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater 
i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1873/2003(2), særleg artikkel 6, 
7 og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

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

2)  Grenseverdiar for restmengder kan først fastsetjast 
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle 
relevante opplysningar med omsyn til om restmengder 
av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av 
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til 
kva innverknad restmengdene har på den industrielle 
foredlinga av næringsmiddel.

3)  Når det skal fastsetjast grenseverdiar for restmengder av 
veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, 
må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder 
kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i 
kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama 
(målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast 
(restmarkør).

4)  Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald 
av regelverket til Fellesskapet på dette området, bør 
grenseverdiane for restmengder vanlegvis fastsetjast for 
målvev i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte 
fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør det 
òg fastsetjast grenseverdiar for muskel- eller feittvev.

5)  Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande 
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg 
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6)  Alfa-cypermetrin og metamizol bør førast opp i vedlegg I 
til forordning (EØF) nr. 2377/90.

7)  For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar 
bør foksim førast opp i vedlegg III til forordning (EØF) 
nr. 2377/90.

8)  Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne 
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å 
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til 
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre 
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(3).

9)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, 
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i 
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

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

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

2006/EØS/58/08

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 297 av 15.11.2003, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2004 av 23. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 4.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEF L 275 av 25.10.2003, s. 9. (3) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1.
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 14. november 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2145/2003

av 8. desember 2003

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for 
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater 
i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2011/2003(2), særleg artikkel 6, 
7 og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

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

2)  Grenseverdiar for restmengder kan først fastsetjast 
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle 
relevante opplysningar med omsyn til om restmengder 
av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av 
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til 
kva innverknad restmengdene har på den industrielle 
foredlinga av næringsmiddel.

3)  Når det skal fastsetjast grenseverdiar for restmengder av 
veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, 
må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder 
kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i 
kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama 
(målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast 
(restmarkør).

4)  Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald 
av regelverket til Fellesskapet på dette området, bør 
grenseverdiane for restmengder vanlegvis fastsetjast for  
 
 
 
 
 

målvev i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte 
fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør det 
òg fastsetjast grenseverdiar for muskel- eller feittvev.

5)  Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande 
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg 
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

6)  Cefkinom og imidokarb bør førast opp i vedlegg I til 
forordning (EØF) nr. 2377/90.

7)  Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne 
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å 
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til 
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre 
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(3).

8)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, 
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar 
med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

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

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

2006/EØS/58/09

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 9.12.2003, s. 5, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2004 av 23. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 4.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2) TEU L 297 av 15.11.2003, s. 15. (3) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1.
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. desember 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/91/EF

av 16. desember 2002

om bygningers energiytelse(*)

2006/EØS/58/10

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til traktatens artikkel 6 skal miljøvernkrav 
integreres i utformingen og gjennomføringen av 
Fellesskapets politikk og tiltak.

2) Naturressursene, som i henhold til traktatens artikkel 
174 skal utnyttes forsiktig og fornuftig, omfatter 
oljeprodukter, naturgass og fast brensel, som er viktige 
energikilder, men også de viktigste kildene til utslipp av 
karbondioksid.

3) Økt energieffektivitet utgjør en viktig del av den pakken 
av politikk og tiltak som er nødvendige for å oppfylle 
Kyoto-protokollen, og bør inngå i enhver politikkpakke 
med sikte på å oppfylle ytterligere forpliktelser.

4) Styring av energietterspørselen er et viktig verktøy for 
Fellesskapet for å påvirke det globale energimarkedet og 
dermed forsyningssikkerheten på mellomlang og lang 
sikt.

5) I sine konklusjoner av 30. mai 2000 og av 5. desember 
2000 godkjente Rådet Kommisjonens handlingsplan 
for energieffektivitet og anmodet om særskilte tiltak i 
byggesektoren.

6) Bolig- og tjenestesektorene, som hovedsakelig består 
av bygninger, står for mer enn 40 % av Fellesskapets 
sluttforbruk av energi og vokser fortsatt, en utvikling 
som vil øke sektorens energiforbruk og dermed også dens 
utslipp av karbondioksid.

7) Rådsdirektiv 93/76/EØF av 13. september 1993 om 
begrensning av utslipp av karbondioksid ved bedring 
av energieffektiviteten (SAVE)(5), som krever at 
medlemsstatene utvikler, gjennomfører og rapporterer om 
programmer på området energieffektivitet i byggesektoren, 
begynner nå å vise vesentlige positive resultater. Det er 
likevel i tillegg behov for en rettsakt som gjør det mulig 
å fastsette mer konkrete tiltak med sikte på å utnytte de 
store mulighetene for energiøkonomisering og redusere 
de store forskjellene mellom medlemsstatenes resultater i 
denne sektoren.

8) I henhold til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om byggevarer(6) kreves det at byggverk og 
tilhørende varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg skal 
utformes og oppføres på en slik måte at det å bruke 
dem krever lite energi, idet det tas hensyn til de lokale 
klimatiske forhold og til beboernes komfort.

9) I forbindelse med tiltak for å forbedre bygningers 
energiytelse ytterligere, bør det tas hensyn til klimatiske 
og lokale forhold samt inneklima og kostnadseffektivitet. 
Tiltakene bør ikke være i strid med andre grunnleggende 
krav til bygninger som tilgjengelighet, sikkerhet og 
bygningens planlagte bruksformål.

10) En bygnings energiytelse skal beregnes på grunnlag av 
en metode som kan differensieres på regionalt plan, og 
som i tillegg til varmeisolasjon omfatter andre faktorer 
som spiller en stadig viktigere rolle, for eksempel 
varme- og klimaanlegg, bruk av fornybare energikilder 
og bygningens utforming. En felles tilnærming til 
denne prosessen, ved kvalifiserte og/eller godkjente 
sakkyndige hvis uavhengighet skal sikres på grunnlag 
av objektive kriterier, vil bidra til like vilkår med hensyn 
til medlemsstatenes innsats for energiøkonomisering i 
byggesektoren og gi bedre innsyn for potensielle eiere 
eller brukere med hensyn til energiytelse på Fellesskapets 
eiendomsmarked.

11) Kommisjonen vil videreutvikle standarder som EN 832 
og prEN 13790, også med hensyn til klimaanlegg og 
belysning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 1 av 4.1.2003, s. 65, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 5.

(1) EFT C 213 E av 31.7.2001, s. 266 og EFT C 203 E av 27.8.2002, s. 69.
(2) EFT C 36 av 8.2.2002, s. 20.
(3) EFT C 107 av 3.5.2002, s. 76.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 6. februar 2002 (ennå ikke offentliggjort i 

EFT), Rådets felles holdning av 7. juni 2002 (EFT C 197 av 20.8.2002, 
s. 6) og europaparlamentsbeslutning av 10. oktober 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 237 av 22.9.1993, s. 28.
(6) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12. Direktivet sist endret ved direktiv 93/68/EØF 

(EFT L 220 av 30.8.1993, s.1).
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12) Bygninger påvirker energiforbruket på lang sikt, og nye 
bygninger bør derfor oppfylle minstekrav til energiytelse 
som er tilpasset det lokale klima. Beste praksis bør 
i denne forbindelse være basert på den best mulige 
utnyttelse av faktorer som fører til en forbedring av 
energiytelsen. Fordi mulighetene for å anvende alternative 
energiforsyningssystemer vanligvis ikke undersøkes 
fullt ut, bør de tekniske, miljømessige og økonomiske 
mulighetene for alternative energiforsyningssystemer 
vurderes; dette kan gjøres én gang, av medlemsstaten, 
gjennom en undersøkelse som resulterer i en liste over  
energiøkonomiseringstiltak, beregnet på gjennomsnittlige 
lokale markedsvilkår, som oppfyller kriteriene for 
kostnadseffektivitet. Før byggingen igangsettes, kan 
det kreves særskilte undersøkelser dersom tiltaket eller 
tiltakene anses som gjennomførbare.

13) Større rehabiliteringer av eksisterende bygninger over 
en viss størrelse bør anses som en mulighet til å treffe 
kostnadseffektive tiltak for å oppnå en forbedring 
av energiytelsen. Med større rehabilitering menes 
prosjekter der de samlede kostnadene for rehabilitering 
av bygningsskall og/eller energiinstallasjoner som 
varmeanlegg, varmtvannsforsyning, klimaanlegg, 
ventilasjon og belysning overstiger 25 % av bygningens 
verdi, ikke medregnet verdien av tomten bygningen 
står på, eller der mer enn 25 % av bygningsskallet 
rehabiliteres.

14) En forbedring av den samlede energiytelsen i en 
eksisterende bygning innebærer imidlertid ikke 
nødvendigvis en total rehabilitering av bygningen, men 
kan være begrenset til de delene som er av størst 
betydning for bygningens energiytelse, og som er 
kostnadseffektive.

15) Kravene som stilles ved rehabilitering av eksisterende 
bygninger bør ikke være uforenlige med bygningens 
tilsiktede funksjon, kvalitet eller karakter. Gjennom 
akkumulert energiøkonomisering bør det være mulig 
å tjene inn igjen tilleggskostnadene knyttet til slik 
rehabilitering innenfor et rimelig tidsrom sett i forhold til 
den forventede tekniske levetiden.

16) Sertifiseringsprosessen kan støttes gjennom programmer 
for å fremme lik tilgang til forbedring av energiytelsen, 
den kan bygge på avtaler mellom de berørte parters 
organisasjoner og et organ utpekt av medlemsstatene, 
eller den kan foretas av energitjenesteytende selskaper 
som samtykker i å forplikte seg til å foreta de nærmere 
angitte investeringene. Ordningene som innføres, bør 
overvåkes og følges opp av medlemsstatene, som også 
bør fremme bruken av stimuleringsordninger. Så langt 
det er mulig, bør sertifikatet beskrive bygningens faktiske 
situasjon når det gjelder energiytelse, og det bør kunne 
revideres i samsvar med denne. Bygninger som brukes av 
offentlige myndigheter og bygninger som ofte oppsøkes 
av allmennheten, bør tjene som mønster når det gjelder 

miljø- og energihensyn, og bør derfor underkastes 
energisertifisering med jevne mellomrom. Spredning av 
disse opplysningene om energiytelse til allmennheten 
bør styrkes ved at energisertifikatene plasseres på steder 
der de er lette å se. I tillegg burde visning av offisielt 
anbefalte innetemperaturer sammen med faktisk målt 
temperatur kunne motvirke feil bruk av varme-, klima- 
og ventilasjonsanlegg. Dette burde bidra til at unødig 
energibruk unngås og at det sikres et behagelig inneklima 
(varmekomfort) i forhold til utetemperaturen.

17) Medlemsstatene kan også anvende andre midler eller 
tiltak enn de som er nevnt i dette direktiv for å oppmuntre 
til forbedring av energiytelsen. Medlemsstatene bør 
oppmuntre til god energiforvaltning, idet det tas hensyn 
til bygningenes bruksintensitet.

18) I de seneste år har antall klimaanlegg økt i søreuropeiske 
stater. Dette skaper store problemer på tidspunkter med 
høy belastning, øker prisen på elektrisitet og forstyrrer 
energibalansen i disse statene. Strategier som fører 
til bedre varmeytelse i bygninger om sommeren bør 
prioriteres. Derfor bør passiv kjøleteknikk videreutvikles, 
særlig teknikk som forbedrer inneklimaet og mikroklimaet 
rundt bygninger.

19) Regelmessig vedlikehold av kjeler og klimaanlegg utført 
av kvalifiserte personer bidrar til at anleggene hele tiden 
er riktig innstilt i samsvar med produktspesifikasjonen, 
og sikrer derved den best mulige ytelse ut fra miljø-, 
sikkerhets- og energihensyn. Hver gang utskifting kan 
være aktuelt med tanke på kostnadseffektivitet, er det 
hensiktsmessig å foreta en uavhengig vurdering av hele 
varmeanlegget.

20) Fakturering av beboerne for utgiftene til oppvarming, 
klimaanlegg og varmt vann på grunnlag av faktisk forbruk 
vil kunne bidra til energiøkonomisering i boligsektoren. 
Beboerne bør kunne regulere sitt eget forbruk av varme og 
varmt vann, i den grad slike tiltak er kostnadseffektive.

21) I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessig
hetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5 bør 
alminnelige prinsipper og mål for en ordning med krav 
til energiytelse fastsettes på fellesskapsplan, men de 
nærmere reglene for gjennomføringen bør overlates til 
medlemsstatene, slik at hver medlemsstat kan velge 
den beste ordningen ut fra sin særlige situasjon. Dette 
direktiv er begrenset til det minimum som er nødvendig 
for å nå disse målene, og går ikke lenger enn det som er 
nødvendig for dette formål.
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22) Det bør være mulighet for hurtig å kunne tilpasse 
beregningsmetoden og for at medlemsstatene med jevne 
mellomrom gjennomgår minstekravene til bygningers 
energiytelse på bakgrunn av den tekniske utvikling, 
blant annet når det gjelder konstruksjonsmaterialets 
isolasjonsegenskaper (eller -kvalitet), og av utviklingen 
innen standardisering.

23) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å fremme en forbedring av 
energiytelsen i bygninger i Fellesskapet, idet det tas hensyn 
til uteklima og lokale forhold samt krav til inneklima og 
kostnadseffektivitet.

I dette direktiv fastsettes krav med hensyn til:

a) den generelle rammen for en metode for beregning av den 
integrerte energiytelsen i bygninger,

b) anvendelsen av minstekrav til energiytelsen i nye 
bygninger,

c) anvendelsen av minstekrav til energiytelsen i eksisterende 
store bygninger som skal gjennomgå en større 
rehabilitering,

d) energisertifisering av bygninger, og

e) regelmessig kontroll av kjeler og klimaanlegg i bygninger 
samt en vurdering av varmeanlegg med mer enn 15 år 
gamle kjeler.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «bygning»: en konstruksjon med tak og vegger der det 
brukes energi for å påvirke inneklimaet; en bygning kan 
bety hele bygningen eller deler av den, utformet eller 
endret for separat bruk,

2. «en bygnings energiytelse»: den mengde energi som 
faktisk forbrukes eller beregnes forbrukt for å dekke de 
ulike behov knyttet til en standardisert bruk av bygningen, 
som blant annet kan omfatte oppvarming, varmtvann, 
kjøling, ventilasjon og belysning. Denne mengden skal 
gjenspeiles i en eller flere tallindikatorer der det ved 
beregningen er tatt hensyn til isolasjon, tekniske egenskaper 
og installasjonsegenskaper, utforming og plassering i 
forhold til klimaaspekter, soleksponering og innvirkning fra 
tilstøtende konstruksjoner, egen energiproduksjon og andre 
faktorer, herunder inneklima, som påvirker energibehovet,

3. «energisertifikat for en bygning»: et sertifikat godkjent av 
medlemsstaten eller en juridisk person utpekt av den, som 
viser en bygnings energiytelse beregnet etter en metode 
basert på den generelle rammen fastsatt i vedlegget,

4. «kraftvarme» (CHP): samtidig omdanning av primærbrensel 
til mekanisk eller elektrisk energi og termisk energi i 
samsvar med visse kvalitetskriterier for energieffektivitet,

5. «klimaanlegg»: en kombinasjon av alle komponenter 
som kreves for å oppnå en form for luftbehandling 
der temperaturen reguleres eller kan senkes, eventuelt i 
kombinasjon med regulering av ventilasjon, luftfuktighet 
og luftrenhet,

6. «kjel»: et samlet kjel/brenner-anlegg som er beregnet på å 
overføre varme som frigjøres ved forbrenning, til vann,

7. «nominell nytteeffekt (uttrykt i kW)»: største varmeeffekt, 
fastsatt og garantert av produsenten, som kan leveres ved 
kontinuerlig drift, samtidig som den driftsvirkningsgrad 
produsenten har oppgitt, overholdes,

8. «varmepumpe»: en innretning eller et anlegg som trekker 
ut varme fra luft, vann eller jord ved lav temperatur og 
leverer varmen til bygningen.

Artikkel 3

Vedtakelse av en metode

Medlemsstatene skal anvende en metode, på nasjonalt eller 
regionalt plan, for beregning av bygningers energiytelse på 
grunnlag av den generelle rammen fastsatt i vedlegget. Del 1 
og 2 av denne rammen skal tilpasses til den tekniske utvikling 
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 14 nr. 2, idet det tas 
hensyn til standarder som får anvendelse i medlemsstatens 
lovgivning.

Denne metoden skal fastsettes på nasjonalt eller regionalt 
plan.

En bygnings energiytelse skal uttrykkes på en klar måte, og 
kan omfatte en indikator for CO2-utslipp.

Artikkel 4

Fastsettelse av krav til energiytelse

1.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at det fastsettes minstekrav til energiytelse for 
bygninger på grunnlag av metoden nevnt i artikkel 3. Når 
medlemsstatene fastsetter disse kravene, kan de skille mellom 
nye og eksisterende bygninger og forskjellige kategorier 
av bygninger. Kravene skal ta hensyn til alminnelige 
inneklimaforhold for å unngå mulige negative virkninger som 
utilstrekkelig ventilasjon, samt lokale forhold og bygningens 
alder og tilsiktede bruk. Kravene skal gjennomgås med 
jevne mellomrom, som ikke bør overstige fem år og om 
nødvendig ajourføres for å gjenspeile den tekniske utvikling i 
byggesektoren.(7) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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2.  Kravene til energiytelse skal anvendes i samsvar med 
artikkel 5 og 6.

3.  Medlemsstatene kan vedta ikke å fastsette eller anvende 
kravene nevnt i nr. 1 for følgende kategorier av bygninger:

– bygninger og monumenter som er offisielt vernet som 
del av et fredet miljø eller på grunn av sin særlige 
arkitektoniske eller historiske verdi, der overholdelse av 
kravene ville endre deres karakter eller utseende på en 
uakseptabel måte,

– bygninger som brukes til gudstjeneste og annen religiøs 
virksomhet,

– midlertidige boliger som det er planlagt å bruke i to år eller 
mindre, industrianlegg, verksteder og landbruksbygninger 
med lavt energibehov som ikke brukes til boligformål, 
og landbruksbygninger som ikke brukes til boligformål 
og som brukes av en sektor som omfattes av en nasjonal 
sektoravtale om energiytelse,

– bygninger som brukes til boligformål og som det er 
planlagt å bruke i mindre enn fire måneder per år,

– frittstående bygninger med et samlet bruksareal på mindre 
enn 50 m2.

Artikkel 5

Nye bygninger

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 
nye bygninger oppfyller minstekravene til energiytelse nevnt 
i artikkel 4.

For nye bygninger med et samlet bruksareal på mer enn 1 000 m2 
skal medlemsstatene sikre at den tekniske, miljømessige og 
økonomiske gjennomførbarheten av alternative systemer som

– desentraliserte energiforsyningssystemer basert på fornybar 
energi,

– kraftvarme,

– fjernvarme- eller nærvarmeanlegg for oppvarming eller 
kjøling, dersom det er tilgjengelig,

– varmepumper, under visse forutsetninger,

vurderes og tas i betraktning før byggingen igangsettes.

Artikkel 6

Eksisterende bygninger

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at det når bygninger med et samlet bruksareal 
på mer enn 1 000 m2 gjennomgår en større rehabilitering, 
foretas en oppgradering av energiytelsen for å oppfylle 
minstekravene i den grad det er teknisk, funksjonelt og 
økonomisk gjennomførbart. Medlemsstatene skal beregne disse 
minstekravene til energiytelse på grunnlag av energiytelseskrav 
fastsatt for bygninger i samsvar med artikkel 4. Kravene kan 
fastsettes enten for hele den rehabiliterte bygningen eller for 
de rehabiliterte systemene eller komponentene når disse inngår 

i en rehabilitering som skal utføres i løpet av et begrenset 
tidsrom, med det ovennevnte mål å forbedre bygningens 
samlede energiytelse.

Artikkel 7

Energisertifikat

1.  Medlemsstatene skal sikre at det når bygninger oppføres, 
selges eller leies ut, framlegges et energisertifikat for eieren 
eller av eieren for den mulige kjøper eller leietaker, alt etter 
omstendighetene. Sertifikatet skal ikke være gyldig i mer enn 
ti år.

Sertifisering av leiligheter eller enheter beregnet på separat 
bruk i boligkomplekser kan være basert på:

– en felles sertifisering av hele bygningen for boligkomplekser 
med felles varmeanlegg, eller

– en vurdering av en annen representativ leilighet i samme 
boligkompleks.

Medlemsstatene kan unnta kategoriene nevnt i artikkel 4 nr. 3 
fra virkeområdet for dette nummer.

2.  Energisertifikatet for en bygning skal omfatte 
referanseverdier som lovpliktige standarder og standardverdier 
for referansemåling, for å gi forbrukerne mulighet til å 
sammenligne og vurdere bygningens energiytelse. Med 
sertifikatet skal det følge anbefalinger for en kostnadseffektiv 
forbedring av energiytelsen.

Formålet med sertifikatene skal bare være å gi opplysninger, 
og hvilke virkninger disse sertifikatene skal ha i forbindelse 
med rettergang eller på andre måter, skal avgjøres i samsvar 
med nasjonale regler.

3.  Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at det for 
bygninger med et samlet bruksareal på mer enn 1 000 m2 som 
brukes av offentlige myndigheter eller institusjoner som tilbyr 
offentlige tjenester til et stort antall personer, og som derfor 
ofte oppsøkes av disse personene, plasseres et energisertifikat 
som ikke er eldre enn ti år, på en framtredende plass der det er 
godt synlig for allmennheten.

Intervall for anbefalt og aktuell innetemperatur og, der det er 
hensiktsmessig, andre relevante klimafaktorer, kan også vises 
tydelig.

Artikkel 8

Kontroll av kjeler

For å redusere energiforbruket og begrense utslippene av 
karbondioksid skal medlemsstatene enten

a) treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
regelmessig kontroll av kjeler som oppvarmes med ikke-
fornybart flytende eller fast brensel med en nominell 
nytteeffekt på 20 kW til 100 kW. Slike kontroller kan også 
gjennomføres for kjeler som bruker andre typer brensel.

 Kjeler med en nominell nytteeffekt på mer enn 100 kW 
skal kontrolleres minst hvert annet år. For gasskjeler kan 
dette tidsrommet utvides til fire år.
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 For varmeanlegg med kjeler som er eldre enn 15 år 
og har en nominell nytteeffekt på mer enn 20 kW, skal 
medlemsstatene treffe de tiltak som er nødvendige for å 
gjennomføre en engangskontroll av hele varmeanlegget. 
På grunnlag av denne kontrollen, som skal omfatte en 
vurdering av kjelens effektivitet og dimensjonering i forhold 
til bygningens oppvarmingsbehov, skal de sakkyndige gi 
brukerne råd om utskifting av kjelene, andre endringer av 
varmeanlegget og alternative løsninger, eller

b) treffe tiltak for å sikre at det gis råd til brukerne om 
utskifting av kjeler, andre endringer av varmeanlegget 
og alternative løsninger som kan omfatte kontroller 
for å vurdere kjelens effektivitet og dimensjonering. 
Den samlede virkningen ved denne framgangsmåten 
bør i store trekk være likeverdig med virkningen ved 
anvendelse av bestemmelsene i bokstav a). Medlemsstater 
som velger dette alternativet, skal hvert annet år sende 
Kommisjonen en rapport om likeverdigheten ved den 
valgte framgangsmåten.

Artikkel 9

Kontroll av klimaanlegg

For å redusere energiforbruket og begrense utslippene av 
karbondioksid skal medlemsstatene treffe de tiltak som er 
nødvendige for å gjennomføre en regelmessig kontroll av 
klimaanlegg med en nominell nytteeffekt på mer enn 12 kW.

Denne kontrollen skal omfatte en vurdering av klimaanleggets 
effektivitet og dimensjonering i forhold til bygningens 
kjølebehov. Brukerne skal få egnede råd om mulig utbedring 
eller utskifting av klimaanlegget og om alternative løsninger.

Artikkel 10

Uavhengige sakkyndige

Medlemsstatene skal sikre at sertifiseringen av bygninger, 
utarbeidingen av de medfølgende anbefalingene og kontrollen 
av kjeler og klimaanlegg gjennomføres på en uavhengig måte 
av kvalifiserte og/eller godkjente sakkyndige, uansett om disse 
er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i offentlige organer 
eller private foretak.

Artikkel 11

Gjennomgåelse

Kommisjonen skal med bistand fra komiteen nedsatt ved 
artikkel 14 vurdere dette direktiv i lys av erfaringene som 
er gjort med hensyn til anvendelsen av det, og, ved behov, 
komme med forslag med hensyn til blant annet

a) mulige tilleggstiltak i forbindelse med rehabilitering 
i bygninger med et samlet bruksareal på mindre 
enn 1 000 m2,

b) generelle tiltak for å stimulere til ytterligere energi-
effektivisering i bygninger.

Artikkel 12

Informasjon

Medlemsstatene kan treffe de tiltak som er nødvendige for 
å informere brukerne av bygningen om forskjellige metoder 
og rutiner som bidrar til forbedring av energiytelsen. Etter  
anmodning fra medlemsstatene skal Kommisjonen bistå  
medlemsstatene i gjennomføringen av slike informasjonskam-
panjer, som kan være gjenstand for fellesskapsprogrammer.

Artikkel 13

Tilpasning av rammen

Nr. 1 og 2 i vedlegget skal gjennomgås med jevne mellomrom, 
som ikke skal være kortere enn to år.

Eventuelle endringer som er nødvendige for å tilpasse nr. 1 
og 2 i vedlegget til den tekniske utvikling, skal vedtas etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 14

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 fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 15

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 4. januar 2006 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.
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2.  Dersom medlemsstatene mangler kvalifiserte og/eller 
godkjente sakkyndige, kan de få et ytterligere tidsrom på tre 
år til å anvende bestemmelsene i artikkel 7, 8 og 9 fullt ut. Når 
medlemsstatene benytter seg av denne muligheten, skal de 
underrette Kommisjonen og framlegge en egnet begrunnelse 
sammen med en tidsplan for den videre gjennomføring av dette 
direktiv.

Artikkel 16

Ikrafttredelse

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

Artikkel 17

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. FISCHER BOEL

 President Formann
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VEDLEGG

Generell ramme for beregning av bygningers energiytelse (artikkel 3)

1.  Beregningsmetoden for bygningers energiytelse skal omfatte minst følgende faktorer:

a) bygningens varmeegenskaper (ytre bygningsskall og innvendige skillevegger osv.). Disse egenskapene kan 
også omfatte lufttetthet,

b) varmeanlegg og varmtvannsforsyning, herunder isolasjonsegenskaper,

c) klimaanlegg,

d) ventilasjon,

e) innebygd lysanlegg (hovedsakelig bygninger som ikke er beregnet brukt til boligformål),

f) bygningers plassering og orientering, herunder uteklima,

g) passive solenergisystemer og solbeskyttelse,

h) naturlig ventilasjon,

i) inneklima, herunder planlagt inneklima.

2.  I denne beregningen skal det, når det er relevant, tas hensyn til den positive virkningen av følgende faktorer:

a) aktive solenergisystemer og andre varme- og elektrisitetssystemer som er basert på fornybare energikilder,

b) elektrisitet fra kraftvarmeanlegg,

c) fjernvarme- eller nærvarmeanlegg for oppvarming eller kjøling,

d) naturlig lys.

3.  I forbindelse med denne beregningen bør bygninger inndeles på egnet måte i kategorier som:

a) forskjellige typer enfamiliehus,

b) boligkomplekser,

c) kontorer,

d) utdanningsbygg,

e) sykehus,

f) hoteller og restauranter,

g) idrettsanlegg,

h) bygninger for engros- og detaljhandel,

i) andre typer energiforbrukende bygninger.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/6/EF

av 28. januar 2003

om innsidehandel og markedsmanipulering (markedsmisbruk)(*)

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 Den europeiske 
sentralbank(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Et virkelig felles marked for finansielle tjenester er av 
vesentlig betydning for økonomisk vekst og skaping av 
arbeidsplasser i Fellesskapet.

2) Et integrert og effektivt finansmarked forutsetter 
markedstroverdighet. At verdipapirmarkedene virker på 
en tilfredsstillende måte og at offentligheten har tillit til 
disse markedene, er forutsetninger for økonomisk vekst 
og velstand. Markedsmisbruk skader finansmarkedenes 
troverdighet og offentlighetens tillit til verdipapirer og 
finansielle derivater.

3) I kommisjonsmeldingen «Gjennomføring av 
rammebestemmelser om finansielle tjenester: en 
handlingsplan» av 11. mai 1999 angis en rekke tiltak 
som er nødvendige for å gjennomføre det felles marked 
for finansielle tjenester. Det europeiske råd oppfordret 
på sitt møte i Lisboa i april 2000 til gjennomføring av 
nevnte handlingsplan innen 2005. I handlingsplanen 
understrekes behovet for å utarbeide et direktiv om 
bekjempelse av markedsmanipulering.

4) Rådet nedsatte på sitt møte 17. juli 2000 en 
vismannskomité for utarbeiding av regelverk for 
europeiske verdipapirmarkeder. I sin sluttrapport 
foreslo vismannskomiteen å innføre en ny metode for 
utarbeiding av regelverk med fire nivåer: rammevilkår, 
gjennomføringstiltak, samarbeid og håndheving. Første 
nivå, direktivet, bør begrenses til brede, allmenne 
rammevilkår, mens annet nivå bør omfatte tekniske 
gjennomføringstiltak som skal vedtas av Kommisjonen 
med bistand fra en komité.

5) Resolusjonen som ble vedtatt på Det europeiske råds 
møte i Stockholm i mars 2001, innebar en godkjenning 
av sluttrapporten fra vismannskomiteen og den 
foreslåtte metoden med fire nivåer som skal gjøre 
prosessen med utarbeiding av Fellesskapets regelverk på 
verdipapirområdet mer effektiv og åpen.

6) Ved europaparlamentsresolusjonen av 5. februar 2002 
om gjennomføring av regelverket for finansielle tjenester 
godkjente Europaparlamentet også vismannskomiteens 
rapport på grunnlag av den høytidelige erklæringen som 
Kommisjonen samme dag avla for Europaparlamentet, 
og brevet av 2. oktober 2001 fra kommisjonsmedlemmet 
med ansvar for det indre marked til lederen for 
Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære 
spørsmål om ivaretakelse av Europaparlamentets rolle i 
denne prosessen.

7) 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(5).

8) I henhold til Det europeiske råds møte i Stockholm bør 
gjennomføringstiltakene på nivå 2 brukes oftere for å 
sikre at tekniske bestemmelser kan holdes à jour med 
utviklingen på markedet og på tilsynsområdet, og det bør 
fastsettes frister for alle faser i arbeidet på nivå 2.

9) Europaparlamentet bør få en frist på tre måneder fra 
utkastet til gjennomføringstiltak oversendes første gang 
til å gjennomgå tiltakene og avgi uttalelse. I behørig 
begrunnede hastetilfeller kan imidlertid denne fristen 
forkortes. Dersom Europaparlamentet innen nevnte frist 
vedtar en resolusjon, bør Kommisjonen gjennomgå 
utkastet til tiltak på nytt.

10) Den økonomiske og tekniske utvikling skaper flere 
incitamenter, midler og muligheter til markedsmisbruk 
gjennom nye produkter, ny teknologi, økt virksomhet 
over landegrensene og Internett.

11) Fellesskapets eksisterende rettslige ramme for vern av 
markedets troverdighet er ufullstendig. Lovfestede krav 
varierer fra én medlemsstat til en annen, og dette gjør 
at de økonomiske aktører ofte er usikre på begreper, 
definisjoner og håndheving. I visse medlemsstater finnes 
det ingen lovgivning om kursmanipulering og spredning 
av villedende opplysninger.

2006/EØS/58/11

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2004 av 23. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 6.

(1) EFT C 240 E av 28.8.2001, s. 265.
(2) EFT C 80 av 3.4.2002, s. 61.
(3) EFT C 24 av 26.1.2002, s. 8.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 14. mars 2002 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), Rådets felles holdning av 19. juli 2002 (EFT C 228 E av 25.9.2002, 
s. 19) og europaparlamentsbeslutning av 24. oktober 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT). (5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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12) Markedsmisbruk omfatter innsidehandel og 
markedsmanipulering. Regelverket for bekjempelse 
av innsidehandel og regelverket for bekjempelse 
av markedsmanipulering har samme formål: å sikre 
finansmarkedenes troverdighet i Fellesskapet og 
styrke investorenes tillit til disse markedene. Det bør 
derfor vedtas kombinerte regler for å bekjempe både 
innsidehandel og markedsmanipulering. Ett enkelt 
direktiv vil sikre at de samme rammebestemmelser om 
ansvarsfordeling, håndheving og samarbeid vil gjelde i 
hele Fellesskapet.

13) Som følge av endringene i finansmarkedene og 
Fellesskapets regelverk siden vedtakelsen av 
rådsdirektiv 89/592/EØF av 13. november 1989 om 
samordning av bestemmelsene om innsidehandel(1) bør 
nevnte direktiv nå erstattes for å sikre samsvar med 
regelverket for bekjempelse av markedsmanipulering. 
Et nytt direktiv er også nødvendig for å hindre smutthull 
i Fellesskapets regelverk som kan utnyttes til utilbørlig 
atferd og som vil undergrave offentlighetens tillit, og 
dermed være til hinder for at markedene virker på en 
tilfredsstillende måte.

14) I dette direktiv er det tatt hensyn til de betenkeligheter 
som medlemsstatene har gitt uttrykk for etter 
terroristangrepene 11. september 2001 når det gjelder å 
bekjempe finansiering av terrorisme.

15) Innsidehandel og markedsmanipulering hindrer den fulle 
og gode oversikten i markedet som er en forutsetning 
for handel for alle økonomiske aktører i integrerte 
finansmarkeder.

16) Innsideinformasjon er enhver form for presise opplysninger 
som ikke er offentliggjort, og som direkte eller indirekte 
gjelder én eller flere utstedere av finansielle instrumenter 
eller ett eller flere finansielle instrumenter. Opplysninger 
som merkbart vil kunne påvirke kursutviklingen og 
kursdannelsen i et regulert marked som sådan, kan 
betraktes som opplysninger som indirekte berører én eller 
flere utstedere av finansielle instrumenter eller ett eller 
flere tilknyttede finansielle derivater.

17) Når det gjelder innsidehandel, bør det tas hensyn til 
tilfeller der kilden til innsideinformasjonen ikke er 
et yrke eller en funksjon, men forberedelse til eller 
gjennomføring av kriminell virksomhet som merkbart 
vil kunne påvirke kursen til ett eller flere finansielle 
instrumenter eller kursdannelsen i det regulerte marked 
som sådan.

18) Bruk av innsideinformasjon kan bestå i erverv eller 
avhending av finansielle instrumenter dersom den 
berørte part vet eller burde ha visst at opplysningene 
vedkommende er i besittelse av, er innsideinformasjon.  
 

I denne forbindelse bør vedkommende myndigheter 
vurdere hva en normal og fornuftig person ville eller 
burde ha visst under de gitte omstendigheter. Dessuten 
kan det forhold at markedspleiere, organer med fullmakt 
til å opptre som motpart eller personer med fullmakt til 
å utføre et oppdrag på vegne av tredjemann som besitter 
innsideinformasjon, i de to første tilfeller begrenser seg til 
sin rettmessige virksomhet med kjøp og salg av finansielle 
instrumenter, og i sistnevnte tilfelle pliktoppfyllende 
utfører et oppdrag, ikke i seg selv betraktes som bruk av 
innsideinformasjon.

19) Medlemsstatene bør ta opp kampen mot praksisen 
med egenhandel forut for foretakets handel, kalt «front 
running», herunder i forbindelse med råvarederivater, 
når slik praksis utgjør markedsmisbruk i henhold til 
definisjonene i dette direktiv.

20) En person som utfører transaksjoner eller gir 
handelsordrer som utgjør markedsmanipulering, kan 
godtgjøre at vedkommende har hatt rettmessige grunner 
til å utføre slike transaksjoner eller gi slike handelsordrer, 
og at transaksjonene og handelsordrene er i samsvar med 
gjeldende praksis på det berørte regulerte marked. En 
sanksjon kan likevel iverksettes dersom vedkommende 
myndighet fastslår at det er en annen — urettmessig 
— årsak til transaksjonene eller handelsordrene.

21) Vedkommende myndighet kan gi retningslinjer 
for spørsmål som omhandles i dette direktiv, f.eks. 
definisjon av innsideinformasjon i forbindelse med 
råvarederivater eller gjennomføringen av definisjonen av 
gjeldende markedspraksis i forbindelse med definisjonen 
av markedsmanipulering. Disse retningslinjene 
bør være i samsvar med direktivets bestemmelser 
og de gjennomføringstiltak som vedtas i henhold til 
komitéframgangsmåten.

22) Medlemsstatene bør kunne velge den mest hensiktsmessige 
metode for fastsettelse av et regelverk for personer som 
utarbeider eller sprer analyser om finansielle instrumenter 
eller utstedere av finansielle instrumenter, eller personer 
som utarbeider eller sprer andre opplysninger med 
anbefaling av eller forslag til en investeringsstrategi, 
herunder hensiktsmessige ordninger for utarbeiding av 
egne regler, som Kommisjonen bør underrettes om.

23) Når utstedere offentliggjør innsideinformasjon på 
nettstedene sine, bør det skje i samsvar med reglene for 
overføring av personopplysninger til tredjestater som 
fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF 
av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer 
i forbindelse med behandling av personopplysninger og 
om fri utveksling av slike opplysninger(2).

(1) EFT L 334 av 18.11.1989, s. 30. (2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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24) Rask og riktig offentliggjøring av opplysninger styrker 
markedets troverdighet, mens selektiv offentliggjøring av 
opplysninger fra utstedernes side kan føre til at investorene 
mister tilliten til finansmarkedenes troverdighet. 
Profesjonelle økonomiske aktører bør bidra til markedets 
troverdighet på ulike måter. Slike tiltak kan for eksempel 
være opprettelse av «grå lister», bruk av «handelsvinduer» 
for følsomme kategorier av medarbeidere, bruk av 
interne atferdsregler og opprettelse av «kinesiske murer» 
mellom enheter i finansinstitusjoner. Slike forebyggende 
tiltak kan bidra til bekjempelse av markedsmisbruk bare 
dersom de håndheves med besluttsomhet og kontrolleres 
nøye. En tilstrekkelig kontroll med håndhevingen vil 
for eksempel innebære at det i de berørte organer 
utpekes tilsynsansvarlige og at uavhengige revisorer 
gjennomfører regelmessige kontroller.

25) Moderne kommunikasjonsmidler gjør det mulig for 
profesjonelle aktører på finansmarkedene og private 
investorer å få mer lik tilgang til økonomiske opplysninger, 
men de øker også faren for spredning av uriktige eller 
villedende opplysninger.

26) Større grad av innsyn i transaksjoner som utføres av 
personer med overordnet ansvar hos utstederne og 
eventuelt personer som er nært knyttet til dem, er et 
forebyggende tiltak mot markedsmisbruk. Offentliggjøring 
av slike transaksjoner kan, i det minste på individuelt 
grunnlag, også være en verdifull informasjonskilde for 
investorene.

27) Markedsaktørene bør bidra til å forebygge 
markedsmisbruk og treffe strukturelle tiltak med sikte 
på å forebygge og avsløre markedsmanipulerende 
praksis. Disse tiltakene kan omfatte bestemmelser om 
innsyn i gjennomførte transaksjoner, offentliggjøring 
av alle kursreguleringsavtaler, et rettferdig system 
for sammenstilling av ordrer, innføring av et effektivt 
system for avsløring av avvikende ordrer, tilstrekkelig 
solide ordninger for fastsettelse av referansekurser for 
finansielle instrumenter og klare regler for utsettelse av 
transaksjonene.

28) Dette direktiv bør tolkes og gjennomføres av 
medlemsstatene på en måte som er i samsvar med kravene 
til et effektivt regelverk, for å beskytte interessene 
til innehavere av omsettelige verdipapirer som gir 
stemmerett i et selskap (eller som kan få slike rettigheter 
som følge av utøvelse av rettigheter eller konvertering), 
når selskapet blir gjort til gjenstand for et offentlig 
overtakelsestilbud eller andre foreslåtte endringer i 
kontrollen med selskapet. Dette direktiv er ikke på 
noen måte til hinder for at en medlemsstat innfører eller 
opprettholder tiltak som den finner hensiktsmessig for 
disse formål.

29) Tilgang til innsideinformasjon om et annet selskap og 
bruk av slik informasjon i forbindelse med et offentlig 
overtakelsestilbud for å få kontroll over eller foreslå en 

fusjon med dette selskapet bør ikke i seg selv betraktes 
som innsidehandel.

30) Ettersom en person som erverver eller avhender 
finansielle instrumenter nødvendigvis må ta en avgjørelse 
på forhånd om å erverve eller avhende, bør det å erverve 
eller avhende i seg selv ikke betraktes som bruk av 
innsideinformasjon.

31) Analyser og vurderinger foretatt på grunnlag av 
opplysninger som er offentlig tilgjengelige, kan ikke 
betraktes som innsideinformasjon, og enhver transaksjon 
som foretas på grunnlag av slike analyser og vurderinger, 
kan derfor ikke betraktes som innsidehandel i henhold til 
dette direktiv.

32) Medlemsstatene og Det europeiske system av 
sentralbanker, de nasjonale sentralbanker eller ethvert 
annet offisielt utpekt organ, eller enhver person som 
handler på deres vegne, bør ikke pålegges begrensninger 
med hensyn til penge-, valuta- og statsgjeldsforvaltnings-
politikk.

33) Stabilisering av finansielle instrumenter eller handel med 
egne aksjer i tilbakekjøpsprogrammer kan av økonomiske 
årsaker være lovlig under visse omstendigheter og bør 
derfor ikke i seg selv betraktes som markedsmisbruk. 
Det bør utarbeides felles standarder som kan gi praktiske 
retningslinjer på området.

34) Finansmarkedenes vekst, raskt skiftende forhold og 
en rekke nye produkter og nyvinninger krever at dette 
direktiv får bred anvendelse på de berørte finansielle 
instrumenter og metoder for å sikre troverdigheten til 
Fellesskapets finansmarkeder.

35) For å skape like konkurransevilkår i Fellesskapets 
finansmarkeder må de bestemmelser som omfattes av 
dette direktiv, få en bred geografisk anvendelse. Når 
det gjelder finansielle derivater som ikke er opptatt 
til notering, men som faller inn under dette direktivs 
virkeområde, bør hver medlemsstat ha myndighet til å 
iverksette sanksjoner for handlinger som utføres på dens 
territorium eller utenlands, og som gjelder underliggende 
finansielle instrumenter som er opptatt til notering på et 
regulert marked som ligger i eller driver virksomhet på 
dens territorium, eller som det er sendt inn en anmodning 
om opptak til notering for på et slikt regulert marked. 
Hver medlemsstat bør også ha myndighet til å iverksette 
sanksjoner for handlinger som utføres på dens territorium, 
og som gjelder underliggende finansielle instrumenter 
som er opptatt til notering på et regulert marked i en 
medlemsstat, eller som det er sendt inn en anmodning om 
opptak til notering for på et slikt marked.
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36) Det kan skape forvirring blant økonomiske aktører dersom 
medlemsstatene har mange forskjellige vedkommende 
myndigheter med ulike ansvarsområder. Det bør utpekes 
én vedkommende myndighet i hver medlemsstat som 
i det minste skal ha det endelige ansvar for tilsynet 
med at de bestemmelser som vedtas i henhold til dette 
direktiv overholdes, og for internasjonalt samarbeid. 
En slik myndighet bør ha en administrativ form som 
sikrer at den er uavhengig av økonomiske aktører og 
at interessekonflikter unngås. I samsvar med nasjonal 
lovgivning bør medlemsstatene påse at vedkommende 
myndighet har tilstrekkelige økonomiske midler til 
rådighet. Myndigheten bør ha egnede samrådsordninger i 
forbindelse med mulige endringer i nasjonal lovgivning, 
f.eks. en rådgivende komité sammensatt av representanter 
for utstedere, ytere av finansielle tjenester og forbrukere, 
slik at den er fullt informert om deres synspunkter og 
bekymringer.

37) Det vil sikre et effektivt tilsyn at vedkommende 
myndighet i hver medlemsstat får et felles minstemål av 
effektive virkemidler og myndighet. Markedsdeltakere 
og alle økonomiske aktører bør også på sitt nivå bidra 
til markedets troverdighet. I denne forbindelse utelukker 
ikke utpeking av én enkelt vedkommende myndighet for 
markedsmisbruk samarbeid med eller delegering under 
vedkommende myndighets ansvar til markedsdeltakere, 
for å sikre et effektivt tilsyn med overholdelsen av de 
bestemmelser som vedtas i henhold til dette direktiv.

38) For å sikre at Fellesskapets rammebestemmelser 
om markedsmisbruk er tilstrekkelige, må enhver 
overtredelse av forbudene eller kravene fastsatt i dette 
direktiv raskt avsløres og straffes. For dette formål 
bør sanksjonene være tilstrekkelig avskrekkende, stå i 
forhold til overtredelsen og den oppnådde gevinsten, og 
gjennomføres konsekvent.

39) Når medlemsstatene fastsetter forvaltningsmessige tiltak 
og sanksjoner, bør de være oppmerksomme på behovet 
for at de ulike medlemsstatenes regler har en viss 
ensartethet.

40) Økt virksomhet over landegrensene krever bedre 
samarbeid og omfattende bestemmelser om utveksling 
av opplysninger mellom vedkommende nasjonale 
myndigheter. Organiseringen av tilsynet og av 
undersøkelsesmyndigheten i den enkelte medlemsstat 
bør ikke være til hinder for samarbeidet mellom 
vedkommende nasjonale myndigheter.

41) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, å hindre 
markedsmisbruk i form av innsidehandel og 
markedsmanipulering, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakenes 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 forholds- 
messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 
direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 
dette mål.

42) Tekniske retningslinjer og gjennomføringstiltak for 
reglene fastsatt i dette direktiv kan fra tid til annen 
være nødvendige for å ta hensyn til utviklingen på 
finansmarkedene. Kommisjonen bør derfor ha myndighet 
til å vedta gjennomføringstiltak, forutsatt at disse 
ikke endrer de grunnleggende bestemmelser i dette 
direktiv, og Kommisjonen handler i henhold til dette 
direktivs prinsipper etter samråd med Den europeiske 
verdipapirkomité, nedsatt ved kommisjonsbeslutning  
2001/528/EF(1).

43) Når Kommisjonen utøver sin gjennomføringsmyndighet 
i henhold til dette direktiv, bør den ta hensyn til følgende 
prinsipper:

– behovet for å sikre tillit til finansmarkedene blant 
investorer ved å fremme høye standarder for innsyn i 
disse markedene,

– behovet for å gi investorene et stort utvalg 
konkurrerende investeringsmuligheter samt 
opplysninger og vern tilpasset deres situasjon,

– behovet for å sikre at uavhengige 
reguleringsmyndigheter håndhever reglene på en 
ensartet måte, særlig når det gjelder bekjempelse av 
økonomisk kriminalitet,

– behovet for stor grad av innsyn og samråd med alle 
markedsdeltakere, Europarlamentet og Rådet,

– behovet for å oppmuntre til nyskaping 
i finansmarkedene slik at de blir dynamiske og 
effektive,

– behovet for å sikre markedets troverdighet gjennom 
en tett og streng kontroll med økonomisk nyskaping,

– betydningen av å redusere kapitalkostnaden og øke 
tilgangen til kapital,

– behovet for å opprettholde balansen mellom nytte og 
kostnad på lang sikt for markedsdeltakerne (herunder 
små og mellomstore bedrifter og små investorer) ved 
alle gjennomføringstiltak,

– behovet for å bedre den internasjonale 
konkurranseevnen til EUs finansmarkeder, uten at 
dette berører en hardt tiltrengt utvidelse av det 
internasjonale samarbeid,

(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.
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– behovet for å skape like konkurransevilkår 
for alle markedsdeltakere ved å utarbeide 
fellesskapsbestemmelser hver gang det er 
hensiktsmessig,

– behovet for å respektere forskjellene mellom de 
nasjonale markedene når disse forskjellene ikke i 
utilbørlig grad skader sammenhengen i det indre 
marked,

– behovet for å sikre sammenheng med annet 
fellesskapsregelverk på området, ettersom ubalanse 
med hensyn til opplysninger og mangel på innsyn vil 
kunne skade markedenes virkemåte og framfor alt 
forbrukere og små investorer.

44) I dette direktiv respekteres de grunnleggende rettigheter 
og overholdes de prinsipper som er anerkjent særlig 
i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 
rettigheter, særlig artikkel 11, og artikkel 10 i Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjon. Dette direktiv 
er i den forbindelse ikke på noen måte til hinder for 
at medlemsstatene anvender sine forfatningsregler for 
pressefrihet og ytringsfrihet i mediene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I dette direktiv menes med:

1. «innsideinformasjon»: presise opplysninger som ikke er 
blitt offentliggjort, som direkte eller indirekte berører én 
eller flere utstedere av finansielle instrumenter eller ett 
eller flere finansielle instrumenter, og som sannsynligvis 
merkbart ville kunne påvirke disse finansielle instrumenters 
kurs eller kursen til tilknyttede finansielle derivater dersom 
de ble offentliggjort.

 I forbindelse med råvarederivater er «innsideinformasjon» 
presise opplysninger som ikke er blitt offentliggjort, som 
direkte eller indirekte berører ett eller flere slike derivater, 
og som brukere av markeder der slike derivater omsettes, 
ville forvente å få i samsvar med gjeldende markedspraksis 
på disse markedene.

 For personer som har til oppgave å utføre ordrer med 
hensyn til finansielle instrumenter, er «innsideinformasjon» 
også opplysninger som gis av en kunde og gjelder kundens 
ordrer som ennå ikke er utført, som er presise, som direkte 
eller indirekte berører én eller flere utstedere av finansielle 
instrumenter eller ett eller flere finansielle instrumenter, 
og som sannsynligvis merkbart ville kunne påvirke disse 
finansielle instrumenters kurs eller kursen til tilknyttede 
finansielle derivater dersom de ble offentliggjort.

2. «markedsmanipulering»:

a) transaksjoner eller handelsordrer:

– som gir eller kan forventes å gi uriktige eller 
villedende signaler om tilgangen til, etterspørselen 
etter eller kursen til finansielle instrumenter, eller

– som gjennom én person eller flere personer 
i fellesskap sikrer at kursen til ett eller flere 
finansielle instrumenter ligger på et unormalt eller 
kunstig nivå,

 med mindre den person som har utført transaksjonene 
eller gitt handelsordrene kan godtgjøre at 
vedkommende har hatt rettmessige grunner til å utføre 
slike transaksjoner eller gi slike handelsordrer, og at 
transaksjonene eller handelsordrene er i samsvar med 
gjeldende markedspraksis på det berørte regulerte 
marked,

b) transaksjoner eller handelsordrer der det benyttes 
fingerte planer eller andre former for bedrag eller 
påfunn,

c) spredning gjennom mediene, herunder Internett, 
eller på annen måte av opplysninger som gir eller 
sannsynligvis vil gi uriktige eller villedende signaler 
om finansielle instrumenter, herunder spredning av 
rykter og uriktige eller villedende nyheter, når personen 
som har spredt opplysningene, visste eller burde ha 
visst at de var uriktige eller villedende. Når det gjelder 
journalister som utøver sitt yrke, skal slik spredning av 
opplysninger med forbehold for artikkel 11 vurderes 
under hensyn til de regler som gjelder for deres yrke, 
med mindre disse personene direkte eller indirekte 
oppnår fordeler eller fortjeneste ved å spre de aktuelle 
opplysningene.

 Følgende eksempler tar utgangspunkt i 
hoveddefinisjonen i bokstav a), b) og c) over:

– atferd der én person eller flere personer i fellesskap 
sikrer seg en dominerende stilling når det gjelder 
tilbudet av eller etterspørselen etter et finansielt 
instrument, med den virkning at kjøps- eller 
salgskursen påvirkes direkte eller indirekte eller at 
det skapes andre urimelige handelsvilkår,

– kjøp eller salg av finansielle instrumenter ved 
børsens stengetid slik at investorer som handler på 
grunnlag av sluttkursen villedes,

– utnyttelse av leilighetsvis eller regelmessig tilgang 
til tradisjonelle eller elektroniske medier gjennom 
en meningsytring om et finansielt instrument (eller 
indirekte om utstederen av instrumentet) etter 
på forhånd å ha tatt posisjoner i det berørte 
finansielle instrumentet, for deretter å dra nytte 
av den virkning meningsytringen får på kursen 
til det finansielle instrumentet, uten samtidig å ha 
offentliggjort opplysninger om interessekonflikten 
på en riktig og effektiv måte.

 Definisjonene av markedsmanipulering 
skal tilpasses for å sikre at de kan omfatte 
nye atferdsmønstre som i praksis er 
markedsmanipulering.



23.11.2006 Nr. 58/41EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. «finansielle instrumenter»:

– omsettelige verdipapirer som definert i rådsdirektiv 
93/22/EØF av 10. mai 1993 om investeringstjenester i 
forbindelse med verdipapirer(1),

– andeler i foretak for kollektiv investering,

– pengemarkedsinstrumenter,

– finansielle terminkontrakter, herunder tilsvarende 
instrumenter som avregnes kontant,

– framtidige renteavtaler,

– rente-, valuta- og aksjebytteavtaler,

– opsjoner på å kjøpe eller selge ethvert instrument 
som kommer inn under disse kategoriene, herunder 
tilsvarende instrumenter med kontant oppgjør. I denne 
kategorien inngår særlig valuta- og renteopsjoner,

– råvarederivater,

– ethvert annet instrument som er opptatt til notering på 
et regulert marked i en medlemsstat, eller som det er 
sendt inn en anmodning om opptak til notering for på 
et slikt regulert marked.

4. «regulert marked»: et marked som definert i artikkel 1 nr. 13 
i direktiv 93/22/EØF,

5. «gjeldende markedspraksis»: praksis som med rimelighet 
kan forventes på ett eller flere finansmarkeder, og som godtas 
av vedkommende myndighet i samsvar med retningslinjer 
vedtatt av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 17 nr. 2,

6. «person»: enhver fysisk eller juridisk person,

7. «vedkommende myndighet»: den vedkommende myndighet 
som er utpekt i samsvar med artikkel 11.

For å ta hensyn til utviklingen på finansmarkedene og sikre 
en ensartet anvendelse av dette direktiv i Fellesskapet, skal 
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2 
vedta gjennomføringstiltak for nr. 1, 2 og 3 i denne artikkel.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal forby enhver person nevnt i annet 
ledd som er i besittelse av innsideinformasjon, å bruke 
denne informasjonen til for egen eller tredjemanns regning 
direkte eller indirekte å erverve eller avhende, eller prøve å 
erverve eller avhende, finansielle instrumenter som denne 
informasjonen gjelder.

Første ledd skal gjelde alle personer som er i besittelse av slik 
informasjon

a) fordi de er medlemmer av utsteders administrasjons-, 
ledelses- eller kontrollorganer, eller

b) fordi de sitter med eierandeler i det utstedende foretak, 
eller

c) fordi de har tilgang til informasjonen i forbindelse med sitt 
arbeid, yrke eller verv, eller

d) fordi de driver kriminell virksomhet.

2.  Når personen nevnt i nr. 1 er en juridisk person, skal 
forbudet fastsatt i nevnte nummer også gjelde fysiske personer 
som er med på å treffe avgjørelsen om å foreta transaksjonen 
for den juridiske persons regning.

3.  Denne artikkel skal ikke gjelde transaksjoner som foretas 
for å oppfylle en forfalt forpliktelse til å erverve eller avhende 
finansielle instrumenter, når denne forpliktelsen følger av en 
avtale som ble inngått før den berørte person var i besittelse av 
innsideinformasjon.

Artikkel 3

Hver medlemsstat skal forby de personer som er omfattet av 
forbudet fastsatt i artikkel 2

a) å bringe innsideinformasjon videre til andre, unntatt når 
informasjonen gis i sammenheng med de oppgaver som 
normalt faller inn under vedkommendes arbeid, yrke eller 
verv,

b) å anbefale eller overtale andre til å erverve eller avhende 
finansielle instrumenter som denne informasjonen gjelder, 
på grunnlag av innsideinformasjon.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal påse at artikkel 2 og 3 også får anvendelse 
på alle andre enn personer omhandlet i de nevnte artikler som 
har innsideinformasjon, og som vet eller burde ha visst at det 
dreier seg om innsideinformasjon.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal forby enhver person å bedrive 
markedsmanipulering.

Artikkel 6

1.  Medlemsstatene skal påse at utstedere av finansielle 
instrumenter så snart som mulig informerer offentligheten om 
innsideinformasjon som berører disse utstederne direkte.

Uten at det berører de tiltak som treffes for å overholde 
bestemmelsene i første ledd, skal medlemsstatene 
påse at utstederne i et passende tidsrom offentliggjør all 
innsideinformasjon som de er forpliktet til å offentliggjøre, på 
nettstedene sine.

2.  En utsteder kan, som nevnt i nr. 1, på eget ansvar utsette 
offentliggjøringen av innsideinformasjon for ikke å skade sine 
rettmessige interesser, forutsatt at unnlatelse av offentliggjøring 
ikke kan virke villedende på offentligheten og at utstederen kan 
sikre en fortrolig behandling av informasjonen. Medlemsstatene 
kan kreve at en utsteder umiddelbart underretter vedkommende 
myndighet om sin beslutning om å utsette offentliggjøringen 
av innsideinformasjon.(1) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/64/EF (EFT L 290 av 17.11.2000, s. 27).
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3.  Medlemsstatene skal kreve at dersom en utsteder 
eller en person som handler på dennes vegne eller for 
dennes regning, bringer innsideinformasjon videre til en 
tredjemann i sammenheng med de oppgaver som normalt 
faller inn under vedkommendes arbeid, yrke eller verv, 
som nevnt i artikkel 3 bokstav a), skal denne informasjonen 
offentliggjøres i sin helhet og på en effektiv måte samtidig med 
offentliggjøringen dersom den er tilsiktet, eller så snart som 
mulig dersom den er utilsiktet.

Bestemmelsene i første ledd skal ikke gjelde dersom mottakeren 
av informasjonen er pålagt taushetsplikt, uavhengig av om 
denne plikten er fastsatt ved lov, regler, vedtekter eller en 
avtale.

Medlemsstatene skal kreve at utstederne eller personer som 
handler på deres vegne eller for deres regning, utarbeider en 
liste over de personer som arbeider for dem, både med og 
uten arbeidsavtale, og som har tilgang til innsideinformasjon. 
Utstedere og personer som handler på deres vegne eller for 
deres regning, skal jevnlig ajourføre listen og oversende den til 
vedkommende myndighet på dennes anmodning.

4.  Personer med overordnet ansvar hos en utsteder av 
finansielle instrumenter og eventuelt personer som er nært 
knyttet til dem, skal i det minste underrette vedkommende 
myndighet om transaksjoner som de utfører for egen regning, 
og som gjelder aksjer hos den nevnte utstederen, eller finansielle 
derivater eller andre finansielle instrumenter i tilknytning til 
dem. Medlemsstatene skal påse at offentligheten raskest mulig 
får lett tilgang til opplysninger om slike transaksjoner, i det 
minste på individuelt grunnlag.

5.  Medlemsstatene skal påse at det finnes et hensiktsmessig 
regelverk som sikrer at de personer som utarbeider eller 
sprer analyser om finansielle instrumenter, eller utstedere 
av finansielle instrumenter og personer som utarbeider eller 
sprer andre opplysninger med anbefaling av eller forslag 
til en investeringsstrategi beregnet på distribusjonskanaler 
eller offentligheten, utviser rimelig aktsomhet for å sikre at 
slike opplysninger framstilles riktig og opplyser om egne 
interesser eller interessekonflikter med hensyn til de finansielle 
instrumenter opplysningene gjelder. Detaljerte opplysninger 
om slikt regelverk skal meddeles Kommisjonen.

6.  Medlemsstatene skal påse at markedsaktørene vedtar 
strukturelle tiltak med sikte på å forebygge og avsløre 
markedsmanipulerende praksis.

7.  For å sikre overholdelse av nr. 1-5 kan vedkommende 
myndighet treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
offentligheten blir riktig informert.

8.  Offentlige institusjoner som sprer statistikk som merkbart 
vil kunne påvirke finansmarkedene, skal spre dem på en riktig 
og åpen måte.

9.  Medlemsstatene skal kreve at enhver person som i 
sitt yrke foretar transaksjoner med finansielle instrumenter, 
umiddelbart underretter vedkommende myndighet dersom 
personen har rimelig grunn til mistanke om at en transaksjon 
utgjør innsidehandel eller markedsmanipulering.

10.  For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 
finansmarkedene og sikre en ensartet anvendelse av dette 
direktiv, skal Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 17 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak som gjelder:

– tekniske vilkår for offentliggjøring av innsideinformasjon 
som nevnt i nr. 1 og 3,

– tekniske vilkår for å utsette offentliggjøring av 
innsideinformasjon som nevnt i nr. 2,

– tekniske vilkår for å fremme en felles metode ved 
gjennomføringen av nr. 2 annet punktum,

– vilkårene som gjelder for utstedere eller personer som 
handler på deres vegne, når de skal utarbeide en liste 
over personer som arbeider for dem og har tilgang til 
innsideinformasjon, som nevnt i nr. 3, samt vilkårene for 
ajourføring av slike lister,

– de kategorier personer som er underlagt opplysningsplikt, 
som nevnt i nr. 4, og de kjennetegn ved en transaksjon, 
herunder dens størrelse, som utløser denne plikten samt 
de tekniske vilkår for underretning av vedkommende 
myndighet,

– tekniske vilkår for de ulike kategorier personer nevnt i nr. 
5 med sikte på en riktig framlegging av analyser og andre 
opplysninger med anbefaling av en investeringsstrategi, og 
offentliggjøring av særlige interesser eller interessekonflikter 
som omhandlet i nr. 5. I forbindelse med slike vilkår skal 
det tas hensyn til de regler som gjelder for journalistyrket, 
herunder utarbeiding av egne regler,

– tekniske vilkår for når de personene som er nevnt i nr. 9 
skal underrette vedkommende myndighet.

Artikkel 7

Dette direktiv gjelder ikke transaksjoner som foretas av 
en medlemsstat, Det europeiske system av sentralbanker, 
nasjonale sentralbanker eller ethvert annet offisielt utpekt 
organ, eller enhver person som handler på deres vegne, som 
følge av penge-, valuta- eller statsgjeldsforvaltningspolitikk
. Medlemsstatene kan utvide dette unntak til å omfatte sine 
delstater eller tilsvarende lokale administrative enheter når det 
gjelder deres statsgjeldsforvaltning.
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Artikkel 8

Forbudene fastsatt i dette direktiv får ikke anvendelse på 
handel med egne aksjer i tilbakekjøpsprogrammer eller på 
stabilisering av et finansielt instrument, forutsatt at handelen 
foretas i samsvar med de gjennomføringstiltak som er vedtatt 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2.

Artikkel 9

Dette direktiv får anvendelse på ethvert finansielt instrument 
som er opptatt til notering på et regulert marked i minst én 
medlemsstat, eller som det er sendt inn en anmodning om 
opptak til notering for på et slikt marked, uavhengig av om 
selve transaksjonen faktisk finner sted på dette markedet.

Artikkel 2, 3 og 4 får også anvendelse på ethvert finansielt 
instrument som ikke er opptatt til notering på et regulert 
marked i en medlemsstat, men som har en verdi som avhenger 
av et finansielt instrument som nevnt i nr. 1.

Artikkel 6 nr. 1-3 får ikke anvendelse på utstedere som ikke 
har anmodet om eller godkjent opptak av sine finansielle 
instrumenter til notering på et regulert marked i en 
medlemsstat.

Artikkel 10

Hver medlemsstat skal anvende de forbud og påbud som er 
fastsatt i dette direktiv, på

a) handlinger som utføres på eget territorium eller utenlands, 
og som gjelder finansielle instrumenter som er opptatt til 
notering på et regulert marked som ligger i eller driver 
virksomhet på dens territorium, eller som det er sendt 
inn en anmodning om opptak til notering for på et slikt 
marked,

b) handlinger som utføres på eget territorium, og som gjelder 
finansielle instrumenter som er opptatt til notering på et 
regulert marked i en medlemsstat, eller som det er sendt 
inn en anmodning om opptak til notering for på et slikt 
marked.

Artikkel 11

Uten at det berører rettsmyndighetenes myndighet skal hver 
medlemsstat utpeke en enkelt forvaltningsmyndighet med 
myndighet til å sikre anvendelsen av bestemmelser vedtatt i 
henhold til dette direktiv.

Medlemsstatene skal utarbeide effektive ordninger og 
framgangsmåter for samråd med markedsdeltakerne om 
eventuelle endringer i nasjonal lovgivning. Disse ordningene 
kan omfatte rådgivende komiteer for hver vedkommende 
myndighet der sammensetningen så langt som mulig bør 
gjenspeile markedsdeltakernes mangfold, enten det gjelder 
utstedere, ytere av finansielle tjenester eller forbrukere.

Artikkel 12

1.  For å kunne utføre sine oppgaver skal vedkommende 
myndighet gis all nødvendig tilsyns- og undersøkelsesmyndighet. 
Den skal utøve denne myndighet

a) direkte eller

b) i samarbeid med andre myndigheter eller markedsdeltakere, 
eller

c) på eget ansvar ved delegering til slike myndigheter eller 
markedsdeltakere, eller

d) etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter.

2.  Med forbehold for artikkel 6 nr. 7 skal den myndighet 
som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel utøves i samsvar med 
nasjonal lovgivning og minst omfatte retten til å

a) få tilgang til ethvert dokument i enhver form og motta en 
kopi av det,

b) innhente opplysninger fra en hvilken som helst person, 
herunder personer som senere deltar i videreformidling 
av ordrer eller gjennomføring av de berørte transaksjoner, 
samt disse personenes fullmaktsgivere, og eventuelt 
innkalle dem til høring,

c) foreta inspeksjoner på stedet,

d) kreve opplysninger om eksisterende telefonsamtaler og 
datatrafikk,

e) kreve opphør av enhver praksis som strider mot de 
bestemmelser som er vedtatt for å gjennomføre dette 
direktiv,

f) stanse handelen med berørte finansielle instrumenter,

g) anmode om frysing og/eller beslaglegging av aktiva,

h) anmode om at det nedlegges et midlertidig forbud mot 
yrkesvirksomhet.

3.  Denne artikkel skal ikke berøre nasjonale lov-
bestemmelser om taushetsplikt.

Artikkel 13

Taushetsplikten skal gjelde alle personer som arbeider eller har 
arbeidet for vedkommende myndighet, eller enhver myndighet 
eller markedsdeltaker som vedkommende myndighet har 
delegert myndighet til, herunder revisorer eller sakkyndige 
som opptrer på vegne av vedkommende myndighet. De 
opplysninger som omfattes av taushetsplikten, kan ikke gis 
videre til noen annen person eller myndighet, unntatt når dette 
skjer i henhold til lovbestemmelser.

Artikkel 14

1.  Uten at det berører medlemsstatenes rett til å iverksette 
strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene, i samsvar 
med nasjonal lovgivning, sikre at det kan treffes egnede 
forvaltningsmessige tiltak eller iverksettes administrative 
sanksjoner mot ansvarlige personer når bestemmelser som er 
vedtatt for å gjennomføre dette direktiv, ikke er blitt overholdt. 
Medlemsstatene skal sikre at disse tiltakene er virkningsfulle, 
står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende.
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2.  Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2 skal 
Kommisjonen av informasjonshensyn utarbeide en liste over 
de forvaltningsmessige tiltak og sanksjoner som er nevnt i 
nr. 1.

3.  Medlemsstatene skal vedta de sanksjoner som skal 
iverksettes ved manglende samarbeid ved en undersøkelse i 
henhold til artikkel 12.

4.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndighet 
kan offentliggjøre alle tiltak og sanksjoner som vil bli anvendt 
ved overtredelse av de bestemmelser som er vedtatt for å 
gjennomføre dette direktiv, med mindre slik offentliggjøring 
kan skape alvorlig uro på finansmarkedene eller påføre de 
berørte parter uforholdsmessig stor skade.

Artikkel 15

Medlemsstatene skal påse at vedkommende myndighets 
beslutninger kan klages inn for en domstol. 

Artikkel 16

1.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide når det 
er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver 
og utøve den myndighet de har i henhold til dette direktiv 
eller nasjonal lovgivning. Vedkommende myndigheter skal 
bistå vedkommende myndigheter i andre medlemsstater. 
De skal særlig utveksle opplysninger og samarbeide om 
undersøkelser.

2.  Vedkommende myndigheter skal på anmodning 
umiddelbart formidle alle opplysninger som kreves for det 
formål som er nevnt i nr. 1. Om nødvendig skal vedkommende 
myndigheter som mottar en slik anmodning, umiddelbart 
treffe de nødvendige tiltak for å samle inn de ønskede 
opplysningene. Dersom vedkommende anmodede myndighet 
ikke er i stand til å gi opplysningene umiddelbart, skal den 
underrette vedkommende anmodende myndighet om årsaken 
til dette. Opplysninger gitt på denne måten skal omfattes 
av den taushetsplikt som gjelder for personer som arbeider 
eller har arbeidet for vedkommende myndigheter som mottar 
opplysningene.

Vedkommende myndigheter kan nekte å etterkomme en 
anmodning om opplysninger

– når oversendelsen av opplysningene kan være til skade 
for suverenitet, sikkerhet eller offentlig orden i den 
medlemsstat som anmodes om opplysninger,

– når det hos myndighetene i den medlemsstat som anmodes 
om opplysninger, allerede er innledet rettergang for de 
samme forhold og mot de samme personer, eller

– når disse personene allerede har fått en endelig dom for de 
samme forhold i den berørte medlemsstat.

I slike tilfeller skal de underrette vedkommende anmodende 
myndighet om dette og gi så detaljerte opplysninger som mulig 
om rettergangen eller dommen.

Med forbehold for traktatens artikkel 226 kan en vedkommende 
myndighet hvis anmodning om opplysninger ikke etterkommes 

innen rimelig tid eller hvis anmodning om opplysninger av- 
vises, bringe dette inn for Komiteen av europeiske verdipapir-
tilsyn, der saken vil bli drøftet med sikte på å finne en rask og 
effektiv løsning.

Med forbehold for de plikter som i forbindelse med rettergang 
i straffesaker påhviler myndighetene, kan vedkommende 
myndigheter som mottar opplysninger i henhold til nr. 1, 
bruke dem bare i sammenheng med at de utfører oppgaver 
som omfattes av dette direktivs virkeområde, og i forbindelse 
med forvaltningssaker eller rettergang i tilknytning til disse 
oppgaver. Når vedkommende myndighet som har oversendt 
opplysningene gir tillatelse til det, kan den myndighet som 
mottar opplysningene likevel bruke dem for andre formål, eller 
oversende dem til vedkommende myndigheter i andre stater.

3.  Når en vedkommende myndighet er overbevist om at 
handlinger som er i strid med dette direktiv, utføres eller er blitt 
utført på en annen medlemsstats territorium, eller at handlinger 
påvirker finansielle instrumenter som omsettes på et regulert 
marked som ligger i en annen medlemsstat, skal den underrette 
vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten om dette 
på en mest mulig nøyaktig måte. Vedkommende myndighet 
i den andre medlemsstaten skal treffe hensiktsmessige tiltak. 
Den skal underrette vedkommende myndighet som har gitt 
meldingen, om resultatet, og i den grad det er mulig også 
om viktige forhold i sakens videre utvikling. Dette nummer 
skal ikke berøre myndigheten til vedkommende myndighet 
som har oversendt opplysningene. De myndigheter i de ulike 
medlemsstater som er vedkommende myndigheter i henhold 
til artikkel 10, skal rådspørre hverandre om den foreslåtte 
oppfølging av tiltakene.

4.  Vedkommende myndighet i en medlemsstat kan anmode 
om at vedkommende myndighet i en annen medlemsstat 
gjennomfører en undersøkelse på sistnevnte medlemsstats 
territorium.

Den kan dessuten be om tillatelse til å la noen av sine egne 
medarbeidere bistå vedkommende myndighet i den andre 
medlemsstaten ved undersøkelsen.

Det er imidlertid den medlemsstat på hvis territorium 
undersøkelsen utføres, som har ansvaret for den overordnede 
kontroll med hele undersøkelsen.

Vedkommende myndigheter kan nekte å etterkomme en 
anmodning om at det utføres en undersøkelse som fastsatt 
i første ledd, eller en anmodning om at deres medarbeidere 
følges av medarbeiderne til vedkommende myndighet i en 
annen medlemsstat som fastsatt i annet ledd, dersom en slik 
undersøkelse kan være til skade for suverenitet, sikkerhet 
eller offentlig orden i den berørte medlemsstat, eller dersom 
det allerede er innledet rettergang for de samme forhold 
og mot de samme personer ved den berørte medlemsstats 
myndigheter, eller dersom disse personer allerede har fått en 
endelig dom for de samme forhold i den berørte medlemsstat. 
I slike tilfeller skal de underrette vedkommende anmodende 
myndighet om dette og gi så detaljerte opplysninger som mulig 
om rettergangen eller dommen.
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Med forbehold for traktatens artikkel 226 kan en vedkommende 
myndighet hvis anmodning om å innlede en undersøkelse 
eller hvis anmodning om tillatelse til å la sine tjenestemenn 
følge tjenestemennene til vedkommende myndighet i den 
andre medlemsstaten, ikke etterkommes innen en rimelig frist 
eller avvises, bringe dette inn for Komiteen av europeiske 
verdipapirtilsyn, der saken vil bli drøftet med sikte på å finne 
en rask og effektiv løsning.

5.  Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2 skal 
Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak med hensyn 
til framgangsmåter for utveksling av opplysninger og 
undersøkelser over landegrensene som nevnt i denne artikkel.

Artikkel 17

1.  Kommisjonen skal bistås av Den europeiske 
verdipapirkomité nedsatt ved beslutning 2001/528/EF (heretter 
kalt «komiteen»).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 
i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det 
tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8, 
forutsatt at gjennomføringstiltakene som vedtas etter denne 
framgangsmåten ikke endrer de grunnleggende bestemmelser i 
dette direktiv.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

4.  Med forbehold for de gjennomføringstiltak som 
allerede er vedtatt, skal anvendelsen av dette direktivs 
bestemmelser om vedtakelse av tekniske regler og beslutninger 
etter framgangsmåten i nr. 2, opphøre fire år etter at dette 
direktiv er trådt i kraft. Etter forslag fra Kommisjonen kan 
Europaparlamentet og Rådet fornye de berørte bestemmelser 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, og for 
dette formål skal de gjennomgå dem før utløpet av tidsrommet 
nevnt ovenfor.

Artikkel 18

Medlemsstatene skal innen 12. oktober 2004 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

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

Artikkel 19

Artikkel 11 skal ikke berøre en medlemsstats mulighet til 
å iverksette særskilte juridiske og administrative ordninger 
for oversjøiske europeiske territorier der medlemsstaten har 
ansvar for forbindelser med tredjestater.

Artikkel 20

Direktiv 89/592/EØF samt artikkel 68 nr. 1 og artikkel 81 nr. 1 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/EF av 28. mai 2001 
om vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en 
fondsbørs og opplysninger som skal offentliggjøres om disse 
verdipapirene(1), oppheves med virkning fra dette direktivs 
ikrafttredelse.

Artikkel 21

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

Artikkel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. PAPANDREOU

 President Formann

(1) EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1.
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KOMMISJONSBESLUTNING

av 24. juli 2003

om minstetilbudet av leide samband med harmoniserte egenskaper og tilhørende standarder omhandlet i  
artikkel 18 i direktivet om leveringspliktige tjenester(*)

(2003/548/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til 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), særlig artikkel 18 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 18 nr. 3 i direktivet om leveringspliktige 
tjenester er det fastsatt at minstetilbudet av leide samband 
med harmoniserte egenskaper og tilhørende standarder 
skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende 
som en del av listen over standarder nevnt i artikkel 
17 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 
7.  mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske 
kommunikasjonsnett og –tjenester (rammedirektivet)(2).

2) Minstetilbudet av leide samband ble definert i vedlegg II 
til rådsdirektiv 92/44/EØF av 5. juni 1992 om anvendelse 
av vilkår for tilgang til åpne telenett på leide samband(3), 
sist endret ved kommisjonsvedtak 98/80/EF(4). Nevnte 
direktiv ble opphevet ved rammedirektivet med virkning 
fra 25. juli 2003.

3) Ved denne beslutning sikres videreføring av det rettslige 
grunnlaget for minstetilbudet av leide samband, med 
henblikk på gjennomføring av de relevante bestemmelser 
i rammedirektivet og i direktivet om leveringspliktige 
tjenester. Minstetilbudet av leide samband i denne beslut-
ning er det samme som i direktiv 92/44/EØF, bortsett fra 
at henvisningene til europeiske telekommunikasjons-
standarder (ETS) er erstattet med henvisninger til euro-
peiske standarder (EN), som avtalt med Det europeiske 

standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner i 2001. 
Leide samband som oppfyller de tidligere ETS-standar-
dene, bør likevel fortsatt anses å være i samsvar med 
kravene til minstetilbud av leide samband.

4) Ved denne beslutning fastsettes minstetilbudet av leide 
samband med harmoniserte egenskaper og tilhørende 
standarder, og beslutningen utgjør en integrert del av 
listen over standarder offentliggjort i samsvar med 
artikkel 17 i rammedirektiv 2002/21/EF. Den nåværende 
utgaven av listen over standarder, som inneholder 
bare frivillige bestemmelser, ble offentliggjort i Den 
europeiske unions tidende i desember 2002(5). På grunn 
av ulikheter når det gjelder framgangsmåte og juridisk 
virkning, er det hensiktsmessig å skille de kapitler i listen 
over standarder som omfatter bindende bestemmelser 
i denne beslutning, fra de kapitlene som omfatter bare 
frivillige bestemmelser.

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Minstetilbudet av leide samband med harmoniserte egenskaper 
og tilhørende standarder er oppført i vedlegget.

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

2006/EØS/58/12

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 25.7.2003, s. 43, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 7.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. 
(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 
(3) EFT L 165 av 19.6.1992, s. 27. 
(4) EFT L 14 av 20.1.1998, s. 27. (5) EFT C 331 av 31.12.2002, s. 32. 
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VEDLEGG

LISTE OVER STANDARDER OG/ELLER SPESIFIKASJONER FOR ELEKTRONISKE 
KOMMUNIKASJONSNETT OG -TJENESTER SAMT TILHØRENDE RESSURSER OG TJENESTER

Obligatorisk del

Fastsettelse av minstetilbud av leide samband

1. Formål

 I denne publikasjonen fastsettes minstetilbudet av leide samband med harmoniserte egenskaper og tilhørende 
standarder omhandlet i artikkel 18 i direktiv 2002/22/EF (direktivet om leveringspliktige tjenester).

 Denne listen utgjør en del av listen over standarder nevnt i artikkel 17 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

 Denne publikasjonen kommer i tillegg til listen over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester samt tilhørende ressurser offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende i 
desember 2002(1).

2. Tekniske standarder

 Standardene nevnt i denne publikasjonen er ETSI-dokumenter etter den nåværende ETSI-nomenklaturen. I henhold 
til «ETSI-direktivene»(2) defineres disse produktene som følger:

 Europeisk standard (telekommunikasjonsserien), EN: Et ETSI-dokument som inneholder normative bestemmelser 
godkjent for offentliggjøring i en prosess der de nasjonale standardiseringsorganisasjoner og/eller nasjonale ETSI-
delegasjoner deltar, med følger for stillstand og innarbeiding i nasjonal lovgivning.

 Harmonisert standard: En europeisk standard (EN) (telekommunikasjonsserien) som ETSI har fått mandat fra 
Europakommisjonen til å utarbeide i henhold til direktiv 98/48/EF (siste endring av rådsdirektiv 83/189/EØF), og 
som er utarbeidet i henhold til gjeldende vesentlige krav i «ny metode»-direktivet og som det er offentliggjort en 
henvisning til i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

 Den versjonen av standardene som det er vist til i denne listen, er den versjonen som er gyldig på det tidspunkt da 
listen offentliggjøres.

3. De oppførte dokumenter kan bestilles fra følgende adresser

 ETSI Publication Office(3)

 Postadresse:  F-06921 Sophia Antipolis Cedex France

 Tlf: (33) 492 94 42 41 eller
  (33) 492 94 42 58

 Faks: (33) 493 95 81 33

 E-post: publications@etsi.fr

 Nettsted: http://www.etsi.fr

4. Henvisninger til Den europeiske unions regelverk

 I listen vises det til følgende rettsakter som finnes på http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/
regulatory/index_en.htm:

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33),

— 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) 
(EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51).

(5) EFT C 331 av 31.12.2002, s. 32. 
(1) Finnes på http://portal.etsi.org/directives/.
(2) ETSI-dokumenter kan også nedlastes fra følgende adresse: (http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp).

 mailto:publications@etsi.fr 
 http://www.etsi.fr 
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/index_en.htm:
http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/index_en.htm:
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Fastsettelse av minstetilbudet av leide samband med harmoniserte egenskaper og tilhørende standarder

ANALOGE LEIDE SAMBAND

Type leid samband Henvisning Merknader

Talebåndbredde med vanlig kvalitet 
analog(a)

– 2-tråds: ETSI EN 300 448

   eller

– 4-tråds: ETSI EN 300 451

Bestemmelser om tilknytning og 
nettgrensesnittsbeskrivelse

Talebåndbredde – 2-tråds: ETSI EN 300 449

   eller

– 4-tråds: ETSI EN 300 452

Bestemmelser om tilknytning og 
nettgrensesnittsbeskrivelse

(a) Leide samband som oppfyller kravene i ETS 300 448 (2-tråds) eller ETS 300 451 (4-tråds), anses å være i 
samsvar med kravene til denne type leide samband. 

(b) Leide samband som oppfyller kravene i ETS 300 449 (2-tråds) eller  ETS 300 452 (4-tråds), anses å være i 
samsvar med kravene til denne type leide samband.

Type leid samband Henvisning Merknader

64 kbit/s (c) – ETSI EN 300 288

– ETSI EN 300 289

Nettgrensesnittsbeskrivelse

Bestemmelser om tilknytning

2 048 kbit/s – E1 (ustrukturert)(d) – ETSI EN 300 418

– ETSI EN 300 247

Nettgrensesnittsbeskrivelse

Bestemmelser om tilknytning

2 048 kbit/s – E1 (strukturert)(e) – ETSI EN 300 418

– ETSI EN 300 419

Nettgrensesnittsbeskrivelse

Bestemmelser om tilknytning

(c) Leide samband som oppfyller kravene i ETS 300 288, ETS 300 288/A1 og ETS 300 289, anses å være isamsvar med kravene til 
denne type leide samband.

(d) Leide samband som oppfyller kravene i ETS 300 418, ETS 300 247 og ETS 300 247/A1, anses å være isamsvar med kravene til 
denne type leide samband.

(e) Leide samband som oppfyller kravene i ETS 300 418 og ETS 300 419, anses for å være i samsvar med kravene til denne type leide 
samband.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1644/2003

av 22. juli 2003

om endring av forordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Revisjonsretten(2),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Visse bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et 
europeisk sjøsikkerhetsbyrå(5) bør bringes i samsvar med 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 
2002 om finansreglementet som får anvendelse på De 
europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(6) (heretter 
kalt det alminnelige finansreglement), særlig artikkel 
185.

2) De alminnelige prinsipper og begrensninger som styrer 
utøvelsen av retten til tilgang til dokumenter i henhold 
til traktatens artikkel 255, er fastsatt i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr.1049/2001 av 30. mai 2001 
om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 
Kommisjonens dokumenter(7).

3) Da forordning (EF) nr. 1049/2001 ble vedtatt, ble de tre 
institusjonene i en felles erklæring enige om at byråene 
og lignende organer skulle ha regler som er i samsvar 
med reglene i nevnte forordning.

4) De bestemmelser som er nødvendige for at forordning 
(EF) nr. 1049/2001 kan få anvendelse på Det europeiske 
sjøsikkerhetsbyrå, bør derfor inntas i forordning (EF) 
nr. 1406/2002, samt en bestemmelse om klageadgangen 
ved avslag på en anmodning om tilgang til dokumenter.

5) Forordning (EF) nr. 1406/2002 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1406/2002 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4

a) skal nr. 1 lyde:

 «1.  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang 
til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens 
dokumenter(*) får anvendelse på byråets dokumenter.

 ____________
 (*) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.»

b) skal nr. 3 lyde:

 «3.  Styret skal vedta de praktiske gjennomføringsregler 
for forordning (EF) nr. 1049/2001 innen seks måneder 
etter ikrafttredelsen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1644/2003 av 22. juli 2003 
om endring av forordning (EF) nr. 1406/2002 om 
opprettelsen av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå(**).

 _____________
 (**) EFT L 245 av 29.9.2003, s. 10.»

2006/EØS/58/13

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 245 av 29.9.2003, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 8.

(1) EFT C 331 E av 31.12.2002, s. 87.
(2) EFT C 285 av 21.11.2002, s. 4.
(3) EUT C 85 av 8.4.2003, s. 64.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 22. oktober 2002 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT), Rådets felles holdning av 3. juni 2003 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT) og europaparlamentsbeslutning av 1. juli 2003.

(5) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1.
(6) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1; rettelse i EFT L 25 av 30.1.2003, s. 43.
(7) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
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c) skal nytt nr. 5 lyde:

 «5.  Vedtak gjort av byrået i henhold til artikkel 8 
i forordning (EF) nr. 1049/2001 kan danne grunnlag 
for en klage til ombudet eller bringes inn for De 
europeiske fellesskaps domstol på vilkårene fastsatt i 
henholdsvis artikkel 195 og 230 i EF-traktaten.»

2. Artikkel 10 nr. 2 bokstav b) skal lyde:

«b) vedta årsrapporten om byråets virksomhet og senest 
15. juni oversende den til Europaparlamentet, Rådet, 
Kommisjonen, Revisjonsretten og medlemsstatene.

 Byrået skal årlig oversende budsjettmyndigheten alle 
opplysninger som har betydning for resultatet av 
vurderingen.»

3. I artikkel 18

a) skal nr. 3, 4, 5 og 6 lyde:

 «3.  Den daglige lederen skal utarbeide et overslag 
over byråets inntekter og utgifter for kommende 
regnskapsår og oversende det til styret sammen med et 
utkast til stillingsoversikt.

 4.  Inntekter og utgifter skal være i balanse.

 5.  Styret skal hvert år på grunnlag av et utkast 
til overslag over inntekter og utgifter utarbeide et 
overslag over byråets inntekter og utgifter for det 
kommende regnskapsår.

 6.  Overslaget, som skal omfatte et utkast 
til stillingsoversikt sammen med et foreløpig 
arbeidsprogram, skal senest 31. mars oversendes av 
styret til Kommisjonen og til de stater som Fellesskapet 
har inngått avtaler med i samsvar med artikkel 17.»

b) Følgende ledd tilføyes:

 «7.  Kommisjonen skal oversende overslaget 
til Europaparlamentet og Rådet (heretter kalt 
budsjettmyndigheten) sammen med det foreløpige 
forslaget til Den europeiske unions alminnelige 
budsjett.

 8. På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen 
innta i det foreløpige forslaget til Den europeiske 
unions alminnelige budsjett de overslag den anser 
nødvendige for stillingsoversikten og det tilskudd som 
skal ytes over det alminnelige budsjett, og framlegge 
dette for budsjettmyndigheten i samsvar med traktatens 
artikkel 272.

 9.  Budsjettmyndigheten skal godkjenne bevilgning-
ene i form av tilskudd til byrået.

 Budsjettmyndigheten skal vedta byråets 
stillingsoversikt.

 10.  Budsjettet skal vedtas av styret. Det blir endelig 
etter at Den europeiske unions alminnelige budsjett er 
endelig vedtatt. Det skal eventuelt justeres tilsvarende.

 11. Styret skal snarest mulig underrette 
budsjettmyndigheten om ethvert prosjekt det har 
til hensikt å gjennomføre som kan få betydelige 
økonomiske følger for finansieringen av budsjettet, 
særlig om ethvert prosjekt i tilknytning til eiendom, 
f.eks. leie eller kjøp av bygninger. Det skal underrette 
Kommisjonen om dette.

 Dersom en enhet innen budsjettmyndigheten har gitt 
melding om at den har til hensikt å avgi en uttalelse, 
skal den oversende sin uttalelse til styret innen en frist 
på seks uker fra datoen for meldingen av prosjektet.»

4. Artikkel 19 skal lyde:

«Artikkel 19

Gjennomføring og kontroll av budsjettet

 1.  Daglig leder skal gjennomføre byråets budsjett.

 2. Innen 1. mars etter avslutningen av hvert regnskapsår 
skal byråets regnskapsfører oversende det foreløpige 
regnskapet til Kommisjonens regnskapsfører sammen 
med en rapport om budsjett- og økonomistyringen i 
regnskapsåret. Kommisjonens regnskapsfører skal 
konsolidere de foreløpige regnskapene for institusjonene 
og desentraliserte organer i samsvar med artikkel 128 i det 
alminnelige finansreglement.

 3.  Innen 31. mars etter avslutningen av hvert 
regnskapsår skal Kommisjonens regnskapsfører oversende 
Revisjonsretten byråets foreløpige regnskap sammen 
med en rapport om budsjett- og økonomistyringen i 
regnskapsåret. Rapporten om budsjett- og økonomistyringen 
i regnskapsåret skal også oversendes Europaparlamentet 
og Rådet.

 4.  Ved mottakelsen av Revisjonsrettens merknader 
til byråets foreløpige regnskap i henhold til artikkel 129 
i finansreglementet, skal daglig leder på eget ansvar 
utarbeide byråets endelige regnskap og framlegge det for 
styret for uttalelse.
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 5.  Styret skal avgi uttalelse om byråets endelige 
regnskap.

 6.  Daglig leder skal innen 1. juli etter avslutningen 
av hvert regnskapsår, oversende det endelige regnskapet 
til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen og 
Revisjonsretten, sammen med styrets uttalelse.

 7.  Det endelige regnskapet skal offentliggjøres.

 8.  Daglig leder skal innen 30. september sende 
Revisjonsretten et svar på dens merknader. Svaret skal 
også sendes til styret.

 9.  Daglig leder skal framlegge for Europaparlamentet, på 
anmodning fra dette, alle opplysninger som er nødvendige 
for at framgangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet for 
det aktuelle regnskapsåret skal kunne gjennomføres på en 
tilfredsstillende måte, som fastsatt i artikkel 146 nr. 3 i det 
alminnelige finansreglement.

 10.  Europaparlamentet skal etter rekommandasjon fra 
Rådet, som skal treffe sin beslutning med kvalifisert 
flertall, før 30. april i år N + 2 meddele byråets daglige 
leder ansvarsfrihet for gjennomføringen av budsjettet for 
år N.»

5. Artikkel 21 skal lyde:

«Artikkel 21

Finansielle bestemmelser

Det finansreglement som får anvendelse på byrået, 
skal vedtas av styret etter samråd med Kommisjonen. 
Det kan ikke avvike fra kommisjonsforordning (EF, 
Euratom) nr. 2343/2002 av 19. november 2002 om det 
finansielle rammereglement for organene nevnt i artikkel 
185 i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om 
finansreglementet som får anvendelse på De europeiske 
fellesskaps alminnelige budsjett(*), med mindre byråets 
drift særlig krever dette og Kommisjonen på forhånd har 
gitt samtykke.
_______________
(*) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72; rettelse i EFT L 2 av 

7.1.2003, s. 39.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den første dag i måneden etter at 
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. ALEMANNO

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/42/EF
av 13. juni 2003

om rapportering av hendelser innen sivil luftfart(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av forlikskomiteens felles forslag av 9. april 2003, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ulykkesfrekvensen innen sivil luftfart har vært temmelig 
konstant i den siste tiårsperioden. Det er likevel grunn til 
å frykte at den forventede trafikkøkningen kan føre til en 
økning i antallet ulykker i den nærmeste framtid.

2) Formålet med rådsdirektiv 94/56/EF av 21. november 
1994 om fastsettelse av de grunnleggende prinsipper 
for undersøkelse av ulykker og hendelser innen sivil 
luftfart(4) er å forebygge ulykker ved å fremme rask 
gjennomføring av undersøkelser.

3) Erfaringer viser at det ofte før en ulykke inntreffer har 
vært en rekke hendelser og mangler som har vist at det 
forelå en sikkerhetsrisiko.

4) For at det skal være mulig å bedre sikkerheten innen sivil 
luftfart, kreves det bedre kunnskaper om disse hendelsene 
for å lette analyse og overvåking av utviklingen slik at det 
kan iverksettes utbedringstiltak.

5) En hendelse som omfatter et luftfartøy som er registrert 
i en medlemsstat, eller flys av et foretak som er etablert 
i en medlemsstat, bør rapporteres selv om den inntreffer 
utenfor Fellesskapets territorium.

6) Hver medlemsstat bør innføre ordninger for obligatorisk 
rapportering.

7) Ulike personalkategorier innen sivil luftfart observerer 
hendelser som kan være interessante med tanke på 
forebygging av ulykker, og bør derfor rapportere dem.

8) Mulige farer vil kunne oppdages langt mer effektivt 
dersom det utveksles opplysninger om slike hendelser.

9) Det er nødvendig med programvare til støtte for utveksling 
av opplysninger mellom ulike systemer.

10) Sikkerhetsopplysninger bør være tilgjengelige for de 
organer som skal fastsette regler for sikkerheten innen 
den sivile luftfart eller undersøke ulykker og hendelser 
innenfor Fellesskapet, og eventuelt også for personer som 
kan lære av dem, og treffe eller iverksette de nødvendige 
tiltak for å bedre sikkerheten.

11) Ettersom sikkerhetsopplysningene er følsomme, 
må innsamlingen av dem sikres ved at fortroligheten 
garanteres, kildene vernes og tilliten hos personalet som 
arbeider innen sivil luftfart opprettholdes.

12) Offentligheten bør ha tilgang til alminnelige opplysninger 
om sikkerhetsnivået innen luftfart.

13) Det bør treffes hensiktsmessige tiltak for å opprette 
ordninger for fortrolig rapportering.

14) Tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(5).

15) Det bør sikres samsvar med de tekniske rapporteringskrav 
som er utarbeidet av nasjonale sakkyndige i Eurocontrol 
og de felles luftfartsmyndigheter (JAA). Det bør tas 
hensyn til disse to europeiske organisasjonenes arbeid når 
det opprettes en liste over hendelser som skal rapporteres. 
Det bør også tas hensyn til utviklingen innenfor rammen 
av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart.

16) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, å bedre 
flysikkerheten, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 
medlemsstatene ettersom egne rapporteringsordninger 
i medlemsstatene er mindre effektive enn et samordnet 
nettverk der utveksling av opplysninger gjør at eventuelle 
sikkerhetsproblemer kan oppdages tidligere, og derfor 
bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 
tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 
traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsp
rinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå dette mål —

2006/EØS/58/14

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 9.

(1) EFT C 120 E av 24.4.2001, s. 148 og EFT C 332 E av 27.11.2001, s. 320.
(2) EFT C 311 av 7.11.2001, s. 8.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 14. juni 2001 (EFT C 53 E av 28.2.2002, 

s. 324), Rådets felles holdning av 17. juni 2002 (EFT C 197 E av 
20.8.2002, s. 16) og europaparlamentsbeslutning av 23. oktober 2002 (ennå 
ikke offentliggjort i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 13. mai 2003 og 
rådsbeslutning av 13. mai 2003.

(4) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 14. (5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å bidra til å bedre flysikkerheten 
ved å sikre at relevante sikkerhetsopplysninger rapporteres, 
samles inn, lagres, vernes og videreformidles.

Det eneste formål med rapportering av hendelser er å forebygge 
ulykker og hendelser, ikke å fordele skyld eller ansvar.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «hendelse»: alle driftsavbrudd, mangler, feil eller andre 
unormale omstendigheter som har eller kan ha påvirket 
flysikkerheten, og som ikke har ført til en ulykke eller 
alvorlig hendelse som definert i artikkel 3 bokstav a) og k) 
i direktiv 94/56/EF, heretter kalt «ulykke eller alvorlig 
hendelse»,

2. «anonymisering»: fjerning av alle personlige opplysninger 
om den som rapporterte og tekniske detaljer som kan føre 
til at identiteten til melderen, eller en tredjemann, kan 
utledes av opplysningene.

Artikkel 3

Virkeområde

1.  Dette direktiv får anvendelse på hendelser som setter et 
luftfartøy, dets passasjerer eller andre personer i fare, eller som 
kan gjøre det dersom det ikke treffes mottiltak. En liste over 
eksempler på slike hendelser finnes i vedlegg I og II.

2.  Kommisjonen kan beslutte å endre vedleggene etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 2 for å utvide eller 
endre eksemplene.

3.  Anvendelsen av dette direktiv på Gibraltar lufthavn 
skal ikke berøre henholdsvis Kongeriket Spanias og Det 
forente kongerikes rettslige stilling med hensyn til tvisten om 
suverenitet over territoriet der lufthavnen ligger.

4.  Anvendelsen av dette direktiv på Gibraltar lufthavn 
skal utsettes til ordningene fastsatt i felleserklæringen til 
utenriksministrene for Kongeriket Spania og Det forente 
kongerike av 2. desember 1987 er iverksatt. Spanias og Det 
forente kongerikes regjeringer skal underrette Rådet om 
iverksettingsdatoen.

Artikkel 4

Obligatorisk rapportering

1.  Medlemsstatene skal kreve at alle personer nevnt nedenfor 
ved utøvelsen av sine funksjoner skal rapportere hendelser som 
omfattes av artikkel 3, til vedkommende myndigheter nevnt i 
artikkel 5 nr. 1:

a) operatøren eller fartøysjefen på et turbindrevet luftfartøy 
eller et luftfartøy til offentlig transport som benyttes 
av en operatør som en medlemsstat fører tilsyn med 
virksomheten til,

b) en person som under tilsyn av en medlemsstat konstruerer, 
produserer, vedlikeholder eller endrer et turbindrevet 
luftfartøy eller et luftfartøy til offentlig transport, eller 
utstyr eller deler av disse, 

c) en person som under tilsyn av en medlemsstat underskriver 
en vedlikeholdsattest eller en tillatelse til å ta i bruk 
et turbindrevet luftfartøy eller et luftfartøy til offentlig 
transport, eller utstyr eller deler av disse, 

d) en person som utøver en funksjon som krever at 
vedkommende er godkjent av en medlemsstat som 
flygeleder, eller til å utøve flygeinformasjonstjeneste,

e) en sjef for en lufthavn som omfattes av rådsforordning 
(EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfarts-
selskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet(1), 

f) en person som utøver en funksjon i forbindelse med 
installering, endring, vedlikehold, reparasjon, ettersyn, 
kontrollflyging eller inspeksjon av luftfartsanlegg som en 
medlemsstat er ansvarlig for, 

g) en person som utøver en funksjon i forbindelse med hånd-
tering av et luftfartøy på bakken, herunder drivstoffpå-
fylling, service, utarbeiding av lastedokumentasjon, lasting, 
avising og tauing, ved en lufthavn som omfattes av forord- 
ning (EØF) nr. 2408/92.

2.  Medlemsstatene kan oppmuntre til frivillig rapportering 
av hendelser nevnt i artikkel 3 nr. 1 fra alle personer som 
i forbindelse med annen sivil luftfartsvirksomhet utøver 
tilsvarende funksjoner som dem som er oppført i nr. 1.

Artikkel 5

Innsamling og lagring av opplysninger

1.  Medlemsstatene skal utpeke en eller flere vedkommende 
myndigheter som skal opprette en ordning for innsamling, 
vurdering, behandling og lagring av opplysninger om hendelser 
som rapporteres i samsvar med artikkel 4.

Følgende myndigheter som arbeider upartisk, kan bli betrodd 
dette ansvaret:

a) den nasjonale luftfartsmyndigheten, og/eller

b) undersøkelsesorganet eller -enheten opprettet i samsvar 
med artikkel 6 i direktiv 94/56/EF, og/eller

c) andre uavhengige organer/enheter som er betrodd dette 
ansvaret.

(1) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 8. Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1994.
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Dersom en medlemsstat utpeker mer enn ett organ eller én 
enhet, skal den utpeke et/en av disse som kontaktpunkt for 
utveksling av opplysninger som nevnt i artikkel 6 nr. 1.

2.  Vedkommende myndigheter skal lagre rapportene som 
samles inn i sine databaser.

3.  Ulykker og alvorlige hendelser skal også registreres i 
disse databasene.

Artikkel 6

Utveksling av opplysninger

1.  Medlemsstatene skal delta i en utveksling av opplysninger 
ved å gjøre alle relevante sikkerhetsopplysninger som er lagret 
i databasene nevnt i artikkel 5 nr. 2, tilgjengelige for andre 
medlemsstaters vedkommende myndigheter og Kommisjonen.

Databasene skal være kompatible med programvaren som 
beskrives i nr. 3.

2.  Den vedkommende myndighet som er utpekt i samsvar 
med artikkel 5 nr. 1, og som mottar en hendelsesrapport, 
skal legge den inn i databasene og om nødvendig underrette 
vedkommende myndighet i den medlemsstat der hendelsen 
fant sted, der luftfartøyet er registrert, der luftfartøyet er 
produsert og/eller der operatøren er sertifisert.

3.  Kommisjonen skal utvikle særskilt programvare for 
dette direktiv. I denne forbindelse skal den ta hensyn til 
behovet for kompatibilitet med eksisterende programvare i 
medlemsstatene. Vedkommende myndigheter kan bruke denne 
programvaren til å drive sine egne databaser.

4.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 10 nr. 2 treffe de nødvendige tiltak for å fremme 
utvekslingen av opplysninger nevnt i nr. 1.

Artikkel 7

Videreformidling av opplysninger

1.  Alle enheter som har som oppgave å fastsette regler 
for sikkerheten og undersøke ulykker og hendelser innen 
sivil luftfart i Fellesskapet, skal ha tilgang til opplysninger 
om hendelser som samles inn og utveksles i samsvar med 
artikkel 5 og 6, slik at de kan ta lærdom av de hendelser som 
rapporteres, for å bedre sikkerheten.

2.  Uten at offentlighetens rett til tilgang til Kommisjonens 
dokumenter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til 
Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter(1) 
berøres, skal Kommisjonen på eget initiativ treffe tiltak etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 2, for videreformidling 
av opplysningene nevnt i nr. 1 samt tilknyttede vilkår til 
de berørte parter. Tiltakene, som kan være generelle eller 
individuelle, skal være basert på behovet for å

– gi personer og organisasjoner de opplysninger de har behov 
for med henblikk på å bedre sikkerheten i sivil luftfart,

– begrense videreformidlingen av opplysninger til det 
som er strengt nødvendig for brukernes formål, for å 
sikre at opplysningene har den hensiktsmessige grad av 
fortrolighet.

Uten at bestemmelsene i artikkel 8 berøres, skal vedtaket om 
å videreformidle opplysninger i henhold til dette nummer 
begrenses til det som er strengt nødvendig for brukerens 
formål.

3.  For å informere offentligheten om sikkerhetsnivået 
innen sivil luftfart, kan medlemsstatene minst en gang i 
året offentliggjøre en sikkerhetsoversikt med opplysninger 
om de typer hendelser som er samlet inn gjennom deres 
nasjonale ordninger for obligatorisk hendelsesrapportering. 
Medlemsstatene kan også offentliggjøre anonymiserte 
rapporter.

Artikkel 8

Vern av opplysninger

1.  Medlemsstatene skal i henhold til nasjonal lovgivning 
treffe de nødvendige tiltak for å sikre en hensiktsmessig 
grad av fortrolighet for de opplysninger de mottar i samsvar 
med artikkel 6 nr. 1 og artikkel 7 nr. 1. De skal benytte disse 
opplysningene bare for dette direktivs formål.

2.  Uansett hvilken type hendelse, ulykke eller alvorlig 
hendelse det dreier seg om, og hvordan den klassifiseres, skal 
enkeltpersoners navn eller adresse aldri registreres i databasen 
nevnt i artikkel 5 nr. 2.

3.  Uten at det berører gjeldende strafferettslige bestemmelser, 
skal medlemsstatene avstå fra å ta rettslige skritt ved uoverlagte 
eller uaktsomme overtredelser av loven som de får kjennskap 
til bare fordi de er blitt rapportert innenfor rammen av den 
nasjonale ordningen for obligatorisk hendelsesrapportering, 
med mindre det dreier seg om grov uaktsomhet.

4.  Medlemsstatene skal etter framgangsmåtene fastsatt i 
sin nasjonale lovgivning og praksis sikre at arbeidstakere som 
rapporterer hendelser som de kan ha kjennskap til, ikke utsettes 
for noen form for sanksjoner fra arbeidsgiverens side.

5.  Denne artikkel får anvendelse uten at det berører nasjonale 
regler for rettsmyndigheters tilgang til opplysninger.

Artikkel 9

Frivillig rapportering

1.  I tillegg til den obligatoriske rapporteringsordningen 
fastsatt i artikkel 4 og 5, kan medlemsstatene utpeke ett 
eller flere organer som skal innføre en ordning for frivillig 
rapportering for å samle inn og analysere opplysninger 
om mangler som oppdages innen luftfarten, som ikke skal 
rapporteres etter den obligatoriske rapporteringsordningen, 
men som melderen anser for å utgjøre en faktisk eller mulig 
fare.

2.  Dersom medlemsstaten velger å innføre en frivillig 
rapporteringsordning, skal den fastsette vilkårene for hvordan 
organet/organene utpekt i henhold til nr 1 skal anonymisere 
frivillige rapporter som framlegges i henhold til denne 
ordning.

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
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3.  Medlemsstatene skal sikre at relevante anonymiserte 
sikkerhetsopplysninger som stammer fra analyse av fortrolige 
rapporter, lagres og gjøres tilgjengelige for alle parter slik at de 
kan brukes til å bedre flysikkerheten.

Artikkel 10

Komité

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 12 i rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 
1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative 
framgangsmåter i sivil luftfart(1).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 11

Gjennomføring

1.  Medlemsstatene skal innen 4. juli 2005 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene.

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende.

Artikkel 13

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 13. juni 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX V. PAPANDREOU

 President Formann

(1) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2871/2000 (EFT L 333 av 29.12.2000,  
s. 47).
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VEDLEGG I 

Liste over  hendelser som inntreffer i forbindelse med drift, vedlikehold, reparasjon og produksjon av 
luftfartøyer, og som skal rapporteres 

Merknad 1:  Selv om dette vedlegg omfatter de fleste av de hendelser som skal rapporteres, kan det ikke være 
helt uttømmende. Enhver annen hendelse som de berørte anser for å oppfylle kriteriene, skal også 
rapporteres.

Merknad 2:  Dette vedlegg omfatter ikke ulykker. I tillegg til andre krav om melding av ulykker, skal ulykker også 
registreres i databasen nevnt i artikkel 5 nr. 2.

Merknad 3:  Dette vedlegg inneholder eksempler på rapporteringskrav som omfatter drift, vedlikehold, reparasjon og 
produksjon av luftfartøyer.

Merknad 4:  Hendelser som skal rapporteres, er hendelser der driftssikkerheten ble eller kunne ha blitt satt i fare, eller 
som kunne ha ført til en farlig situasjon. Dersom en hendelse etter rapportørens mening ikke utgjorde 
en fare for driftssikkerheten, men ville ha utgjort en fare dersom den ble gjentatt under andre, men 
sannsynlige, omstendigheter, skal den rapporteres. Noe som blir vurdert som verdt å rapportere for en 
type produkt, del eller utstyr, trenger ikke å være det for en annen type, og fravær eller forekomst av en 
enkelt menneskelig eller teknisk faktor kan endre en hendelse til en ulykke eller alvorlig hendelse.

Merknad 5:  Særskilte driftsgodkjenninger, f.eks. RVSM, ETOPS, RNAV, eller et konstruksjons- eller 
vedlikeholdsprogram, kan ha særskilte rapporteringskrav i forbindelse med feil eller funksjonssvikt som 
omfattes av disse godkjenningene eller programmene.

INNHOLD

A: FLYGING

B: TEKNISKE SIDER VED LUFTFARTØYET

C: VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV LUFTFARTØYET

D: FLYSIKRINGSTJENESTER, ANLEGG OG BAKKETJENESTER

A.  FLYGING

i)  Drift av luftfartøyet

 a) Unnvikelsesmanøvrer:

– Fare for kollisjon med et annet luftfartøy, terrenget eller andre gjenstander eller en farlig situasjon der 
en unnvikelsesmanøver ville ha vært hensiktsmessig,

– En unnvikelsesmanøver som er nødvendig for å unngå kollisjon med et annet luftfartøy, terrenget eller 
andre gjenstander,

– En unnvikelsesmanøver for å unngå andre farlige situasjoner.

 b) Hendelser ved avgang eller landing, herunder sikkerhets- eller nødlandinger. Hendelser som f.eks. landing 
før rullebanen eller utforkjøring over enden eller siden av rullebanen. Avganger, avbrutte avganger, 
landinger eller landingsforsøk på en stengt eller opptatt rullebane, eller på feil rullebane. Inntrenging på 
rullebanen.

 c) Manglende evne til å oppnå forventet ytelse ved avgang eller innledende stigning.

 d) Kritisk lavt drivstoffnivå eller manglende evne til å overføre drivstoff eller utnytte alt tilgjengelig 
drivstoff.

 e) Tap av kontrollen (også delvis eller midlertidig), uansett årsak.

 f) Hendelser i nærheten av eller over V1 som er forårsaket av, eller som fører til, en farlig eller potensielt 
farlig situasjon (f.eks. avbrutt avgang, halepartiet treffer bakken ved avgang eller landing, tap av 
motoreffekt osv.)

 g) Avbrutt innflyging som skaper en farlig eller potensielt farlig situasjon.

 h) Utilsiktet betydelig avvik fra flygehastighet, påtenkt bane eller høyde (mer enn 300 fot), uansett årsak.

 i) Nedstigning under beslutningshøyde eller under den laveste nedstigningshøyde uten den nødvendige 
visuelle referanse.

 j) Tap av kontroll med egen posisjon i forhold til faktisk posisjon eller andre luftfartøyer.

 k) Brudd i kommunikasjonen mellom flygebesetningen (CRM) eller mellom flygebesetningen og andre 
parter (kabinpersonale, flygekontroll, flymekanikere).

 l) Hard landing — en landing som gjør at det kreves en inspeksjon.

m) Overskridelse av grensene for ubalanse i fordelingen av drivstoff. 
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n) Feilaktig innstilling av en SSR-kode eller av en høydemåler.

o) Feilaktig programmering av, eller innkoding i, utstyr som brukes til navigasjon eller ytelsesberegning, 
eller bruk av feilaktige data.

p) Feilaktig mottak eller tolking av meldinger over radiotelefon.

q) Funksjonssvikt eller mangler i drivstoffsystemet, som påvirker drivstofftilførselen og/eller -fordelingen.

r) Luftfartøyet forlater utilsiktet området med fast overflatedekke.

s) Kollisjon mellom et luftfartøy og et annet luftfartøy, kjøretøy eller andre objekter på bakken.

t) Utilsiktet og/eller feilaktig bruk av en betjeningsinnretning.

u) Manglende evne til å oppnå luftfartøyets tilsiktede konfigurasjon i en flygefase (f.eks. understell og 
tilhørende luker, klaffer, stabilisatorer, forkantklaffer osv.)

v) En farlig eller potensielt farlig situasjon som oppstår som følge av bevisst simulering av en nødssituasjon 
i forbindelse med trening, systemkontroll eller opplæring.

w) Unormale vibrasjoner.

x) Utløsing av et primært varslingssystem som har sammenheng med manøvrering av luftfartøyet, f.eks. 
konfigurasjonsvarsel, steilevarsel, varsel om for høy hastighet osv., med mindre

1. besetningen med sikkerhet har fastslått at advarselen var falsk, og forutsatt at besetningens reaksjon 
på den falske advarselen ikke førte til vanskeligheter eller farer, eller

2. det skjer i forbindelse med opplæring eller kontroll.

y) GPWS/TAWS-varsling når

1. luftfartøyet kommer nærmere bakken enn planlagt eller forventet, eller

2. varslingen utløses under instrumentværforhold (IMC) eller om natten, og det fastslås at den ble utløst 
av for høy nedstigningshastighet (modus 1), eller

3. varslingen utløses på grunn av manglende valg av landingsstell eller landingsklaffer på riktig 
tidspunkt under innflyging (modus 4), eller

4. en vanskelighet eller fare oppstår eller kunne ha oppstått som følge av besetningens reaksjon på 
varslingen, f.eks. mulig redusert avstand fra annen trafikk. Dette kan omfatte alarmer av enhver art 
eller type, dvs. virkelig, feil eller falsk alarm.

z) GPWS/TAWS-alarm når en vanskelighet eller fare oppstår eller kunne ha oppstått som følge av 
besetningens reaksjon på alarmen.

aa) ACAS RA.

bb) Hendelser som skyldes luftstrømmen fra jetmotorer eller propeller, og som medfører betydelig 
materiell skade eller alvorlig personskade.

ii)  Nødssituasjoner

a) Brann, eksplosjon, røyk eller giftig eller skadelig gass, selv når brannen er slokket.

b) Fly- eller kabinbesetningens bruk av en ikke-fastlagt prosedyre for å håndtere en nødssituasjon når

1. prosedyren finnes, men ikke benyttes,

2. prosedyren ikke finnes,

3. prosedyren finnes, men er ufullstendig eller utilstrekkelig,

4. prosedyren er feil,

5. feil prosedyre benyttes.

c) Mangler ved prosedyrer som skal benyttes i nødssituasjoner, også når de benyttes i forbindelse med 
vedlikehold, opplæring eller kontroll.

d) En hendelse som fører til en nødevakuering.

e) Trykkfall.

f) Bruk av nødutstyr eller foreskrevne nødprosedyrer for å håndtere en situasjon.

g) En hendelse som fører til en nødmelding («Mayday» eller «Pan»).

h) Et nødsystem eller nødutstyr som ikke virker tilfredsstillende, herunder alle utganger og belysning, også 
når det brukes til vedlikehold, opplæring eller kontroll.

i) Hendelser der det blir nødvendig for et besetningsmedlem å benytte nødoksygen.
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iii)  Arbeidsudyktig besetning

a) Arbeidsudyktighet hos et flygebesetningsmedlem, også før avgang dersom det anses at den kunne ha ført 
til arbeidsudyktighet etter avgang.

b) Arbeidsudyktighet hos et kabinbesetningsmedlem som gjør vedkommende ute av stand til å utføre viktige 
oppgaver i nødssituasjoner.

iv)  Skader

 Hendelser som forårsaker eller kunne ha forårsaket alvorlige skader på passasjerer eller besetning, men som 
ikke anses for å utgjøre en ulykke som skal rapporteres.

v)  Værforhold

a) Et lynnedslag som fører til skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil ved en vesentlig funksjon.

b) En haglbyge som fører til skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil på en vesentlig funksjon.

c) Kraftig turbulens som fører til skade på dem som er om bord, eller som anses for å kreve en 
«turbulenskontroll» av luftfartøyet.

d) Vindskjær.

e) Ising som fører til vanskeligheter med å håndtere luftfartøyet, skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil 
på en vesentlig funksjon.

vi)  Sikkerhet

a) Ulovlig anslag mot luftfartøyet, herunder bombetrussel eller kapring.

b) Vanskeligheter med å kontrollere berusede, voldelige eller uregjerlige passasjerer.

c) Oppdagelse av en blindpassasjer.

vii)  Andre hendelser

a) Gjentatte forekomster av en særskilt type hendelser som isolert sett ikke ville ha blitt ansett som verdt å 
rapportere, men som på grunn av sin hyppighet utgjør en mulig fare.

b) En kollisjon med en fugl som fører til skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil på en vesentlig 
funksjon.

c) Vingevirvler.

d) Enhver annen hendelse, uansett art, som anses å ha utgjort eller kunne ha utgjort en fare for luftfartøyet 
eller dem som er om bord, i luftfartøyet eller på bakken.

B.  TEKNISKE SIDER VED LUFTFARTØYET

i)  Struktur

 Det er ikke nødvendig å rapportere alle strukturelle feil. Det kreves en teknisk vurdering for å avgjøre om en 
feil er så alvorlig at den bør rapporteres. Følgende eksempler kan tas i betraktning:

a) skade på et vesentlig strukturelement som ikke er klassifisert som et element som har evne til å tåle skade 
(element med begrenset levetid). Vesentlige strukturelementer er de som bidrar vesentlig til at belastninger 
i forbindelse med flyging, landing og trykkforhold kan tåles, og som kan føre til katastrofale feil ved 
luftfartøyet dersom de svikter,

b) feil eller skader som overskrider tillatte avvik for et vesentlig strukturelement som er klassifisert som et 
element som har evne til å tåle skade,

c) skader eller feil som overstiger tillatte avvik for et strukturelement, og kan redusere strukturens stivhet i 
en slik grad at de fastsatte marginer for vibrasjon, avvik eller reversering ikke lenger overholdes,

d) skade eller feil på et strukturelement som kan føre til frigjøring av gjenstander som kan skade personer 
om bord i luftfartøyet,

e) skade eller feil på et strukturelement som kan føre til at systemene ikke virker riktig. Se punkt ii) 
nedenfor,

f) tap av deler av luftfartøyet under flygingen.

ii)  Systemer

Følgende alminnelige kriterier foreslås for alle systemer:

a) tap av eller vesentlig funksjonssvikt eller mangel ved et system, undersystem eller utstyrssett når 
standardrutiner, øvelser osv. ikke kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte,
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b) besetningen har problemer med å kontrollere systemet, f.eks.

1. ikke-beordrede handlinger,

2. feilaktig og/eller ufullstendig reaksjon, herunder manøvreringsbegrensning eller stivhet,

3. ukontrollert utslag,

4. mekanisk frakopling eller feil,

c) feil eller svikt i systemets særskilte funksjon(er) (ett system kan ha flere funksjoner),

d) forstyrrelse i eller mellom systemer,

e) feil eller funksjonssvikt i verneinnretningen eller nødsystemet tilknyttet systemet,

f) redundanstap i systemet,

g) hendelser som følge av at systemet opptrer på en uforutsett måte,

h) for luftfartøytyper med ett enkelt hovedsystem, undersystem eller utstyrssett: 

 tap av eller vesentlig funksjonssvikt eller mangel ved et hovedsystem, undersystem eller utstyrssett,

i) for luftfartøytyper med flere uavhengige hovedsystemer, undersystemer eller utstyrssett:

 tap av eller vesentlig funksjonssvikt eller mangel ved flere enn ett hovedsystem, undersystem eller 
utstyrssett,

j) utløsing av et primært varslingssystem knyttet til luftfartøysystemer eller -utstyr med mindre besetningen 
med sikkerhet har fastslått at advarselen var falsk, og forutsatt at besetningens reaksjon på den falske 
advarselen ikke førte til vanskeligheter eller farer,

k) lekkasje av hydrauliske væsker, drivstoff, olje eller andre væsker som medfører brannfare eller mulighet 
for farlig forurensning av luftfartøyet, dets systemer eller utstyr, eller fare for personer om bord,

l) funksjonssvikt eller mangel i et indikatorsystem når dette fører til en mulighet for at det gis misvisende 
angivelser til besetningen,

m) enhver feil, funksjonssvikt eller mangel dersom den oppstår i en kritisk fase av flygingen og er relevant 
for systemets drift,

n) betydelig nedgang i den faktiske ytelse sammenlignet med den godkjente ytelse dersom dette fører til 
en farlig situasjon (der det tas hensyn til nøyaktigheten til metoden for ytelsesberegning), herunder 
bremseeffekt, drivstofforbruk osv.,

o) asymmetri i styresystem, f.eks. klaffer, forkantklaffer, bremseklaffer osv.

I tillegget til dette vedlegg finnes en liste med eksempler på hendelser som skal rapporteres når disse 
alminnelige kriterier anvendes på særskilte systemer.

iii)  Drivkraft (herunder motorer, propeller og rotorsystemer) og hjelpemotorer (APU)

a) Motorstopp, stans av eller funksjonssvikt i en motor.

b) Overhastighet eller manglende mulighet for å kontrollere hastigheten til en komponent som roterer i høy 
hastighet (for eksempel: hjelpemotor, luftstarter, klimaanlegg, turbingenerator, propell eller rotor).

c) Feil eller funksjonssvikt i en del av en motor eller motorinstallasjon som medfører en eller flere av 
følgende hendelser:

1. manglende ytre vern mot komponenter/bruddstykker,

2. ukontrollert innvendig eller utvendig brann, eller utslipp av varm gass,

3. skyvkraft i en annen retning enn den flygeren velger,

4. reverseringsmekanismen virker ikke eller virker på feil måte,

5. manglende evne til å kontrollere effekt, skyvkraft eller o/min,

6. skade på motorfundament,

7. delvis eller fullstendig tap av en stor del av motorinstallasjonen,

8. tett synlig røyk eller konsentrasjoner av giftige produkter i tilstrekkelig grad til at besetning eller 
passasjerer mister evnen til å handle,

9. umulig å stanse en motor på vanlig måte,

10. umulig å omstarte en brukbar motor.

d) Utilsiktet tap av skyvkraft/effekt, endring eller vibrasjon som klassifiseres som et tap av skyvkraft eller 
effektregulering (LOTC):

1. for et luftfartøy med én motor, eller

2. der det anses som for kraftig for luftfartøyet, eller



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/60 23.11.2006

3. der det kan påvirke flere enn én motor i et luftfartøy med flere motorer, særlig i et luftfartøy med to 
motorer, eller

4. for et luftfartøy med flere motorer der samme eller lignende motortype brukes i et luftfartøy der 
hendelsen ville ha blitt ansett som farlig eller kritisk.

e) Feil i en del med begrenset levetid som medfører at delen skiftes ut før dens levetid utløper.

f) Feil med felles opprinnelse som kan medføre en så høy forekomst av motorstopp under flygingen at det 
er fare for at flere enn én motor stanser under samme flyging.

g) En motorbegrenser eller betjeningsinnretning som ikke virker når det kreves, eller som virker på feil 
måte.

h) Overskridelse av motorparametrer.

i) Fremmedlegemer som fører til skade. 

Propeller og overføring

j) Feil eller funksjonssvikt i en del av en propell eller motorinstallasjon som medfører en eller flere av 
følgende hendelser:

1. overhastighet på propellen,

2. utvikling av for sterk luftmotstand,

3. skyvkraft i en annen retning enn den flygeren velger,

4. tap av propellen eller en viktig del av propellen,

5. en feil som fører til kraftig ubalanse,

6. utilsiktet endring av propellbladene til under minste fastsatte stigningsvinkel for flyging,

7. umulig å kantstille propellen,

8. umulig å endre propellstigning,

9. utilsiktet endring av propellstigning,

10. ukontrollerbart dreiemoment eller endring av hastighet,

11. tap av lavenergideler.

Rotorer og overføring

k) Skade eller feil på hovedrotorens girkasse/feste som kan føre til at rotorenheten løsner under flyging 
og/eller funksjonssvikt i rotorstyringen.

l) Skade på halerotor, overføring og lignende systemer.

Hjelpemotorer

m) Stans av eller feil ved hjelpemotoren når det av driftsmessige grunner kreves at denne er tilgjengelig, f.eks. 
ETOPS, MEL.

n) Umulig å stanse hjelpemotoren.

o) Overhastighet.

p) Umulig å starte hjelpemotoren når det kreves av driftsmessige grunner.

iv)  Menneskelige faktorer

  Enhver hendelse der en egenskap eller mangel ved flykonstruksjonen kunne ha ført til feil bruk som kunne ha 
bidratt til å skape en farlig eller katastrofal situasjon.

v)  Andre hendelser

a) Enhver hendelse der en egenskap eller mangel ved flykonstruksjonen kunne ha ført til feil bruk som kunne 
ha bidratt til å skape en farlig eller katastrofal situasjon.

b) En hendelse som ikke vanligvis anses som verdt å rapportere (f.eks. kabinens innredning og utstyr, 
vannsystemer), der omstendighetene medfører en risiko for luftfartøyet eller personer om bord.

c) Brann, eksplosjon, røyk eller giftig eller skadelig gass.

d) Enhver annen hendelse som kan sette luftfartøyet i fare eller påvirke sikkerheten for personer om bord 
eller personer eller eiendom i nærheten av luftfartøyet eller på bakken.

e) Feil eller svikt i høyttaleranlegget som fører til at det ikke virker eller ikke kan høres.

f) Mangel på styring av flygersete under flyging.
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C.  VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV LUFTFARTØYET

  i) Feil montering av luftfartøyets deler eller komponenter som oppdages i forbindelse med en inspeksjon eller 
prøvingsmetode som ikke var beregnet for dette bestemte formålet.

 ii) Lekkasje av varm avtappingsluft som fører til skade på konstruksjonen.

iii) Feil ved en del med begrenset levetid som medfører at delen skiftes ut før dens levetid utløper.

iv) Skade eller forringelse (f.eks. brudd, sprekker, korrosjon, delaminering, oppløsning osv.) uansett årsak (f.eks. 
vibrasjon, manglende stivhet eller strukturell feil) i:

a) en hovedkonstruksjon eller et vesentlig strukturelement (som definert i produsentens reparasjonshåndbok), 
der skaden eller forringelsen overskrider tillatte grenser angitt i reparasjonshåndboken og krever reparasjon 
eller fullstendig eller delvis utskifting,

b) en sekundærkonstruksjon som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet,

c) motoren, propellen eller rotorsystemet.

v) Enhver feil, funksjonssvikt eller mangel ved et system eller utstyr, eller skade eller forringelse av det, 
som oppdages som resultat av overholdelse av et luftdyktighetsdirektiv eller en annen obligatorisk 
instruks utstedt av en reguleringsmyndighet, når

a) den oppdages første gang av den rapporterende organisasjon som kontrollerer overholdelsen,

b) den ved en påfølgende kontroll overskrider de tillatte grensene i instruksen og/eller skriftlige rutiner for 
reparasjon/korrigering ikke er tilgjengelige.

vi) Feil ved et nødsystem eller nødutstyr, herunder alle utganger og belysning, også når dette brukes til vedlikehold 
eller kontroll.

vii) Manglende overholdelse eller betydelige mangler ved utførelsen av påkrevde vedlikeholdsrutiner.

viii) Produkter, deler, apparater og materialer av ukjent eller mistenkelig opprinnelse.

ix) Misvisende, uriktige eller utilstrekkelige vedlikeholdsdata eller -rutiner som kan føre til feil ved 
vedlikeholdet.

x) Enhver feil, funksjonssvikt eller mangel ved bakkeutstyr som brukes til prøving eller kontroll av 
luftfartøysystemer og –utstyr dersom problemet ikke ble påvist i forbindelse med obligatoriske 
rutineinspeksjoner og prøvingsmetoder, når dette fører til en farlig situasjon.

D.  FLYSIKRINGSTJENESTER, ANLEGG OG BAKKETJENESTER

  i)  Flysikringstjenester

  Se vedlegg II, liste over hendelser som skal rapporteres i forbindelse med flysikringstjenester.

ii)  Lufthavner og lufthavnanlegg

a) Betydelig spill av drivstoff under drivstoffpåfylling.

b) Påfylling av feil drivstoffmengde som kan ha betydelig innvirkning på luftfartøyets rekkevidde, ytelse, 
balanse eller konstruksjonsstyrke.

iii)  Håndtering av passasjerer, bagasje og last

a) Betydelig forurensning av luftfartøyet, dets systemer og utstyr som skyldes frakt av bagasje eller last.

b) Feil lasting av passasjerer, bagasje eller last som kan ha en betydelig innvirkning på luftfartøyets vekt 
og/eller balanse.

c) Feil stuing av bagasje eller last (herunder håndbagasje) som kan innebære en fare for luftfartøyet, dets 
utstyr eller personer om bord, eller som kan hindre nødevakuering.

d) Feil stuing av fraktcontainere eller andre betydelige fraktenheter.

e) Frakt eller forsøk på frakt av farlig gods i strid med gjeldende regler, herunder feil merking og pakking av 
farlig gods.

iv)  Bakkearbeid og service på luftfartøy

a) Enhver feil, funksjonssvikt eller mangel ved bakkeutstyr som brukes til prøving eller kontroll av 
luftfartøysystemer og -utstyr dersom problemet ikke ble påvist i forbindelse med obligatoriske 
rutineinspeksjoner og prøvingsmetoder, når dette fører til en farlig situasjon.

b) Manglende overholdelse eller betydelige mangler ved utførelsen av påkrevde vedlikeholdsrutiner.

c) Lasting av forurenset eller feil type drivstoff eller andre viktige væsker (herunder oksygen og 
drikkevann).
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Tillegg til VEDLEGG I

Følgende punkter inneholder eksempler på hendelser som skal rapporteres når de alminnelige kriterier anvendes på 
særskilte systemer oppført i bokstav B ii) i vedlegg I.

1.  Klimaanlegg/ventilasjon

a) fullstendig svikt i luftfartøyets elektroniske kjølesystem

b) trykkfall.

2.  Autopilotsystem

a) autopilotsystemet virker ikke som planlagt når det aktiveres

b) betydelige vanskeligheter for besetningen med å styre luftfartøyet, knyttet til autopilotsystemets funksjon

c) svikt i autopilotsystemets utkoplingsutstyr

d) utilsiktet endring av autopilotsystemets driftsmåte.

3.  Kommunikasjon

a) feil eller svikt i høyttaleranlegget som fører til at det ikke virker eller ikke kan høres

b) fullstendig kommunikasjonssvikt under flyging.

4.  Elektrisk anlegg

a) tap av ett system for elektrisk distribusjon (vekselstrøm eller likestrøm)

b) fullstendig tap eller tap av mer enn ett system for elektrisitetsproduksjon

c) svikt i reservesystem for elektrisitetsproduksjon (nødsystem).

5.  Førerkabin/kabin/lasterom

a) mangel på styring av flygersete under flyging

b) svikt i nødsystem eller nødutstyr, herunder signalsystem for nødevakuering, alle utganger, nødbelysning, osv.

c) manglende fastholdelsesevne i lastesystemet.

6.  Brannvernsystem

a) brannalarm, unntatt når det umiddelbart fastslås at den er falsk

b) uoppdaget feil eller svikt i brann-/røykdeteksjonssystem og brann-/røykvernsystem som kan føre til at 
branndeteksjons-/brannvernsystem bortfaller eller reduseres

c) manglende varsling ved faktisk brann eller røykutvikling.

7.  Styresystem

a) asymmetri i klaffer, forkantklaffer, bremseklaffer osv.

b) begrenset bevegelighet, stivhet eller dårlig eller forsinket reaksjon ved anvendelse av primært styresystem eller 
tilknyttede sikrings- og låsesystemer

c) ukontrollerbare styreflater

d) vibrasjoner i styreflater som kan merkes av besetningen

e) mekanisk feil ved eller utkopling av mekaniske styreorganer

f) betydelig påvirkning av luftfartøyets vanlige styring eller forringelse av flygeegenskaper.

8.  Drivstoffsystem:

a) svikt i systemet som angir drivstoffmengde, som fører til manglende eller feil angivelse av drivstoffmengde 
om bord

b) drivstofflekkasje som fører til større drivstofftap, brannfare eller betydelig forurensning

c) funksjonssvikt eller mangler ved systemet for drivstofftømming som fører til utilsiktet tap av en betydelig 
mengde, brannfare, farlig forurensning av luftfartøyutstyr eller manglende evne til å tømme drivstoff

d) funksjonssvikt eller mangler i drivstoffsystemet som har en betydelig innvirkning på drivstofftilførselen og/
eller -fordelingen

e) manglende evne til å overføre eller utnytte samlet drivstoffmengde.
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9.  Hydraulisk system

a) tap av et hydraulisk system (bare ETOPS)

b) svikt i isolasjonssystemet

c) tap av mer enn én hydraulisk krets

d) svikt i reservesystemet for det hydrauliske systemet

e) utilsiktet utfelling av Ram Air-turbin.

10.  Isvarslings-/avisingssystem

a) uoppdaget tap av eller redusert ytelse fra avisingssystemet

b) tap av mer enn ett av sondeoppvarmingssystemene

c) manglende evne til å oppnå symmetrisk avising av vingene

d) unormal isdannelse med betydelig innvirkning på ytelse eller manøvreringsevne

e) betydelig innvirkning på besetningens synsfelt.

11. Indikator-/varsel-/registreringssystemer

a) funksjonssvikt eller feil i et indikatorsystem der muligheten for sterkt misvisende angivelser kan føre til at 
besetningen foretar uheldige inngrep i et viktig system

b) tap av en rød varselfunksjon i et system

c) for førerkabiner av glass: tap av eller funksjonssvikt i mer enn én skjermenhet eller datamaskin som anvendes 
for visnings- eller varselfunksjonen.

12. Landingsstell/bremser/dekk

a) brann i bremser

b) betydelig tap av bremsevirkning

c) asymmetrisk bremsing som fører til betydelig retningsavvik

d) feil i landingsstellets såkalte «free fall extension system» (herunder under planlagt prøving)

e) uønsket utfelling/opptrekking av landingsstell eller luker

f) flere dekk går i stykker.

13.  Navigasjonssystemer (herunder presisjonsinnflygingssystemer) og luftdatasystemer

a) fullstendig tap av eller flere feil ved navigasjonsutstyr

b) fullstendig tap av eller flere feil ved luftdatasystemutstyr

c) sterkt misvisende indikasjoner

d) betydelige navigasjonsfeil som skyldes feilaktige data eller en kodefeil i en database

e) uventede avvik i lateral eller vertikal bane som ikke skyldes inngrep fra flygeren

f) problemer med navigasjonsanlegg på bakken som fører til betydelige navigasjonsfeil som ikke er knyttet til 
overgang fra treghetsnavigasjon til radionavigasjon.

14.  Oksygen for luftfartøy med trykkabin

a) tap av oksygentilførsel i førerkabin

b) tap av oksygentilførsel til et betydelig antall passasjerer (mer enn 10 %), herunder når det oppdages i 
forbindelse med vedlikehold, opplæring eller kontroll.

15.  System for avtappingsluft

a) lekkasje av varm avtappingsluft som fører til brannvarsling eller skade på konstruksjonen

b) tap av alle systemer for avtappingsluft

c) svikt i varselsystem for lekkasje i avtappingsluftsystem.
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VEDLEGG II

Liste over hendelser som skal rapporteres i forbindelse med flysikringstjenester

Merknad 1:  Selv om dette vedlegg omfatter de fleste av de hendelser som skal rapporteres, kan det ikke være 
helt uttømmende. Enhver annen hendelse som de berørte anser for å oppfylle kriteriene, skal også 
rapporteres.

Merknad 2:  Dette vedlegg omfatter ikke ulykker og alvorlige hendelser. I tillegg til andre krav om melding av 
ulykker, skal ulykker også registreres i databasen nevnt i artikkel 5 nr. 2.

Merknad 3:  Dette vedlegg omfatter hendelser knyttet til flysikringstjenester som utgjør en faktisk eller mulig fare for 
flysikkerheten, eller som kan sette ytelsen av sikker flysikringstjeneste i fare.

Merknad 4:  Innholdet i dette vedlegg skal ikke utelukke rapportering av hendelser, situasjoner eller forhold som, 
dersom de ble gjentatt under andre, men sannsynlige, omstendigheter, eller dersom de fikk fortsette uten 
å bli korrigert, kunne ha utgjort en fare for flysikkerheten.

i) Nesten-kollisjon (herunder særskilte situasjoner der et luftfartøy og et annet luftfartøy/bakken/et kjøretøy/
en person eller en gjenstand oppfattes som for nær hverandre):

a) manglende overholdelse av minsteavstanden,

b) utilstrekkelig avstand,

c) nesten-kollisjon med terrenget ved kontrollert flyging (nesten CFIT),

d) inntrenging på rullebanen der en unnvikelsesmanøver var nødvendig.

ii) Mulighet for kollisjon eller nesten-kollisjon (herunder særlige situasjoner som vil kunne utvikle seg til en 
ulykke eller en nesten-kollisjon, dersom et annet luftfartøy er i nærheten):

a) inntrenging på rullebanen der en unnvikelsesmanøver ikke var nødvendig,

b) luftfartøys utforkjøring fra rullebane,

c) luftfartøys avvik fra klarering gitt av flygekontrolltjenesten,

d) luftfartøys avvik fra gjeldende ATM-regler (Air Traffic Management):

1. luftfartøys avvik fra gjeldende offentliggjorte ATM-rutiner,

2. ikke-autorisert inntrenging i luftrommet,

3. avvik fra gjeldende regler for å medbringe og anvende luftfartøyets ATM-tilknyttede utstyr.

iii) ATM-spesifikke hendelser (herunder situasjoner der evnen til å yte sikre ATM-tjenester påvirkes, også 
situasjoner der sikker drift av luftfartøyet tilfeldigvis ikke har blitt satt i fare). Dette skal omfatte følgende 
hendelser:

a) manglende evne til å yte ATM-tjenester:

1. manglende evne til å yte lufttrafikktjenester,

2. manglende evne til å yte tjenester knyttet til forvaltning av luftrommet,

3. manglende evne til å yte tjenester knyttet til lufttrafikkflyt,

b) svikt i kommunikasjonsfunksjon,

c) svikt i overvåkingsfunksjon,

d) svikt i databehandlings- og distribusjonsfunksjon,

e) svikt i navigasjonsfunksjon,

f)  ATM-systemsikkerhet.
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Tillegg til VEDLEGG II

Følgende punkter inneholder eksempler på ATM-hendelser som skal rapporteres når de alminnelige kriterier oppført i 
punkt iii) i vedlegg II anvendes på flygeoperasjoner.

1.  Opplysninger som i stor grad er feilaktige, utilstrekkelige eller misvisende, fra kilder på bakken, f.eks. fra 
flygekontroll (ATC), automatisk terminalinformasjon (ATIS), værtjenester, navigasjonsdatabaser, kart, diagrammer, 
håndbøker osv.

2.  Tildeling av lavere flygehøyde enn foreskrevet.

3.  Angivelse av feilaktige trykkreferansedata (dvs. høydemålerinnstilling).

4.  Feilaktig overføring, mottak eller tolking av viktige meldinger når det fører til en farlig situasjon.

5.  Manglende overholdelse av minsteavstanden.

6.  Ikke-autorisert inntrenging i luftrommet.

7.  Ulovlig radiokommunikasjon.

8.  Svikt i flysikringstjenestens bakke- eller satellittanlegg.

9.  Alvorlig feil i ATC/ATM eller betydelig forringelse av lufthavnens infrastruktur.

10.  Lufthavnens manøvreringsområder blokkert av luftfartøyer, kjøretøyer, dyr eller fremmedlegemer som fører til en 
farlig eller potensielt farlig situasjon.

11.  Feil eller mangler ved merking av hindringer eller farer på lufthavnens manøvreringsområder som fører til en farlig 
situasjon.

12.  Feil ved, betydelig funksjonssvikt ved eller mangel på lufthavnbelysning.
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RÅDSDIREKTIV 2003/72/EF

av 22. juli 2003

om utfylling av vedtektene for europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes  
innflytelse(*)

2006/EØS/58/15

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) For å nå målene i traktaten, fastsatte rådsforordning 
(EF) nr. 1435/2003(4) vedtekter for det europeiske 
samvirkeforetak (SCE).

2) Nevnte forordning tar sikte på å skape en ensartet juridisk 
ramme for at samvirker og andre rettssubjekter og 
fysiske personer fra forskjellige medlemsstater bør kunne 
planlegge og foreta en omorganisering av sin virksomhet 
i form av samvirker på fellesskapsplan.

3) For å fremme Fellesskapets sosiale mål, bør det 
fastsettes særskilte bestemmelser, særlig når det gjelder 
arbeidstakernes innflytelse, med sikte på å sikre at 
etableringen av et SCE-foretak ikke fører til fjerning 
eller svekkelse av ordninger for arbeidstakernes 
innflytelse som eksisterer hos rettssubjekter som deltar i 
etableringen av et SCE-foretak. Dette målet bør tilstrebes 
ved å fastsette et sett regler på dette området som utfyller 
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1435/2003.

4) Siden målene for det foreslåtte tiltaket, slik de er 
skissert ovenfor, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 
medlemsstatene ettersom målet er å fastsette et sett 
regler for arbeidstakernes innflytelse som gjelder for 
SCE-foretaket, og derfor på grunn av det foreslåtte 
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.

5) Det store mangfoldet av regler og praksis som finnes i 
medlemsstatene når det gjelder hvordan arbeidstaker-
representanter øver innflytelse i beslutningstakingen i 
samvirker, gjør at det er lite gunstig å fastsette en enkelt 
europeisk modell for arbeidstakernes innflytelse som får 
anvendelse på SCE-foretaket.

6) Framgangsmåter for informasjon og konsultasjon på 
tverrnasjonalt plan bør sikres i alle tilfeller av stiftelse 
av et SCE-foretak, med den nødvendige tilpasning for de 
SCE-foretak som er dannet helt fra grunnen av, dersom 
størrelsen deres, målt i antall arbeidstakere, berettiger 
dette.

7) Dersom det eksisterer medbestemmelsesrettigheter innen 
ett eller flere rettssubjekter som etablerer et SCE-foretak, 
bør disse rettighetene i prinsippet bevares ved overføring 
til SCE-foretaket når dette er stiftet, med mindre partene 
har avtalt noe annet.

8) De konkrete framgangsmåtene for informasjon til og 
konsultasjon av arbeidstakerne på tverrnasjonalt plan, 
samt eventuelt deres medbestemmelse, som skal få 
anvendelse på hvert SCE-foretak, bør fastsettes primært 
ved en avtale mellom de berørte partene, eller dersom 
slik avtale ikke finnes, gjennom anvendelse av et sett 
sekundære regler.

9) Medlemsstatene bør ha mulighet til ikke å anvende 
standardbestemmelsene om medbestemmelse i tilfelle av 
fusjon, på bakgrunn av mangfoldet i nasjonale systemer 
for arbeidstakernes innflytelse. Systemer og praksis 
for deltaking som eventuelt finnes hos de deltakende 
rettssubjektene, må i slike tilfeller opprettholdes ved å 
tilpasse registreringsregler.

10) Avstemningsreglene i det særlige organet som represen-
terer arbeidstakerne ved forhandlinger, særlig ved inngå-
else av avtaler som fastsetter et lavere medbestemmel-
sesnivå enn det som eksisterer innen ett eller flere av de 
deltakende rettssubjektene, bør stå i forhold til risikoen 
for at eksisterende systemer og praksis for medbestem-
melse forsvinner eller svekkes. Denne risikoen er større i 
tilfeller der et SCE-foretak etableres ved omdanning eller 
fusjon enn når et SCE-foretak dannes helt fra grunnen 
av.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 18.8.2003,  
s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2004 av 23. april 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 10.

(1) EFT C 236 av 31.8.1993, s. 36.
(2) EFT C 42 av 15.2.1993, s. 75.
(3) EFT C 223 av 31.8.1992, s. 42.
(4) Se EUT L 207 av 18.8.2003, s. 1.
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11) Dersom det ikke foreligger en avtale etter forhandlinger 
mellom arbeidstakerrepresentantene og vedkommende 
organer i de deltakende rettssubjektene, bør det 
fastsettes visse standardbestemmelser som skal 
gjelde for SCE-foretaket når dette er etablert. Disse 
standardbestemmelsene bør sikre effektiv praktisering 
av tverrnasjonal informasjon til og konsultasjon av 
arbeidstakerne, samt deres medbestemmelse i de aktuelle 
organene i SCE-foretaket dersom slik medbestemmelse 
fantes før etableringen av SCE-foretaket innen de 
deltakende rettssubjektene.

12) Når det ikke er berettiget å anvende ovennevnte 
framgangsmåter på rettssubjektene som deltar i 
nyoppretting av et SCE-foretak, fordi de er små målt i 
antall arbeidstakere, bør SCE-foretaket være underlagt 
de nasjonale reglene for arbeidstakernes innflytelse 
som gjelder i den medlemsstat der det oppretter sitt 
forretningskontor, eller i medlemsstatene der det har 
datterforetak eller etablerte forretningssteder. Dette bør 
ikke berøre forpliktelsen for et SCE-foretak som allerede 
er opprettet, til å gjennomføre disse framgangsmåtene 
dersom et betydelig antall arbeidstakere ber om dette.

13) Det bør gjelde spesifikke bestemmelser for 
arbeidstakernes deltaking på generalforsamlinger, i den 
grad nasjonal lovgivning tillater dette. Anvendelse av 
disse bestemmelsene utelukker ikke at det anvendes 
andre former for deltaking, i henhold til dette direktiv.

14) Medlemsstatene skal ved hjelp av hensiktsmessige 
bestemmelser sikre at ordninger for arbeidstakernes 
innflytelse, når det er hensiktsmessig, kan omforhandles 
ved strukturendringer som følge av opprettelse av et 
SCE-foretak.

15) Det bør fastsettes at arbeidstakerrepresentantene når de 
ivaretar sine oppgaver innenfor rammen av direktivet, skal 
nyte samme vern og ha lignende garantier som arbeids- 
takerrepresentantene har i henhold til lovgivning og/ 
eller praksis i den stat de er arbeidstakere i. De må ikke 
være gjenstand for noen form for forskjellsbehand-
ling, herunder trakassering, som følge av den legitime  
utøvelsen av deres virksomhet, og bør nyte godt av et 
passende vern mot oppsigelse og andre sanksjoner.

16) Følsomme opplysningers fortrolighet bør bevares også 
etter at arbeidstakerrepresentantenes mandat er utløpt, og 
det bør fastsettes at vedkommende organ i SCE-foretaket 
kan tilbakeholde opplysninger som vil påføre SCE-
foretakets drift alvorlig skade dersom de blir offentlig 
kjent.

17) Når et SCE-foretak og dets datterforetak og etablerte 
forretningssteder omfattes av rådsdirektiv 94/45/EF av 
22. september 1994 om opprettelse av et europeisk 
samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak 
som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i 
konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, 
med sikte på å informere og konsultere arbeidstakere(1), 
bør bestemmelsene i dette direktiv og bestemmelsene 
som innarbeider det i nasjonal lovgivning, ikke få 
anvendelse på foretaket eller dets datterforetak eller 
etablerte forretningssteder, med mindre det særlige 
forhandlingsorganet beslutter ikke å innlede forhandlinger 
eller å avslutte forhandlinger som allerede er innledet.

18) Bestemmelsene i dette direktiv bør ikke berøre andre 
eksisterende rettigheter som gjelder innflytelse og berører 
ikke nødvendigvis andre eksisterende representasjons-
strukturer fastsatt i fellesskapsretten og nasjonal 
lovgivning og praksis.

19) Medlemsstatene bør treffe egnede tiltak i tilfelle 
forpliktelsene i dette direktiv ikke overholdes.

20) Traktaten har ikke gitt annen myndighet for vedtakelse av 
dette direktiv enn den som finnes i artikkel 308.

21) Det er et grunnleggende prinsipp og det erklærte målet 
for dette direktiv å sikre arbeidstakernes ervervede 
rettigheter med hensyn til innflytelse i selskapets 
beslutninger. Arbeidstakernes rettigheter som eksisterer 
før etableringen av SCE-foretak, bør danne grunnlag for 
arbeidstakernes innflytelsesrett i SCE-foretaket («før-og-
etter»-prinsippet). Denne tilnærmingsmåten bør følgelig 
gjelde ikke bare ved førstegangsetablering av et SCE-
foretak, men også for strukturendringer som foretas i 
et eksisterende SCE-foretak og de rettssubjekter som 
berøres av strukturendringsprosesser. Dersom et SCE-
foretaks forretningskontor flyttes fra en medlemsstat 
til en annen, bør derfor arbeidstakerne fortsatt ha minst 
samme grad av innflytelse. Videre, dersom terskelen 
for arbeidstakernes innflytelse nås eller overskrides 
etter at et SCE-foretak registreres, bør disse rettighetene 
få anvendelse på samme måte som de ville ha fått 
anvendelse dersom terskelen hadde blitt nådd eller 
overskredet før registreringen.

(1) EFT L 254 av 30.9.1994, s. 64. Direktivet endret ved direktiv 97/74/EF 
(EFT L 10 av 16.1.1998, s. 22).
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22) Medlemsstatene kan fastsette at fagforeningsrepresentant
er kan bli medlemmer i et særlig forhandlingsorgan uten 
hensyn til om de er arbeidstakere i et rettssubjekt som 
deltar i etableringen av et SCE-foretak. Medlemsstatene 
bør i denne forbindelse særlig kunne innføre denne 
rettigheten i tilfeller der fagforeningsrepresentanter har 
rett til å bli medlem og avgi stemme i kontroll- eller 
administrasjonsorganer i selskapet i henhold til nasjonal 
lovgivning.

23) I flere medlemsstater er arbeidstakernes innflytelse og 
andre forhold mellom partene i arbeidslivet basert på både 
nasjonal lovgivning og praksis, som i denne sammenheng 
forstås som også å omfatte tariffavtaler på forskjellige 
nasjonale plan, sektorplan og/eller selskapsplan —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVSNITT I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

1.  Dette direktiv regulerer arbeidstakernes innflytelse i 
driften av europeiske samvirkeforetak (heretter kalt «SCE-
foretak»), som nevnt i forordning (EF) nr. 1435/2003.

2.  For dette formål skal det etableres ordninger for 
arbeidstakernes innflytelse i hvert SCE-foretak i samsvar med 
framgangsmåten for forhandlinger nevnt i artikkel 3-6 eller, 
under omstendighetene fastsatt i artikkel 7 og 8, i samsvar med 
vedlegget.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «SCE-foretak», et samvirkeforetak etablert i samsvar med 
forordning (EF) nr. 1435/2003,

b) «deltakende rettssubjekter», selskaper som definert 
i traktatens artikkel 48 annet ledd, herunder samvirker 
og rettssubjekter stiftet i samsvar med og underlagt en 
medlemsstats lovgivning, som direkte deltar i stiftelsen av 
et SCE-foretak,

c) «datterforetak» til et deltakende rettssubjekt eller et SCE-
foretak, et foretak som rettssubjektet eller SCE-foretaket 
utøver en dominerende innflytelse over i henhold til 
artikkel 3 nr. 2-7 i direktiv 94/45/EF,

d) «berørt datterforetak eller etablert forretningssted», et 
datterforetak eller etablert forretningssted tilknyttet et 
deltakende rettssubjekt, som vil bli datterforetak eller 
etablert forretningssted til SCE-foretaket når dette stiftes,

e) «arbeidstakerrepresentanter», arbeidstakernes represen-
tanter fastsatt i nasjonal lovgivning og/eller praksis,

f) «representasjonsorgan», det organ som representerer 
arbeidstakerne, opprettet etter avtalene nevnt i artikkel 4 
eller i samsvar med bestemmelsene i vedlegget, for å 
informere og konsultere arbeidstakerne i et SCE-foretak og 
dets datterforetak og etablerte forretningssteder som ligger 
i Fellesskapet, og eventuelt for å utøve medbestemmelses-
rettighetene knyttet til SCE-foretaket,

g) «særlig forhandlingsorgan», det organ som opprettes i 
samsvar med artikkel 3 for å forhandle med vedkommende 
organ i de deltakende rettssubjektene om etablering av 
ordninger for arbeidstakernes innflytelse i SCE-foretaket,

h) «arbeidstakernes innflytelse», enhver ordning, herunder 
informasjon, konsultasjon og medbestemmelse, som arbeid
stakerrepresentantene kan bruke til å påvirke beslutningene 
som skal treffes i et foretak,

i) «informasjon», det faktum at organet som representerer 
arbeidstakerne og/eller arbeidstakerrepresentanten
e informeres av SCE-foretakets vedkommende organ 
om spørsmål som angår selve SCE-foretaket og ethvert 
datterforetak eller etablert forretningssted som ligger i 
en annen medlemsstat, eller om spørsmål som går utover 
de beslutningstakende organenes fullmakt i en enkelt 
medlemsstat, på et tidspunkt, på en måte og med et innhold 
som gjør det mulig for arbeidstakerrepresentantene å 
foreta en dyptgående vurdering av de mulige virkningene 
og eventuelt forberede konsultasjon av SCE-foretakets 
vedkommende organ,

j) «konsultasjon», etablering av en dialog og utveksling 
av synspunkter mellom organet som representerer 
arbeidstakerne og vedkommende organ i SCE-foretaket, 
på et tidspunkt, på en måte og med et innhold som gjør 
det mulig for arbeidstakerrepresentantene, på grunnlag av 
den informasjon som gis, å uttrykke en mening om tiltak 
planlagt av vedkommende organ som kan tas i betraktning 
i beslutningsprosessen i SCE-foretaket,

k) «medbestemmelse», den innflytelse organet som 
representerer arbeidstakerne og/eller arbeidstakerrepresen-
tantene, har på driften av et rettssubjekt:

– gjennom å utøve retten til å velge eller utpeke noen 
av medlemmene i rettssubjektets kontroll- eller 
administrasjonsorgan, eller
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– gjennom å utøve retten til å anbefale og/eller gå 
imot utpekingen av noen av eller alle medlemmene i 
rettssubjektets kontroll- eller administrasjonsorgan.

AVSNITT II

FRAMGANGSMÅTE FOR FORHANDLINGER FOR 
SCE-FORETAK SOM ER ETABLERT AV MINST TO 

RETTSSUBJEKTER ELLER VED OMDANNING

Artikkel 3

Opprettelse av et særlig forhandlingsorgan

1.  Når ledelses- eller administrasjonsorganene hos de 
deltakende rettssubjektene utarbeider en plan for etablering 
av et SCE-foretak, skal de så snart som mulig treffe de 
nødvendige tiltak, herunder gi informasjon om navnet på de 
deltakende rettssubjektene og datterforetak eller etablerte 
forretningssteder, og antall arbeidstakere der, for å innlede 
forhandlinger med representantene for rettssubjektenes 
arbeidstakere om ordninger for arbeidstakernes innflytelse i 
SCE-foretaket.

2.  For dette formål skal det opprettes et særlig 
forhandlingsorgan som representerer arbeidstakerne i de 
deltakende rettssubjektene og berørte datterforetak eller etablerte 
forretningssteder, i samsvar med følgende bestemmelser:

a) ved valg eller utpeking av medlemmer til det særlige 
forhandlingsorganet må det påses:

i)  at disse medlemmene velges eller utpekes ut fra 
antall arbeidstakere ansatt i hver medlemsstat hos de 
deltakende rettssubjekter og berørte datterforetak eller 
etablerte forretningssteder, ved for hver medlemsstat 
å tildele en plass per andel arbeidstakere ansatt i 
vedkommende medlemsstat som representerer 10 %, 
eller en brøkdel av andelen, av antall arbeidstakere 
ansatt i alle medlemsstater sammenlagt,

ii) at når det gjelder et SCE-foretak stiftet gjennom fusjon, 
finnes det ekstra medlemmer fra hver medlemsstat 
i den utstrekning som er nødvendig for å sikre at 
det særlige forhandlingsorganet omfatter minst ett 
medlem som representerer hvert deltakende samvirke 
som er registrert og har arbeidstakere i vedkommende 
medlemsstat og som det foreslås vil opphøre å 
eksistere som eget rettssubjekt etter at SCE-foretaket 
er registrert, forutsatt at:

– antall slike ekstra medlemmer ikke overstiger 20 % 
av antall medlemmer utpekt i henhold til punkt i), 
og

– sammensetningen av det særlige forhandlings-
organet ikke medfører dobbelt representasjon av de 
berørte arbeidstakerne.

  Dersom antallet slike samvirker er større enn det 
antall ekstra plasser som finnes i henhold til første 
ledd, skal disse ekstra plassene tildeles samvirker i 
forskjellige medlemsstater i synkende rekkefølge etter 
antall arbeidstakere ansatt i samvirkene.

b) Medlemsstatene skal bestemme den metode som skal brukes 
ved valg eller utpeking av medlemmene til det særlige 
forhandlingsorganet som skal velges eller utpekes på deres 
territorium. De skal treffe de nødvendige tiltak for i størst 
mulig grad å sikre at disse medlemmene omfatter minst ett 
medlem som representerer hvert deltakende rettssubjekt 
som har arbeidstakere i den aktuelle medlemsstaten. 
Slike tiltak må ikke øke det samlede antall medlemmer. 
De metoder som brukes til å nominere, utpeke eller 
velge arbeidstakerrepresentanter bør etterstrebe en jevn 
kjønnsfordeling.

 Medlemsstatene kan fastsette at disse medlemmer kan 
omfatte representanter for fagforeninger, uten hensyn til 
om de er arbeidstakere i et deltakende rettssubjekt eller et 
berørt datterforetak eller etablert forretningssted.

 Uten at nasjonal lovgivning og/eller praksis som fastsetter 
terskler for etablering av et representasjonsorgan berøres, 
skal medlemsstatene fastsette at arbeidstakere i foretak 
eller etablerte forretningssteder der det ikke finnes arbeids-
takerrepresentanter av årsaker som ikke har noe med 
arbeidstakernes egen vilje å gjøre, har rett til å velge eller 
utpeke medlemmer til det særlige forhandlingsorganet.

3.  Det særlige forhandlingsorganet og vedkommende 
organer i de deltakende rettssubjektene skal ved skriftlig 
avtale bestemme ordninger for arbeidstakernes innflytelse i 
SCE-foretaket.

For dette formål skal vedkommende organer i de deltakende 
rettssubjektene underrette det særlige forhandlingsorganet 
om planen og den konkrete prosessen med å etablere SCE-
foretaket, inntil dette er registrert.

4.  Med forbehold for nr. 6 skal det særlige forhandlings-
organet treffe beslutning med absolutt flertall av sine 
medlemmer, forutsatt at slikt flertall også representerer et 
absolutt flertall av arbeidstakerne. Hvert medlem skal ha 
én stemme. Dersom resultatet av forhandlingene fører til 
reduksjon av medbestemmelsesrettighetene, skal det flertall 
som kreves for en beslutning om å godkjenne en slik avtale, 
likevel være stemmene til to tredeler av medlemmene av det 
særlige forhandlingsorganet som representerer minst to tredeler 
av arbeidstakerne, medregnet stemmene til medlemmer som 
representerer arbeidstakere ansatt i minst to medlemsstater,
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– i tilfelle av et SCE-foretak som skal etableres gjennom 
fusjon, dersom medbestemmelsen omfatter minst 25 % 
av det samlede antall arbeidstakere i de deltakende 
samvirkene, eller

– i tilfelle av et SCE-foretak som skal etableres på en 
annen måte, dersom medbestemmelsen omfatter minst 
50 % av det samlede antall arbeidstakere i de deltakende 
rettssubjektene.

Med reduksjon av medbestemmelsesrettighetene menes en 
andel av medlemmene av SCE-foretakets organer i henhold til 
artikkel 2 bokstav k) som er lavere enn den høyeste andel som 
finnes hos de deltakende rettssubjektene.

5.  Ved forhandlinger kan det særlige forhandlingsorganet 
anmode sakkyndige etter eget valg, for eksempel representanter 
fra aktuelle arbeidstakerorganisasjoner på fellesskapsplan, 
om å bistå det i dets arbeid. Slike sakkyndige kan være til 
stede under forhandlingsmøter som rådgivere etter anmodning 
fra det særlige forhandlingsorganet, eventuelt for å fremme 
sammenheng og konsekvens på fellesskapsplan. Det særlige 
forhandlingsorganet kan beslutte å underrette representantene 
for aktuelle eksterne organisasjoner, herunder fagforeninger, 
om at forhandlingene innledes.

6.  Det særlige forhandlingsorganet kan med det flertall som 
er fastsatt i andre ledd, beslutte ikke å innlede forhandlinger 
eller å avslutte forhandlinger som allerede er innledet, og 
å basere seg på reglene for informasjon til og konsultasjon 
av arbeidstakere som gjelder i de medlemsstater der SCE-
foretaket har arbeidstakere. En slik beslutning skal stanse 
framgangsmåten med henblikk på å inngå avtalen nevnt i 
artikkel 4. Når det er truffet en slik beslutning, skal ingen av 
bestemmelsene i vedlegget komme til anvendelse.

Det flertall som kreves for å beslutte ikke å innlede eller å 
avslutte forhandlinger, skal være stemmene fra to tredeler 
av medlemmene som representerer minst to tredeler av 
arbeidstakerne, medregnet stemmene fra medlemmer som 
representerer arbeidstakere ansatt i minst to medlemsstater.

I tilfelle av et SCE-foretak som er etablert ved omdanning, 
får dette nummer ikke anvendelse dersom det finnes 
medbestemmelse i samvirket som skal omdannes.

Det særlige forhandlingsorganet skal sammenkalles på nytt etter 
skriftlig anmodning fra minst 10 % av arbeidstakerne i SCE-
foretaket, dets datterforetak og etablerte forretningssteder, eller 
deres representanter, tidligst to år etter ovennevnte beslutning, 
med mindre partene er enige om at forhandlingene skal 
innledes tidligere. Dersom det særlige forhandlingsorganet 
beslutter å gjeninnlede forhandlinger med ledelsen, men 
disse forhandlingene ikke fører til enighet, kommer ingen av 
bestemmelsene i vedlegget til anvendelse.

7.  Utgifter forbundet med det særlige forhandlingsorganets 
funksjoner og generelt med forhandlinger skal dekkes 
av de deltakende rettssubjektene, slik at det særlige 
forhandlingsorganet settes i stand til å utføre sine oppgaver på 
en hensiktsmessig måte.

I samsvar med dette prinsippet kan medlemsstatene fastsette 
budsjettregler for driften av det særlige forhandlingsorganet. 
De kan særlig fastsette at utgiftene til bare én sakkyndig skal 
dekkes.

Artikkel 4

Avtalens innhold

1.  Vedkommende organer i de deltakende rettssubjektene 
og det særlige forhandlingsorganet skal forhandle i en 
samarbeidsånd med sikte på å komme fram til en avtale om 
ordningene for arbeidstakernes innflytelse i SCE-foretaket.

2.  Uten at partenes selvstendighet berøres, og med forbehold 
for nr. 4, skal avtalen nevnt i nr. 1 som er inngått mellom 
vedkommende organer i de deltakende rettssubjektene og det 
særlige forhandlingsorganet, fastsette:

a) avtalens virkeområde,

b) sammensetning av, antall medlemmer av og fordeling 
av plasser i det representasjonsorgan som vil være 
samtalepartner for vedkommende organ i SCE-foretaket 
i forbindelse med ordninger for informasjon til og 
konsultasjon av arbeidstakerne i SCE-foretaket og dets 
datterforetak og etablerte forretningssteder,

c) representasjonsorganets fullmakt og framgangsmåten for 
informasjon til og konsultasjon av det,

d) møtehyppigheten i representasjonsorganet,

e) de økonomiske og materielle ressursene som skal tildeles 
representasjonsorganet,

f) dersom partene under forhandlingene beslutter å opprette en 
eller flere framgangsmåter for informasjon og konsultasjon 
i stedet for et representasjonsorgan, ordningene for 
gjennomføring av slike framgangsmåter,

g) dersom partene under forhandlingene beslutter å opprette 
medbestemmelsesordninger, innholdet i disse ordningene, 
herunder (eventuelt) antall medlemmer i SCE-foretakets 
administrasjons- eller kontrollorgan som arbeidstakerne 
vil ha rett til å velge, utpeke, anbefale eller gå imot, 
framgangsmåtene for hvordan arbeidstakerne kan velge, 
utpeke, anbefale eller gå imot disse medlemmene, og deres 
rettigheter,
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h) avtalens ikrafttredelsesdato og dens varighet, tilfeller 
der avtalen bør reforhandles og framgangsmåten for 
reforhandling, herunder, når det er hensiktsmessig, ved 
strukturendringer i SCE-foretaket og dets datterforetak 
og etablerte forretningssteder som inntreffer etter at SCE-
foretaket er opprettet.

3.  Avtalen skal ikke være underlagt standardbestemmelsene 
nevnt i vedlegget, med mindre den inneholder bestemmelser 
om noe annet.

4.  Uten at artikkel 15 nr. 3 bokstav a) berøres skal avtalen 
i tilfelle av et SCE-foretak etablert ved omdanning, fastsette 
minst det samme nivået for alle elementer av arbeidstakernes 
innflytelse som finnes i samvirket som skal omdannes til et 
SCE-foretak.

5.  Avtalen kan presisere ordningene for arbeidstakernes 
rett til å delta på generalforsamlinger eller seksjons- eller 
sektormøter i samsvar med artikkel 9 i dette direktiv og 
artikkel 59 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1435/2003.

Artikkel 5

Forhandlingenes varighet

1.  Forhandlingene skal innledes så snart det særlige 
forhandlingsorganet er opprettet og kan pågå i de etterfølgende 
seks månedene.

2.  Partene kan etter felles avtale beslutte å forlenge 
forhandlingene ut over tidsrommet nevnt i nr. 1, inntil høyst 
ett år etter at det særlige forhandlingsorganet er opprettet.

Artikkel 6

Lovgivning som får anvendelse på framgangsmåten for 
forhandlinger

Med mindre annet er bestemt i dette direktiv, skal lovgivningen 
som får anvendelse på framgangsmåten for forhandlinger 
fastsatt i artikkel 3-5, være lovgivningen i den medlemsstat der 
SCE-foretakets forretningskontor skal ligge.

Artikkel 7

Standardbestemmelser

1.  For å nå målet fastsatt i artikkel 1, skal medlemsstatene 
fastsette standardbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse 
som må tilfredsstille bestemmelsene i vedlegget.

Standardbestemmelsene fastsatt i lovgivningen i den 
medlemsstat der SCE-foretakets forretningskontor skal ligge, 
får anvendelse fra registreringsdatoen for SCE-foretaket:

a) når partene er enige om det, eller

b) når det ikke er inngått noen avtale innen fristen fastsatt i 
artikkel 5, og:

– vedkommende organ i hvert deltakende rettssubjekt 
beslutter å godta anvendelse av standardbestemmelsene 
for SCE-foretaket og dermed gå videre med 
registreringen av SCE-foretaket, og

– det særlige forhandlingsorganet ikke har truffet 
beslutningen fastsatt i artikkel 3 nr. 6.

2.  Standardbestemmelsene fastsatt i registreringsmedlems-
statens nasjonale lovgivning i samsvar med vedleggets del 3 
får dessuten anvendelse bare:

a) i tilfelle av et SCE-foretak etablert ved omdanning, 
dersom en medlemsstats regler for arbeidstakernes 
medbestemmelse i administrasjons- eller kontrollorganet 
gjaldt for et samvirke omdannet til et SCE-foretak,

b) i tilfelle av et SCE-foretak etablert ved fusjon:

– dersom en eller flere former for medbestemmelse 
gjaldt i ett eller flere av de deltakende samvirkene før 
registrering av SCE-foretaket og omfattet minst 25 % 
av det samlede antall arbeidstakere hos dem, eller

– dersom en eller flere former for medbestemmelse 
gjaldt i ett eller flere av de deltakende samvirkene før 
registrering av SCE-foretaket og omfattet mindre enn 
25 % av det samlede antall arbeidstakere hos dem og 
dersom det særlige forhandlingsorganet bestemmer 
det,

c) i tilfelle av et SCE-foretak etablert på en annen måte:

– dersom en eller flere former for medbestemmelse 
gjaldt i ett eller flere av de deltakende rettssubjektene 
før registrering av SCE-foretaket og omfattet minst 
50 % av det samlede antall arbeidstakere hos dem, 
eller

– dersom en eller flere former for medbestemmelse 
gjaldt i ett eller flere av de deltakende rettssubjektene 
før registrering av SCE-foretaket og omfattet mindre 
enn 50 % av det samlede antall arbeidstakere hos dem 
og dersom det særlige forhandlingsorganet bestemmer 
det.
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 Dersom det fantes mer enn en form for medbestemmelse i 
de forskjellige deltakende rettssubjektene, skal det særlige 
forhandlingsorganet beslutte hvilken av disse formene 
som må etableres i SCE-foretaket. Medlemsstatene kan 
fastsette reglene som får anvendelse dersom det ikke er 
truffet en beslutning om dette for et SCE-foretak registrert 
på deres territorium. Det særlige forhandlingsorganet skal 
underrette alle vedkommende organer i de deltakende 
rettssubjektene om alle beslutninger som treffes i henhold 
til dette nummer.

3.  Medlemsstatene kan fastsette at standardbestemmelsene i 
vedleggets del 3 ikke skal få anvendelse i tilfellet fastsatt i nr. 2 
bokstav b).

AVSNITT III

BESTEMMELSER SOM FÅR ANVENDELSE PÅ SCE-
FORETAK SOM UTELUKKENDE ER ETABLERT 

AV FYSISKE PERSONER ELLER AV ETT ENKELT 
RETTSSUBJEKT OG FYSISKE PERSONER

Artikkel 8

1.  I tilfelle av et SCE-foretak som er etablert utelukkende 
av fysiske personer eller av ett enkelt rettssubjekt og fysiske 
personer, som til sammen har minst 50 arbeidstakere i minst to 
medlemsstater, får bestemmelsene i artikkel 3-7 anvendelse.

2.  I tilfelle av et SCE-foretak som er etablert utelukkende 
av fysiske personer eller av ett enkelt rettssubjekt og fysiske 
personer, som til sammen har mindre enn 50 arbeidstakere, 
eller har minst 50 arbeidstakere i bare én medlemsstat, 
gjelder følgende bestemmelser med hensyn til arbeidstakernes 
innflytelse:

– i selve SCE-foretaket får bestemmelsene i den medlemsstat 
der SCE-foretaket har sitt forretningskontor anvendelse 
på dette på samme måte som for andre rettssubjekter av 
samme type,

– i datterforetak og etablerte forretningssteder får 
bestemmelsene i den medlemsstat der de ligger anvendelse 
på disse på samme måte som for andre rettssubjekter av 
samme type.

Dersom et SCE-foretaks forretningskontor som reguleres ved 
hjelp av medbestemmelse, flyttes fra en medlemsstat til en 
annen, skal arbeidstakerne fortsatt ha minst samme grad av 
innflytelse.

3.  Dersom minst en tredel av det totale antall arbeids-
takere i et SCE-foretak og dets datterforetak og etablerte for-
retningssteder i minst to ulike medlemsstater, etter registrering 
av et SCE-foretak som nevnt i nr. 2, anmoder om det, eller 
dersom det totale antall arbeidstakere når eller overstiger 
50 arbeidstakere i minst to medlemsstater, får bestemmelsene i  
artikkel 3-7 tilsvarende anvendelse. I slike tilfeller endres «del-
takende rettssubjekter» og «berørte datterforetak eller etablerte 
forretningssteder» til henholdsvis «SCE-foretak» og «SCE-
foretakets datterforetak eller etablerte forretningssteder».

AVSNITT IV

DELTAKING PÅ GENERALFORSAMLINGEN ELLER 
SEKSJONS- ELLER SEKTORMØTER

Artikkel 9

Med forbehold for begrensningene fastsatt i artikkel 59 nr. 4 
i forordning (EF) nr. 1435/2003, kommer arbeidstakerne i et 
SCE-foretak og/eller deres representanter til å ha rett til å delta 
på generalforsamlingen eller, dersom det holdes slike, seksjons- 
eller sektormøtet, med stemmerett, i følgende tilfeller:

1. når partene beslutter det i avtalen nevnt i artikkel 4, eller

2. når et samvirke som reguleres av et slikt system omdannes 
til et SCE-foretak, eller

3. når et deltakende samvirke i et SCE-foretak som er etablert 
på andre måter enn ved omdanning, ble regulert av et slikt 
system og

i) partene ikke kan komme fram til en avtale, som nevnt 
i artikkel 4, innen tidsfristen fastsatt i artikkel 5, og

ii) artikkel 7 nr. 1 bokstav b) og del 3 i vedlegget får 
anvendelse, og

iii) det deltakende samvirket som reguleres av et slikt 
system har den høyeste andelen medbestemmelse, 
som definert i artikkel 2 bokstav k), av de berørte 
deltakende samvirkene, før registreringen av SCE-
foretaket.

AVSNITT V

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Artikkel 10

Forbehold og fortrolighet

1.  Medlemsstatene skal fastsette at medlemmene av det 
særlige forhandlingsorganet eller av representasjonsorganet, 
samt sakkyndige som bistår dem, ikke tillates å røpe noen 
opplysninger som de har mottatt som fortrolige opplysninger.

Det samme gjelder for arbeidstakerrepresentanter innenfor 
rammen av en framgangsmåte for informasjon og 
konsultasjon.

Denne forpliktelse skal gjelde også etter utløpet av 
mandatperioden, uansett hvor de aktuelle personer befinner 
seg.
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2.  Hver medlemsstat skal fastsette at kontroll- eller 
administrasjonsorganet i et SCE-foretak eller i et deltakende 
rettssubjekt etablert på statens territorium, i særskilte tilfeller 
og på de vilkår og innenfor de grenser som er fastsatt i nasjonal 
lovgivning, ikke er forpliktet til å formidle opplysninger som 
er av en slik art at de ut fra objektive kriterier ville være til 
alvorlig hinder for driften av eller skade SCE-foretaket (eller 
eventuelt det deltakende rettssubjektet) eller dets datterforetak 
og etablerte forretningssteder.

En medlemsstat kan gjøre et slikt unntak betinget av en 
forutgående administrativ eller rettslig tillatelse.

3.  Hver medlemsstat kan fastsette særlige bestemmelser om 
SCE-foretak på statens territorium som direkte og hovedsakelig 
arbeider med et ideologisk siktemål vedrørende informasjon 
og meningsytring, på vilkår av at slike bestemmelser allerede 
finnes i nasjonal lovgivning på datoen for vedtakelse av dette 
direktiv.

4.  Ved anvendelse av nr. 1, 2 og 3 skal medlemsstatene  
fastsette framgangsmåter for klage til overordnet forvaltnings-
myndighet eller rettslig myndighet som arbeidstakerrepresent
antene kan inngi når kontroll- eller administrasjonsorganet i et 
SCE-foretak eller et deltakende rettssubjekt krever fortrolighet 
eller ikke gir opplysninger.

Slike framgangsmåter kan omfatte ordninger beregnet på å 
beskytte de aktuelle opplysningenes fortrolighet.

Artikkel 11

Representasjonsorganets virkemåte og framgangsmåten 
for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakerne

Vedkommende organ i SCE-foretaket og representasjonsorganet 
skal arbeide sammen i en samarbeidsånd med respekt for begge 
parters respektive rettigheter og forpliktelser.

Det samme gjelder for samarbeidet mellom SCE-foretakets 
kontroll- eller administrasjonsorgan og arbeidstakerrepresen-
tantene innenfor rammen av en framgangsmåte for informasjon 
til og konsultasjon av arbeidstakerne.

Artikkel 12

Vern av arbeidstakerrepresentanter

Medlemmene av det særlige forhandlingsorganet, medlemmene 
av representasjonsorganet, arbeidstakerrepresentanter som 
utfører sine oppgaver etter framgangsmåten for informasjon og 
konsultasjon, og arbeidstakerrepresentanter i et SCE-foretaks 
kontroll- eller administrasjonsorgan som er arbeidstakere i SCE-
foretaket, dets datterforetak eller etablerte forretningssteder 
eller i et deltakende rettssubjekt, skal under utføringen av 
sine oppgaver nyte godt av det samme vern og ha lignende 
garantier som arbeidstakerrepresentantene har i henhold til 
gjeldende nasjonal lovgivning og/eller praksis i den stat de er 
arbeidstakere i.

Dette gjelder særlig deltaking på møter i det særlige 
forhandlingsorganet eller representasjonsorganet, ethvert 
annet møte innenfor rammen av avtalen nevnt i artikkel 4 
nr. 2 bokstav f) eller ethvert møte i administrasjons- eller 
kontrollorganet, og betaling av lønninger til de medlemmer 
som er ansatt i et deltakende rettssubjekt eller SCE-foretaket 
eller dets datterforetak eller etablerte forretningssteder 
ved nødvendig fravær i forbindelse med at de utfører sine 
oppgaver.

Artikkel 13

Misbruk av framgangsmåter

Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak i henhold til 
fellesskapsretten for å hindre misbruk av et SCE-foretak med 
det siktemål å frata arbeidstakerne rett til innflytelse eller nekte 
dem slike rettigheter.

Artikkel 14

Overholdelse av dette direktiv

1.  Hver medlemsstat skal sørge for at ledelsen for et 
SCE-foretaks etablerte forretningssteder og kontroll- eller 
administrasjonsorganene for datterforetak og for deltakende 
rettssubjekter som ligger på statens territorium, og deres 
arbeidstakerrepresentanter eller eventuelt arbeidstakerne selv, 
oppfyller forpliktelsene fastsatt i dette direktiv, uansett om 
SCE-foretakets forretningskontor ligger på statens territorium 
eller ikke.

2.  Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak dersom 
direktivet ikke overholdes; de skal særlig sørge for at det 
finnes administrative eller rettslige framgangsmåter som gjør 
det mulig å gjennomføre forpliktelsene som følger av dette 
direktiv.

Artikkel 15

Forbindelsen mellom dette direktiv og andre 
bestemmelser

1.  Når et SCE-foretak er et foretak som omfatter virksomhet 
i flere medlemsstater eller et foretak som utøver kontroll over 
en foretaksgruppe som omfatter foretak i flere medlemsstater 
i henhold til direktiv 94/45/EF eller rådsdirektiv 97/74/EF 
av 15. desember 1997 som utvider nevnte direktiv til Det 
forente kongerike(1), får bestemmelsene i disse direktivene og 
bestemmelsene som innarbeider dem i nasjonal lovgivning, 
ikke anvendelse på dem og heller ikke på deres datterforetak.

Når det særlige forhandlingsorganet i samsvar med artikkel 3 
nr. 6 beslutter ikke å innlede forhandlinger eller å avslutte 
forhandlinger som allerede er påbegynt, får direktiv 94/45/EF 
eller direktiv 97/74/EF og bestemmelsene som innarbeider 
dem i nasjonal lovgivning, likevel anvendelse.

(1) EFT L 10 av 16.1.1998, s. 22.
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2.  Andre bestemmelser om arbeidstakernes medbestemmelse 
i selskapsorganer fastsatt i nasjonal lovgivning og/eller praksis 
enn dem som gjennomfører dette direktiv, får ikke anvendelse 
på SCE-foretak som omfattes av artikkel 3-7.

3.  Dette direktiv berører ikke:

a) arbeidstakernes eksisterende rett til innflytelse fastsatt i 
medlemsstatene ved nasjonal lovgivning og/eller praksis 
og som arbeidstakerne i SCE-foretaket og dets datterforetak 
og etablerte forretningssteder har utenom medbestemmelse 
i SCE-foretakets organer,

b) bestemmelser om medbestemmelse i organene fastsatt i 
nasjonal lovgivning og/eller praksis som får anvendelse på 
SCE-foretakets datterforetak eller SCE-foretak som ikke 
omfattes av artikkel 3-7.

4.  For å bevare rettighetene nevnt i nr. 3, kan medlemsstatene 
treffe nødvendige tiltak for å garantere at strukturene for 
arbeidstakerrepresentasjon i deltakende rettssubjekter som vil 
opphøre å eksistere som særlige rettssubjekter, opprettholdes 
etter at SCE-foretaket er registrert.

Artikkel 16

Sluttbestemmelser

1.  Medlemsstatene skal innen 18. august 2006 vedta de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv, eller skal innen denne dato sørge for at 
partene i arbeidslivet ved avtale har innført de nødvendige 
bestemmelser, og medlemsstatene skal treffe alle nødvendige 

tiltak for at de til enhver tid kan garantere de resultater som 
pålegges ved dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 17

Revisjon foretatt av Kommisjonen

Kommisjonen skal innen 18. august 2009 i samråd med 
medlemsstatene og partene i arbeidslivet på fellesskapsplan 
foreta en revisjon av gjennomføringsreglene for dette direktiv, 
med sikte på om nødvendig å forelegge Rådet egnede 
endringsforslag.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

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

Artikkel 19

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2003.

   For Rådet

   Formann

   G. ALEMANNO
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VEDLEGG

STANDARDBESTEMMELSER

(nevnt i artikkel 7 og 8)

Del 1: Sammensetningen av arbeidstakernes representasjonsorgan

For å nå målet fastsatt i artikkel 1, og i de tilfeller som er fastsatt i artikkel 7, skal det opprettes et representasjonsorgan 
i samsvar med følgende bestemmelser:

a) Representasjonsorganet skal være sammensatt av arbeidstakere i SCE-foretaket og dets datterforetak og etablerte 
forretningssteder som er valgt eller utpekt blant dem av arbeidstakerrepresentantene eller, i mangel av slike, av alle 
arbeidstakerne.

b) Valg eller utpeking av medlemmer til representasjonsorganet skal foretas i samsvar med nasjonal lovgivning og/
eller praksis.

 Medlemsstatene skal fastsette regler for å sikre at antall medlemmer av og tildeling av plasser i representasjonsorganet 
er tilpasset for å ta hensyn til endringer som skjer i SCE-foretaket og dets datterforetak og etablerte forretningssteder. 
De metoder som brukes til å nominere, utpeke eller velge arbeidstakerrepresentanter bør etterstrebe en jevn 
kjønnsfordeling.

c) Dersom dets størrelse berettiger det, skal representasjonsorganet velge en særskilt komité blant medlemmene, som 
skal bestå av høyst tre medlemmer.

d) Representasjonsorganet skal fastsette sin forretningsorden.

e) Medlemmene av representasjonsorganet velges eller utpekes ut fra antall arbeidstakere ansatt i hver medlemsstat 
i SCE-foretaket og dets datterforetak eller etablerte forretningssteder, ved for hver medlemsstat å tildele en plass 
per andel arbeidstakere ansatt i vedkommende medlemsstat som representerer 10 %, eller en brøkdel av andelen, 
av antall arbeidstakere ansatt i dem i alle medlemsstater sammenlagt.

f) Vedkommende organ i SCE-foretaket skal underrettes om sammensetningen av representasjonsorganet.

g) Senest fire år etter at representasjonsorganet er opprettet, skal det undersøke om det skal innledes forhandlinger 
med sikte på å inngå avtalen nevnt i artikkel 4 og 7, eller om standardbestemmelsene vedtatt i samsvar med dette 
vedlegg fortsatt skal anvendes.

 Artikkel 3 nr. 4-7 og artikkel 4-6 får tilsvarende anvendelse dersom det vedtas å forhandle fram en avtale i samsvar 
med artikkel 4, og i så fall skal uttrykket «det særlige forhandlingsorganet» erstattes med «representasjonsorganet». 
Dersom det innen fristen som er fastsatt for å avslutte forhandlingene, ikke er inngått avtale, skal de ordninger som 
opprinnelig ble vedtatt i samsvar med standardbestemmelsene, fortsatt gjelde.

Del 2: Standardbestemmelser om informasjon og konsultasjon

Kompetansen og myndigheten til representasjonsorganet som er opprettet i et SCE-foretak, skal være regulert av 
følgende bestemmelser:

a) Representasjonsorganets kompetanse skal være begrenset til saker som gjelder SCE-foretaket selv og ethvert 
datterforetak eller etablert forretningssted som ligger i en annen medlemsstat eller som går utover myndigheten til 
beslutningsorganene i en enkelt medlemsstat.

b) Uten at møter holdt i samsvar med bokstav c) berøres, skal representasjonsorganet ha rett til å bli informert og 
konsultert og for dette formål å møte vedkommende organ i SCE-foretaket minst en gang i året, på grunnlag 
av jevnlige rapporter utarbeidet av vedkommende organ, om utviklingen i virksomheten til SCE-foretaket og 
framtidsutsiktene. De lokale ledelser skal underrettes om dette.

 Vedkommende organ i SCE-foretaket skal gi representasjonsorganet dagsordenen for møtene i administrasjons- eller 
eventuelt ledelses- og kontrollorganet, og kopier av alle dokumenter som framlegges for generalforsamlingen.
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 Møtet skal særlig dreie seg om strukturen, den økonomiske og finansielle situasjon, den forventede utvikling av 
virksomheten og av produksjon og salg, initiativ med hensyn til foretakets sosiale ansvar, sysselsettingssituasjonen 
og dens sannsynlige utvikling, investeringer, vesentlige endringer i organisasjonen, innføring av nye arbeidsmetoder 
eller nye produksjonsprosesser, produksjonsoverføringer, fusjoner, reduksjon av størrelsen på eller nedleggelse av 
foretak, etablerte forretningssteder eller vesentlige deler av dem, samt masseoppsigelser.

c) I tilfelle uvanlige omstendigheter som i betydelig grad berører arbeidstakernes interesser, særlig i forbindelse 
med flytting, overføring, nedleggelse av etablerte forretningssteder eller foretak eller masseoppsigelser, skal 
representasjonsorganet ha rett til å bli underrettet. Representasjonsorganet eller dersom det beslutter det, særlig i 
hastesaker, den særskilte komiteen, skal på anmodning ha rett til å møte vedkommende organ i SCE-foretaket eller 
ethvert annet mer egnet ledelsesnivå i SCE-foretaket som har myndighet til å treffe selvstendige beslutninger, med 
sikte på å bli informert og konsultert om tiltak som i vesentlig grad berører arbeidstakernes interesser.

 Dersom vedkommende organ beslutter ikke å handle i samsvar med uttalelsen fra representasjonsorganet, skal 
dette organet ha rett til et nytt møte med vedkommende organ i SCE-foretaket med sikte på å komme fram til en 
avtale.

 I tilfelle av et møte arrangert med den særskilte komiteen skal også de medlemmer av representasjonsorganet som 
representerer arbeidstakere som er direkte berørt av de aktuelle tiltakene, ha rett til å delta.

 Møtene nevnt ovenfor skal ikke berøre vedkommende organs særlige rettigheter.

d) Medlemsstatene kan fastsette bestemmelser om ledelsen av informasjons- og konsultasjonsmøtene.

 Før møtene med vedkommende organ i SCE-foretaket skal representasjonsorganet eller den særskilte komiteen, som 
eventuelt er utvidet i samsvar med bokstav c) tredje ledd, kunne møtes uten at representantene for vedkommende 
organ er til stede.

e) Uten at artikkel 10 berøres skal medlemmene av representasjonsorganet underrette representantene for arbeidstakerne 
i SCE-foretaket og i dets datterforetak og etablerte forretningssteder om innholdet og resultatet av framgangsmåten 
for informasjon og konsultasjon.

f) Representasjonsorganet eller den særskilte komiteen kan bistås av sakkyndige etter eget valg.

g) I den grad det er nødvendig for at de kan fullføre sine oppgaver, skal medlemmene av representasjonsorganet ha 
rett til permisjon for opplæring uten tap av lønn.

h) Representasjonsorganets utgifter skal dekkes av SCE-foretaket, som skal gi organets medlemmer de økonomiske 
og materielle ressursene som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte.

 SCE-foretaket skal, med mindre noe annet er avtalt, særlig dekke utgifter til tilrettelegging av møtene og tolking, 
samt oppholds- og reiseutgifter for medlemmer av representasjonsorganet og den særskilte komiteen.

 I samsvar med disse prinsippene kan medlemsstatene fastsette budsjettregler for driften av representasjonsorganet. 
De kan særlig fastsette at utgiftene til bare én sakkyndig skal dekkes.

Del 3: Standardbestemmelser om medbestemmelse

Arbeidstakernes medbestemmelse i et SCE-foretak skal være regulert av følgende bestemmelser:

a) I tilfelle av et SCE-foretak som etableres ved omdanning, og dersom en medlemsstats bestemmelser om 
arbeidstakernes medbestemmelse i administrasjons- eller kontrollorganet gjaldt før registrering, skal alle elementer 
i arbeidstakernes medbestemmelse fortsette å gjelde for SCE-foretaket. Bokstav b) skal gjelde tilsvarende for dette 
formål.

b) I tilfelle av et SCE-foretak som etableres på annen måte, skal arbeidstakerne i SCE-foretaket, dets datterforetak 
og etablerte forretningssteder og/eller deres representasjonsorgan ha rett til å velge, utpeke, anbefale eller gå imot 
utpekingen av et antall medlemmer av administrasjons- eller kontrollorganet i SCE-foretaket tilsvarende den 
høyeste andel som anvendes i de berørte deltakende selskapene før registreringen av SCE-foretaket.
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c) Dersom ingen av de deltakende rettssubjektene var regulert av medbestemmelsesregler før registreringen av SCE-
foretaket, skal dette ikke pålegges å fastsette bestemmelser om arbeidstakernes medbestemmelse.

d) Representasjonsorganet skal bestemme fordelingen av plasser i administrasjons- eller kontrollorganet blant 
medlemmene som representerer arbeidstakerne fra de forskjellige medlemsstatene eller hvordan SCE-foretakets 
arbeidstakere kan anbefale eller gå imot utpekingen av medlemmene av disse organene ut fra andelen av SCE-
foretakets arbeidstakere i hver medlemsstat. Dersom arbeidstakerne fra en eller flere medlemsstater ikke omfattes 
av dette forholdsmessighetskriteriet, skal representasjonsorganet utpeke et medlem fra en av disse medlemsstatene, 
særlig medlemsstaten der SCE-foretakets forretningskontor ligger når dette er hensiktsmessig. Hver medlemsstat 
kan bestemme hvordan plassene den blir tildelt i administrasjons- eller kontrollorganet, skal fordeles.

e) Hvert medlem av administrasjonsorganet eller eventuelt kontrollorganet i SCE-foretaket som er valgt, utpekt eller 
anbefalt av representasjonsorganet eller av arbeidstakerne, avhengig av omstendighetene, skal være fullverdig 
medlem med samme rettigheter og forpliktelser som medlemmene som representerer samvirkets medlemmer, 
herunder stemmerett.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/88/EF

av 4. november 2003

om visse aspekt ved organisering av arbeidstida(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 137 nr. 2,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(1),

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(2), og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Rådsdirektiv 93/104/EF av 23. november 1993 om visse 
aspekter ved organisering av arbeidstiden(3), der det er 
fastsett minstekrav til tryggleik og helse i samband med 
organisering av arbeidstida med omsyn til periodar for 
døgnkvil, pausar, vekekvil, øvre grense for arbeidstid 
per veke, årleg ferie og aspekt ved nattarbeid, skiftarbeid 
og arbeidsrytme, er vorte endra monaleg. Av omsyn til 
klarleiken bør dei aktuelle føresegnene konsoliderast.

2)  I artikkel 137 i traktaten er det fastsett at Fellesskapet skal 
støtte og utfylle verksemda til medlemsstatane med sikte 
på å betre arbeidsmiljøet for å verne helsa og tryggleiken 
til arbeidstakarane. Det bør unngåast at direktiv som 
vert vedtekne på grunnlag av denne artikkelen, pålegg 
administrative, økonomiske og rettslege byrder som er 
av ein slik art at dei motverkar skipinga og utviklinga av 
små og mellomstore føretak.

3)  Føresegnene i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 
om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes 
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(4) skal framleis 
nyttast fullt ut på dei områda som er omfatta av dette 
direktivet, utan at det rører ved strengare og/eller meir 
spesifikke føresegner i dette direktivet.

4)  Betra tryggleik, hygiene og helse for arbeidstakarane på 
arbeidsplassen er eit mål som ikkje bør vere underordna 
reint økonomiske vurderingar.

5)  Alle arbeidstakarar bør ha tilstrekkelege kvileperiodar. 
Omgrepet «kvile» må uttrykkjast i tidseiningar, dvs. 
dagar, timar og/eller delar av desse. Arbeidstakarar i 
Fellesskapet må ha rett til minsteperiodar for døgnkvil, 
vekekvil og årleg ferie, og til høvelege pausar. I denne 
samanhengen er det òg naudsynt å setje ei øvre grense for 
talet på arbeidstimar per veke.

6)  Det bør takast omsyn til prinsippa til Den internasjonale 
arbeidsorganisasjonen for organisering av arbeidstida, 
medrekna prinsippa for nattarbeid.

7)  Forskinga har synt at menneskekroppen er meir følsam 
for uro i omgjevnadene og dessutan for visse slitsame 
former for organisering av arbeidet om natta, og at lange 
periodar med nattarbeid kan vere skadeleg for helsa til 
arbeidstakarane og kan setje tryggleiken deira og den 
allmenne tryggleiken på arbeidsplassen i fare.

8)  Periodane med nattarbeid, medrekna overtid, bør 
avgrensast, og det bør fastsetjast at arbeidsgjevarar som 
jamleg nyttar nattarbeidarar, på oppmoding melder frå 
om dette til dei rette styresmaktene.

9)  Det er viktig at nattarbeidarar får tilbod om ein gratis 
helsekontroll innan dei vert sette til arbeidet og deretter 
med jamne mellomrom, og at dei vert overførde til 
dagarbeid som dei er skikka til, dersom dei lir av 
helseproblem.

10)  Situasjonen for nattarbeidarar og skiftarbeidarar krev at 
nivået for vern av helsa og tryggleiken deira bør tilpassast 
den typen arbeid som dei utfører, og at vernetiltak og 
førebyggjande tenester og ressursar vert organiserte og 
verkar på ein effektiv måte.

11)  Visse arbeidsvilkår kan ha skadeleg innverknad på 
tryggleiken og helsa til arbeidstakarane. Organiseringa 
av arbeidet i samsvar med ein viss rytme bør ta omsyn 
til det allmenne prinsippet om at arbeidet skal tilpassast 
mennesket.

12)  Ei europeisk avtale om arbeidstid for sjøfolk vart sett 
i verk ved rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 
om avtalen om organisering av sjøfolks arbeidstid 
inngått mellom Sammenslutningen av skipsredere i Den 
europeiske union (ECSA) og Sammenslutningen av 
transportarbeiderforbund i Den europeiske union (FST)(5) 
på grunnlag av artikkel 139 nr. 2 i traktaten. Føresegnene 
i dette direktivet bør difor ikkje nyttast på sjøfolk.

2006/EØS/58/16

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 18.11.2003,  
s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2004 av 23. april 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 11.

(1) TEU C 61 av 14.3.2003, s. 123.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 17. desember 2002 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU) og rådsavgjerd av 22. september 2003.
(3) TEF L 307 av 13.12.1993, s. 18. Direktivet endra ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/34/EF (TEF L 195 av 1.8.2000, s. 41).
(4) TEF L 183 av 29.6.1989, s. 1. (5) TEF L 167 av 2.7.1999, s. 33.
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13)  Når det gjeld «andelsfiskarar» som er arbeidstakarar, er 
det opp til medlemsstatane, i medhald av dette direktivet, 
å avgjere vilkåra for rett til og tildeling av årleg ferie, 
medrekna reglane for betaling.

14)  Særlege standardar som er fastsette i andre 
fellesskapsdokument med omsyn til t.d. kvileperiodar, 
arbeidstid, årleg ferie og nattarbeid for visse kategoriar 
arbeidstakarar, bør ha førerang framfor føresegnene i 
dette direktivet.

15)  Av omsyn til dei spørsmåla som kan melde seg i 
samband med organisering av arbeidstida i eit føretak, 
bør det opnast for ein viss fleksibilitet i bruken av visse 
føresegner i dette direktivet, samstundes om det vert 
sikra at prinsippa om vern av tryggleiken og helsa til 
arbeidstakarane vert etterlevde.

16)  Det må fastsetjast at medlemsstatane eller partane i 
arbeidslivet, alt etter korleis det høver, kan få unntak frå 
visse føresegner i dette direktivet. Som ein allmenn regel 
ved eventuelle unntak bør dei arbeidstakarane som det 
gjeld, få tilsvarande kompensasjon i form av kviletid.

17)  Dette direktivet bør ikkje påverke den plikta som 
medlemsstatane har med omsyn til fristane for 
innarbeiding av dei direktiva som er førde opp i vedlegg I 
del B —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

KAPITTEL 1

VERKEOMRÅDE OG DEFINISJONAR

Artikkel 1

Føremål og verkeområde

1.  I dette direktivet er det fastsett minstekrav til tryggleik og 
helse i samband med organisering av arbeidstida.

2.  Dette direktivet skal nyttast på:

a)  minsteperiodar for døgnkvil, vekekvil og årleg ferie, på 
pausar og på den øvre grensa for arbeidstid per veke, og

b)  visse aspekt ved nattarbeid, skiftarbeid og arbeidsrytme.

3.  Dette direktivet skal nyttast på alle sektorar innanfor 
offentleg og privat verksemd, i medhald av artikkel 2 i direktiv 
89/391/EØF, utan at det rører ved artikkel 14, 17, 18 og 19 i 
dette direktivet.

Dette direktivet skal ikkje nyttast på sjøfolk slik det er definert 
i direktiv 1999/63/EF, utan at det rører ved artikkel 2 nr. 8 i 
dette direktivet.

4.  Føresegnene i direktiv 89/391/EØF skal nyttast fullt ut 
på dei tilhøva som er nemnde i nr. 2, utan at det rører ved 
strengare og/eller meir spesifikke føresegner i dette direktivet.

Artikkel 2

Definisjonar

I dette direktivet tyder

1.  «arbeidstid» alle periodar då arbeidstakaren er i arbeid og 
står til rådvelde for arbeidsgjevaren, og utfører verksemda 
si eller pliktene sine i samsvar med nasjonal lovgjeving 
og/eller praksis,

2.  «kviletid» alle periodar som ikkje er arbeidstid,

3.  «nattid» alle periodar på minst sju timar, slik det er definert 
i nasjonal lovgjeving, og som i alle tilfelle må omfatte 
tidsrommet mellom kl. 00.00 og 05.00, 

4.  «nattarbeidar»

a)  på den eine sida alle arbeidstakarar som normalt 
arbeider minst tre timar av den daglege arbeidstida si 
om natta, og

b)  på den andre sida alle arbeidstakarar som truleg kjem 
til å arbeide ein viss del av den årlege arbeidstida si om 
natta, slik det er fastsett av den medlemsstaten som det 
gjeld, anten

i)  ved nasjonal lovgjeving etter konsultasjon med 
partane i arbeidslivet, eller

ii)  ved tariffavtaler eller avtaler som er gjorde mellom 
partane i arbeidslivet på nasjonalt eller regionalt 
plan,

5.  «skiftarbeid» all organisering av arbeidet i skift som 
inneber at arbeidstakarar avløyser kvarandre på dei same 
arbeidsplassane etter ein viss rytme, medrekna etter ein 
rulleringsplan, og som kan vere samanhengande eller 
usamanhengande, og som fører til at arbeidstakarane må 
utføre eit arbeid til ulike tider over eit fastlagt tidsrom av 
dagar eller veker,

6.  «skiftarbeidar» alle arbeidstakarar med ein arbeidsplan 
som inneber skiftarbeid,

7.  «mobil arbeidstakar» alle arbeidstakarar som er tilsette som 
reisande eller flygande personell av eit føretak som driv 
persontransport på veg, i lufta eller på innlandsvassvegar,

8.  «offshorearbeid» arbeid som hovudsakleg vert utført på 
eller frå offshoreinstallasjonar (medrekna boreplattformer), 
direkte eller indirekte i samband med leiting, utvinning 
eller utnytting av mineralressursar, medrekna hydrokarbon, 
og dykking i samband med slik verksemd, anten frå ein 
offshoreinstallasjon eller eit fartøy,
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9.  «tilstrekkeleg kvile» at arbeidstakarane får jamlege 
kvileperiodar der tidslengda er uttrykt i tidseiningar, og 
som er tilstrekkeleg lange og samanhengande til å sikre 
at arbeidstakarane ikkje skadar seg sjølve, kollegaene 
sine eller andre som følgje av trøyttleik eller skiftande 
arbeidsrytme, og at dei ikkje skadar helsa si, verken på kort 
eller på lang sikt.

KAPITTEL 2

MINSTEPERIODAR FOR KVILE — ANDRE ASPEKT 
VED ORGANISERING AV ARBEIDSTIDA

Artikkel 3

Døgnkvil

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 
sikre at alle arbeidstakarar får ein minsteperiode for døgnkvil 
på minst elleve samanhengande timar for kvar periode på 
24 timar.

Artikkel 4

Pausar

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 
sikre at alle arbeidstakarar får ein pause dersom den daglege 
arbeidstida overstig seks timar; dei nærmare reglane for 
pausen, særleg lengda og vilkåra for tildeling, skal fastsetjast 
ved tariffavtaler eller avtaler som er gjorde mellom partane i 
arbeidslivet eller, dersom dette ikkje er mogleg, ved nasjonal 
lovgjeving.

Artikkel 5

Vekekvil

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 
sikre at alle arbeidstakarar for kvar sjudagarsperiode får ein 
minsteperiode for kvile på minst tjuefire samanhengande timar, 
i tillegg til dei elleve timane for døgnkvil som er nemnde i 
artikkel 3.

Dersom objektive eller tekniske grunnar eller omstende som 
har med organiseringa av arbeidet gjer det rettkome, kan det 
fastsetjast ein minsteperiode på 24 timars kvile.

Artikkel 6

Øvre grense for arbeidstid per veke

Medlemsstatane skal, i medhald av krava om vern av 
tryggleiken og helsa til arbeidstakarane, gjere dei tiltaka som 
er naudsynte for å

a)  avgrense arbeidstida per veke ved hjelp av lover eller 
forskrifter, eller ved hjelp av tariffavtaler eller avtaler som 
er gjorde mellom partane i arbeidslivet,

b)  at den gjennomsnittlege arbeidstida for kvar sjudagars-
periode ikkje overstig 48 timar, medrekna overtid.

Artikkel 7

Årleg ferie

1.  Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for å sikre at alle arbeidstakarar får ein årleg betalt ferie på 
minst fire veker, i samsvar med dei vilkåra for rett til og 
tildeling av slik ferie som er fastsette ved nasjonal lovgjeving 
og/eller praksis.

2.  Minsteperioden for årleg betalt ferie kan ikkje bytast 
ut med ei økonomisk godtgjersle, bortsett frå i tilfelle der 
arbeidstilhøvet tek slutt.

KAPITTEL 3

NATTARBEID — SKIFTARBEID — ARBEIDSRYTME

Artikkel 8

Tidslengda på nattarbeid

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 
sikre at

a)  den normale arbeidstida for nattarbeidarar ikkje overstig 
åtte timar i gjennomsnitt per periode på 24 timar, 

b)  nattarbeidarar som har eit arbeid som inneber særleg risiko 
eller store fysiske eller mentale påkjenningar, ikkje arbeider 
meir enn åtte timar innanfor eit tidsrom på 24 timar når dei 
utfører nattarbeid.

For føremåla med bokstav b) skal arbeid som inneber særleg 
risiko eller større fysiske eller mentale påkjenningar, definerast 
ved nasjonal lovgjeving og/eller praksis eller i tariffavtaler 
eller avtaler som er gjorde mellom partane i arbeidslivet, 
samstundes som det vert teke omsyn til dei særlege verknadene 
og risikoane som har samband med nattarbeid.

Artikkel 9

Helsekontroll og overføring av nattarbeidarar til 
dagarbeid

1.  Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for

a)  å sikre nattarbeidarar ein gratis helsekontroll før dei vert 
sette til arbeidet og deretter med jamne mellomrom, 

b)  at nattarbeidarar som lir av helseproblem som påviseleg 
har samanheng med at dei utfører nattarbeid, om mogleg 
vert overførde til eit dagarbeid som dei er skikka til.

2.  Den gratis helsekontrollen som er nemnd i nr. 1 bokstav a), 
skal vere underlagd teieplikta til lækjaren.

3.  Den gratis helsekontrollen som er nemnd i nr. 1 bokstav a), 
kan vere ein del av den nasjonale helsetenesta.
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Artikkel 10

Garantiar ved nattarbeid

Medlemsstatane kan fastsetje at arbeid som vert utført av visse 
kategoriar nattarbeidarar, skal vere omfatta av visse garantiar, 
på vilkår som er fastsette ved nasjonal lovgjeving og/eller 
praksis, for arbeidstakarar som utset seg for ein tryggleiks- 
eller helserisiko i samband med nattarbeid.

Artikkel 11

Melding ved jamleg bruk av nattarbeidarar

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 
sikre at ein arbeidsgjevar som jamleg nyttar nattarbeidarar, på 
oppmoding melder frå til dei rette styresmaktene om dette.

Artikkel 12

Vern av tryggleiken og helsa

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for

a)  å sikre nattarbeidarar og skiftarbeidarar eit nivå for vern av 
tryggleik og helse som står i høve til den typen arbeid dei 
utfører,

b)  at eigna vernetenester og førebyggjande tenester og middel 
i samband med tryggleiken og helsa til nattarbeidarar 
og skiftarbeidarar skal svare til dei som gjeld for andre 
arbeidstakarar, og vere tilgjengelege til kvar tid.

Artikkel 13

Arbeidsrytme

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 
sikre at ein arbeidsgjevar som planlegg å organisere arbeidet 
etter ein viss rytme, tek omsyn til det allmenne prinsippet 
om at arbeidet skal tilpassast mennesket, særleg med sikte 
på å dempe verknadene av monotont arbeid og einsformig 
oppattakande arbeid, alt etter kva type verksemd det gjeld og 
krava til tryggleik og helse, særleg med omsyn til pausar i 
arbeidstida.

KAPITTEL 4

YMSE FØRESEGNER

Artikkel 14

Meir spesifikke fellesskapsføresegner

Dette direktivet skal ikkje nyttast når andre fellesskapsdokument 
inneheld meir spesifikke krav med omsyn til organisering av 
arbeidstida for visse yrke eller former for yrkesverksemd.

Artikkel 15

Gunstigare føresegner

Dette direktivet skal ikkje røre ved den retten som medlems-
statane har til å nytte eller innføre lover eller forskrifter som er 
gunstigare for vern av tryggleiken og helsa til arbeidstakarane, 
eller til å fremje eller tillate bruken av tariffavtaler eller avtaler 
som er gjorde mellom partane i arbeidslivet som er gunstigare 
for vern av tryggleiken og helsa til arbeidstakarane.

Artikkel 16

Referanseperiodar

Medlemsstatane kan fastsetje følgjande:

a)  ved gjennomføringa av artikkel 5 (vekekvil), ein 
referanseperiode som ikkje overstig 14 dagar, 

b)  ved gjennomføringa av artikkel 6 (øvre grense for arbeidstid 
per veke), ein referanseperiode som ikkje overstig fire 
månader.

 Dei årlege periodane med betalt ferie som vert tildelte i 
samsvar med artikkel 7, og periodar med sjukepermisjon, 
skal ikkje takast med eller skal vere nøytrale når 
gjennomsnittet vert rekna ut, 

c)  ved gjennomføringa av artikkel 8 (tidslengda på nattarbeid), 
ein referanseperiode som er definert i samråd med partane 
i arbeidslivet eller i tariffavtaler eller avtaler som er gjorde 
mellom partane i arbeidslivet på nasjonalt eller regionalt 
plan.

 Dersom den minsteperioden for vekekvil på 24 timar som er 
fastsett i artikkel 5, fell innanfor denne referanseperioden, 
skal han ikkje takast med når gjennomsnittet vert rekna 
ut.

KAPITTEL 5

UNNTAK

Artikkel 17

Unntak

1.  Samstundes som dei allmenne prinsippa for vern av 
tryggleiken og helsa til arbeidstakarane vert haldne ved lag, 
kan medlemsstatane fråvike artikkel 3, 4, 5, 6, 8 og 16 når 
tidslengda på arbeidstida, på grunn av særlege trekk ved den 
verksemda som vert utførd, ikkje vert målt og/eller fastsett på 
førehand eller kan fastsetjast av arbeidstakarane sjølve, særleg 
når det dreier seg om

a)  overordna med leiarfunksjonar eller andre personar med 
uavhengig avgjerdsmakt, 

b)  arbeidande familiemedlemmer, eller

c)  arbeidstakarar med arbeid i samband med religiøse 
seremoniar i kyrkjer og trussamfunn.
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2.  Unntak som er fastsette i nr. 3, 4 og 5, kan gjerast ved 
lover og forskrifter eller ved tariffavtaler eller avtaler mellom 
partane i arbeidslivet, på det vilkåret at dei arbeidstakarane som 
det gjeld, får tildelt tilsvarande kompenserande kvileperiodar, 
eller at det i særlege tilfelle der det ikkje er mogleg å tildele 
slike kompenserande kvileperiodar av objektive grunnar, vert 
sytt for at dei arbeidstakarane som det gjeld, får høveleg vern.

3.  I samsvar med nr. 2 i denne artikkelen kan det gjerast 
unntak frå artikkel 3, 4, 5, 8 og 16

a)  for verksemd der det er avstand mellom arbeidsstaden og 
bustaden til arbeidstakaren, medrekna offshorearbeid, eller 
mellom dei ulike arbeidsstadene til arbeidstakaren,

b)  for vakt- og overvakingsverksemd som krev permanent 
nærvær for å verne eigedom og personar, særleg når det 
dreier seg om vakter, portnarar eller vaktselskap, 

c)  for verksemd som gjer det naudsynt å sikre vedvarande 
tenester eller produksjon, særleg når det dreier seg om

i)  tenester knytte til mottak, behandling og/eller pleie 
ved sjukehus eller liknande institusjonar, medrekna 
verksemd som vert utøvd av lækjarar under utdanning, 
døgninstitusjonar og fengsel,

ii)  personar som arbeider i hamner eller ved 
lufthamner, 

iii)  presse, radio, fjernsyn, filmproduksjon, post- og 
telekommunikasjon, ambulanseteneste, brannvesen 
eller sivil vernebuing, 

iv)  produksjon, overføring og distribusjon av gass, vatn 
eller elektrisitet, renovasjonsvesen og avfallsforbren-
ningsanlegg, 

v)  industriar der arbeidsprosessane ikkje kan avbrytast 
av tekniske grunnar, 

vi)  forskings- og utviklingsverksemd, 

vii)  landbruk, 

viii)  arbeidstakarar som arbeider med persontransport i 
byrute, 

d)  ved forventa ekstraarbeid, særleg innanfor

i)  landbruket,

ii)  turistnæringa, 

iii)  posttenestene, 

e)  for personar som arbeider innanfor jarnbanetransport

i)  i periodisk verksemd, 

ii)  som nyttar arbeidstida si om bord på tog, eller

iii)  i verksemd som er knytt til rutetabellar, og som skal 
sikre samanhengande og jamleg trafikk, 

f)  under dei omstenda som er nemnde i artikkel 5 nr. 4 i 
direktiv 89/391/EØF, 

g)  ved ulukker eller trugande fare for ulukke.

4.  I samsvar med nr. 2 i denne artikkelen kan det gjerast 
unntak frå artikkel 3 og 5

a)  for skiftarbeid, kvar gong arbeidstakaren byter skift og 
ikkje får døgnkvil og/eller vekekvil mellom slutten av éitt 
skift og byrjinga av det neste,

b)  for verksemd som er kjenneteikna ved arbeidsperiodar som 
er delte opp gjennom heile dagen, særleg for personar som 
arbeider med reingjering.

5.  I samsvar med nr. 2 i denne artikkelen kan det gjerast 
unntak frå artikkel 6 og artikkel 16 bokstav b) for lækjarar 
under utdanning, i samsvar med føresegnene i andre til sjuande 
leddet i dette nummeret.

Med omsyn til artikkel 6 skal dei unntaka som er nemnde i 
første leddet, tillatast i ein overgangsperiode på fem år rekna 
frå 1. august 2004.

Dersom det er naudsynt, kan medlemsstatane gjevast 
ytterlegare to år for å ta omsyn til vanskar med å stette 
arbeidstidsføresegnene med omsyn til det ansvaret dei har 
for å organisere og yte helsetenester og lækjarhjelp. Minst 
seks månader før utgangen av overgangsperioden skal den 
medlemsstaten som det gjeld, melde frå til Kommisjonen og 
opplyse om grunnane, slik at Kommisjonen etter høveleg 
samråd kan gje fråsegna si innan tre månader etter at han 
har motteke desse opplysningane. Dersom medlemsstaten 
ikkje følgjer fråsegna til Kommisjonen, skal han grunngje 
avgjerda si. Meldinga og grunngjevinga frå medlemsstaten, 
saman med fråsegna frå Kommisjonen, skal offentleggjerast 
i Tidend for Den europeiske unionen og sendast over til 
Europaparlamentet.

Dersom det er naudsynt, kan medlemsstatane gjevast eit 
tidsrom på endå eitt år for å ta omsyn til dei særlege vanskane 
med å stette dei ansvarsområda som er nemnde i tredje leddet. 
Dei skal følgje den framgangsmåten som er fastsett i det 
nemnde leddet.

Medlemsstatane skal sikre at arbeidstida per veke ikkje i 
noko tilfelle overstig eit gjennomsnitt på 58 timar i dei første 
tre åra av overgangsperioden, eit gjennomsnitt på 56 timar i 
dei påfølgjande to åra og eit gjennomsnitt på 52 timar i den 
perioden som eventuelt står att.

Arbeidsgjevaren skal rådspørje representantane for 
arbeidstakarane i god tid for om mogleg å kome fram til ei 
avtale om dei ordningane som skal gjelde i overgangsperioden. 
Innan dei fristane som er fastsette i femte leddet, kan ei slik 
avtale omfatte

a)  det gjennomsnittlege talet på arbeidstimar per veke i 
overgangsperioden, og

b)  dei tiltaka som skal vedtakast for å redusere talet på 
arbeidstimar per veke til eit gjennomsnitt på 48 innan 
utgangen av overgangsperioden.
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Med omsyn til artikkel 16 bokstav b) skal dei unntaka 
som er nemnde i første leddet, tillatast på det vilkåret at 
referanseperioden ikkje overstig tolv månader i første delen 
av den overgangsperioden som er fastsett i femte leddet, og 
deretter seks månader.

Artikkel 18

Unntak ved tariffavtaler

Det kan gjerast unntak frå artikkel 3, 4, 5, 8 og 16 ved 
tariffavtaler eller avtaler mellom partane i arbeidslivet på 
nasjonalt eller regionalt plan, eller i samsvar med reglar som 
desse partane har fastsett ved tariffavtaler eller avtaler mellom 
partane i arbeidslivet på eit lågare nivå.

I medlemsstatar der det ikkje ligg føre noka lovfesta ordning for 
å inngå tariffavtaler eller avtaler mellom partane i arbeidslivet 
på nasjonalt eller regionalt plan på dei områda som er omfatta 
av dette direktivet, eller i medlemsstatar der det finst ei særleg 
lovgjevingsramme for dette føremålet, og då innanfor grensene 
til denne ramma, kan det i samsvar med nasjonal lovgjeving 
og/eller praksis tillatast unntak frå artikkel 3, 4, 5, 8 og 16 ved 
at det vert inngått tariffavtaler eller avtaler mellom partane i 
arbeidslivet på eit høveleg kollektivt nivå.

Dei unntaka som er fastsette i første og andre leddet, skal 
tillatast på det vilkåret at dei arbeidstakarane som det gjeld, får 
tildelt tilsvarande kompenserande kvileperiodar, eller dersom 
det i særlege tilfelle der det ikkje er mogleg å tildele slike 
kompenserande kvileperiodar av objektive grunnar, vert sytt 
for at dei arbeidstakarane som det gjeld, får høveleg vern.

Medlemsstatane kan fastsetje reglar

a)  for korleis partane i arbeidslivet skal nytte denne artikkelen, 
og

b)  for korleis føresegnene i tariffavtaler eller avtaler som er 
gjorde i samsvar med denne artikkelen, skal utvidast til 
å gjelde for andre arbeidstakarar i samsvar med nasjonal 
lovgjeving og/eller praksis.

Artikkel 19

Avgrensingar i unntak frå referanseperiodane

Høvet til å gjere unntak frå artikkel 16 bokstav b), som er 
fastsett i artikkel 17 nr. 3 og i artikkel 18, må ikkje føre til 
at det vert fastsett ein referanseperiode som overstig seks 
månader.

Medlemsstatane skal likevel, på det vilkåret at dei allmenne 
prinsippa for vern av tryggleiken og helsa til arbeidstakarane 
vert stetta, ha høve til at det av objektive eller tekniske grunnar 
eller av grunnar som er knytte til organiseringa av arbeidet, 
i tariffavtaler eller avtaler mellom partane i arbeidslivet vert 
fastsett referanseperiodar som ikkje under nokon omstende må 
overstige tolv månader.

Innan 23. november 2003 skal Rådet, på grunnlag av eit fram-
legg frå Kommisjonen og ein medfølgjande vurderingsrapport, 
granske føresegnene i denne artikkelen på nytt og avgjere kva 
tiltak som skal gjerast.

Artikkel 20

Mobile arbeidstakarar og offshorearbeid

1.  Artikkel 3, 4, 5 og 8 skal ikkje nyttast på mobile 
arbeidstakarar.

Medlemsstatane skal likevel gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for å sikre at mobile arbeidstakarar har rett til tilstrekkeleg 
kvile, bortsett frå under dei omstenda som er fastsette i 
artikkel 17 nr. 3 bokstav f) og g).

2.  På det vilkåret at dei allmenne prinsippa for vern av 
tryggleiken og helsa til arbeidstakarane vert stetta, og på det 
vilkåret at det er halde samråd mellom dei partane i arbeidslivet 
som det kjem ved, og dessutan at det er gjort ein innsats for å 
oppmuntre til alle relevante former for dialog mellom partane 
i arbeidslivet, medrekna tingingar dersom partane ønskjer det, 
kan medlemsstatane av objektive eller tekniske grunnar eller 
av grunnar som er knytte til organiseringa av arbeidet, utvide 
den referanseperioden som er nemnd i artikkel 16 bokstav b) 
til tolv månader for arbeidstakarar som hovudsakleg utfører 
offshorearbeid.

3.  Kommisjonen skal seinast 1. august 2005, etter 
samråd med medlemsstatane og partane i arbeidslivet på 
europeisk plan, vurdere korleis føresegnene om arbeidstakarar 
i offshoreindustrien er gjennomførde ut frå eit helse- og 
tryggleiksmessig synspunkt med sikte på å gjere eventuelle 
framlegg om høvelege endringar.

Artikkel 21

Arbeidstakarar om bord på sjøgåande fiskefartøy

1.  Artikkel 3, 4, 5, 6 og 8 skal ikkje nyttast på arbeidstakarar 
om bord på sjøgåande fiskefartøy som seglar under flagget til 
ein medlemsstat.

Medlemsstatane skal likevel gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for å sikre at alle arbeidstakarar om bord på eit sjøgåande 
fiskefartøy som seglar under flagget til ein medlemsstat, 
har rett til tilstrekkeleg kvile og til å avgrense arbeidstida 
til gjennomsnittleg 48 timar per veke, rekna ut gjennom ein 
referanseperiode som ikkje overstig tolv månader.

2.  Innanfor dei grensene som er fastsette i nr. 1 andre leddet 
og nr. 3 og 4, skal medlemsstatane gjere dei tiltaka som er 
naudsynte, i samsvar med trongen for å verne tryggleiken og 
helsa til desse arbeidstakarane, for å sikre at

a)  arbeidstida vert avgrensa til eit høgste timetal som ikkje 
skal overstigast innanfor ein viss periode, eller

b)  det vert fastsett eit minste timetal for kvile innanfor ein 
viss periode.

Det høgste talet på arbeidstimar eller minste talet på timar 
for kvile skal fastsetjast ved lover og forskrifter eller ved 
tariffavtaler eller avtaler mellom partane i arbeidslivet.
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3.  Grensene for arbeids- eller kviletid skal fastsetjast anten 
som

a)  eit høgste tal på arbeidstimar som ikkje skal overstige

i)  14 timar i kvar periode på 24 timar, og

ii)  72 timar i kvar periode på sju dagar, 

 eller

b)  eit minste timetal for kvile som ikkje skal vere mindre 
enn

i)  10 timar i kvar periode på 24 timar, og

ii)  77 timar i kvar periode på sju dagar, 

4.  Kviletida kan delast inn i høgst to periodar, der den 
eine skal vere minst seks timar lang, og intervallet mellom to 
kvileperiodar som følgjer etter kvarandre, skal ikkje overstige 
14 timar.

5.  I samsvar med dei allmenne prinsippa for vern av helsa og 
tryggleiken til arbeidstakarane, og av objektive eller tekniske 
grunnar eller av grunnar som er knytte til organiseringa av 
arbeidet, kan medlemsstatane gjere unntak frå dei grensene 
som er fastsette i nr. 1 andre leddet og i nr. 3 og 4, medrekna 
fastsetjing av referanseperiodar. Slike unntak skal så langt 
som råd er, stette dei standardane som er fastsette, men dei 
kan ta omsyn til hyppigare eller lengre friperiodar eller til 
innvilging av avspasering til arbeidstakarane. Desse unntaka 
kan fastsetjast ved

a)  lover og forskrifter, på det vilkåret at representantane for 
arbeidsgjevarane og arbeidstakarane som det gjeld, vert 
rådspurde, og at det vert lagt vinn på å oppmuntre til alle 
relevante former for dialog mellom partane i arbeidslivet, 
eller

b)  tariffavtaler eller avtaler mellom partane i arbeidslivet.

6.  Skipsføraren på eit sjøgåande fiskefartøy skal ha rett til 
å krevje at arbeidstakarane om bord arbeider det timetalet som 
er naudsynt for å sikre den direkte tryggleiken til fartøyet, dei 
som er om bord, eller lasta, eller for å hjelpe andre fartøy eller 
personar i havsnaud.

7.  Medlemsstatane kan fastsetje at arbeidstakarane om bord 
på sjøgåande fiskefartøy som i medhald av nasjonal lovgjeving 
eller praksis kan drive fiske i et visst tidsrom i kalenderåret 
som overstig éin månad, skal ta ut årleg ferie innanfor det 
nemnde tidsrommet, i samsvar med artikkel 7.

Artikkel 22

Ymse føresegner

1.  Ein medlemsstat skal ha høve til å la vere å nytte artikkel 6 
dersom dei allmenne prinsippa om vern av tryggleiken og helsa 
til arbeidstakarane vert stetta, og dersom han gjer dei tiltaka 
som er naudsynte for å sikre at

a)  ingen arbeidsgjevar krev at ein arbeidstakar arbeider meir 
enn 48 timar i ein sjudagarsperiode, rekna ut som eit 
gjennomsnitt for den referanseperioden som er nemnd i 
artikkel 16 bokstav b), med mindre arbeidsgjevaren har 
gjeve samtykke til å utføre eit slikt arbeid, 

b)  ingen arbeidstakar lir skade av at han eller ho ikkje er villig 

til å gje samtykke til å utføre eit slikt arbeid, 

c)  arbeidsgjevaren fører ajourførde register over alle 

arbeidstakarar som utfører eit slikt arbeid, 

d)  registra vert stilte til rådvelde for dei rette styresmaktene, som 

av omsyn til tryggleiken og/eller helsa til arbeidstakarane 

kan forby eller avgrense høvet til å overstige den øvre 

grensa for talet på arbeidstimar per veke, 

e)  arbeidsgjevaren på oppmoding frå dei rette styresmaktene 

gjev dei opplysningar om tilfelle der arbeidstakarane har 

gjeve samtykke til å utføre arbeid som overstig 48 timar i 

ein sjudagarsperiode, rekna ut som eit gjennomsnitt for den 

referanseperioden som er nemnd i artikkel 16 bokstav b).

Innan 23. november 2003 skal Rådet, på grunnlag av eit framlegg 

frå Kommisjonen og ein medfølgjande vurderingsrapport, 

granske føresegnene i dette nummeret på nytt og avgjere kva 

tiltak som skal gjerast.

2.  Med omsyn til bruken av artikkel 7, skal medlemsstatane 

ha høve til å nytte ein overgangsperiode på høgst tre år rekna frå 

23. november 1996, på det vilkåret at det i overgangsperioden 

vert sikra at

a)  kvar arbeidstakar får ein årleg betalt ferie på tre veker, i 

samsvar med dei vilkåra som er fastsette for retten til og 

tildelinga av slik ferie ved nasjonal lovgjeving og/eller 

praksis, og

b)  perioden med tre veker årleg betalt ferie ikkje kan bytast 

ut med ei økonomisk godtgjersle, bortsett frå i tilfelle der 

arbeidstilhøvet tek slutt.

3.  Dersom medlemsstatane nyttar seg av dei høva som 

er fastsette i denne artikkelen, skal dei straks melde frå til 

Kommisjonen om dette.

KAPITTEL 6

SLUTTFØRESEGNER

Artikkel 23

Vernenivå

Med atterhald for den retten medlemsstatane har til å utarbeide 

lover, forskrifter og avtaleføresegner som gjeld arbeidstid 

på bakgrunn av at situasjonen endrar seg, så lenge dei 

minstekrava som er fastsette i dette direktivet, vert stetta, skal 

gjennomføringa av dette direktivet ikkje danne grunnlag for å 

senke det allmenne nivået for vern av arbeidstakarane.
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Artikkel 24

Rapportering

1.  Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
internrettslege føresegnene som dei alt har vedteke eller som 
dei vedtek på det området som dette direktivet omfattar.

2.  Medlemsstatane skal kvart femte år leggje fram for 
Kommisjonen ein rapport om den praktiske gjennomføringa 
av føresegnene i dette direktivet, og skal samstundes gje 
opplysningar om synspunkta til partane i arbeidslivet.

Kommisjonen skal melde frå til Europaparlamentet, Rådet, 
Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og Det rådgjevande 
utvalet for tryggleik, hygiene og helsevern på arbeidsplassen 
om dette.

3.  Kommisjonen skal kvart femte år rekna frå 23. november 
1996 leggje fram for Europaparlamentet, Rådet og Det 
europeiske økonomi- og sosialutvalet ein rapport om korleis 
dette direktivet vert nytta, samstundes som det vert teke omsyn 
til artikkel 22 og 23 og til nr. 1 og 2 i denne artikkelen.

Artikkel 25

Vurdering av korleis føresegnene om arbeidstakarar om 
bord på sjøgåande fiskefartøy er gjennomførde

Kommisjonen skal seinast 1. august 2009, etter å ha rådført 
seg med medlemsstatane og partane i arbeidslivet på europeisk 
plan, vurdere korleis føresegnene om arbeidstakarar om bord 
på sjøgåande fiskefartøy er gjennomførde, og særleg granske 
om desse føresegnene framleis er føremålstenlege med omsyn 
til helse og tryggleik, med sikte på å gjere framlegg til høvelege 
endringar dersom det er naudsynt.

Artikkel 26

Vurdering av korleis føresegnene om arbeidstakarar som 
arbeider med persontransport er gjennomførde

Kommisjonen skal seinast 1. august 2005, etter å ha rådført 
seg med medlemsstatane og partane i arbeidslivet på europeisk 
plan, vurdere korleis føresegnene om arbeidstakarar som 

arbeider med persontransport i byrute er gjennomførde, med 
sikte på å gjere framlegg om høvelege endringar dersom det 
er naudsynt, for å sikre ein samanhengande og føremålstenleg 
tilnærmingsmåte i denne sektoren.

Artikkel 27

Oppheving

1.  Direktiv 93/104/EF, endra ved det direktivet som er 
nemnt i vedlegg I del A, vert oppheva, utan at det rører ved dei 
pliktene som medlemsstatane har med omsyn til dei fristane for 
innarbeiding som er fastsette i vedlegg I del B.

2.  Tilvisingane til det førnemnde direktivet skal forståast 
som tilvisingar til dette direktivet, og skal lesast i samsvar med 
jamføringstabellen i vedlegg II.

Artikkel 28

Iverksetjing

Dette direktivet tek til å gjelde 2. august 2004.

Artikkel 29

Adressatar

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 4. november 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. TREMONTI

 President Formann
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VEDLEGG I

DEL A

OPPHEVA DIREKTIV MED ENDRING

(Artikkel 27)

Rådsdirektiv 93/104/EF TEF L 307 av 13.12.1993, s. 18

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/34/EF TEF L 195 av 1.8.2000, s. 41

DEL B

FRISTAR FOR INNARBEIDING I NASJONAL LOVGJEVING

(Artikkel 27)

Direktiv Frist for innarbeiding

93/104/EF 23. november 1996

2000/34/EF 1. august 2003(1)

(1) 1. august 2004 for lækjarar under utdanning. Sjå artikkel 2 i direktiv 2000/34/EF.
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VEDLEGG II

JAMFØRINGSTABELL

Direktiv 93/104/EF Dette direktivet

Artikkel 1-5 Artikkel 1-5

Artikkel 6, innleiande del Artikkel 6, innleiande del

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 6 bokstav a)

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 6 bokstav b)

Artikkel 7 Artikkel 7

Artikkel 8, innleiande del Artikkel 8, innleiande del

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 8 bokstav a)

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 8 bokstav b)

Artikkel 9, 10 og 11 Artikkel 9, 10 og 11

Artikkel 12, innleiande del Artikkel 12, innleiande del

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 12 bokstav a)

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 12 bokstav b)

Artikkel 13, 14 og 15 Artikkel 13, 14 og 15

Artikkel 16, innleiande del Artikkel 16, innleiande del

Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 16 bokstav a)

Artikkel 16 nr. 2 Artikkel 16 bokstav b)

Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 16 bokstav c)

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 17 nr. 1

Artikkel 17 nr. 2, innleiande del Artikkel 17 nr. 2

Artikkel 17 nr. 2.1 Artikkel 17 nr. 3 bokstav a)-e)

Artikkel 17 nr. 2.2 Artikkel 17 nr. 3) bokstav f)-g)

Artikkel 17 nr. 2.3 Artikkel 17 nr. 4

Artikkel 17 nr. 2.4 Artikkel 17 nr. 5

Artikkel 17 nr. 3 Artikkel 18

Artikkel 17 nr. 4 Artikkel 19

Artikkel 17a nr. 1 Artikkel 20 nr. 1 første leddet

Artikkel 17a nr. 2 Artikkel 20 nr. 1 andre leddet

Artikkel 17a nr. 3 Artikkel 20 nr. 2

Artikkel 17a nr. 4 Artikkel 20 nr. 3

Artikkel 17b nr. 1 Artikkel 21 nr. 1 første leddet

Artikkel 17b nr. 2 Artikkel 21 nr. 1 andre leddet

Artikkel 17b nr. 3 Artikkel 21 nr. 2

Artikkel 17b nr. 4 Artikkel 21 nr. 3

Artikkel 17b nr. 5 Artikkel 21 nr. 4

Artikkel 17b nr. 6 Artikkel 21 nr. 5

Artikkel 17b nr. 7 Artikkel 21 nr. 6

Artikkel 17b nr. 8 Artikkel 21 nr. 7

Artikkel 18 nr. 1 bokstav a) —

Artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i) Artikkel 22 nr. 1

Artikkel 18 nr. 1 bokstav b) ii) Artikkel 22 nr. 2

Artikkel 18 nr. 1 bokstav c) Artikkel 22 nr. 3

Artikkel 18 nr. 2 —

Artikkel 18 nr. 3 Artikkel 23

Artikkel 18 nr. 4 Artikkel 24 nr. 1
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Direktiv 93/104/EF Dette direktivet

Artikkel 18 nr. 5 Artikkel 24 nr. 2

Artikkel 18 nr. 6 Artikkel 24 nr. 3

— Artikkel 25(1)

— Artikkel 26(2)

— Artikkel 27

— Artikkel 28

Artikkel 19 Artikkel 29

— Vedlegg I

— Vedlegg II

(1) Direktiv 2000/34/EF, artikkel 3.
(2) Direktiv 2000/34/EF, artikkel 4.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 7. mars 2003

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til bruk av halon 1301  
og halon 1211(*)

[meddelt under nummer K(2003) 691]

(2003/160/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2037/2000 av 29. juni 2000 om stoffer som bryter ned 
ozonlaget(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 2039/2000(2), 
særlig artikkel 4 nr. 4 iv), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forbindelse med gjennomgåelsen omhandlet i artikkel 4 
nr. 4 iv) i forordning (EF) nr. 2037/2000, og etter samråd 
med militæret og andre berørte parter, har Kommisjonen 
kommet fram til følgende resultater med hensyn til bruk 
av halon 1301 og halon 1211.

2) Halon 1301 brukes for tiden til eksplosjonsundertrykking 
i drivstofftanker i F16-jagerfly. Det finnes for tiden 
ingen tilgjengelige alternativer som kan slokke branner 
og undertrykke eksplosjoner med et volum/vektforhold 
som kan anvendes til eksplosjonsundertrykking i 
drivstofftanker i jagerfly. Det er ikke sannsynlig at et 
alternativ vil kunne installeres og tas i drift på F16-
jagerfly i den nærmeste framtid, og i alle fall ikke før 
31. desember 2003, når alle bruksområdene som ikke er 
omfattet av unntak skal være tatt ut av bruk i henhold til 
artikkel 4 nr. 4 v) i forordning (EF) nr. 2037/2000. Dette 
bruksområdet for halon 1301 bør derfor tilføyes i listen 
over bruksområder for haloner som omfattes av unntak i 
vedlegg VII i forordning (EF) nr. 2037/2000.

3) Både halon 1301 og halon 1211 brukes for tiden i 
militære kjøretøyer og fartøyer for beskyttelse av rom 
som er bemannet, samt motorrom. Det er imidlertid 
bare bruk av halon 1301 som omfattes av unntaket i 
henhold til forordning (EF) nr. 2037/2000. Å bygge om 
militært utstyr slik at det i stedet for halon 1211 kunne 
bruke halon 1301 ville være dyrt og virke mot hensikten, 
som er å beskytte ozonlaget, ettersom halon 1301 har 
et ozonnedbrytingspotensial som er mer enn tre ganger 

høyere enn halon 1211. En overføring av økonomiske 
ressurser for å bygge om utstyr slik at det kunne 
bruke halon 1301 ville dessuten sannsynligvis forsinke 
utviklingen av alternativer uten ozonnedbrytingspotensi-
al. Bruk av halon 1211 i militære kjøretøyer og fartøyer 
for beskyttelse av rom som er bemannet, samt motorrom, 
bør derfor tilføyes i listen over bruksområder for haloner 
som omfattes av unntak i vedlegg VII i forordning (EF) 
nr. 2037/2000.

4) Forordning (EF) nr. 2037/2000 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 2037/2000 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 2037/2000 erstattes med 
teksten i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2003.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

2006/EØS/58/17

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 8.3.2003, s. 29, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 12.

(1) EFT L 244 av 29.9.2000, s. 1.
(2) EFT L 244 av 29.9.2000, s. 26.
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VEDLEGG

Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 2037/2000 erstattes med følgende:

«VEDLEGG VII

Bruksområder av avgjørende betydning for haloner

Bruk av halon 1301:

– i luftfartøyer for beskyttelse av besetningsrom, motorhus, lasterom og tørrom («dry bays») samt 
eksplosjonsundertrykking i drivstofftanker,

– i militære kjøretøyer og fartøyer for beskyttelse av rom som er bemannet, samt motorrom,

– til eksplosjonsundertrykking i bemannede rom der utslipp av brennbar væske og/eller gass kan forekomme innenfor 
den militære sektor, olje- og gassektoren samt den petrokjemiske sektor og i eksisterende lastefartøyer,

– til eksplosjonsundertrykking i eksisterende bemannede kommunikasjons- og kommandosentraler som tilhører 
forsvaret eller andre styrker av vesentlig betydning for den nasjonale sikkerhet,

– til eksplosjonsundertrykking i rom der det kan være risiko for spredning av radioaktivt materiale,

– i tunnelen under Den engelske kanal og tilknyttede anlegg samt rullende materiell.

Bruk av halon 1211:

– i militære kjøretøyer og fartøyer for beskyttelse av rom som er bemannet, samt motorrom,

– i håndholdte brannslokkingsapparater og fast brannslokkingsutstyr for motorer til bruk i luftfartøyer,

– i luftfartøyer for beskyttelse av besetningsrom, motorhus, lasterom og tørrom («dry bays»),

– i brannslokkingsapparater som er av avgjørende betydning for den personlige sikkerheten i forbindelse med 
brannvesenets innledende slokkingsarbeid,

– i brannslokkingsapparater som brukes av militæret og politiet på mennesker.»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1804/2003

av 22. september 2003

om endring av forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til kontrollen av haloner som eksporteres for bruksområder 
av avgjørende betydning, eksport av produkter og utstyr som inneholder klorfluorkarboner samt kontroll av 

bromklormetan(*)

2006/EØS/58/18

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2037/2000 av 29. juni 2000 om stoffer som bryter 
ned ozonlaget(4), har det dukket opp flere problemer 
som må løses gjennom endringer av nevnte forordning. 
Disse problemene, som har betydning for en effektiv og 
sikker gjennomføring av nevnte forordning, er drøftet 
med medlemsstatene i forvaltningskomiteen nedsatt 
ved nevnte forordning. Denne forordning gjelder fire 
endringer i forordning (EF) nr. 2037/2000.

2) I henhold til artikkel 4 nr. 4 iv) i forordning  
(EF) nr. 2037/2000 skal Kommisjonen hvert år gjennomgå 
bruksområdene av avgjørende betydning for haloner 
oppført i vedlegg VII til nevnte forordning. I forbindelse

  med disse gjennomgåelsene fastsetter nevnte forordning 
imidlertid ikke frister for avviklingen av disse 
bruksområdene av avgjørende betydning etter hvert som 
egnede alternativer blir funnet og tatt i bruk. Den første 
endringen av nevnte forordning åpner for muligheten 
for, i forbindelse med gjennomgåelsen av vedlegg VII 
til nevnte forordning, å fastsette frister for reduksjon 
av bruksområdene av avgjørende betydning for haloner 
idet det tas hensyn til om det foreligger teknisk og 
økonomisk mulige alternativer eller teknologier som er 
forsvarlige med hensyn til miljø og helse. Dette bør sikre 
at det gjøres framskritt med hensyn til å redusere antall 
bruksområder av avgjørende betydning for haloner, noe 
som vil bidra til at ozonlaget gjenoppbygges raskere.

3) Den andre endringen gjelder eksport av haloner for 
bruksområdene av avgjørende betydning oppført 
i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 2037/2000. Fra 
1. januar 2004 vil det i henhold til nevnte forordning 
i Fellesskapet være tillatt å bruke haloner for 
formålene oppført i vedlegg VII bare i forbindelse med 
brannslokking. Disse bruksområdene anses for å være 
«av avgjørende betydning» ettersom det for tiden ikke 
finnes noen teknisk og økonomisk mulige alternativer. 
Alt utstyr som inneholder haloner og som ikke er oppført 
i vedlegg VII, anses derfor ikke for å være av avgjørende 
betydning. Alt utstyr som inneholder haloner og ikke er 
av avgjørende betydning, skal være tatt ut av bruk innen 
31. desember 2003. Haloner som er tatt ut av bruk, bør 
kunne lagres for bruksområder av avgjørende betydning, 
eksporteres fra lager for bruksområder av avgjørende 
betydning, eller destrueres.

4) I henhold til artikkel 11 nr. 1 bokstav d) i forordning  
(EF) nr. 2037/2000 er det tillatt med eksport av 
«produkter og utstyr som inneholder haloner, for å 
imøtekomme behov i forbindelse med bruksområdene 
av avgjørende betydning oppført i vedlegg VII». Nevnte 
artikkel bør endres slik at eksport av haloner i bulk blir 
tillatt for bruksområder av avgjørende betydning inntil 
31. desember 2009, forutsatt at halonene er gjenvunnet, 
resirkulert eller regenerert og kommer fra lagringssteder 
som er godkjent eller drives av vedkommende myndighet. 
Eksporten av haloner i bulk bør gjennomgås med sikte 
på et eventuelt forbud før 31. desember 2009. Eksport 
av haloner for bruksområder av avgjørende betydning 
bør forbys etter 31. desember 2003 dersom halonene 
ikke kommer fra anlegg som er godkjent eller drives 
av vedkommende myndighet for lagring av haloner for 
bruksområder av avgjørende betydning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 16.10.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2004 av 23. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 13.

(1) EUT C 45 E av 25.2.2003, s. 297.
(2) EUT C 95 av 23.4.2003, s. 27.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 5. juni 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 26. juni 2003.
(4) EFT L 244 av 29.9.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsbeslutning 2003/160/EF (EUT L 65 av 8.3.2003, s. 29).
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5) Kommisjonen bør ha ansvar for å tillate eksport av haloner 
som eksporteres i produkter og utstyr for bruksområder 
av avgjørende betydning. Kommisjonen bør tillate 
slik eksport bare dersom vedkommende myndighet i 
den berørte medlemsstat har kontrollert at eksporten 
er beregnet på ett eller flere av bruksområdene av 
avgjørende betydning oppført i vedlegg VII til forordning 
(EF) nr. 2037/2000. Videre bør det kreves at eksportøren 
rapporterer den faktiske eksporten ved utgangen av året.

6) Medlemsstatene bør hvert år rapportere om kontrollerte 
stoffer, herunder haloner, som er gjenvunnet, resirkulert, 
regenerert eller destruert. For tiden kreves det i forordning 
(EF) nr. 2037/2000 at det skal avlegges rapport senest 
31. desember 2001, og ikke årlig, mens årlige rapporter 
vil være viktige i framtiden for å fastslå framskritt, særlig 
med hensyn til destruering av haloner som ikke trengs for 
bruksområder av avgjørende betydning.

7) Den tredje endringen gjelder eksport av kontrollerte 
stoffer eller produkter som inneholder kontrollerte 
stoffer. Eksport av kontrollerte stoffer eller produkter 
som inneholder kontrollerte stoffer, bør forbys. Dette 
forbudet vil oppmuntre til gjenvinning og destruering 
av slike kontrollerte stoffer i samsvar med artikkel 16 
i forordning (EF) nr. 2037/2000. Hovedformålet er å 
stoppe den økende eksporten til utviklingsland av brukt 
kjøleutstyr og utstyr til klimaanlegg, særlig kjøleskap 
og frysere til husholdningsbruk og isolasjonsskum til 
bygninger, som inneholder klorfluorkarboner (KFK). 
På grunn av mangelen på destruksjonsanlegg i 
utviklingslandene kommer klorfluorkarboner til slutt til 
å lekke ut til atmosfæren og skade ozonlaget. Dessuten 
har utviklingslandene nå begynt å avvikle bruken av 
klorfluorkarboner, og mange av dem har gitt til kjenne at 
de ikke ønsker å motta brukte produkter og brukt utstyr 
som inneholder klorfluorkarboner.

8) Forordning (EF) nr. 2037/2000 får anvendelse ikke bare 
på kjøleutstyr og utstyr til klimaanlegg, men også på alle 
produkter og alt utstyr som inneholder isolasjonsskum 
eller integralskumplast produsert ved hjelp av 
klorfluorkarboner. Dette kan for eksempel innebære at 
brukte luftfartøyer og kjøretøyer som inneholder stivt 
isolasjonsskum eller integralskumplast som er oppblåst 
ved hjelp av klorfluorkarboner, ikke kan eksporteres fra 
Fellesskapet. Ettersom formålet for nevnte forordning 
var å forby eksport av brukt kjøleutstyr og utstyr til 
klimaanlegg som inneholder klorfluorkarboner, og 
ikke andre produkter og annet utstyr som inneholder 
skumplast oppblåst ved hjelp av klorfluorkarboner, er det 
hensiktsmessig å endre nevnte forordning slik at disse 
andre KFK-holdige produktene utelukkes.

9) Den fjerde endringen gjelder bestemmelsene om nye 
stoffer fastsatt i artikkel 22 og vedlegg II til forordning 
(EF) nr. 2037/2000. Nevnte forordning krever ikke et 
like høyt kontrollnivå for det nye stoffet som er oppført 
i vedlegg II, bromklormetan, som for andre kontrollerte 
stoffer, og dermed oppfyller ikke Fellesskapet fullt ut 

sine forpliktelser i henhold til Montreal-protokollen. For 
å bøte på dette er det nødvendig at bestemmelsene som 
får anvendelse på kontrollerte stoffer, får anvendelse også 
på bromklormetan.

10) Endringene av forordning (EF) nr. 2037/2000 er helt i 
samsvar med dens miljømål, nemlig videre beskyttelse av 
ozonlaget der dette er mulig, reduksjon av produksjonen 
av ozonnedbrytende stoffer på verdensbasis, fremming 
av sikre metoder for transport av ozonnedbrytende 
stoffer, sikring av obligatorisk overvåking av all eksport 
samt klarlegging av juridiske spørsmål der dette er 
nødvendig —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2037/2000 gjøres følgende endringer:

 1. I artikkel 1 erstattes første ledd med følgende:

  «Denne forordning får anvendelse på produksjon, import, 
eksport, markedsføring, bruk, gjenvinning, resirkulering 
og regenerering samt destruering av klorfluorkarboner, 
andre fullstendig halogenerte klorfluorkarboner, haloner, 
karbontetraklorid, 1,1,1-trikloretan, metylbromid, 
hydrobromfluorkarboner, hydroklorfluorkarboner og 
bromklormetan, på innberetning av opplysninger om 
disse stoffene og på import, eksport, markedsføring 
og bruk av produkter og utstyr som inneholder disse 
stoffene.»

 2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) Fjerde strekpunkt skal lyde:

 «— «kontrollerte stoffer»: klorfluorkarboner, andre 
fullstendig halogenerte klorfluorkarboner, haloner, 
karbontetraklorid, 1,1,1-trikloretan, metylbromid, 
hydrobromfluorkarboner, hydroklorfluorkarboner 
og bromklormetan, i ren form eller i blanding, og 
enten de er nyproduserte, gjenvunne, resirkulerte 
eller regenererte. Denne definisjonen omfatter 
ikke kontrollerte stoffer som finnes i andre 
bearbeidede produkter enn beholdere som brukes 
til transport eller oppbevaring av slike stoffer, eller 
ubetydelige mengder av kontrollerte stoffer som 
stammer fra utilsiktet eller tilfeldig produksjon 
under en produksjonsprosess, fra utgangsmateriale 
som ikke har reagert, eller fra bruk av stoffene 
som hjelpestoffer i produksjonsprosessen 
som forekommer i kjemiske stoffer i form av 
sporforurensninger, eller som slippes ut ved 
framstilling eller håndtering av produktet.»

b) Nytt strekpunkt etter ellevte strekpunkt skal lyde:

 «— «bromklormetan»: det kontrollerte stoffet nevnt 
i gruppe IX i vedlegg I».
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 3. I artikkel 3 nr. 1 skal ny bokstav g) lyde:

«g) bromklormetan».

4. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal ny bokstav g) lyde:

 «g) bromklormetan».

b) I nr. 4 skal punkt iv) lyde:

 «iv) Nr. 1 bokstav c) får ikke anvendelse på 
markedsføring og bruk av haloner som er 
gjenvunnet, resirkulert eller regenerert i 
eksisterende brannvernsystemer fram til 
31. desember 2002, eller på markedsføring og 
bruk av haloner i forbindelse med bruksområder 
av avgjørende betydning i henhold til vedlegg VII. 
Vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
skal hvert år underrette Kommisjonen om hvilke 
mengder haloner som er benyttet til bruksområder 
av avgjørende betydning, hvilke tiltak som er 
truffet for å redusere utslippene av dem og gi et 
anslag over omfanget av disse utslippene, og om 
pågående tiltak med henblikk på å finne fram til 
og bruke egnede alternativer. Kommisjonen skal 
hvert år gjennomgå bruksområdene av avgjørende 
betydning oppført i vedlegg VII og, ved behov, 
vedta endringer og eventuelt frister for avvikling, 
idet det tas hensyn til tilgjengeligheten av både 
teknisk og økonomisk mulige alternativer eller 
teknologier som er forsvarlige med hensyn til 
miljø og helse, etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 18 nr. 2).»

c) Nr. 6 skal lyde:

 «6.  Det skal være forbudt å importere og 
markedsføre produkter og utstyr som inneholder 
klorfluorkarboner, andre fullstendig halogenerte 
klorfluorkarboner, haloner, karbontetraklorid, 
1,1,1-trikloretan, hydrobromfluorkarboner og 
bromklormetan, med unntak av produkter og 
utstyr som det er gitt tillatelse til bruk av de 
respektive kontrollerte stoffene for i samsvar med 
artikkel 3 nr. 1 annet ledd, eller som er oppført 
i vedlegg VII. Forbudet gjelder ikke produkter 
og utstyr som beviselig er produsert før denne 
forordning trer i kraft.»

5. Artikkel 6 nr. 1 skal lyde:

«1.  For frigivelse for fri omsetning i Fellesskapet 
eller innenlands bearbeiding av kontrollerte stoffer 
skal det framlegges importlisens. Slik lisens skal 
utstedes av Kommisjonen etter at den har kontrollert at 
artikkel 6, 7, 8 og 13 er overholdt. Kommisjonen skal 
sende en kopi av hver lisens til vedkommende myndighet 
i den medlemsstat der importen skal finne sted. Hver 
medlemsstat skal utpeke en vedkommende myndighet 
for dette formålet. Kontrollerte stoffer som er oppført 
i gruppe I, II, III, IV, V og IX i vedlegg I, skal ikke 
importeres for innenlands bearbeiding.»

6. I artikkel 11 nr. 1 gjøres følgende endringer:

 a) Den innledende del av første ledd skal lyde:

«1.  «Eksport fra Fellesskapet av klorfluorkarboner, 
andre fullstendig halogenerte klorfluorkarboner, 
haloner, karbontetraklorid, 1,1,1-trikloretan, 
hydrobromfluorkarboner og bromklormetan, eller 
produkter eller utstyr, med unntak av personlige 
effekter, som inneholder disse kontrollerte stoffene 
eller hvis fortsatte funksjon avhenger av tilførsel av 
disse stoffene, skal være forbudt. Forbudet skal ikke 
gjelde eksport av:»

 b) bokstav d) skal lyde:

 «d) haloner som er gjenvunnet, resirkulert og regenerert 
og som lagres for bruksområder av avgjørende 
betydning i anlegg som er godkjent eller drives av 
vedkommende myndigheter, for å oppfylle behov 
i forbindelse med bruksområder av avgjørende 
betydning oppført i vedlegg VII inntil 31. desember 
2009, samt produkter og utstyr som inneholder 
haloner, for å oppfylle behov i forbindelse med 
bruksområder av avgjørende betydning oppført i 
vedlegg VII. Kommisjonen skal innen 1. januar 
2005 foreta en gjennomgåelse av eksporten av 
slike haloner som er gjenvunnet, resirkulert 
og regenerert for bruksområder av avgjørende 
betydning, og, ved behov og etter framgangsmåten 
i artikkel 18 nr. 2, treffe en beslutning om å forby 
slik eksport før 31. desember 2009,»

c) Ny bokstav g) skal lyde:

 «g) brukte produkter og brukt utstyr som inneholder 
stivt isolasjonsskum eller integralskumplast som 
er produsert ved hjelp av klorfluorkarboner. Dette 
unntak får ikke anvendelse på:

 – kjøle- og klimaanleggutstyr og -produkter,

 – kjøle- og klimaanleggutstyr og -produkter 
som inneholder klorfluorkarboner brukt som 
kjølemiddel eller hvis fortsatte funksjon 
avhenger av tilførsel av klorfluorkarboner 
brukt som kjølemiddel, i annet utstyr og andre 
produkter,

 – isolasjonsskum og -produkter til bygninger.»

7. I artikkel 11 skal nytt nr. 4 lyde:

 «4.  Fra 31. desember 2003 skal det være forbudt å 
eksportere fra Fellesskapet haloner for bruksområder av 
avgjørende betydning som ikke kommer fra lagringssteder 
som er godkjent eller drives av vedkommende myndighet 
for lagring av haloner for bruksområder av avgjørende 
betydning.»

8. Artikkel 12 nr. 1 skal lyde:

«1.  Det skal kreves tillatelse for å eksportere 
kontrollerte stoffer fra Fellesskapet. Kommisjonen skal 
utstede slike eksporttillatelser til foretak for tidsrommet 
1. januar til 31. desember 2001 og for hver påfølgende 
tolvmånedersperiode etter å ha kontrollert at artikkel 11 er 
overholdt. Bestemmelsene om eksporttillatelse for haloner 
som et kontrollert stoff er fastsatt i nr. 4. Kommisjonen skal 
sende en kopi av hver eksporttillatelse til vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstat.»
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9. I artikkel 12 skal nytt nr. 4 lyde:

 «4.  Tillatelse skal kreves for tidsrommet 1. januar 
til 31. desember 2004 og for hver påfølgende 
tolvmånedersperiode for eksport fra Fellesskapet av 
haloner samt av produkter og utstyr som inneholder 
haloner, for å imøtekomme behov i forbindelse med 
bruksområdene av avgjørende betydning oppført 
i vedlegg VII. Kommisjonen skal utstede slike 
eksporttillatelser til eksportøren etter å ha kontrollert at 
artikkel 11 nr. 1 bokstav d) er overholdt av vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstat. En søknad om 
eksporttillatelse skal inneholde:

– eksportørens navn og adresse,

– handelsbetegnelse,

– samlet mengde haloner,

– endelig(e) bestemmelsesstat(er) for produktene og 
utstyret,

– en erklæring om at halonene skal eksporteres i 
forbindelse med et bestemt bruksområde av 
avgjørende betydning oppført i vedlegg VII,

– eventuelt ytterligere opplysninger som vedkommende 
myndighet anser som nødvendige.»

10. Artikkel 16 nr. 6 skal lyde:

 «6.  Medlemsstatene skal senest 31. desember 2001 og 
for hver påfølgende tolvmånedersperiode underrette 
Kommisjonen om hvilke systemer som er opprettet for 
å fremme gjenvinning av brukte kontrollerte stoffer, 
herunder hvilke anlegg som er tilgjengelige og hvilken 
mengde brukte kontrollerte stoffer som er gjenvunnet, 
resirkulert, regenerert eller destruert.»

11. I artikkel 19 gjøres følgende endringer:

a) Nytt nr. 4a skal lyde:

«4a)  Eksportøren skal hvert år før 31. mars sende 
Kommisjonen, med kopi av opplysningene til 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat, 
de opplysningene som er gitt av hver søker i samsvar 
med artikkel 12 nr. 4, for tidsrommet 1. januar til 
31. desember i foregående år.»

b) Nr. 6 skal lyde:

«6.  Kommisjonen kan, i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 18 nr. 2, endre 
innberetningskravene fastsatt i nr. 1-4 for å oppfylle 
forpliktelser knyttet til protokollen, eller for å forbedre 
den praktiske oppfyllelsen av disse kravene.»

12. I vedlegg I skal følgende ord tilføyes etter gruppe VIII:

I kolonnen «Gruppe» innsettes ordene «Gruppe IX», i 
kolonnen «Stoff» innsettes ordene «CH2BrC1 (halon 1011 
bromklormetan)», og i kolonnen «Ozonnedbrytingspoten
sial» innsettes tallet «0,12».

13. Vedlegg II oppheves.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. september 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX R. BUTTIGLIONE

 President Formann
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/73/EF

av 24. juli 2003

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
1999/94/EF av 13. desember 1999 om tilgjengeligheten av 
forbrukeropplysninger om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i 
forbindelse med markedsføring av nye personbiler(1), særlig 
artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedlegg III til direktiv 1999/94/EF inneholder 
bestemmelser om utformingen av en plakat som skal 
finnes på hvert utsalgssted for nye personbiler.

2) Det bør fastsettes bestemmelser om bruk av moderne 
kommunikasjonsverktøy (elektronisk visning) og mot 
bruk av mindre brukervennlige teknikker for ajourføringen 
av plakatene.

3) Vedlegg III til direktiv 1999/94/EF bør derfor endres.

4) Forbrukerorganisasjonene og de berørte parter har vært 
rådspurt.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 10 i direktiv 
1999/94/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg III til direktiv 1999/94/EF erstattes med vedlegget til 
dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen ett 
år etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. De 
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 
til de lover og forskrifter som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2003.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

2006/EØS/58/19

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 25.7.2003, s. 34, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2004 av 23. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 14.

(1) EFT L 12 av 18.1.2000, s. 16.
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VEDLEGG

«VEDLEGG III

BESKRIVELSE AV PLAKATEN ELLER BILDESKJERMEN SOM SKAL VÆRE SYNLIG PÅ 
UTSALGSSTEDET

Medlemsstatene skal påse at plakaten eller bildeskjermen minst oppfyller følgende krav:

1. Plakaten skal måle minst 70 cm × 50 cm.

2. Opplysningene må være lette å lese.

3. Dersom opplysningene vises på en elektronisk skjerm, skal skjermen måle minst 25 cm × 32 cm (17 tommer). 
Opplysningene kan vises ved hjelp av rulleteknikk.

4. Personbilmodellene skal grupperes og angis for seg etter hvilken type drivstoff de bruker (for eksempel bensin eller 
diesel osv.). For hver type drivstoff skal modellene være ordnet etter økning i CO2-utslipp, med den modellen som 
har det laveste offisielle drivstofforbruket øverst på listen.

5. For hver personbilmodell på listen angis fabrikat, tallverdien for offisielt drivstofforbruk og offisielle spesifikke 
CO2-utslipp. Verdien for offisielt drivstofforbruk angis med én desimal, enten i liter per 100 kilometer (l/100 km), 
i kilometer per liter (km/l), eller i en passende kombinasjon av begge. De offisielle spesifikke CO2-utslippene angis 
i gram per kilometer (g/km) og avrundes til nærmeste hele tall.

 Disse verdiene kan angis i andre enheter (gallon og mile) såfremt dette er forenlig med bestemmelsene i direktiv 
80/181/EØF.

 Et forslag til utforming er gjengitt nedenfor:

Drivstofftype Rekkefølge Modell CO2-utslipp Drivstofforbruk

Bensin 1

2

…

Diesel 1

2

…

6. Plakaten eller bildeskjermen skal inneholde følgende tekst angående oversikten over drivstofføkonomi og CO2-
utslipp: «En oversikt over drivstofføkonomi og CO2-utslipp med data om samtlige nye personbiler fås gratis på alle 
utsalgssteder»; dersom det brukes en elektronisk skjerm, må denne opplysningen vises permanent.

7. Plakaten eller bildeskjermen skal inneholde følgende tekst: «Et kjøretøys drivstofforbruk og CO2-utslipp 
bestemmes ikke bare av dets drivstoffeffektivitet, men også av kjørestil og andre ikke-tekniske faktorer. CO2 er den 
viktigste klimagassen som er ansvarlig for den globale oppvarmingen.»; dersom det brukes en elektronisk skjerm, 
må denne opplysningen vises permanent.

8. Plakaten skal ajourføres minst hver sjette måned. Dersom det brukes en elektronisk skjerm, skal opplysningene 
ajourføres minst hver tredje måned.

9. Plakaten kan erstattes fullstendig og permanent med en elektronisk skjerm. I så fall skal den elektroniske skjermen 
plasseres på en slik måte at den tiltrekker seg forbrukerens oppmerksomhet minst like effektivt som en plakat.»
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 10. juli 2003

om retningslinjer for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for 
organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) med hensyn til valg og bruk av indikatorer 

for miljøprestasjon(*)

[meddelt under nummer K(2003) 2253]

(2003/532/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 211 andre strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 
av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjoner 
i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 
(EMAS)(1) fastsettes de grunnleggende kravene til 
organisasjoner for deltaking i EMAS.

2) I forordning (EF) nr. 761/2001 oppfordres Kommisjonen 
til å fremme en ensartet anvendelse av EMAS.

3) Ensartet anvendelse kan fremmes gjennom retningslinjer 
for utarbeiding av en miljøredegjørelse som nevnt i 
artikkel 3 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) nr. 761/2001, 
både for organisasjoner og miljøkontrollører.

4) I henhold til vedlegg III nr. 3.3 i forordning  
(EF) nr. 761/2001 kan organisasjoner som gjennomfører 
EMAS, bruke indikatorer for miljøprestasjon til å øke 
klarhet, åpenhet og sammenlignbarhet i opplysningene 
som leveres av en organisasjon.

5) Valg og bruk av indikatorer for miljøprestasjon kan 
også hjelpe organisasjoner til bedre å forstå og forbedre 
miljøstyringen og miljøprestasjonene.

6) I retningslinjene for EMAS’ miljøredegjørelse i vedlegg I 
nr. 3 til rekommandasjon nr. 2001/680/EF(2) meddeles 
det at Kommisjonen til rett tid vil utarbeide retningslinjer 
for valg og bruk av indikatorer for miljøprestasjon.

7) Indikatorer for miljøprestasjon bør velges og brukes på en 
kostnadseffektiv måte og være tilpasset organisasjonens 
størrelse, type, behov og prioriteringer.

8) Retningslinjene fastsatt i denne rekommandasjon er i 
samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til 
artikkel 14 i forordning (EF) nr. 761/2001 —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1.  Med henblikk på utarbeiding av EMAS’ miljøredegjørelse 
kan organisasjoner bruke de indikatorene for miljøpresta-
sjon som er oppført i vedlegg I.

2.  Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. juli 2003.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

2006/EØS/58/20

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 23.7.2003, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2004 av 23. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 15.

(1) EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1. (2) EFT L 247 av 17.9.2001, s. 1.
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VEDLEGG I

RETNINGSLINJER FOR VALG OG BRUK AV INDIKATORER FOR MILJØPRESTASJON 
I FORBINDELSE MED EMAS-FORORDNINGEN

1.  Innledning

I vedlegg III nr. 3.3 i EMAS-forordningen oppfordres deltakende organisasjoner til å bruke indikatorer for 
miljøprestasjon der det er hensiktsmessig.

Bruken av slike indikatorer vil bedre rapporteringen av miljøprestasjoner ved å omdanne rådata til opplysninger som 
er enkle å forstå for målgruppen. Indikatorer for miljøprestasjon oppsummerer omfattende mengder miljødata i et 
begrenset antall sentrale opplysninger. Dette kommer til å gjøre det lettere for organisasjoner å måle og rapportere 
miljøprestasjoner. Indikatorene for miljøprestasjon har også en annen viktig funksjon, nemlig å bistå organisasjoner i 
styringen av miljøaspekter og miljøvirkninger. Dessuten får finansanalytikere og finansrådgivere stadig større interesse 
for miljøprestasjoner.

Det kan være dyrt og tidkrevende å utarbeide miljøinformasjon. Indikatorer for miljøprestasjon bør derfor være 
kostnadseffektive og tilpasses organisasjonens størrelse, type, behov og prioriteringer. De skal først og fremst omfatte 
de miljøvirkningene som er mest betydelige, og som selskapet kan påvirke gjennom virksomhet, ledelse, aktiviteter, 
produkter og tjenester. De skal også være følsomme nok til å gjenspeile betydelige endringer i miljøvirkninger. 
Organisasjonene bør dessuten utnytte den miljøinformasjonen de samler inn best mulig. Indikatorene skal derfor 
oppfylle det doble formål å støtte organisasjonens ledelse og gi opplysninger til interessenter. Avhengig av 
organisasjonens muligheter og ressurser kan bruken av indikatorer for miljøprestasjon i første omgang begrenses til 
de miljøforholdene som anses som mest relevante, for så gradvis å bli mer omfattende over tid. De indikatorer og 
målenheter som er oppgitt i disse retningslinjene, er bare eksempler.

Det finnes allerede flere publikasjoner og standarder som kan være til hjelp for organisasjoner. Disse er angitt i 
vedlegg II til denne rekommandasjon.

Følgende grunnleggende prinsipper gjelder for miljøindikatorsystemer:

– Sammenlignbarhet: Indikatorene skal muliggjøre sammenligning og vise endringer i miljøprestasjonen,

– Balanse: Indikatorene skal skape en balanse mellom problematiske (dårlige) og lovende (gode) områder,

– Kontinuitet: Indikatorene skal være basert på de samme kriteriene og skal måles i sammenlignbare tidsrom eller 
-enheter,

– Aktualitet: Indikatorene skal oppdateres tilstrekkelig ofte til at det kan settes i verk tiltak,

– Klarhet: Indikatorene skal være klare og forståelige.

2.  Kategorier av indikatorer for miljøprestasjon

Indikatorer for miljøprestasjon deles vanligvis inn i tre kategorier i forbindelse med vurdering og rapportering av en 
organisasjons miljøprestasjon(3):

Indikatorer for driftsprestasjon (OPI)
Indikatorer for ledelsens 

prestasjon (MPI)
Indikatorer for miljøtilstand (ECI)

Innsats-
faktorer

Indikatorer for 
fysiske anlegg 

og utstyr

Utgangs-
faktorer

System-
indikatorer

Indikatorer 
for funksjons-

områder

Indikatorer for 
ulike deler av 

miljøet

Indikatorer for 
biosfære og 

antroposfære

Materialer Konstruk-
sjon

Produkter 
som 

organisa-
sjonen 
leverer

Iverksetting 
av politikk 

og 
programmer

Admini-
strasjon og 
planlegging

Luft Planteliv

Energi Installasjon Tjenester 
som 

organisa-
sjonen yter

Overens-
stemmelse

Innkjøp og 
investerin-

ger

Vann Dyreliv

(1) Hovedkategoriene «indikatorer for driftsprestasjon», «indikatorer for ledelsens prestasjon» og «indikatorer for miljøtilstand» og de 
fleste underkategoriene svarer til de relevante indikatorkategoriene som brukes i EN/ISO 14031:1999 «Miljøstyring — evaluering 
av miljøprestasjon — retningslinjer». Underkategoriene «produkter som støtter organisasjonens drift», «transport», «arbeidstakerd
eltakelse», «administrasjon og planlegging», «innkjøp og investeringer» og «helse og sikkerhet» er spesifikke for EMAS.
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Indikatorer for driftsprestasjon (OPI)
Indikatorer for ledelsens 

prestasjon (MPI)
Indikatorer for miljøtilstand (ECI)

Tjenester 
som støtter 
organisa-

sjonens drift

Drift Avfall Økonomisk 
prestasjon

Helse og 
sikkerhet

Jord Mennesker

Produkter 
som støtter 
organisa-

sjonens drift

Vedlikehold Utslipp Arbeids-
taker-

deltaking

Samfunns-
relasjoner

Estetikk, 
fortid og 

kultur

Arealbruk

Transport

Indikatorer for driftsprestasjon (OPI): Disse indikatorene dreier seg om aspekter ved en organisasjons virksomhet, slik 
som aktiviteter, produkter eller tjenester, og kan omfatte emner som utslipp, gjenvinning av produkter og råstoffer, 
bilparkens drivstofforbruk, eller energiforbruk.

Indikatorer for driftsprestasjon kan igjen inndeles i innsatsfaktorer, indikatorer for fysiske anlegg og utstyr, og 
utgangsfaktorer. Disse indikatorene dreier seg om planlegging, kontroll og overvåkning av miljøvirkningene 
av organisasjonens drift. Indikatorer for driftsprestasjon er også et redskap til formidling av miljødata gjennom 
miljørapporter eller miljøredegjørelser, i samsvar med EMAS-forordningen. Ved å integrere kostnadsaspekter i disse 
indikatorene kan de også danne grunnlag for forvaltning av miljøkostnader.

Indikatorer for ledelsens prestasjon (MPI): Disse indikatorene dreier seg om ledelsens innsats med sikte på å skaffe til 
veie infrastruktur for vellykket miljøstyring og kan blant annet omfatte miljøprogrammer, mål og delmål, opplæring, 
premieringsordninger, revisjonshyppighet, inspeksjoner på stedet, administrasjon og samfunnsrelasjoner.

Disse indikatorene fungerer først og fremst som mål for intern kontroll og informasjon, men inneholder i seg selv ikke 
tilstrekkelige opplysninger til å gi et nøyaktig bilde av organisasjonens miljøprestasjon.

Indikatorer for miljøtilstand (ECI): Disse indikatorene gir opplysninger om kvaliteten på miljøet i organisasjonens 
omgivelser eller den lokale, regionale eller globale miljøtilstanden. De kan for eksempel omfatte vannkvaliteten i 
en nærliggende innsjø, luftkvaliteten i regionen, konsentrasjoner av klimagasser eller konsentrasjoner av bestemte 
forurensende stoffer i jorden. De kan være ganske vidtfavnende, men kan brukes til å rette organisasjonens 
oppmerksomhet mot styring av miljøaspekter som medfører betydelige miljøvirkninger.

Tilstanden til ulike deler av miljøet (luft, vann, jord) og miljøproblemer som er knyttet til dem, avhenger ofte av en 
rekke ulike forhold, for eksempel utslipp fra ulike organisasjoner, privathusholdninger og transport. Data om tilstanden 
til ulike deler av miljøet måles og registreres vanligvis av offentlige institusjoner. Disse dataene brukes til å definere 
særlige miljøindikatorsystemer for de viktigste miljøproblemene. I forbindelse med miljøpolitiske mål kan offentlige 
miljøindikatorer brukes av organisasjoner som rettledning for hvordan de skal prioritere sine egne indikatorer og 
mål. Dette gjelder spesielt når organisasjonen er en av de viktigste kildene til et miljøproblem, for eksempel støy 
fra en lufthavn som påvirker de omkringliggende omgivelsene eller direkte utslipp av avløpsvann som påvirker den 
lokale vannkvaliteten. Særlig i slike tilfeller kan indikatorer for miljøtilstand muliggjøre måling av en organisasjons 
miljøvirkninger.

Disse tre kategoriene av miljøindikatorer er blitt allment anerkjente, og organisasjonene bør vurdere å kombinere disse 
indikatorene for å kunne vise følgende:

– at de forstår miljøvirkningene som er knyttet til deres aktiviteter, produkter og tjenester (ECI),

– at de treffer nødvendige tiltak for å sikre styringen av miljøaspekter knyttet til miljøvirkningene (MPI),

– at styringen av miljøaspekter fører til forbedret miljøprestasjon i virksomheten (OPI).

For organisasjoner med mindre betydelige miljøvirkninger og et mindre komplisert miljøstyringssystem kan det 
imidlertid fastslås at indikatorene for driftsprestasjon er de viktigste.
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3.  Retningslinjer

Ved valg av indikatorer for miljøprestasjon for et bestemt miljøaspekt bør en organisasjon stille seg følgende 
spørsmål:

– Hva er organisasjonens viktigste miljøaspekter og -virkninger?

– På hvilke områder kan det oppnås størst forbedringer?

– På hvilke områder kan miljøforbedringer også gi en kostnadsreduksjon?

De miljøindikatorer som velges ut, bør være i samsvar med de miljøpolitiske prioriteringene:

– Hvordan påvirker organisasjonen den lokale eller regionale miljøsituasjonen i forhold til viktige lokale eller 
regionale miljøpolitiske spørsmål?

– Hvilke miljøproblemer dominerer de nåværende politiske diskusjonene?

– Hvilke eksterne krav, for eksempel fra berørte parter, påvirker organisasjonen?

Figur

Flytskjema for beslutningsprosesser ved valg av indikatorer for miljøprestasjon

Organisasjoner bør dessuten velge indikatorer som kan gjøre det lettere å lede dem. Indikatorer som ikke styrker 
ledelsen av en organisasjon, vil i siste instans likevel ikke bli tatt i bruk av ledelsen i den daglige driften og vil derfor 
få liten betydning for forbedring av prestasjonen. Kort sagt er det de indikatorene som setter arbeidstakerne og ledelsen 
i stand til å utføre oppgavene sine bedre, som er mest hensiktsmessige for organisasjonen.

I avsnitt a) til e) nedenfor behandles hvert av kriteriene omhandlet i vedlegg III nr. 3.3 i EMAS-forordningen med sikte 
på å hjelpe organisasjonene til å velge hensiktsmessige indikatorer.
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a)  Indikatorene bør gi en nøyaktig vurdering av organisasjonens miljøprestasjon

Det er viktig at organisasjonen kan foreta en riktig vurdering av sin egen miljøprestasjon. Indikatorene bør framstille 
organisasjonens miljøprestasjon så nøyaktig som mulig, og gi et balansert bilde av miljøaspekter og miljøvirkninger.

Dersom en organisasjon for eksempel reduserer utslippene til atmosfæren eller vann, men til gjengjeld produserer mer 
fast avfall til deponering, bør organisasjonen vurdere og rapportere de samlede miljøfordelene. Dette kommer også 
til å få økonomiske følger, ettersom kostnaden ved disponering også må tas med for at ledelsen skal kunne beregne 
kostnader og fordeler ved et slikt tiltak.

Nedenfor følger eksempler på indikatorer og målenheter til bruk i EMAS’ miljøredegjørelse. De er knyttet til de ulike 
kategoriene og underkategoriene av indikatorer som angis i tabellen i avsnitt 2 ovenfor om kategorier av indikatorer 
for miljøprestasjon.

I tillegg til absolutte verdier for miljøvirkningene kan det også brukes målenheter som miljøvirkning per produkt- eller 
tjenesteenhet, miljøvirkning per omsetning, bruttoomsetning eller bruttoprodukt (indikatorer for «miljøeffektivitet») 
eller miljøvirkning per arbeidstaker(4).

DRIFTSPRESTASJON: INNSATSFAKTORER

Indikatorkategori Eksempler på indikatorer Eksempler på målenheter

Materialer Råstoffer, drifts- 
og støttemateriell, 
grunnvann, overflatevann, 
fossilt brensel, tre osv.

tonn per år

tonn per tonn av produktet per år

tonn farlige/skadelige stoffer per år

tonn farlige/skadelige stoffer per tonn av produktet 
per år

kubikkmeter per år

kubikkmeter per tonn av produktet

Energi Elektrisitet, gass, olje, 
fornybare energikilder 
osv.

megawattimer per år

kilowattimer per tonn av produktet

Produkter (samordnes med 
funksjonsområdet «innkjøp 
og investeringer»)

Pilotprodukter, 
støtteprodukter og 
kontorprodukter osv.

tonn per år

kilo farlig/skadelig materiell per tonn av produktet

antall/prosentdel av miljømerkede produkter (per år)

Tjenester (samordnes med 
funksjonsområdet «innkjøp 
og investeringer»)

Rengjøring, disponering, 
hagebruk, forpleining, 
kommunikasjon, 
kontortjenester, transport, 
reiser, utdanning, 
administrering, 
planlegging, finansielle 
tjenester osv.

tonn per år

kilo farlig/skadelig materiell per tjenesteenhet (og år)

antall/prosentdel av miljømerkede tjenester (per år)

DRIFTSPRESTASJON: INDIKATORER FOR FYSISKE ANLEGG OG UTSTYR

Indikatorkategori Eksempler på indikatorer Eksempler på målenheter

Konstruksjon Bygninger, maskiner, 
utstyr osv.

varmetap i bygninger i watt per kvadratmeter og 
kelvin

prosentdel av utstyr med deler beregnet på ombruk 
(per år)

Installasjon Bygninger, maskiner, 
utstyr osv.

prosentdel av maskindeler som er beregnet på ombruk 
(per år)

antall eller prosentdel av utstyr med miljømerke eller 
miljøredegjørelse (per år)

(1) Indikatorer knyttet til arbeidstakere bør brukes med forsiktighet, da dette målet i noen tilfeller er svært avhengig av forholdet mellom 
kapital og arbeidskraft i selskapet.
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Drift Bygninger, maskiner, 
utstyr osv.

antall driftstimer per år for bestemte typer maskiner 
eller utstyr

tonn stoffer, materialer eller produkter som brukes i 
driften per år

Vedlikehold Bygninger, maskiner, 
utstyr, transportkjøretøyer 
osv.

antall vedlikeholdstimer per år for bestemte typer 
maskiner eller utstyr

tonn stoffer, materialer eller produkter som brukes til 
vedlikehold per år

Arealbruk Habitater, grøntområder, 
brolagte områder osv.

kvadratkilometer (per år)

Transport Drivstofforbruk, 
utslipp fra kjøretøyer, 
forretningsreiser etter 
transportmiddel (fly, bil, 
buss, tog) osv.

bilparkens drivstofforbruk i tonn per år

bilparkens utslipp av klimagasser i tonn per år

bilparkens utslipp av fine og ultrafine partikler 
(mengde eller antall) per år

personkilometer per år

DRIFTSPRESTASJON: UTGANGSFAKTORER

Indikatorkategori Eksempler på indikatorer Eksempler på målenheter

Utslipp Utslipp til atmosfæren av 
for eksempel klimagasser, 
flyktige organiske 
forbindelser, fine og 
ultrafine partikler osv.

Avløpsvann, for 
eksempel fra utslipp 
av bestemte farlige 
stoffer, prosessvann eller 
kjølevann osv.

Avfall, for eksempel 
farlig avfall(1), ikke-farlig 
avfall, slam, varme, støy 
osv.

tonn per år

kilo per tonn av produktet

kubikkmeter per år

kubikkmeter per tonn av produktet

kilo stoffer per kubikkmeter spillvann

prosentdel av avfall som kan gjenvinnes (per år)

megajoule per år

megajoule per tonn av produktet

desibel (på et bestemt sted)

Produkter (formgiving, 
utvikling, emballasje, bruk, 
gjenvinning, disponering)

Stoffer i produkter, 
emballasje, apparaters 
energiforbruk osv.

tonn farlig/skadelig materiale per år (og per 
produktenhet)

masseprosent av produktdeler beregnet på ombruk 
per år

antall og prosentdel av miljømerkede produkter(2) (per 
år)

tonn emballasje per år

Tjenester (formgiving, 
utvikling, drift)

Rengjøring, disponering, 
hagebruk, forpleining, 
kommunikasjon, 
kontortjenester, transport, 
reiser, utdanning, 
administrering, 
planlegging, finansielle 
tjenester osv.

tonn eller kilo farlige/skadelige stoffer brukt per 
tjenesteenhet og per år

drivstofforbruk i liter per tjenesteenhet og per år

antall og prosentdel av miljømerkede tjenester (per år)
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LEDELSENS PRESTASJON: SYSTEMINDIKATORER

Indikatorkategori Eksempler på indikatorer Eksempler på målenheter

Iverksetting av politikk og 
programmer

Miljømål og -delmål, 
forhold på arbeidsplassen, 
datastyring osv.

prosentdel av mål og delmål som nås hvert år

prosentdel av enheter/arbeidsplasser med miljøkrav 
(per år)

prosentdel av enheter/arbeidsplasser som omfattes av 
systemer for miljømåling og datastyring (per år)

Overensstemmelse Revisjon, samsvar med 
frivillige miljøavtaler osv.

prosentdel av enheter/arbeidsplasser som revideres 
per år

antall delmål i frivillige avtaler som nås (per år)

Økonomisk prestasjon Ressursbesparelser osv. euro per år

Arbeidstakerdeltaking Miljøopplæring, 
konsultasjon av 
arbeidstakerne, 
forbedringsforslag fra 
arbeidstakerne osv.

opplæringsdager per arbeidstaker per år

prosentdel av samlet opplæring per år

antall møter med arbeidstakerne/representanter for 
arbeidstakerne per år

antall forslag per arbeidstaker per år

antall/prosentdel av forslag som gjennomføres hvert år

LEDELSENS PRESTASJON: INDIKATORER FOR FUNKSJONSOMRÅDER

Indikatorkategori Eksempler på indikatorer Eksempler på målenheter

Administrasjon og 
planlegging

Direkte og indirekte 
miljøaspekter 
og virkninger av 
planleggingsmessige 
avgjørelser, politikk, 
arealplanlegging, 
deltaking i grønne 
markeder osv.

antall strategiske tiltak som det er foretatt en analyse 
av miljøvirkningene for (per år)

prosentdel av landområder som skal få eller 
opprettholder status som habitater eller grøntområder 
(per år)

totalverdi i euro eller prosentdel av produkter som 
selges på grønne markeder

Innkjøp og investeringer 
(skal samordnes med 
innsatsfaktorer knyttet til 
produkter og tjenester)

Leverandørers og 
entreprenørers 
miljøprestasjon osv.

Investeringer i 
miljøprosjekter osv.

antall/prosentdel av leverandører og entreprenører som 
har en miljøpolitikk eller et miljøstyringssystem

totalverdi i euro eller prosentdel av 
kapitalinvesteringer i miljøprosjekter per år

Helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen

Miljøulykker, sykdommer, 
inneluftkvalitet, 
vannkvalitet på 
arbeidsplassen, støy osv.

antall ulykker blant arbeidstakerne per år

sykedager per arbeidstaker per år

konsentrasjon av skadelige stoffer i milligram per liter 
eller milliondeler

støynivå i desibel på stedet

Samfunnsrelasjoner Samtaler med 
interessegrupper (møter, 
aktiv deltaking ved 
arrangementer) osv.

Eksterne anmodninger om 
miljøredegjørelse osv.

antall diskusjoner i dagsverk per år

antall eksterne anmodninger per år

antall eksterne nedlastinger fra nettstedet per år
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MILJØTILSTAND: INDIKATORER FOR ULIKE DELER AV MILJØET

Indikatorkategori Eksempler på indikatorer Eksempler på målenheter

Luft Bestemte stoffer i luften, 
for eksempel svovel og 
nitrogenoksid, ozon, 
flyktige organiske 
forbindelser, fine og 
ultrafine partikler osv.

milligram per liter

milliondeler

Vann Bestemte stoffer i elver, 
innsjøer og grunnvann, for 
eksempel næringsstoffer, 
tungmetaller, organiske 
forbindelser osv.

milligram per liter

Jord Habitater, vernede 
områder

Jord forurenset 
av tungmetaller, 
plantevernmidler, 
næringsstoffer osv.

prosentdel av området (per år)

endring i kvadratkilometer per år

kvadratmeter/kubikkmeter forurenset jord per 
kubikkmeter (per år)

MILJØTILSTAND: INDIKATORER FOR BIOSFÆRE OG ANTROPOSFÆRE

Indikatorkategori Eksempler på indikatorer Eksempler på målenheter

Planteliv Utryddede og truede arter antall/prosentdel i forhold til habitater

Dyreliv Utryddede og truede arter antall/prosentdel i forhold til habitater

Mennesker Forventet levetid for 
lokalbefolkningen, 
miljøbetingede 
sykdommer i 
lokalbefolkningen, 
konsentrasjoner 
av forurensende 
stoffer i blodet til 
lokalbefolkningen (bly 
osv.)

forventet levetid i år

prosentdel av lokalbefolkningen med bestemte 
(kroniske) sykdommer

milligram forurensende stoff per liter

Estetikk, fortid og kultur Naturminne kvadratkilometer

(1) Det bør legges fram egne rapporter om ulike avfallstyper med betydelige miljøvirkninger, særlig når det gjelder farlig avfall. De 
bør eventuelt ledsages av beskrivelse og kode for den aktuelle oppføringen i den europeiske listen over avfall (kommisjonsvedta
k 2000/532/EF av 3. mai 2000).

(2) I dette dokumentet og i forbindelse med EMAS anbefales det å bruke EUs miljømerke eller EU-medlemsstatenes nasjonale 
miljømerker. Se http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel for ytterligere opplysninger.

Merk:  Når det gjelder indikatorene for miljøtilstand (ECI), er det ofte det lokale miljøet og de lokale økosystemene som er mest 
relevante. I noen tilfeller, for eksempel når det gjelder utslipp av klimagasser, kan imidlertid også tilstanden til det globale 
miljøet være relevant. Dersom indikatorene for miljøtilstand ikke hovedsakelig gjenspeiler den registrerte organisasjonens 
miljøvirkning, men snarere påvirkning fra andre organisasjoner eller ukjente kilder, skal dette gå klart fram av meddelelser til 
interessenter. 

Nedenfor følger noen eksempler på hvordan indikatorer for miljøtilstand kan framstilles i diagrammer. I mange tilfeller 
er det en fordel ikke bare å gi opplysninger om det siste året, men om utviklingstrekk over flere år.
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Figur

Utviklingen av tre ulike typer farlig avfall i 1 000 tonn per år mellom 1996 og 2002: Slagg (10 04 01), dross og 
avrakingsslagg (10 04 02) og støv fra rensing av røykgass (10 04 04)(5)

Dersom en organisasjon rapporterer indikatorer for ledelsens prestasjon slik som opplæring, kan det være en fordel å 
vite hvor stor del av den samlede opplæringen som er viet til miljøemner eller hvor stor del av revisjonen som er viet 
til miljø. Dette vil gjøre det lettere for organisasjonen å beregne kostnadene til miljøstyring.

Figur

Andel av opplæringstimer per arbeidstaker i sikkerhet, miljø og kvalitet i 2002

Dersom en organisasjon ønsker å rapportere om sin egen prestasjon i forhold til miljøtilstanden, er det en fordel å 
kjenne til organisasjonens relative bidrag til miljøvirkningen. Dersom organisasjonen således rapporterer om tilstanden 
til en lokal elv, vil det være en fordel å beregne dens bidrag til elvens generelle tilstand for å målrette innsatsen på en 
effektiv måte.

(1)  Kodene i parentes er koder for de ulike kategoriene i den europeiske listen over avfall.
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b)  Indikatorene skal være forståelige og entydige

Både av hensyn til troverdighet og ledelsens kontroll er det viktig at indikatorene ikke gir et feilaktig inntrykk eller er 
misvisende for målgruppen. Indikatorene skal være klare og forståelige for brukeren og oppfylle brukerens behov for 
opplysninger. Indikatorene skal være samstemte og konsentreres om vesentlige data.

Ved rapportering er det vanlig at data slås sammen eller normaliseres. Dette gjør det mulig med en kortfattet 
framstilling, men det er viktig at sluttresultatet er enkelt å forstå. Det vil for eksempel ikke være forståelig å rapportere 
på grunnlag av en intern indeks for resirkulering i organisasjonen dersom metoden for beregning av indeksen ikke 
forklares på en enkel måte.

Normalisering av data i forhold til et basisår kan muliggjøre en sammenligning fra år til år, men gjenspeiler kanskje ikke 
alle aspekter ved miljøprestasjonen. Det er for eksempel viktig at virkningene av ervervelser og overdragelser er tydelig 
forklart, og målgruppen skal være i stand til å forstå omfanget av det aspektet det rapporteres om.

c)  Indikatorene bør muliggjøre sammenligning fra år til år

Dette aspektet sikrer at det er lett å følge utviklingen i en organisasjons miljøprestasjon. Ettersom det skal kunne foretas 
en sammenligning fra år til år, er det viktig å gjøre et riktig valg av indikatorer i begynnelsen av rapporteringsprosessen. 
Dersom parameterne for rapportering om et bestemt miljøaspekt og en bestemt miljøvirkning endres, er det ofte 
vanskelig å se om det er skjedd noen forbedring.

Dersom for eksempel energi i år 1 rapporteres som totalforbruk, men i år 2 rapporteres som energiforbruk per tonn av 
produktet, er det ikke mulig å foreta en sammenligning fra år til år. Ved valg av indikatorer bør organisasjonene derfor 
sikre at det tas hensyn til kontinuiteten over tid. For å unngå forvirring bør indikatorer dessuten alltid ledsages av 
absolutte verdier, slik som i tabellen nedenfor.

Tabell

Eksempel på en tabell som muliggjør sammenligning fra år til år(1) 

Indikator Enhet 1993 1994 1995

Arbeidstakere personer 548 520 409

Omsetning millioner 87,6 78,5 74,2

Produksjon tonn 4 075 3 639 2 933

Energiforbruk MWh 89 285 82 422 73 865

Energi-forbruk/bomull kWh/kg 21,9 22,2 23,7

Vannforbruk m3 249 670 241 450 219 010

Vannforbruk/bomull l/kg — 62,9 64,7

MST/Ökotex(2) 100-testet % 50 90 99

Farging uten tungmetaller % 35,2 35,3 40

Avfall kg 158 014 102 598 81 658

(1) Rauberger (1998).
(2) M.S.T. står for «Markenzeichen schadstoffgeprüfter Textilien» (merke for tekstiler som er kontrollert for farlige stoffer) i «Verein 

für verbraucher- und umweltfreundliche Textilien» (VvuT, sammenslutning av forbrukervennlige og miljøvennlige tekstiler). 
«Ökotex» viser til «Öko-Tex Standard 100» (se nettstedet http://www.oeko-tex.com).

Organisasjonene må også være innforstått med at de for å gi et riktig bilde av den årlige prestasjonsutviklingen 
må rapportere absolutte årlige gjennomsnitt og, om nødvendig, varianser innenfor disse. Dersom dette ikke er 
hensiktsmessig, velges et gjennomsnittsår eller et gjennomsnitt over lang tid som referanse. År med usedvanlige topper 
egner seg ikke som referanseår.

Av og til er det nødvendig å endre metode for rapportering av miljøaspekter. I slike tilfeller bør organisasjonen bestrebe 
seg på å sikre at det kan foretas sammenligninger med tidligere år, for eksempel ved å regne om data for tidligere år i 
henhold til den nye rapporteringsmetoden.
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d)  Indikatorene bør muliggjøre sammenligning med sektorielle, nasjonale eller regionale standardverdier for 
referansemåling

Ett av de grunnleggende kravene som stilles ved sammenligning av indikatorer, er at de utarbeides på samme måte, 
slik at man unngår å sammenligne «epler og pærer». Når det for eksempel gjelder energiforbruk, kan valget stå 
mellom å rapportere forbruk av primærenergi eller sekundærenergi. Organisasjonen bør derfor passe på å bruke en 
«felles standard» når den utarbeider egne indikatorer. Disse «felles standardene» er i noen tilfeller fastsatt av forskere, 
bransjeorganisasjoner, ikke-statlige organisasjoner, eller lokale, nasjonale eller regionale myndigheter. Organisasjonen 
bør sikre at den kjenner til disse standardverdiene for referansemåling og at den ved en eventuell rapportering av disse 
aspektene velger indikatorer som muliggjør en direkte sammenligning mellom standardverdiene for referansemåling. 
Dersom det finnes flere ulike standardverdier for referansemåling, bør organisasjonen velge den som er mest relevant 
for organisasjonens egen sektor, med sikte på å unngå overrapportering.

Tabell

Eksempel på en tabell som muliggjør sammenligning med standardverdier for referansemåling(1)

Indikator
Enhet

Minimum Gjennomsnitt Maksimum
Köln 

sparebank

Elektrisitet [MWh]/arbeids-taker 4,3 5 6,8 6,8

Energi til oppvarming [GJ]/arbeidstaker 18,2 24,6 29,8 26,3

Vannforbruk [l]/arbeidstaker og dag 40 83 171 117

Papirforbruk [kg]/arbeidstaker 116 138 209 209

Kopipapirforbruk [ark]/arbeidstaker 9 18 23 19

Reiser [km]/arbeidstaker 410 880 1 100 600

(1) Rauberger (1998)

e)  Indikatorene bør muliggjøre sammenligning med regelverkskrav

Både av hensyn til intern ledelse og troverdighet utad bør organisasjonen kunne vise hva den presterer i forhold til 
regelverkskrav. Når det finnes regelverkskrav for det aspektet som skal rapporteres, bør organisasjonen ta med disse 
kravene i den samme tabellen eller grafiske framstillingen som prestasjonen.

Figur

Eksempel på en graf som muliggjør sammenligning med et regelverkskrav
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4.  Sammendrag

Før en organisasjon avgjør hvilken indikator som skal brukes til å spore et bestemt miljøaspekt, bør den stille seg 
følgende spørsmål:

a) Kan dataene representere organisasjonens miljøvirkninger?

b) Gjør indikatorene det mulig å kvantifisere miljømål?

c) Støtter disse dataene organisasjonens ledelse?

d) Er dataene forståelige uten omfattende forklaring?

e) Vil data i dette formatet kunne brukes år etter år?

f) Er det tatt hensyn til eventuelle lovbestemte grenser for dette miljøaspektet?

g) Kan dataene sammenlignes med relevante standardverdier for referansemåling for dette miljøaspektet?

Dersom svaret på ett eller flere av spørsmålene over er NEI, bør organisasjonen tenke gjennom utformingen av den 
aktuelle miljøindikatoren på nytt. Indikatorene skal imidlertid gjennomgås regelmessig for å sikre at de stadig er 
relevante og for å ta hensyn til ny informasjon eller utvikling.
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VEDLEGG II

ET UTVALG AV NASJONALE, REGIONALE OG INTERNASJONALE PUBLIKASJONER OM 
MILJØINDIKATORER

ANPA (italiensk miljøorganisasjon) (1998): «Manuale per l’attuazione del Sistema Comunitario di Ecogestione ed 
Audit» (Håndbok om gjennomføring av fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)), CD-ROM 
Sezione Banca Dati Indicatori (CD-ROM, avsnitt om database med miljøindikatorer), Roma, Internett-adresse: www.
anpa.it/emas. 

VfU (sammenslutning for miljøstyring i banker, sparebanker og forsikringsselskaper) og Bundesumweltministerium 
(det tyske forbundsministeriet for miljø) (1997): «Time to act — environmental management in financial institutions 
— A survey of recent developments including principles and guidelines for in-house eco-balances of financial service 
providers» (Tid for handling — miljøstyring i finansinstitusjoner — en oversikt over utviklingen den siste tiden samt 
prinsipper og retningslinjer for intern miljøbalanse hos leverandører av finansielle tjenester), Bonn, Internett-adresse: 
www.vfu.de.

Business in the Community (2000): «Winning With Integrity» (Å vinne med integritet), London, Internett-adresse: 
www.bitc.org.uk.

Business in the Community (2001): «A Measure of Progress» (Et mål for framskritt), London, Internett-adresse:  
www.bitc.org.uk.

FORGE Group (2000): «Guidelines on Environmental Management and Reporting for the Financial Services 
Sector» (Retningslinjer for miljøstyring og miljørapportering i sektoren for finansielle tjenester), Internett-adresse:  
www.bba.org.uk.

Bundesumweltministerium (det tyske forbundsministeriet for miljø) og Umweltbundesamt (det tyske føderale kontor for 
miljø) (red.) (1997): «A Guide to Corporate Environmental Indicators» (En veiledning om foretaks miljøindikatorer), 
Bonn/Berlin, Internett-adresse: www.umweltbundesamt.de.

Umweltbundesamt (det tyske føderale kontor for miljø) (1999): «Leitfaden betriebliche Umweltauswirkungen — Ihre 
Erfassung und Bewertung im Rahmen des Umweltmanagements» (Retningslinjer for foretaks miljøvirkninger — inn-
samling og evaluering innenfor rammen av miljøstyring), Berlin, Internett-adresse: www.umweltbundesamt.de.

Global reporting initiative (2002): «Sustainability reporting guidelines» (Retningslinjer for rapportering om bærekraft), 
Boston, USA, Internett-adresse: www.globalreporting.org.

EN/ISO 14031:1999 «Environmental management — Environmental performance evaluation — Guidelines» 
(Miljøstyring — evaluering av miljøprestasjon — retningslinjer), Genève, Internett-adresse: www.iso.ch.

ISO/TR 14032:1999 «Environmental management — Examples of environmental performance evaluation (EPE)» 
(Miljøstyring — eksempler på evaluering av miljøprestasjon (EPE)), Genève, Internett-adresse: www.iso.ch.

Jasch, C. og Rauberger, R. (1998): «Leitfaden Kennzahlen zur Messung der betrieblichen Umweltleistung (Veiledende 
indikatorer for måling av foretaks miljøprestasjon)», utarbeidet av Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
(det østerrikske forbundsministeriet for miljø, ungdom og familiespørsmål), Wien, IÖW Wien Publications nr. 25/1998, 
Internett-adresse: www.ioew.at/ioew/index.html.

Rauberger, R. (1998): «Erweitertes betriebliches Umweltcontrolling» (Utvidet miljøkontroll i foretak), i 
«Praxishandbuch Umweltschutz — Management», utarbeidet av Hans-Peter Wruk og Horst Ellringmann, Köln, 
Deutscher Wirtschaftsdienst, Internett-adresse: www.dvd-verlag.com.

UK Association of Certified and Chartered Accountants and Certified Accountants Educational Trust (2001): 
«An Introduction to Environmental Reporting» (En innføring i miljørapportering), London, Internett-adresse:  
www.accaglobal.com.

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (det britiske departementet for miljø, næringsmidler og 
landbruk) (2000): «Environmental Reporting — Guidelines for Company Reporting on Waste» (Miljørapportering 
— retningslinjer for foretaks rapportering om avfall), London, DEFRA Publications, Internett-adresse:  
www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm.

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (det britiske departementet for miljø, næringsmidler 
og landbruk) (2000): «Environmental Reporting Guidelines for Company Reporting on Water» (Miljørapportering 
— retningslinjer for foretaks rapportering om vann), London, DEFRA Publications, Internett-adresse:  
www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm.

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (det britiske departementet for miljø, næringsmidler og 
landbruk) (2001): «Environmental Reporting — General Guidelines» (Miljørapportering — generelle retningslinjer), 
London, DEFRA Publications, Internett-adresse: www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm.

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (det britiske departementet for miljø, 
næringsmidler og landbruk) (2001): «Guidelines for Company Reporting on Greenhouse Gas Emissions» 
(Retningslinjer for foretaks rapportering om klimagassutslipp), London, DEFRA Publications, Internett-adresse:  
www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm.

United Nations Division for Sustainable Development (FNs avdeling for bærekraftig utvikling) (2001): «Environmental 
Management Accounting, Procedures and Principles» (Miljøstyringsregnskap, prosedyrer og prinsipper), United 
Nations publication, Economic and Social Affairs Series, Internett-adresse: www.un.org/esa/sustdev/estema1.htm.
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VDI Verein Deutscher Ingenieure (red.) (2001): «Betriebliche Kennzahlen für das Umweltmanagement — Leitfaden 
zu Aufbau, Einführung und Nutzung» (Foretaksindikatorer for miljøstyring — retningslinjer for utarbeiding, innføring 
og bruk), VDI Richtline Nr. 4050, Düsseldorf, Internett-adresse: www.vdi.de.

World Business Council for Sustainable Development (2000): «Measuring eco-efficiency — a guide to reporting 
company performance» (Måling av miljøeffektivitet — en veiledning for rapportering av foretaks miljøprestasjon), 
Genève, Internett-adresse: www.wbcsd.org/newscenter/reports/2000/MeasuringEE.pdf.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1614/2002

av 6. september 2002

om tilpasning av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 til den økonomiske og tekniske utvikling, og om  
endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98, (EF) nr. 2701/98 og (EF) nr. 2702/98 (*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer(1), 
sist endret ved forordning (EF, Euratom) nr. 410/98(2), særlig 
artikkel 12 nr. i), ii), iii), vii) og viii), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Listene over kjennetegn fastsatt i forordning (EF, Eura
tom) nr. 58/97 og det ønskede nivået for fordeling bør 
ajourføres regelmessig for å oppfylle behov som endres 
som følge av den økonomiske utvikling.

2) Bestemmelsene i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om 
innsamling og behandling av statistiske opplysninger 
samt behandling og oversending av resultatene bør 
tilpasses til den økonomiske og tekniske utvikling.

3) Ved å tilføye noen viktige kjennetegn og utelate andre 
kjennetegn som er vanskelige og kostbare å samle inn, 
skulle det bli en bedre balanse mellom sektorstatistikker 
og særlig mellom industrisektoren og servicesektoren.

4) Videre er det hensiktsmessig å tilføye noen nye 
definisjoner i kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98 
av 17. desember 1998 om definisjoner av kjennetegn 
ved statistikk over foretaksstrukturer(3) og utelate eller 
endre noen av de eksisterende definisjonene i nevnte 
forordning for å gjøre dem mer relevante for den berørte 
virksomheten.

5) Reduksjonen i dataserienes nivåer for fordeling etter 
størrelsesklasse fastsatt i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2701/98 av 17. desember 1998 om dataserien som 
skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer(4), 
skulle lette den statistiske byrden og bedre statistikkenes 
kvalitet.

6) Dataenes tekniske format for de kommende år, fastsatt i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2702/98 av 17. desember 
1998 om det tekniske formatet for oversending av 
  
 
 
 
 
 

statistikk over foretaksstrukturer(5), bør tilpasses for å 
lette slik oversending.

7) Forordning (EF) nr. 2700/98, (EF) nr. 2701/98 og 
(EF) nr. 2702/98 bør derfor endres.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 er tilpasset den økonomiske 
og tekniske utvikling i samsvar med vedlegg I til denne 
forordning.

Artikkel 2

Vedlegget til forordning (EF) nr. 2700/98 endres i samsvar 
med vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 3

Vedlegget til forordning (EF) nr. 2701/98 endres i samsvar 
med vedlegg III til denne forordning.

Artikkel 4

Vedlegget til forordning (EF) nr. 2702/98 endres i samsvar 
med vedlegg IV til denne forordning.

Artikkel 5

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning gjelder for data for referanseåret 2002.

2006/EØS/58/21

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 244 av 12.9.2002, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 16.

(1) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1.
(2) EFT L 52 av 21.2.1998, s. 1.
(3) EFT L 344 av 18.12.1998, s. 49.
(4) EFT L 344 av 18.12.1998, s. 81. (5) EFT L 344 av 18.12.1998, s. 102.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/112 23.11.2006

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

Utferdiget i Brussel, 6. september 2002.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 gjøres følgende endringer:

1. Tabellen i avsnitt 4 nr. 4 i vedlegg 1 (Fellesmodul for årlige strukturstatistikker) erstattes med følgende tabell:

Kode Betegnelse Merknad

«12 11 0 Omsetning

12 12 0 Produksjonsverdi

12 15 0 Bruttoprodukt til faktorkostnad

13 31 0 Personalkostnader

13 32 0 Lønn

13 33 0 Kostnader til trygd

13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester

13 12 0 Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg i 
uendret stand

15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle aktiva

16 11 0 Antall ansatte

16 13 0 Antall lønnstakere»

2. I vedlegg 2 (Detaljmodul for strukturstatistikk for industri) gjøres følgende endringer:

 a) avsnitt 4 nr. 3:

 i) følgende kjennetegn utgår:

Kode Betegnelse Merknad

«12 14 0 Verdiøkning i grunnpriser (frivillig)

16 13 2 Antall lærlinger»

 (ii) følgende kjennetegn får nytt navn:

Kode Betegnelse Merknad

«18 11 0 Omsetning fra hovedvirksomheten på tresifret nivå 
i NACE Rev. 1»

 b) tabellen i avsnitt 4 nr. 4 erstattes med følgende tabell:

Kode Betegnelse Merknad

«15 42 0 Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser, 
varemerker og lignende rettigheter

15 44 1 Investeringer i innkjøpt programvare

15 44 2 Investeringer i programvare produsert av enheten Frivillig
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Kode Betegnelse Merknad

16 13 5 Antall hjemmearbeidende Næring 17/18/19/21/22/25/28/
31/32/36

20 11 1 Kjøp av fast brensel (verdi) Med unntak av 
næringshovedområde E

20 11 2 Kjøp av petroleumsprodukter (verdi) Med unntak av 
næringshovedområde E

20 11 3 Kjøp av naturgass og annen gass (verdi) Med unntak av 
næringshovedområde E

20 11 4 Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi) Med unntak av 
næringshovedområde E

20 11 5 Kjøp av varme (verdi) Med unntak av 
næringshovedområde E

20 11 6 Kjøp av elektrisitet (verdi) Med unntak av 
næringshovedområde E

23 11 0 Betalinger til underleverandører»

 c) avsnitt 7:

i) nytt nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Resultatene for statistikkene skal fordeles på firesifret nivå i NACE Rev. 1 (næringsgruppe), med 
unntak av kjennetegn 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 og 
22 12 0. 

Kjennetegn 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 og 22 12 0 skal 

fordeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).»

ii) nr. 3 oppheves.

3. Tabellen i avsnitt 4 nr. 3 i vedlegg 3 (Detaljmodul for strukturstatistikk for varehandel) erstattes med følgende 
tabell:

Kode Betegnelse Merknad

«Regnskapsdata

12 11 0 Omsetning

12 12 0 Produksjonsverdi

12 13 0 Bruttoavanse på varer til videresalg

12 15 0 Bruttoprodukt til faktorkostnad

12 17 0 Brutto driftsresultat

13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester

13 12 0 Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg i 
uendret stand

13 21 0 Endringer i beholdninger av varer og tjenester

13 21 1 Endringer i beholdninger av varer og tjenester kjøpt for 
videresalg i uendret stand

13 31 0 Personalkostnader

13 32 0 Lønn

13 33 0 Kostnader til trygd

Data om kapitalbeholdningen

15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle aktiva

15 12 0 Bruttoinvesteringer i grunn

15 13 0 Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger og anlegg

15 14 0 Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av 
bygninger

15 15 0 Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr

15 21 0 Salg av materielle aktiva

15 31 0 Verdi av materielle aktiva ervervet ved finansiell leasing
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Kode Betegnelse Merknad

Data om sysselsetting

16 11 0 Antall ansatte

16 13 0 Antall lønnstakere

16 13 1 Antall deltidslønnstakere

Fordeling av omsetning etter virksomhetstype

18 10 0 Omsetning fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og 
industrivirksomhet

18 15 0 Omsetning fra tjenesteytende virksomhet

18 16 0 Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet»

4. I vedlegg 4 (Detaljmodul for strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet) gjøres følgende endringer:

a) avsnitt 4 nr. 3:

i) følgende kjennetegn utgår:

Kode Betegnelse Merknad

«12 14 0 Verdiøkning i grunnpriser»

ii) følgende kjennetegn får nytt navn:

Kode Betegnelse Merknad

«18 11 0 Omsetning fra hovedvirksomheten på tresifret nivå 
i NACE Rev. 1»

b) tabellen i avsnitt 4 nr. 4 erstattes med følgende tabell:

Kode Betegnelse Merknad

«15 42 0 Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser, 
varemerker og lignende rettigheter

Frivillig

15 44 1 Investeringer i innkjøpt programvare

15 44 2 Investeringer i programvare produsert av enheten Frivillig

16 13 1 Antall deltidslønnstakere

20 11 1 Kjøp av fast brensel (verdi) Frivillig

20 11 2 Kjøp av petroleumsprodukter (verdi) Frivillig

20 11 3 Kjøp av naturgass og annen gass (verdi) Frivillig

20 11 4 Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi) Frivillig

20 11 5 Kjøp av varme (verdi) Frivillig

20 11 6 Kjøp av elektrisitet (verdi) Frivillig

23 11 0 Betalinger til underleverandører

23 12 0 Inntekter fra underleveranser»

c) avsnitt 7:

i) nytt nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Resultatene for statistikkene skal fordeles på firesifret nivå i NACE Rev. 1 (næringsgruppe), med 
unntak av kjennetegn 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0, 22 12 0, 
15 42 0, 15 44 1 og 15 44 2.
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Resultatene for kjennetegn 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 15 42 0, 
15 44 1 og 15 44 2 skal fordeles på tresifret nivå i NACE Rev. 1 (næringshovedgruppe).

Resultatene for kjennetegn 22 11 0 og 22 12 0 skal fordeles på tosifret nivå i NACE Rev. 1 

(næring).»

ii) nr. 3 oppheves.
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VEDLEGG II

I kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98 gjøres følgende endringer:

1. Følgende definisjoner tilføyes:

«Kode: 20 11 1

Tittel: Kjøp av fast brensel (verdi)

Kjøp av fast brensel i løpet av referanseperioden bør tas med i denne variabelen bare dersom det faste brenselet er 
kjøpt for å brukes som brensel. Fast brensel kjøpt som råstoff eller for videresalg i uendret stand bør utelates.

Fast brensel består av forkoksingskull, bituminøst steinkull (annet bituminøst kull og antrasittkull), subbituminøst 
kull, koks fra koksovner, koks fra gasskraftverk, koks fra brunkullverk, tjære, fyringsbriketter av steinkull og annet 
fast brensel.

Forbindelse med selskapets regnskap

Kjøp av enkeltstående energiprodukter kan ikke angis separat i selskapets regnskap. De inngår i råstoffer og 
forbruksvarer.

Forbindelse med andre variabler

Inngår i kjøp av energiprodukter (20 11 0)

Kode: 20 11 2

Tittel: Kjøp av petroleumsprodukter (verdi)

Kjøp av petroleumsprodukter i løpet av referanseperioden bør tas med i denne variabelen bare dersom 
petroleumsproduktene er kjøpt for å brukes som brensel. Petroleumsprodukter kjøpt som råstoff eller for videresalg 
i uendret stand bør utelates.

Petroleumsprodukter omfatter følgende produkter:

motorbensin (blyholdig og blyfri),

dieselolje til transport,

fyringsolje og annen gassolje,

brennolje (med høyt eller lavt svovelinnhold),

flytende petroleumsgass (LPG),

andre petroleumsprodukter som flybensin, jetdrivstoff av bensin, jetdrivstoff av parafin, andre.

Forbindelse med selskapets regnskap

Kjøp av enkeltstående energiprodukter kan ikke angis separat i selskapets regnskap. De inngår i råstoffer og 
forbruksvarer.

Forbindelse med andre variabler

Inngår i kjøp av energiprodukter (20 11 0)

Kode: 20 11 3

Tittel: Kjøp av naturgass og annen gass (verdi)

Kjøp av naturgass og annen gass i løpet av referanseperioden bør tas med i denne variabelen bare dersom gassen 
er kjøpt for å brukes som brensel. Naturgass og annen gass kjøpt som råstoff eller for videresalg i uendret stand 
bør utelates.

Naturgass er en metanrik, brennbar gass fra naturgassfelt. Annen gass omfatter gass fra koksverk (= gass gjenvunnet 
som biprodukt fra koksverk), gass fra masovner (= gass gjenvunnet som biprodukt fra masovner) og gass fra 
gassverk (= gass fra karbonisering, krakking, omforming, forgassing eller blanding av gass og/eller luft i gassverk) 
og gass fra oksygenstålovner (= gass gjenvunnet som biprodukt fra produksjon av stål i en oksygenstålovn).

Forbindelse med selskapets regnskap

Kjøp av enkeltstående energiprodukter kan ikke angis separat i selskapets regnskap. De inngår i råstoffer og 
forbruksvarer.

Forbindelse med andre variabler

Inngår i kjøp av energiprodukter (20 11 0)
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Kode: 20 11 4

Tittel: Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi)

Kjøp av energi fra fornybare kilder i løpet av referanseperioden bør tas med i denne variabelen bare dersom 
energien er kjøpt for å brukes som brensel. Energi fra fornybare kilder kjøpt som råstoff eller for videresalg i 
uendret stand bør utelates.

Energi fra fornybare kilder omfatter biomasse, biomasseavfall eller andre fornybare energikilder.

Forbindelse med selskapets regnskap

Kjøp av enkeltstående energiprodukter kan ikke angis separat i selskapets regnskap. De inngår i råstoffer og 
forbruksvarer.

Forbindelse med andre variabler

Inngår i kjøp av energiprodukter (20 11 0)

Kode: 20 11 5

Tittel: Kjøp av varme (verdi)

Varme produseres i varmeanlegg ved hjelp av fossilt brensel, biomasse eller avfall, i kraftvarmeverk eller på 
geotermiske felt.

Forbindelse med selskapets regnskap

Kjøp av enkeltstående energiprodukter kan ikke angis separat i selskapets regnskap. De inngår i råstoffer og 
forbruksvarer.

Forbindelse med andre variabler

Inngår i kjøp av energiprodukter (20 11 0)

Kode: 20 11 6

Tittel: Kjøp av elektrisitet (verdi)

Elektrisitet er en sekundær energikilde som framstilles ved hjelp av fossilt brensel, kjernekraft, biomasse, avfall og 
andre fornybare energikilder (som vannkraft, vindkraft, solenergi eller jordvarme).

Forbindelse med selskapets regnskap

Kjøp av enkeltstående energiprodukter kan ikke angis separat i selskapets regnskap. De inngår i råstoffer og 
forbruksvarer.

Forbindelse med andre variabler

Inngår i kjøp av energiprodukter (20 11 0)»

2. Følgende definisjoner utgår:

Kode Tittel

«12 14 0 Bruttoprodukt i basispris

16 13 2 Antall lærlinger

18 13 0 Omsetning fra virksomhet innen kjøp og videresalg

18 14 0 Omsetning fra formidlingsvirksomhet

20 21 0-20 31 0 Kjøp av energiprodukter, etter produkt»

3. Følgende definisjon endres:

«Kode:  18 11 0

Tittel:  Omsetning fra hovedvirksomheten på tresifret nivå i NACE Rev. 1

Definisjon

Den del av omsetningen som skriver seg fra enhetens hovedvirksomhet. En enhets hovedvirksomhet bestemmes 
i henhold til reglene fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993 om de statistiske enheter til 
observasjon og analyse av produksjonssystemet i Fellesskapet(6).

Omsetning som skriver seg fra salg av varer og tjenester som inngår i et underleverandørforhold, tas med. 
Omsetning som skriver seg fra videresalg av varer og tjenester i uendret stand, utelates.

(1) EFT L 76 av 30.3.1993, s. 1.
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Forbindelse med selskapets regnskap

Omsetning fra hovedvirksomhet på tresifret nivå i NACE Rev. 1 kan ikke angis separat i selskapets regnskap. Den er 
en del av netto omsetning.

Forbindelse med andre variabler

Inngår i omsetning (12 11 0).»
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VEDLEGG III

I kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98 gjøres følgende endringer:

1.  I dataseriene for industri, bygge- og anleggsvirksomhet, tjenester og handel gjøres følgende endringer:

Tabellen for serie 1A erstattes med følgende tabell:

«Serie 1A

Serienavn Årlig foretaksstatistikk

Første referanseår 1995

Hyppighet Årlig

Dekningsområde NACE Rev. 1, næringshovedområde C-K, unntatt næringshoved-
gruppe 65.1 og 65.2, næringsgruppe 66.02 og næring 67

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 3:

11 11 0  Antall foretak

Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 4:

12 11 0  Omsetning(1)

12 12 0  Produksjonsverdi

12 15 0  Bruttoprodukt til faktorkostnad

13 11 0  Samlet kjøp av varer og tjenester

13 12 0  Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg i 
uendret stand(2)

13 31 0  Personalkostnader

13 32 0  Lønn

13 33 0  Kostnader til trygd

15 11 0  Bruttoinvesteringer i materielle aktiva(2)

16 11 0  Antall ansatte

16 13 0  Antall lønnstakere(2)

Fordeling etter virksomhet Nivå for virksomhetsgrupper oppført i avsnitt 9 i vedlegg 1

(1)  For næringsgruppe 66.01 og 66.03: tegnede bruttopremier
(2)  For næringsgruppe 66.01 og 66.03: skal ikke oversendes»

2.  Tabellen for serie 1B erstattes med følgende tabell:

«Serie 1B

Serienavn Årlig foretaksstatistikk etter størrelsesklasse

Første referanseår 1995

Hyppighet Årlig

Dekningsområde NACE Rev. 1, næringshovedområde C-K, unntatt næringshoved-
gruppe 65.1 og 65.2, næringsgruppe 66.02 og næring 67

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 3:

11 11 0  Antall foretak

Kjennetegn i vedlegg 1 avsnitt 4 nr. 4:

12 11 0  Omsetning(1)

12 15 0  Bruttoprodukt til faktorkostnad(1)

15 11 0  Bruttoinvesteringer i materielle aktiva (frivillig)

16 11 0  Antall ansatte(1)
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Fordeling etter virksomhet Næringshovedområde C-G i NACE Rev. 1: tresifret nivå 
(næringshovedgruppe)
Næringshovedområde H, I, K: nivå for virksomhetsgrupper oppført i 
avsnitt 9 i vedlegg 1

Fordeling etter størrelsesklasse For næringshovedområde C-F:
Antall ansatte: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +
For næringshovedområde G, H, I og K:
Antall ansatte: 1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +
For næringsgruppe 66.01 og 66.03:
Tegnede bruttopremier (i millioner euro): < 5, 5-50, 51-250, 251-500, 
501-1 000, 1 000 +

(1)  For næringsgruppe 66.01 og 66.03: skal ikke oversendes»

3.  I dataseriene for industri gjøres følgende endringer:

 a)  Serie 2C Årlig foretaksstatistikk etter eierform utgår fra oversiktstabellen for dataseriene om industri.

 b)  Tabellen for serie 2A erstattes med følgende tabell:

«Serie 2A

Serienavn Årlig foretaksstatistikk

Første referanseår 1995

Hyppighet Årlig

Dekningsområde NACE Rev. 1, næringshovedområde C-E

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 2:

11 11 0  Antall foretak

11 12 0  Antall nystartede foretak

11 13 0  Antall opphørte foretak

Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 3:

12 11 0  Omsetning

12 12 0  Produksjonsverdi

12 13 0  Bruttoavanse på varer til videresalg

12 15 0  Bruttoprodukt til faktorkostnad

12 17 0  Brutto driftsresultat

13 11 0  Samlet kjøp av varer og tjenester

13 12 0  Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg 
i uendret stand

13 13 1  Utgifter til avlønning av vikarer

13 21 3  Endringer i beholdninger av ferdige produkter og 
produkter under produksjon, framstilt av enheten 
selv

13 32 0  Lønn

13 33 0  Kostnader til trygd

13 41 1  Utgifter til langtidsleie og til operasjonell leasing

15 12 0  Bruttoinvesteringer i grunn

15 13 0  Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger og 
anlegg

15 14 0  Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av 
bygninger

15 15 0  Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr

15 21 0  Salg av materielle aktiva

15 31 0  Verdi av materielle aktiva ervervet ved finansiell 
leasing

16 11 0  Antall ansatte

16 13 0  Antall lønnstakere

16 13 1  Antall deltidslønnstakere
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16 14 0  Antall lønnstakere i fulltidsekvivalenter

16 15 0  Antall arbeidstimer utført av lønnstakere

18 11 0  Omsetning fra hovedvirksomheten på tresifret nivå i 
NACE Rev. 1

18 12 0  Omsetning fra industrivirksomhet

18 16 0  Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet

18 15 0  Omsetning fra tjenesteytende virksomhet

20 11 0  Kjøp av energiprodukter

22 11 0  Samlede utgifter til intern FoU

22 12 0  Samlet personale innen FoU

Fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1, tresifret nivå (næringshovedgruppe) for kjennetegn 
18 11 0, 22 11 0 og 22 12 0

NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) for alle andre 
kjennetegn»

 c)  Sjuende rad i tabellen for serie 2B erstattes med følgende rad:

«Fordeling etter størrelsesklasse Antall ansatte: 1-49, 50-249, 250 +»

 d)  Tabellen for serie 2C utgår.

 e)  Sjuende rad i tabellen for serie 2D erstattes med følgende rad:

«Fordeling etter størrelsesklasse Antall ansatte: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +»

 f)  Sjuende rad i tabellen for serie 2K erstattes med følgende rad:

«Fordeling etter størrelsesklasse Antall ansatte: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +»

 g)  Tabellen for serie 2L erstattes med følgende tabell:

«Serie 2L

Serienavn Flerårig foretaksstatistikk – kjøp av energiprodukter

Første referanseår 1997

Hyppighet Hvert annet år

Dekningsområde NACE Rev. 1, næringshovedområde C-D

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4:

20 11 1  Kjøp av fast brensel (verdi)

20 11 2  Kjøp av petroleumsprodukter (verdi)

20 11 3  Kjøp av naturgass og annen gass (verdi)

20 11 4  Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi)

20 11 5  Kjøp av varme (verdi)

20 11 6  Kjøp av elektrisitet (verdi)

Fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1, tresifret nivå (næringshovedgruppe)»

4.  I dataseriene for varehandel gjøres følgende endringer:

a)  Tabellen for serie 3B erstattes med følgende tabell:
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«Serie 3B

Serienavn Årlig foretaksstatistikk

Første referanseår 1995

Hyppighet Årlig

Dekningsområde NACE Rev. 1, næringshovedområde G

Kjennetegn Demografiske opplysninger

11 11 0  Antall foretak

Regnskapsdata

12 11 0  Omsetning

12 12 0  Produksjonsverdi

12 13 0  Bruttoavanse på varer til videresalg

12 15 0  Bruttoprodukt til faktorkostnad

12 17 0  Brutto driftsresultat

13 11 0  Samlet kjøp av varer og tjenester

13 12 0  Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg i 
uendret stand

13 21 0  Endringer i beholdninger av varer og tjenester

13 21 1  Endringer i beholdninger av varer og tjenester kjøpt for 
videresalg i uendret stand

13 31 0  Personalkostnader

13 32 0  Lønn

13 33 0  Kostnader til trygd

Data om kapitalbeholdningen

15 11 0  Bruttoinvesteringer i materielle aktiva

15 12 0  Bruttoinvesteringer i grunn

15 13 0  Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger og anlegg

15 14 0  Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av 
bygninger

15 15 0  Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr

15 21 0  Salg av materielle aktiva

15 31 0  Verdi av materielle aktiva ervervet ved finansiell leasing

Data om sysselsetting

16 11 0  Antall ansatte

16 13 0  Antall lønnstakere

16 13 1  Antall deltidslønnstakere

Fordeling av omsetning etter virksomhetstype

18 10 0  Omsetning fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og 
industrivirksomhet

18 15 0  Omsetning fra tjenesteytende virksomhet

18 16 0  Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet

Fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe)»

b)  Sjuende rad i tabellen for serie 3C erstattes med følgende rad:

«Fordeling etter størrelsesklasse Antall ansatte: 1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +

Årlig omsetning i millioner euro: 0 til mindre enn 1, 1 til mindre enn 
2, 2 til mindre enn 5, 5 til mindre enn 10, 10 til mindre enn 20, 20 til 
mindre enn 50, 50 til mindre enn 200, 200 og mer»

5.  I dataseriene for bygge- og anleggsvirksomhet gjøres følgende endringer:

 a)  Serie 4C Årlig foretaksstatistikk etter eierform utgår fra oversiktstabellen for dataseriene om bygge- og 
anleggsvirksomhet.

 b)  Tabellen for serie 4A erstattes med følgende tabell:
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«Serie 4A

Serienavn Årlig foretaksstatistikk

Første referanseår 1995

Hyppighet Årlig

Dekningsområde NACE Rev. 1, næringshovedområde F

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 2:

11 11 0  Antall foretak

11 12 0  Antall nystartede foretak

11 13 0  Antall opphørte foretak

Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 3:

12 11 0  Omsetning

12 12 0  Produksjonsverdi

12 13 0  Bruttoavanse på varer til videresalg (frivillig for 
næringshovedgruppe 451 og 452)

12 15 0  Bruttoprodukt til faktorkostnad

12 17 0  Brutto driftsresultat

13 11 0  Samlet kjøp av varer og tjenester

13 12 0  Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg 
i uendret stand (frivillig for næringshovedgruppe 451 
og 452)

13 13 1  Utgifter til avlønning av vikarer

13 21 3  Endringer i beholdninger av ferdige produkter og 
produkter under produksjon, framstilt av enheten 
selv

13 32 0  Lønn

13 33 0  Kostnader til trygd

13 41 1  Utgifter til langtidsleie og til operasjonell leasing

15 12 0  Bruttoinvesteringer i grunn

15 13 0  Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger og 
anlegg

15 14 0  Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av 
bygninger

15 15 0  Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr

15 21 0  Salg av materielle aktiva

15 31 0  Verdi av materielle aktiva ervervet ved finansiell 
leasing

16 11 0  Antall ansatte

16 13 0  Antall lønnstakere

16 14 0  Antall lønnstakere i fulltidsekvivalenter

16 15 0  Antall arbeidstimer utført av lønnstakere

18 11 0  Omsetning fra hovedvirksomheten på tresifret nivå i 
NACE Rev. 1

18 12 1  Omsetning fra industrivirksomhet med unntak av 
bygge- og anleggsvirksomhet

18 12 2  Omsetning fra industrivirksomhet

18 16 0  Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet

18 15 0  Omsetning fra tjenesteytende virksomhet

18 31 0  Omsetning fra byggevirksomhet (bare for 
næringshovedgruppe 451 og 452)

18 32 0  Omsetning fra anleggsvirksomhet (bare for 
næringshovedgruppe 451 og 452)

20 11 0  Kjøp av energiprodukter

22 11 0  Samlede utgifter til intern FoU

22 12 0  Samlet personale innen FoU
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Fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1, tosifret nivå (næring) for kjennetegn 22 11 0 og 
22 12 0

NACE Rev. 1, tresifret nivå (næringshovedgruppe) for 
kjennetegn 18 11 0

NACE Rev. 1, firesifret nivå (næringsgruppe) for alle andre 
kjennetegn»

c)  Tabellen for serie 4C utgår.

d)  Sjuende rad i tabellen for serie 4D erstattes med følgende rad:

«Fordeling etter størrelsesklasse Antall ansatte: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +»

e)  Følgende kjennetegn i femte rad i tabellen for serie 4H utgår:

«Kjennetegn 16 13 2  Antall lærlinger»

f)  Sjuende rad i tabellen for serie 4K erstattes med følgende rad:

«Fordeling etter størrelsesklasse Antall ansatte: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +»

g)  Tabellen for serie 4L erstattes med følgende tabell:

«Serie 4L

Serienavn Flerårig foretaksstatistikk – kjøp av energiprodukter

Første referanseår 1997

Hyppighet Hvert annet år

Dekningsområde NACE Rev. 1, næringshovedområde F

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 4 avsnitt 4 nr. 4:

20 11 1  Kjøp av fast brensel (verdi) (frivillig)

20 11 2  Kjøp av petroleumsprodukter (verdi) (frivillig)

20 11 3  Kjøp av naturgass og annen gass (verdi) (frivillig)

20 11 4  Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi) (frivillig)

20 11 5  Kjøp av varme (verdi) (frivillig)

20 11 6  Kjøp av elektrisitet (verdi) (frivillig)

Fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1, tresifret nivå (næringshovedgruppe)»
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VEDLEGG IV

I forordning (EF) nr. 2702/98 gjøres følgende endringer:

1. Følgende serier i tabell 3.1 Serietypene utgår:

Serietype Kode

«Årlige foretaksstatistikker etter eierform (industri) 2C

Årlige foretaksstatistikker etter eierform (bygge- og anleggsvirksomhet) 4C»

2. Følgende størrelsesklasse tilføyes i tabell 3.3 Størrelsesklasser:

Størrelsesklasse – sysselsetting Kode

«2-9 54»

3. Tabellen i nr. 3.5 Eierform eller FATS-identifisering erstattes med følgende tabell:

Eierform (eller FATS-identifisering) Kode

«FATS-identifisering: UBO-data om inn-FATS 30

FATS-identifisering: «first shot»-data om inn-FATS 40

FATS-identifisering: UBO-data om ut-FATS 50

FATS-identifisering: «first shot»-data om ut-FATS 60»

4. Tabellen i nr. 3.7 Variabel erstattes med følgende tabell:

 «3.7. Variabel

Variabeltittel Kode

Antall foretak 11110

Antall nystartede foretak 11120

Antall opphørte foretak 11130

Antall lokale enheter 11210

Antall bransjeenheter 11310

Omsetning 12110

Produksjonsverdi 12120

Bruttoavanse på varer til videresalg 12130

Bruttoprodukt til markedspriser 12141

Bruttoprodukt til faktorkostnad 12150

Primært driftsresultat 12160

Brutto driftsresultat 12170

Finansielt overskudd 12180

Ordinært bruttoresultat 12190

Årets resultat 12200

Samlet kjøp av varer og tjenester 13110

Kjøp av varer og tjenester med henblikk på videresalg i uendret stand 13120

Andre kjøp av varer og tjenester 13130



23.11.2006 Nr. 58/127EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Variabeltittel Kode

Utgifter til avlønning av vikarer 13131

Endringer i beholdninger av varer og tjenester 13210

Endringer i beholdninger av varer og tjenester kjøpt for videresalg i uendret stand 13211

Endringer i beholdninger av råstoffer og forbruksvarer 13212

Endringer i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, framstilt av 
enheten selv

13213

Personalkostnader 13310

Lønn 13320

Kostnader til trygd 13330

Driftskostnader knyttet til bygninger og utstyr 13410

Utgifter til langtidsleie og til operasjonell leasing 13411

Salgskostnader 13420

Andre driftskostnader 13430

Omsetning fra levering av varer og tjenester innenfor Fellesskapet 14110

Omsetning fra eksport av varer og tjenester utenfor Fellesskapet 14120

Omsetning fra salg til utlandet 14130

Omsetning fra salg innenlands 14140

Anskaffelser av varer og tjenester innenfor Fellesskapet 14210

Import av varer og tjenester utenfor Fellesskapet 14220

Kjøp av varer og tjenester fra utlandet 14230

Kjøp av varer og tjenester innenlands 14240

Bruttoinvesteringer i materielle aktiva 15110

Bruttoinvesteringer i grunn 15120

Bruttoinvesteringer i bygninger, anlegg, oppføring og omlegging 15119

Bruttoinvesteringer i eksisterende bygninger og anlegg 15130

Bruttoinvesteringer i oppføring og ombygging av bygninger 15140

Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr 15150

Salg av materielle aktiva 15210

Nettoinvestering i materielle aktiva 15250

Verdi av materielle aktiva ervervet ved finansiell leasing 15310

Anskaffelse av immaterielle aktiva 15410

Bruttoinvesteringer i konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter 15420

Markedsføringskostnader 15430

Bruttoinvesteringer i programvare 15440

Investeringer i innkjøpt programvare 15441

Investeringer i programvare produsert av enheten 15442

Kjøp av aksjer og kapitalinteresser 15610

Salg av aksjer og kapitalinteresser 15620

Nettokjøp av aksjer og kapitalinteresser 15650

Antall ansatte 16110

Antall ulønnede ansatte 16120

Antall lønnstakere 16130

Antall deltidslønnstakere 16131
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Variabeltittel Kode

Antall hjemmearbeidende 16135

Antall lønnstakere i fulltidsekvivalenter 16140

Antall arbeidstimer utført av lønnstakere 16150

Antall foretak med tilknytnings- eller samarbeidsavtaler med andre foretak 17110

Opplysninger om foretaks handelsformer 17310

Antall detaljforretninger 17320

Kategori salgsareal for detaljforretninger 17330

Salgsareal 17331

Antall faste markedsboder og/eller -disker 17340

Omsetning fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og industrivirksomhet 18100

Omsetning fra hovedvirksomheten på tresifret nivå i NACE Rev. 1 18110

Omsetning fra industrivirksomhet 18120

–  Omsetning fra industrivirksomhet med unntak av bygge- og anleggsvirksomhet 18121

–  Omsetning fra bygge- og anleggsvirksomhet 18122

Omsetning fra tjenesteytende virksomhet 18150

Omsetning fra handels- og formidlingsvirksomhet 18160

Fordeling av omsetning etter produkttype (etter næringshovedområde G i CPA) 18210

–  Omsetning fra byggevirksomhet 18310

–  Omsetning fra anleggsvirksomhet 18320

Kjøp av energiprodukter (verdi) 20110

Kjøp av fast brensel (verdi) 20111

Kjøp av petroleumsprodukter (verdi) 20112

Kjøp av naturgass og annen gass (verdi) 20113

Kjøp av energi fra fornybare kilder (verdi) 20114

Kjøp av varme (verdi) 20115

Kjøp av elektrisitet (verdi) 20116

Investeringer i utstyr og anlegg til forurensningskontroll og hjelpemidler til 
forurensningsbekjempelse (hovedsakelig «end-of-pipe»-utstyr)

21110

Investeringer i utstyr og anlegg i forbindelse med renere teknologi (integrert teknologi) 21120

Samlede løpende utgifter til miljøvern 21140

Samlede utgifter til intern FoU 22110

Samlet personale innen FoU 22120

Betalinger til underleverandører 23110

Inntekter fra underleveranser 23120

Prosentandel av omsetning til videreforhandlere: detaljister 25111

Prosentandel av omsetning til profesjonelle brukere (grossister, andre) 25112

Prosentandel av omsetning til sluttforbrukere (detaljhandel) 25113

Prosentandel av kjøp fra grossister, innkjøpsgrupper 25211

Prosentandel av kjøp fra produsenter 25212

Bruttoprodukt per ansatt (arbeidsproduktivitet) 91110

Bruttoprodukt per enhet lønnskostnad (produktivitet korrigert for lønnskostnad) 91120

Bruttoprodukt per lønnstaker 91130

Bruttoprodukt per lønnstaker i fulltidsekvivalenter 91140
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Variabeltittel Kode

Bruttoprodukt per arbeidstime utført av lønnstakere 91150

Lønnskostnad per lønnstaker (lønnskostnad per enhet) 91210

Lønnskostnad per lønnstaker i fulltidsekvivalenter 91220

Lønnskostnad per arbeidstime utført av lønnstakere 91230

Arbeidsgivernes sosiale kostnader som prosentandel av lønn 91310

Brutto driftsresultat/omsetning (brutto driftskoeffisient) 92110

Omsetning fra salg til utlandet som andel av omsetningen 93110

Omsetning fra salg innenlands som andel av omsetningen 93120

Kjøp fra utlandet som andel av samlede kjøp 93210

Kjøp innenlands som andel av samlede kjøp 93220

Hovedvirksomhetens andel av omsetningen (spesialiseringsgrad) 94110

Industriens bruttoprodukt som andel av samlet industriomsetning 94210

Næringens bruttoprodukt som andel av samlet omsetning i næringen 94220

Industrisysselsettingens andel av samlet sysselsetting 94310

Næringssysselsettingens andel av samlet sysselsetting 94320

Beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon i forhold til 
produksjonsverdien

94410

FoU-utgiftenes andel av bruttoproduktet 95110

FoU-personalets andel av antall ansatte 95120

Miljøverninvesteringers andel av samlet investering i materielle aktiva 95210

Miljøvernutgifters andel av samlet innkjøp av samlet kjøp av varer og tjenester og 
arbeidskraftkostnader

95220»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1668/2003

av 1. september 2003

om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 med hensyn til det tekniske formatet for oversending av 
statistikk over foretaksstrukturer, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2702/98 om det tekniske formatet for 

oversending av statistikk over foretaksstrukturer(*)

2006/EØS/58/22

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer(1), 
sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1667/2003(2), 
særlig artikkel 12 viii), og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 ble det fastsatt en 
felles ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikk 
over strukturen, virksomheten, konkurransedyktigheten 
og resultatene til kredittinstitusjoner og pensjonskasser i 
Fellesskapet.

2) For å lette oversendingen av statistikk over 
miljøkostnader bør det tekniske formatet som er 
fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2702/98 
av 17. desember 1998 om det tekniske formatet for 
oversending av statistikk over foretaksstrukturer(3), 
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1614/2002(4), 
justeres. I forordning nr. 2702/98 defineres det tekniske 
formatet for oversending av kjennetegn ved statistikk 
over foretaksstrukturer som er oppført i fellesmodulen 
og detaljmodulen for industri, varehandel og bygge- og 
anleggsvirksomhet i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. 
Det er nødvendig å endre dette tekniske formatet for å ta 
hensyn til de nye kjennetegnene knyttet til miljøkostnader 
og den nye fordelingen etter miljøområder for enkelte 
kjennetegn i detaljmodulen for industri i forordning (EF, 
Euratom) nr. 58/97.

3) Det er nødvendig å fastsette det tekniske formatet 
for oversending av statistikk over foretaksstrukturer 
for kredittinstitusjoner og pensjonskasser oppført i 
vedlegg 6 og 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for 
å sikre at det utarbeides data som er sammenlignbare og 
harmoniserte medlemsstatene imellom, redusere faren for 
at det oppstår feil under oversending av data, og sørge for 
at dataene kan behandles på kortere tid og gjøres raskere 
tilgjengelige for brukerne. Det er nødvendig å definere et 
annet teknisk format for oversending av kjennetegnene i 
detaljmodulene for kredittinstitusjoner og pensjonskasser, 
da det tekniske formatet som er definert i forordning 
(EF) nr. 2702/98 for oversending av kjennetegnene i 
fellesmodulen og detaljmodulen for industri, varehandel 
og bygge- og anleggsvirksomhet, fastsetter en annen 
fordeling av resultatene.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 2702/98 endres i samsvar 
med vedlegg I til denne forordning.

Artikkel 2

Det tekniske formatet nevnt i artikkel 9 i forordning  
(EF, Euratom) nr. 58/97 for vedlegg 6 er definert i vedlegg II 
til denne forordning.

Artikkel 3

Det tekniske formatet nevnt i artikkel 9 i forordning  
(EF, Euratom) nr. 58/97 for vedlegg 7 er definert i vedlegg III 
til denne forordning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 29.9.2003, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 17.

(1) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1.
(2) EUT L 244 av 29.9.2003, s. 1.
(3) EFT L 344 av 18.2.1998, s. 102.
(4) EFT L 244 av 12.9.2002, s. 7.
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Artikkel 4

Medlemsstatene skal anvende dette formatet for data angående 
referanseåret 2001 og påfølgende år, med unntak av dataene 
nevnt i vedlegg 7, der dette formatet skal anvendes for data 
angående referanseåret 2002 og påfølgende år.

Artikkel 5

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

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

Utferdiget i Brussel, 1. september 2003.

 For Kommisjonen
 Pedro SOLBES MIRA
 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 2702/98 gjøres følgende endringer:

1. I nr. 2, der datapostenes oppbygning beskrives, tilføyes følgende rad:

«Fordeling etter miljøområder A 4
Kode for miljøområder (brukes bare i forbindelse med 
industri)»

2. I tabellen i nr. 3.1 Serietype tilføyes følgende serie: 

Serietype Kode

« Miljøkostnader fordelt etter størrelsesklasse 2O»

3. I tabellen i nr. 3.1 Serietype får følgende serie nytt navn:

Serietype Kode

«Miljøkostnader fordelt etter miljøområder 2B»

4. I tabellen i nr. 3.7 Variabel tilføyes følgende variabler:

Variabel Kode

«Investeringer i utstyr og anlegg i forbindelse med renere teknologi («integrert teknologi») 21 12 0

Samlede løpende miljøkostnader 21 14 0»

5. Følgende tabell tilføyes: 

«3.14.  Fordeling etter miljøområder

Fordeling av produkter/miljøområder Kode

Vern av omgivelsesluften og klimaet ED01

Håndtering av spillvann ED02

Avfallshåndtering ED03

Andre miljøverntiltak ED09»
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VEDLEGG II

TEKNISK FORMAT FOR STATISTIKK OVER KREDITTINSTITUSJONER

1.  Dataenes form

 Dataene sendes som et sett poster der de fleste feltene beskriver dataenes kjennetegn (land, år, økonomisk 
virksomhet osv.). Selve dataene er tall som kan knyttes til markører og forklarende fotnoter som brukes til 
f.eks. å beskrive aggregeringer av NACE-koder. Fortrolige data bør sendes med den reelle verdien registrert i 
verdifeltet og en markør i posten, som angir de fortrolige dataenes art.

 For å presisere arten av data er det nødvendig å skjelne mellom følgende særskilte tilfeller:

 — data lik null (kodes «0»): bare reelle nullverdier (det beskrevne fenomenet finnes ikke i den aktuelle 
staten),

 — manglende data (kodes «m»): dette er data som for tiden mangler, men som medlemsstaten vil oppgi når 
de foreligger,

 — data foreligger ikke: dette er data som ikke samles inn i en medlemsstat. I dette tilfellet sendes den 
tilhørende posten ikke inn.

Dersom en hel dimensjon (en variabel, en NUTS-kode, en kode for størrelsesklasse osv.) ikke samles inn, finnes 
ikke de tilsvarende postene (unntatt de som mangler fordi de inngår i en gruppering av NACE-koder). Derfor er 
det viktig å skjelne mellom data som faktisk mangler, ved å sende inn en post (én per manglende dataelement) 
der dataverdien kodes «m», og data som reelt er lik null, ved å sende inn de tilsvarende postene der dataverdien 
er satt til 0.

2.  Datasettets oppbygning

 Datasettet skal bestå av følgende felt:

Felt Type
Største 
lengde

Verdier

1 Serie A 2 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H. Seriens alfanumeriske 
kode (se liste nedenfor)

2 År A 4 Firesifret årstall, f.eks. 2001

3 Territorial enhet A 6 Tilsvarer landskoden for nasjonale serier eller 
NUTS 99-koden for regionen i forbindelse med 
regionale serier: NUTS 99 er den nye nomenklaturen 
som ble innført i desember 1999

4 Økonomisk virksomhet A 4 NACE Rev. 1-kode

5 Målenhet A 3 Variabel – type målenhet

6 Enhet A 4 Enhet

7 Variabel A 5 Variabelkode. Kodene fastsatt i vedlegg 6 til 
forordningen om statistikk over foretaksstrukturer 
har fem tegn (se liste nedenfor)
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Felt Type
Største 
lengde

Verdier

 8 Størrelsesklasse

eller

Morforetakets hjemsted

eller

Kategori

A 4 Kode for størrelsesklasse (se liste nedenfor)

Kode for morforetakets hjemstat (se liste nedenfor) 

Kode for kategori av kredittinstitusjon (se liste 
nedenfor)

9 Fordeling av produkter A 6 Tilsvarer CPA-kode (se liste nedenfor)

10 Rettslig status eller

Geografisk fordeling

A 4 Kode for foretakets rettslige status (se liste 
nedenfor)

Kode for den geografiske inndelingen av 
partnerlandene (se liste nedenfor)

11 Dataverdi A 12 Numerisk verdi for dataene (negative verdier 
har foranstilt minustegn) uttrykt som heltall uten 
desimalplasser. En «M» brukes dersom dataene ikke 
sendes fordi de mangler 

12 Kvalitetsmarkør A 1 R: reviderte data, M: ajourførte data, P: foreløpige 
data

13 Fortrolighetsmarkør A 1 A, B, C, D: angir at dataene er fortrolige samt 
årsaken til dette (se liste nedenfor). Et blanktegn 
angir ikke-fortrolige data

14 Dominans N 3 En numerisk verdi mindre enn eller lik 100. Denne 
angir prosentvis dominans for ett eller to foretak som 
dominerer dataene og gjør dem fortrolige. Verdien 
avrundes til nærmeste heltall: f.eks. 90,3 til 90, 94,50 
til 95. Dette feltet er tomt ved ikke-fortrolige data. 
Dette feltet brukes bare når fortrolighetsmarkør B 
eller C er brukt i forrige felt

15 Fotnote A 250 Eventuelle merknader til dataene

NB: A = alfanumerisk, N = numerisk

3.  Beskrivelse av feltene

3.1.  Serie

Serietype Kode

Årlig foretaksstatistikk 6A

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter rettslig status 6B
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Serietype Kode

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter morforetakets hjemstat 6C

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter kategori av kredittinstitusjon 6D;

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse 6E;

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter produkt 6F;

Årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling 6G;

Årlig regional statistikk 6H;

3.2.  År

3.3. Territorial enhet

Denne koden angir landet for nasjonale serier eller regionen for regionale serier (serie 6H). Den er basert på 
NUTS 99-koden. For regioner legges to tegn til de to tegnene for landet (se NUTS 99).

Land Kode

Belgia BE

Danmark DK

Tyskland DE

Hellas GR

Spania ES

Frankrike FR

Irland IE

Italia IT

Luxembourg LU

Nederland NL

Østerrike AT

Portugal PT

Finland FI

Sverige SE

Det forente kongerike UK

Island IS

Liechtenstein LI

Norge NO

Sveits CH
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3.4.  Økonomisk virksomhet

Økonomisk virksomhet – NACE Rev. 1 Kode

Bankvirksomhet ellers 6512

Annen kredittgiving 6522

3.5.  Målenhet

Målenhet Kode

Nasjonal valuta NC

Euro EUR

Antall NBR

3.6.  Enhet

Enhet Kode

Enhet UNIT

Tusener 1 000

Millioner MIO;

Milliarder BIO

3.7.  Variabel

Variabeltittel Kode

Strukturelle data

Antall foretak 11 11 0

Antall foretak fordelt etter rettslig status 11 11 1

Antall foretak fordelt etter morforetakets hjemstat 11 11 4

Antall foretak fordelt etter balansesummens størrelsesklasser 11 11 6

Antall foretak fordelt etter kategori av kredittinstitusjon 11 11 7

Antall lokale enheter 11 21 0

Samlet antall filialer fordelt etter lokalisering i stater utenfor EØS 11 41 0

Samlet antall finansielle datterforetak fordelt etter lokalisering i andre stater 11 51 0

Regnskapsdata: resultatregnskap

Renteinntekter og lignende inntekter 42 11 0

Renteinntekter og lignende inntekter fra verdipapirer med fast avkastning 42 11 1

Rentekostnader og lignende kostnader 42 12 0
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Variabeltittel Kode

Rentekostnader og lignende kostnader i forbindelse med utstedte obligasjoner 42 12 1

Inntekter fra verdipapirer 42 13 0

Inntekter fra aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 42 13 1

Provisjonsinntekter 42 14 0

Provisjonskostnader 42 15 0

Resultat av finansielle poster 42 20 0

Andre driftsinntekter 42 31 0

Generelle administrasjonskostnader 42 32 0

Andre administrasjonskostnader 42 32 2

Andre driftskostnader 42 33 0

Verdijusteringer og tilbakeføringer av verdijusteringer på fordringer og avsetninger for betingede 
forpliktelser og øvrige forpliktelser 42 35 0

Andre verdijusteringer og tilbakeføringer av verdijusteringer 42 36 0

Resultat av ordinær drift 42 40 0

Ekstraordinært resultat 42 50 0

All skatt (skatt på resultat av ordinær drift, skatt på ekstraordinært resultat, annen skatt) 42 51 0

Resultat for regnskapsåret 42 60 0

Produksjonsverdi 12 12 0

Bruttoprodukt til basispris 12 14 0

Bruttoprodukt til faktorkostnad 12 15 0

Samlet kjøp av varer og tjenester 13 11 0

Personalkostnader 13 31 0

Bruttoinvesteringer i materielle aktiva 15 11 0

Regnskapsdata: balanse

Fordringer på kunder 43 11 0

Innlån fra kunder 43 21 0

Sum egenkapital 43 29 0

Balansesum 43 30 0

Balansesum fordelt etter morforetakets hjemstat 43 31 0

Balansesum fordelt etter rettslig status 43 32 0

Data etter produkt

Renteinntekter og lignende inntekter fordelt etter (under)grupper i CPA 44 11 0

Rentekostnader og lignende kostnader fordelt etter (under)grupper i CPA 44 12 0

Provisjonsinntekter fordelt etter (under)grupper i CPA 44 13 0

Provisjonskostnader fordelt etter (under)grupper i CPA 44 14 0
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Variabeltittel Kode

Data om internasjonal virksomhet

Geografisk fordeling av samlet antall filialer i EØS 45 11 0

Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter 45 21 0

Geografisk fordeling av balansesum 45 22 0

Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom adgangen til å yte tjenester 
(i andre EØS-stater)

45 31 0

Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom filialer (utenfor EØS) 45 41 0

Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom adgangen til å yte tjenester 
(utenfor EØS)

45 42 0

Data om sysselsetting

Antall ansatte 16 11 0

Antall ansatte fordelt etter kategori av kredittinstitusjon 16 11 1

Antall kvinnelige ansatte 16 11 2

Antall lønnstakere 16 13 0

Antall kvinnelige lønnstakere 16 13 6

Antall lønnstakere i heltidsekvivalenter 16 14 0

Andre variabler

Antall kontoer fordelt etter (under)grupper i CPA 47 11 0

Antall fordringer på kunder fordelt etter (under)grupper i CPA 47 12 0

Antall minibanker eid av kredittinstitusjoner 47 13 0

3.8.  Størrelsesklasse/morforetakets hjemsted/kategori

Balansesummens størrelsesklasse Kode

> 99 999 millioner EUR SC01

10 000-99 999 millioner EUR SC02

1 000-9 999 millioner EUR SC03

100-999 millioner EUR SC04

< 100 millioner EUR SC05

Morforetakets hjemstat Kode

Morforetak beliggende i hjemstaten RE01

Morforetak beliggende i andre land RE02

Kategori av kredittinstitusjon Kode

Godkjente banker CA01

Spesialiserte kredittinstitusjoner CA02

Andre kredittinstitusjoner CA03
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3.9.  Fordeling av produkter

Produkter Kode

Innskuddstjenester mellom næringer 651211

Ordinære innskuddstjenester 651212

Innskuddstjenester med spesielle vilkår 651213

Kredittgivingstjenester mellom næringer 651221

Kredittgivingstjenester knyttet til forbrukslån 651222

Kredittgivingstjenester knyttet til pantelån 651223

Kredittgivingstjenester knyttet til næringslån 651224

Annen kredittgiving i.e.n. 651225

Annen bankvirksomhet i.e.n. 65123

Finansiell leasing 6521

Kredittgivingstjenester mellom næringer 65221

Kredittgivingstjenester knyttet til forbrukslån 65222

Kredittgivingstjenester knyttet til pantelån 65223

Kredittgivingstjenester knyttet til næringslån 65224

Annen kredittgiving i.e.n. 65225

Banktjenester knyttet til investeringer 65231

Annen finansieringsvirksomhet i.e.n. 65232

Tjenester knyttet til handel med verdipapirer 67121

Fondsforvaltningstjenester 67122

Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting i.e.n. 6713

Meglertjenester 6721

Annen hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser i.e.n. 6722

3.10.  Rettslig status/geografisk fordeling

Rettslig status Kode

Aksjeselskaper LS01

Samvirkelag LS02;

Offentlige virksomheter LS03

Filialer av virksomheter med hovedkontor i stater utenfor EØS LS04

Andre LS05

Stater og grupper av stater Kode

Belgique/België BEL

Danmark DNK

Deutschland DEU
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Stater og grupper av stater Kode

Eλλαδα GRC

España ESP;

France FRA

Ireland IRL

Italia ITA

Luxembourg LUX

Nederland NLD

Österreich AUT

Portugal PRT

Suomi/Finland FIN

Sverige SWE

United Kingdom GBR

Island ISL

Liechtenstein LIE

Norge NOR

Schweiz/Suisse/Svizzera CHE

USA USA

Japan JPN

I hovedkontorets medlemsstat MSHO

I andre medlemsstater OMS

I andre EØS-stater OEEA

I andre tredjestater (resten av verden) THCO

3.11.  Dataverdi

 Monetære data uttrykkes i millioner nasjonale valutaenheter eller i euro (for medlemsstater i euroområdet).

 For å presisere arten av data er det nødvendig å skjelne mellom følgende tilfeller:

 — data lik null (kodes «0»): bare reelle nullverdier (det beskrevne fenomenet finnes ikke i den aktuelle 
staten),

 — manglende data (kodes «m»): dette er data som for tiden mangler, men som medlemsstaten vil oppgi når 
de foreligger,

 — data foreligger ikke: dette er data som ikke samles inn i en medlemsstat. I dette tilfellet sendes den 
tilhørende posten ikke inn.

Dersom en hel dimensjon (en variabel, en NUTS-kode osv.) ikke samles inn, finnes ikke de tilsvarende postene 
(unntatt de som mangler fordi de inngår i en gruppering av NACE-koder). Derfor er det viktig å skille ut data 
som faktisk mangler ved å sende inn en post (én per manglende dataelement) der dataverdien kodes «m».
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3.12. Kvalitetsmarkør

Datatype Markør

Reviderte data R

Ajourførte data M

Foreløpige data P

Reviderte data er data som sendes inn for annen gang (eller mer) og er korrigeringer av data som er sendt inn 
tidligere.

Ajourførte data er data som ikke forelå tidligere, og ble kodet som manglende i dataverdifeltet (se nr. 3.11 ovenfor), 
men som senere er blitt tilgjengelige.

Markøren som angir foreløpige data, bør brukes for å angi at de innsendte dataene sannsynligvis vil bli 
korrigert.

3.13.  Fortrolighetsmarkør

Medlemsstatene bes angi fortrolige data tydelig ved hjelp av markørene oppført nedenfor:

Land som ikke kan sende inn fortrolige data, bes sette verdien til «x» (se nr. 3.11 ovenfor) og angi med en 
markør at dataene mangler fordi de er fortrolige.

Årsak til fortrolighet Markør

For få foretak A

Ett foretak dominerer dataene B

To foretak dominerer dataene C

Fortrolige data pga. sekundær fortrolighet D

3.14.  Dominans

En numerisk verdi mindre enn eller lik 100. Denne angir prosentvis dominans for ett eller to foretak som 
dominerer dataene og gjør dem fortrolige  Verdien avrundes til nærmeste heltall: f.eks. 90,3 til 90, 94,50 til 95. 
Dette feltet er tomt ved ikke-fortrolige data. Dette feltet brukes bare når fortrolighetsmarkør B eller C er brukt 
i forrige felt.

3.15.  Fotnote

Eventuelle merknader til dataene på inntil 250 tegn.

4.  Elektronisk form

Dataene og metadataene som framskaffes i henhold til denne forordning, skal sendes til Eurostat i elektronisk 
form av vedkommende nasjonale myndigheter. Overføringen skal være i samsvar med en hensiktsmessig 
utvekslingsstandard som er godkjent av Komiteen for statistikkprogrammet (SPC). Eurostat vil gjøre tilgjengelig 
detaljert dokumentasjon om godkjent(e) standard(er) og gi retningslinjer for hvordan standarden(e) skal 
gjennomføres i samsvar med kravene i denne forordning.
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5.  Overgangsordninger

I en overgangsperiode kan dataene sendes som en flat fil i ASCII-format der hvert datasett skal utgjøre én post 
med semikolon «;» som feltskilletegn og vognreturtegn (heksadesimal ASCII-kode «0D») og/eller linjeskifttegn 
(heksadesimal ASCII-kode «0A») som postskilletegn.

6.  Eksempler på poster

Eksempel 1:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Serie År Terri-
torial 
enhet

Økono-
misk 
virk-

somhet

Mål–
enhet

Enhet Variabel Størrelses-
klasse/

Morfore-
takets 

hjemsted/
Kategori

Fordeling 
av 

produkter

Rettslig 
status/

Geogra-
fisk 

fordeling

Data-
verdi

Kvalitets-
markør

For–
trolig–
hets–

markør

Domi-
nans

6A 2001 BE 6512 NBR UNIT 11110 87

Belgia oppgir i serie 6A (årlig foretaksstatistikk) for referanseåret 2001, i NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12: 
87 foretak. Dataene er ikke fortrolige.

6A; 2001; BE; 6512; NBR; UNIT; 11110; ; ; ; 87; ; ; ;

Eksempel 2:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Serie År Terri-
torial 
enhet

Økono-
misk 
virk-

somhet

Mål–
enhet

Enhet Variabel Størrelses-
klasse/

Morfore-
takets 

hjemsted/
Kategori

Fordeling 
av 

produkter

Rettslig 
status/

Geogra-
fisk 

fordeling

Data-
verdi

Kvalitets-
markør

For–
trolig–
hets–

markør

Domi-
nans

6B 2001 DK 6512 NBR UNIT 11111 LS02; 25

Danmark oppgir i serie 6B (årlig foretaksstatistikk fordelt etter rettslig status) for referanseåret 2001, i NACE 
Rev. 1 næringsgruppe 65.12: 25 foretak med rettslig status samvirkelag. Dataene er ikke fortrolige.

6B; 2001; DK; 6512; NBR; UNIT; 11111; ; ; LS02; 25; ; ; ;

Eksempel 3:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Serie År Terri-
torial 
enhet

Økono-
misk 
virk-

somhet

Mål–
enhet

Enhet Variabel Størrelses-
klasse/

Morfore-
takets 

hjemsted/
Kategori

Fordeling 
av 

produkter

Rettslig 
status/

Geogra-
fisk 

fordeling

Data-
verdi

Kvalitets-
markør

For–
trolig–
hets–

markør

Domi-
nans

6C 2001 PT 6512 EUR MIO; 43310 RE01 23567 P A
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Portugal oppgir i serie 6C (årlig foretaksstatistikk fordelt etter morforetakets hjemstat) for referanseåret 2001, 
i NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12: en balansesum på 23 567 millioner euro for kredittinstitusjoner der 
morforetaket er beliggende i hjemstaten. Dataene er foreløpige og fortrolige, fordi de omfatter for få foretak.

6C; 2001; PT; 6512; EUR; MIO; 43310; RE01; ; ; 23567; P; A; ;

Eksempel 4:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Serie År Terri-
torial 
enhet

Økono-
misk 
virk-

somhet

Mål–
enhet

Enhet Variabel Størrelses-
klasse/

Morfore-
takets 

hjemsted/
Kategori

Fordeling 
av 

produkter

Rettslig 
status/

Geogra-
fisk 

fordeling

Data-
verdi

Kvalitets-
markør

For–
trolig–
hets–

markør

Domi-
nans

6D; 2001 ES 6512 NBR UNIT 16111 CA01 130

Spania oppgir i serie 6D (årlig foretaksstatistikk fordelt etter kategori av kredittinstitusjon) for referanseåret 
2001, i NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12: 130 ansatte i kategorien godkjente banker. Dataene er ikke 
fortrolige.

6D; 2001; ES; 6512; NBR; UNIT; 16111; CA01; ; ; 130; ; ; ;

Eksempel 5:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Serie År Terri-
torial 
enhet

Økono-
misk 
virk-

somhet

Mål–
enhet

Enhet Variabel Størrelses-
klasse/

Morfore-
takets 

hjemsted/
Kategori

Fordeling 
av 

produkter

Rettslig 
status/

Geogra-
fisk 

fordeling

Data-
verdi

Kvalitets-
markør

For–
trolig–
hets–

markør

Domi-
nans

6E; 2001 FI 6512 NBR UNIT 11116 SC05 6

Finland oppgir i serie 6E (årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse) for referanseåret 2001, i NACE 
Rev. 1 næringsgruppe 65.12: seks foretak med en balansesum i størrelsesklassen under 100 millioner euro. 
Dataene er ikke fortrolige.

 6E; 2001; FI; 6512; NBR; UNIT; 11116; SC05; ; ; 6; ; ; ;

Eksempel 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Serie År Terri-
torial 
enhet

Økono-
misk 
virk-

somhet

Mål–
enhet

Enhet Variabel Størrelses-
klasse/

Morfore-
takets 

hjemsted/
Kategori

Fordeling 
av 

produkter

Rettslig 
status/

Geogra-
fisk 

fordeling

Data-
verdi

Kvalitets-
markør

For–
trolig–
hets–

markør

Domi-
nans

6F; 2001 UK 6512 NC MIO 44130 651211 1 489
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Det forente kongerike oppgir i serie 6F (årlig foretaksstatistikk fordelt etter produkt) for referanseåret 2001, 
i NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12: provisjonsinntekter på 1 489 millioner engelske pund i produktgruppen 
«innskuddstjenester mellom næringer». Dataene er ikke fortrolige.

6F; 2001; UK; 6512; NC; MIO; 44130; ; 651211; ;1489; ; ; ;

Eksempel 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Serie År Terri-
torial 
enhet

Økono-
misk 
virk-

somhet

Mål–
enhet

Enhet Variabel Størrelses-
klasse/

Morfore-
takets 

hjemsted/
Kategori

Fordeling 
av 

produkter

Rettslig 
status/

Geogra-
fisk 

fordeling

Data-
verdi

Kvalitets-
markør

For–
trolig–
hets–

markør

Domi-
nans

6G; 2001 FR 6512 NBR UNIT 11510 ESP 5

Frankrike oppgir i serie 6G (årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling) for referanseåret 2001, i NACE 
Rev. 1 næringsgruppe 65.12: fem finansielle datterforetak i Spania. Dataene er ikke fortrolige.

6G; 2001; FR; 6512; NBR; UNIT; 11510; ; ; ESP; 5; ; ; ;

Eksempel 8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Serie År Terri-
torial 
enhet

Økono-
misk 
virk-

somhet

Mål–
enhet

Enhet Variabel Størrelses-
klasse/

Morfore-
takets 

hjemsted/
Kategori

Fordeling 
av 

produkter

Rettslig 
status/

Geogra-
fisk 

fordeling

Data-
verdi

Kvalitets-
markør

For–
trolig–
hets–

markør

Domi-
nans

6H; 2001 2IT51 6512 NBR UNIT 11210 38

Italia oppgir i serie 6H (årlig regional statistikk) for referanseåret 2001, i NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12: 
38 lokale enheter i regionen «Toscana» (IT51). Dataene er ikke fortrolige.

6H; 2001; IT51; 6512; NBR; UNIT; 11210; ; ; ; 38; ; ; ;
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VEDLEGG III

TEKNISK FORMAT FOR STATISTIKK OVER PENSJONSKASSER

1.  Dataenes form

Dataene sendes som et sett poster der de fleste feltene beskriver dataenes kjennetegn (land, år, økonomisk 
virksomhet osv.). Selve dataene er tall som kan knyttes til markører og forklarende fotnoter som brukes til 
f.eks. å beskrive aggregeringer av NACE-koder. Fortrolige data bør sendes med den reelle verdien registrert i 
verdifeltet og en markør i posten, som angir dataenes fortrolige karakter.

For å presisere arten av data er det nødvendig å skjelne mellom følgende særskilte tilfeller:

data lik null (kodes «0»): bare reelle nullverdier (det beskrevne fenomenet finnes ikke i den aktuelle staten),

manglende data (kodes «m»): dette er data som for tiden mangler, men som medlemsstaten vil oppgi når de 
foreligger,

data foreligger ikke: dette er data som ikke samles inn i en medlemsstat. I dette tilfellet sendes den tilhørende 
posten ikke inn.

Dersom en hel dimensjon (en variabel, en NUTS-kode, en kode for størrelsesklasse osv.) ikke samles inn, finnes 
ikke de tilsvarende postene (unntatt de som mangler fordi de inngår i en gruppering av NACE-koder). Derfor er 
det viktig å skjelne mellom data som faktisk mangler, ved å sende inn en post (én per manglende dataelement) 
der dataverdien kodes «m», og data som reelt er lik null, ved å sende inn de tilsvarende postene der dataverdien 
er satt til 0.

2.  Datasettets oppbygning

Datasettet skal bestå av følgende felt:

Felt Type Største 
lengde

Verdier

1 Serie A 2 7A, 7B, 7C, 7D og 7E. Seriens alfanumeriske kode 
(se liste nedenfor)

2 År A 4 Firesifret årstall, f.eks. 2002

3 Territorial enhet A 6 Tilsvarer landskoden for nasjonale serier eller NUTS 
99-koden for regionen i forbindelse med regionale 
serier: NUTS 99 er den nye nomenklaturen som ble 
innført i desember 1999

4 Økonomisk virksomhet A 4 NACE Rev. 1-kode

5 Målenhet A 3 Variabel – type målenhet

6 Enhet A 4 Enhet

7 Variabel A 5 Variabelkode. Kodene fastsatt i vedlegg 7 til 
forordningen om statistikk over foretaksstrukturer 
har fem tegn (se liste nedenfor) 
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Felt Type Største 
lengde

Verdier

8 Størrelsesklasse A 4 Kode for størrelsesklasse (se liste nedenfor)

9 Fordeling etter valuta A 6 Tilsvarer valutaen (se liste nedenfor)

10 Geografisk fordeling Kode for den geografiske inndelingen av 
partnerlandene (se liste nedenfor)

11 Dataverdi A 12 Numerisk verdi for dataene (negative verdier 
har foranstilt minustegn) uttrykt som heltall uten 
desimalplasser. En «M» brukes dersom dataene ikke 
sendes fordi de mangler 

12 Kvalitetsmarkør A 1 R: reviderte data, M: ajourførte data, P: foreløpige 
data

13 Fortrolighetsmarkør A 1 A, B, C, D: angir at dataene er fortrolige samt 
årsaken til dette (se liste nedenfor). Et blanktegn 
angir ikke-fortrolige data

14 Dominans N 3 En numerisk verdi mindre enn eller lik 100. Denne 
angir prosentvis dominans for ett eller to foretak som 
dominerer dataene og gjør dem fortrolige  Verdien 
avrundes til nærmeste heltall: f.eks. 90,3 til 90, 94,50 
til 95. Dette feltet er tomt ved ikke-fortrolige data. 
Dette feltet brukes bare når fortrolighetsmarkør B 
eller C er brukt i forrige felt

15 Fotnote A 250 Eventuelle merknader til dataene

NB: A = alfanumerisk, N = numerisk

3.  Beskrivelse av feltene

3.1.  Serie

Serietype Kode

Årlig foretaksstatistikk 7A

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse 7B

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter valuta 7C

Årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling 7D

Årlig foretaksstatistikk over ikke-selvstendige pensjonskasser 7E
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3.2.  År

3.3.  Territorial enhet

Denne koden angir landet for nasjonale serier eller regionen for regionale serier (serie 6H). Den er basert på 
NUTS 99-koden. For regioner legges to tegn til de to tegnene for landet (se NUTS 99).

Land Kode

Belgia BE

Danmark DK

Tyskland DE

Hellas GR

Spania ES

Frankrike FR

Irland IE

Italia IT

Luxembourg LU

Nederland NL

Østerrike AT

Portugal PT

Finland FI

Sverige SE

Det forente kongerike UK

Island IS

Liechtenstein LI

Norge NO

Sveits CH

3.4.  Økonomisk virksomhet

Økonomisk virksomhet – NACE Rev. 1 Kode

Pensjonskasser 6602 6602

Ikke-selvstendige pensjonskasser: hele næringshovedområde C-K CK

Ikke-selvstendige pensjonskasser: næringshovedområde C: bergverksdrift og utvinning C

Ikke-selvstendige pensjonskasser: næringshovedområde D: industri D

Ikke-selvstendige pensjonskasser: næringshovedområde E: kraft- og vannforsyning E

Ikke-selvstendige pensjonskasser: næringshovedområde F: bygge- og anleggsvirksomhet F

Ikke-selvstendige pensjonskasser: næringshovedområde G: varehandel, reparasjon av 
motorvogner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk G
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Økonomisk virksomhet – NACE Rev. 1 Kode

Ikke-selvstendige pensjonskasser: næringshovedområde H: hotell- og restaurantvirksomhet H

Ikke-selvstendige pensjonskasser: næringshovedområde I: transport, lagring og kommunikasjon I

Ikke-selvstendige pensjonskasser: næringshovedområde J: finansiell tjenesteyting og forsikring J

Ikke-selvstendige pensjonskasser: næringshovedområde K: eiendomsdrift, utleievirksomhet og 
forretningsmessig tjenesteyting K

3.5.  Målenhet

Målenhet Kode

Nasjonal valuta NC

Euro EUR

Antall NBR

3.6.  Enhet 

Enhet Kode

Enhet UNIT

Tusener 1 000

Millioner MIO;

Milliarder BIO

3.7. Variabel 

Variabeltittel Kode

Antall foretak 11 11 0

Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for beholdningen av finansielle eiendeler 11 11 8

Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for antall medlemmer 11 11 9

Antall foretak med ikke-selvstendige pensjonskasser 11 15 0

Antall pensjonsordninger 11 61 0

Regnskapsdata: resultatregnskap (inntekter og utgifter)

Omsetning 12 11 0

Pensjonspremier fra medlemmer 48 00 1

Pensjonspremier fra arbeidsgivere 48 00 2

Overføringer (inntekter) 48 00 3

Andre pensjonspremier 48 00 4
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Variabeltittel Kode

Pensjonspremier i ytelsesbaserte ordninger 48 00 5

Pensjonspremier i innskuddsbaserte ordninger 48 00 6

Pensjonspremier i kombinerte ordninger 48 00 7

Inntekter fra finansielle eiendeler 48 01 0

Kapitalgevinster og -tap 48 01 1

Mottatt gjenforsikring 48 02 1

Andre inntekter 48 02 2

Produksjonsverdi 12 12 0

Bruttoprodukt til basispris 12 14 0

Bruttoprodukt til faktorkostnad 12 15 0

Samlede pensjonsutgifter 48 03 0

Ordinære pensjonsutbetalinger 48 03 1

Engangsutbetalinger av pensjoner 48 03 2

Overføringer (utgifter) 48 03 3

Netto endring i tekniske avsetninger 48 04 0

Avgitt gjenforsikring 48 05 0

Administrasjonskostnader 48 06 0

Samlet kjøp av varer og tjenester 13 11 0

Personalkostnader 13 31 0

Bruttoinvesteringer i materielle aktiva 15 11 0

Skattekostnader 48 07 0

Omsetning i ikke-selvstendige pensjonskasser 48 08 0

Data om balansen: aktiva

Bygninger og annen fast eiendom 48 11 0

Investeringer i tilknyttede foretak og kapitalinteresser 48 12 0

Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 48 13 0

Aksjer som omsettes på et regulert marked 48 13 1

Aksjer som omsettes på et regulert marked for små og mellomstore bedrifter 48 13 2

Aksjer som ikke omsettes offentlig 48 13 3

Andre verdipapirer med variabel avkastning 48 13 4

Andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer 48 14 0

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 48 15 0

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning utstedt av offentlig forvaltning 48 15 1

Andre obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 48 15 2

Andeler i investeringsfellesskap 48 16 0
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Variabeltittel Kode

Pantelån og andre utlån som ikke er omtalt andre steder 48 17 0

Andre finansielle eiendeler 48 18 0

Sum finansielle eiendeler for pensjonskasser 48 10 0

Sum finansielle eiendeler i «det deltakende foretak» 48 10 1

Sum finansielle eiendeler til markedsverdi 48 10 4

Andre aktiva 48 20 0

Data om balansen: passiva

Egenkapital og andre fond 48 30 0

Netto forsikringstekniske avsetninger 48 40 0

Andre passiva 48 50 0

Data om internasjonal virksomhet

Geografisk fordeling av omsetning 48 61 0

Geografisk fordeling av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 48 62 0

Geografisk fordeling av finansielle eiendeler 48 63 0

Finansielle eiendeler fordelt på euro- og ikke-euro-komponenter 48 64 0

Data om sysselsetting

Antall ansatte 16 11 0

Andre variabler

Antall medlemmer 48 70 0

Antall medlemmer i ytelsesbaserte ordninger 48 70 1

Antall medlemmer i innskuddsbaserte ordninger 48 70 2

Antall medlemmer i kombinerte ordninger 48 70 3

Antall aktive medlemmer 48 70 4

Antall fratrådte medlemmer med opptjente rettigheter 48 70 5

Antall pensjonister 48 70 6

3.8.  Størrelsesklasser

Størrelsesklasse for beholdningen av finansielle eiendeler Kode

> 5 000 millioner EUR SC11

2 501-5 000 millioner EUR SC12

501-2 500 millioner EUR SC13

50-500 millioner EUR SC14

< 50 millioner EUR SC15
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Størrelsesklasse for antall medlemmer (enhet) Kode

> 100 000 medlemmer SC21

10 001-100 000 medlemmer SC22

1 001-10 000 medlemmer SC23

101-1 000 medlemmer SC24

50-100 medlemmer SC25

< 50 medlemmer SC26

3.9.  Fordeling etter valuta

Fordeling etter valuta Kode

Euro EURO

Andre OTH

3.10.  Geografisk fordeling

Grupper av stater Kode

Hjemstat HOME

Andre EU-stater OEU

Andre EØS-stater OEEA

USA og Canada US_CA

Japan JPN

Resten av verden THCO

3.11.  Dataverdi

Monetære data uttrykkes i millioner nasjonale valutaenheter eller i euro (for medlemsstater i euroområdet).

For å presisere arten av data er det nødvendig å skjelne mellom følgende tilfeller:

data lik null (kodes «0»): bare reelle nullverdier (det beskrevne fenomenet finnes ikke i den aktuelle staten),

manglende data (kodes «m»): dette er data som for tiden mangler, men som medlemsstaten vil oppgi når de 
foreligger,

data foreligger ikke: dette er data som ikke samles inn i en medlemsstat. I dette tilfellet sendes den tilhørende 
posten ikke inn.

Dersom en hel dimensjon (en variabel, en NUTS-kode osv.) ikke samles inn, finnes ikke de tilsvarende postene 
(unntatt de som mangler fordi de inngår i en gruppering av NACE-koder). Derfor er det viktig å skille ut data 
som faktisk mangler ved å sende inn en post (én per manglende dataelement) der dataverdien kodes «m».
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3.12.  Kvalitetsmarkør

Datatype Markør

Reviderte data R

Ajourførte data M

Foreløpige data P

Reviderte data er data som sendes inn for annen gang (eller mer) og er korrigeringer av data som er sendt inn 
tidligere.

Ajourførte data er data som ikke forelå tidligere, og ble kodet som manglende i dataverdifeltet (se nr. 3.11 
ovenfor), men som senere er blitt tilgjengelige.

Markøren som angir foreløpige data, bør brukes for å angi at de innsendte dataene sannsynligvis vil bli 
korrigert.

3.13.  Fortrolighetsmarkør

Medlemsstatene bes angi fortrolige data tydelig ved hjelp av markørene oppført nedenfor:

Land som ikke kan sende inn fortrolige data, bes sette verdien til «x» (se nr. 3.11 ovenfor) og angi med en 
markør at dataene mangler fordi de er fortrolige.

Årsak til fortrolighet Markør

For få foretak A

Ett foretak dominerer dataene B

To foretak dominerer dataene C

Fortrolige data pga. sekundær fortrolighet D

3.14.  Dominans

En numerisk verdi mindre enn eller lik 100. Denne angir prosentvis dominans for ett eller to foretak som 
dominerer dataene og gjør dem fortrolige  Verdien avrundes til nærmeste heltall: f.eks. 90,3 til 90, 94,50 til 95. 
Dette feltet er tomt ved ikke-fortrolige data. Dette feltet brukes bare når fortrolighetsmarkør B eller C er brukt 
i forrige felt.

3.15.  Fotnote

Eventuelle merknader til dataene på inntil 250 tegn.

4.  Elektronisk form

Dataene og metadataene som framskaffes i henhold til denne forordning, skal sendes til Eurostat i elektronisk 
form av vedkommende nasjonale myndigheter. Overføringen skal være i samsvar med en hensiktsmessig 
utvekslingsstandard som er godkjent av Komiteen for statistikkprogrammet (SPC). Eurostat vil gjøre tilgjengelig 
detaljert dokumentasjon om godkjent(e) standard(er) og gi retningslinjer for hvordan standarden(e) skal 
gjennomføres i samsvar med kravene i denne forordning.
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5.  Overgangsordninger

I en overgangsperiode kan dataene sendes som en flat fil i ASCII-format der hvert datasett skal utgjøre én post 
med semikolon «;» som feltskilletegn og vognreturtegn (heksadesimal ASCII-kode «0D») og/eller linjeskifttegn 
(heksadesimal ASCII-kode «0A») som postskilletegn.

6.  Eksempler på poster

Eksempel 1:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Serie År Terri–
torial 
enhet

Øko–
no–
misk 
virk–
som–
het

Mål–
enhet

Enhet Vari–
abel

Størr–
elses–
klasse

For–
deling 
etter 

valuta

Geo–
grafisk 
forde–

ling

Data–
verdi

Kva–
litets–
mar–
kør

For–
trolig–
hets–
mar–
kør

Domi–
nans

Fot–
note

7A 2002 BE 6602 NBR UNIT 11110 120

Belgia oppgir i serie 7A (årlig foretaksstatistikk) for referanseåret 2002, i NACE Rev. 1 næringsgruppe 66.02: 
120 selvstendige pensjonskasser. Dataene er ikke fortrolige.

7A; 2002; BE; 6602; NBR; UNIT; 11110; ; ; ; 120; ; ; ;

Eksempel 2:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Serie År Terri–
torial 
enhet

Øko–
no–
misk 
virk–
som–
het

Mål–
enhet

Enhet Vari–
abel

Størr–
elses–
klasse

For–
deling 
etter 

valuta

Geo–
grafisk 
forde–

ling

Data–
verdi

Kva–
litets–
mar–
kør

For–
trolig–
hets–
mar–
kør

Domi–
nans

Fot–
note

7B 2002 DK 6602 NBR UNIT 11118 SC14 38

Danmark oppgir i serie 7B (årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse) for referanseåret 2002, i NACE 
Rev. 1 næringsgruppe 66.02: 38 selvstendige pensjonskasser med investeringer på 50-500 millioner euro. 
Dataene er ikke fortrolige.

7B; 2002; DK; 6602; NBR; UNIT; 11118; SC14; ; ; 38; ; ; ;

Eksempel 3:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Serie År Terri–
torial 
enhet

Øko–
no–
misk 
virk–
som–
het

Mål–
enhet

Enhet Vari–
abel

Størr–
elses–
klasse

For–
deling 
etter 

valuta

Geo–
grafisk 
forde–

ling

Data–
verdi

Kva–
litets–
mar–
kør

For–
trolig–
hets–
mar–
kør

Domi–
nans

Fot–
note

7C 2002 PT 6602 EUR MIO 48640 USD 1 008
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Portugal oppgir i serie 7C (årlig foretaksstatistikk fordelt etter valuta) for referanseåret 2002, i NACE Rev. 1 
næringsgruppe 66.02: investeringer på 1 008 millioner euro som er fordelt etter amerikanske dollar. Dataene er 
ikke fortrolige.

7C; 2002; PT; 6602; EUR; MIO; 48640; ; USD; ; 1008; ; ; ;

Eksempel 4:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Serie År Terri–
torial 
enhet

Øko–
no–
misk 
virk–
som–
het

Mål–
enhet

Enhet Vari–
abel

Størr–
elses–
klasse

For–
deling 
etter 

valuta

Geo–
grafisk 
forde–

ling

Data–
verdi

Kva–
litets–
mar–
kør

For–
trolig–
hets–
mar–
kør

Domi–
nans

Fot–
note

7D 2002 FI 6602 EUR MIO 48610 OEU 12548

Finland oppgir i serie 7D (årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling) for referanseåret 2002, i NACE 
Rev. 1 næringsgruppe 66.02: en omsetning på 12 548 millioner euro som er registrert i andre EU-stater. Dataene 
er ikke fortrolige.

7D; 2002; FI; 6602; EUR; MIO; 48610; ; ; OEU; 12548; ; ; ;

Eksempel 5:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Serie År Terri–
torial 
enhet

Øko–
no–
misk 
virk–
som–
het

Mål–
enhet

Enhet Vari–
abel

Størr–
elses–
klasse

For–
deling 
etter 

valuta

Geo–
grafisk 
forde–

ling

Data–
verdi

Kva–
litets–
mar–
kør

For–
trolig–
hets–
mar–
kør

Domi–
nans

Fot–
note

7B 2002 ES 6602 NBR UNIT 11119 SC21 M

Spania oppgir i serie 7B (årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse) for referanseåret 2002, i NACE 
Rev. 1 næringsgruppe 66.02: manglende data for antall virksomheter i størrelsesklassen > 100 000 medlemmer. 
Dataene er ikke fortrolige.

7B; 2002; ES; 6602; NBR; UNIT; 11119; SC21; ; ; M; ; ; ;

Eksempel 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Serie År Terri–
torial 
enhet

Øko–
no–
misk 
virk–
som–
het

Mål–
enhet

Enhet Vari–
abel

Størr–
elses–
klasse

For–
deling 
etter 

valuta

Geo–
grafisk 
forde–

ling

Data–
verdi

Kva–
litets–
mar–
kør

For–
trolig–
hets–
mar–
kør

Domi–
nans

Fot–
note

7E 2002 BE H NBR UNIT 11150 35

Belgia oppgir i serie 7E (årlig foretaksstatistikk over ikke-selvstendige pensjonskasser) for referanseåret 2002, 
i NACE Rev. 1 næringshovedområde H (ikke-selvstendige pensjonskasser: næringshovedområde H: hotell- og 
restaurantvirksomhet): 35 foretak med ikke-selvstendige pensjonskasser. Dataene er ikke fortrolige.

7A; 2002; BE; H; NBR; UNIT; 11150; ; ; ; 35; ; ; ;

____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003

av 1. september 2003

om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 med hensyn til dataserien som skal produseres for statistikk 
over foretaksstrukturer, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98 om dataserien som skal produseres for 

statistikk over foretaksstrukturer(*)

2006/EØS/58/23

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer(1), 
sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1668/2003(2), 
særlig artikkel 12 nr. ii),v) og vii), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 ble det fastsatt en 
felles ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikk 
over strukturen, virksomheten, resultatene og 
konkurransedyktigheten til kredittinstitusjoner og 
pensjonskasser i Fellesskapet.

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98(3), endret ved 
forordning (EF) nr. 1614/2002(4), omfatter dataseriene 
som skal oversendes med henblikk på gjennomføring 
av forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. I forbindelse 
med endringene i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2056/2002(5) er det nødvendig å angi hvilke dataserier 
som skal oversendes, og hvilke endringer som skal gjøres 
i eksisterende serier.

3) Det er nødvendig å fastsette hvor ofte de supplerende 
statistikkene over miljøkostnader skal utarbeides. Det er 
nødvendig å fastsette første referanseår for utarbeiding 
av resultatene omhandlet i artikkel 3 i forordning  
(EF, Euratom) nr. 2056/2002. Det er nødvendig å fastsette 
fordelingen av resultatene for utarbeiding av statistikk 
over miljøkostnader for å sikre at medlemsstatene 
legger fram sammenlignbare og harmoniserte statistiske 
opplysninger.

4) Det er nødvendig å fastsette fordelingen av resultatene 
for utarbeiding av statistikk over kredittinstitusjoner 
og pensjonskasser for å sikre at medlemsstatene legger 
fram sammenlignbare og harmoniserte statistiske 
opplysninger.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 2701/98 endres i samsvar 
med vedlegg I til denne forordning.

Artikkel 2

Fordelingen av resultatene og første referanseår for utarbeiding 
av resultatene nevnt i artikkel 4, 8 og 9 i forordning  
(EF, Euratom) nr. 58/97 for kjennetegnene oppført i avsnitt 4 
i vedlegg 6 til nevnte forordning, er fastsatt i dataseriene i 
vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 3

Fordelingen av resultatene og første referanseår for utarbeiding 
av resultatene nevnt i artikkel 4, 8 og 9 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 58/97 for kjennetegnene oppført i avsnitt 4 
i vedlegg 7 til nevnte forordning er fastsatt i dataseriene i 
vedlegg III til denne forordning.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal utarbeide seriene nevnt i artikkel 1 og 2 
i denne forordning for data som gjelder referanseåret 2001 og 
påfølgende år for kjennetegn 21 12 0 og 21 14 0 i vedlegg 2 og 
for kjennetegnene oppført i avsnitt 4 i vedlegg 6 til forordning 
(EF, Euratom) nr. 58/97.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 29.9.2003, s. 57, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2004 av 23. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 18.

(1) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1.
(2) EUT L 244 av 29.9.2003, s. 32.
(3) EFT L 344 av 18.12.1998, s. 81.
(4) EFT L 244 av 12.9.2002, s. 7.
(5) EFT L 317 av 21.11.2002, s. 1.
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Medlemsstatene skal utarbeide dataseriene nevnt i artikkel 3 
i denne forordning for data som gjelder referanseåret 2002 og 
påfølgende år for kjennetegnene oppført i avsnitt 4 i vedlegg 7 
til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97.

Artikkel 5

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

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

Utferdiget i Brussel, 1. september 2003.

 For Kommisjonen
 Pedro SOLBES MIRA
 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98 gjøres følgende endringer:

1. Annen rad i tabellen for dataserie 1A erstattes med følgende rad: 

«Første referanseår 1995, unntatt NACE Rev. 1 næringshovedgruppe 65.1 og 65.2, 
næringsgruppe 66.02 og næring 67

2001 for NACE Rev. 1 næringshovedgruppe 65.1 og kredittinstitusjonene 
som er gruppert under NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.22

2002 for NACE Rev. 1 næringsgruppe 66.02»

2. Fjerde rad i tabellen for dataserie 1A erstattes med følgende rad: 

«Dekningsområde NACE Rev. 1 næringshovedområde C-K,  unntatt næringshovedgruppe 
65.2 og næring 67»

3. I fotnote 1 i femte rad i serie 1A tilføyes følgende punktum: 

 «For næringshovedgruppe 65.1 og kredittinstitusjoner som er gruppert under næringsgruppe 65.22: skal ikke 
oversendes.»

4. Fotnote 2 i femte rad av serie 1A skal lyde: 

 «For næringshovedgruppe 65.1, kredittinstitusjoner som er gruppert under næringsgruppe 65.22 og næring 66: 
skal ikke oversendes»

5. Ny serie i oversiktstabellen for industri skal lyde: 

 «2O Miljøkostnader fordelt etter størrelsesklasse (antall ansatte)»

6. Tabellen for dataserie 2B erstattes med følgende tabell: 

«Serienavn Miljøkostander (etter miljøområde)

Første referanseår 2001

Hyppighet Årlig for kjennetegn 21 11 0 og 21 12 0, hvert tredje år for kjennetegn 
21 14 0

Dekningsområde NACE Rev. 1 næringshovedområde C-E (unntatt næring 37)

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 3:

21 11 0 Investeringer i utstyr og anlegg til forurensningskontroll og 
hjelpemidler til forurensningsbekjempelse (hovedsakelig 
utstyr ved utslippspunktet)

21 12 0 Investeringer i utstyr og anlegg i forbindelse med renere 
teknologi («integrert teknologi»)

Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4:

21 14 0 Samlede løpende miljøkostnader

Nivå for fordeling etter 
virksomhet

NACE Rev. 1: tosifret nivå (næringer)

Nivå for fordeling etter 
miljøområde

Vern av omgivelsesluften og klimaet, håndtering av spillvann, 
avfallshåndtering, andre miljøverntiltak.»
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7. Følgende tabell tilføyes: 

 Dataserie 2O

«Serienavn Miljøkostnader fordelt etter størrelsesklasse (antall ansatte)

Første referanseår 2001

Hyppighet Årlig for kjennetegn 21 11 0 og 21 12 0, hvert tredje år for 
kjennetegn 21 14 0

Dekningsområde NACE Rev. 1 næringshovedområde C-E (unntatt næring 37)

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 3:

21 11 0 Investeringer i utstyr og anlegg til forurensningskontroll og 
hjelpemidler til forurensningsbekjempelse (hovedsakelig 
utstyr ved utslippspunktet)

21 12 0 Investeringer i utstyr og anlegg i forbindelse med renere 
teknologi («integrert teknologi»)

Kjennetegn i vedlegg 2 avsnitt 4 nr. 4:

21 14 0 Samlede løpende miljøkostnader

Nivå for fordeling etter 
virksomhet

NACE Rev. 1: tosifret nivå (næringer)

Nivå for fordeling etter 
størrelsesklasse

Antall ansatte: 1-49, 50-249, 250+»



23.11.2006 Nr. 58/159EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II

DATASERIER FOR KREDITTINSTITUSJONER

Oversiktstabell

Seriekode Betegnelse

6A Årlig foretaksstatistikk

6B Årlig foretaksstatistikk fordelt etter rettslig status

6C Årlig foretaksstatistikk fordelt etter morforetakets hjemstat

6D Årlig foretaksstatistikk fordelt etter kategori av kredittinstitusjon

6E Årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse

6F Årlig foretaksstatistikk fordelt etter produkter

6G Årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling

6H Årlig regional statistikk

Årlig foretaksstatistikk som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over 
foretaksstrukturer

Serie 6A

Serienavn Årlig foretaksstatistikk

Første referanseår 2001

Hyppighet Årlig

Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 
næringsgruppe 65.12 og 65.22

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

11 11 0 Antall foretak

11 21 0 Antall lokale enheter

12 12 0 Produksjonsverdi

12 15 0 Bruttoprodukt til faktorkostnad

13 31 0 Personalkostnader 

13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester

15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle aktiva

16 11 0 Antall ansatte

16 11 2 Antall kvinnelige ansatte

16 13 0 Antall lønnstakere
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Serienavn Årlig foretaksstatistikk

16 13 6 Antall kvinnelige lønnstakere

16 14 0 Antall lønnstakere i heltidsekvivalenter

42 11 0 Renteinntekter og lignende inntekter

42 11 1 Renteinntekter og lignende inntekter fra verdipapirer med fast 
avkastning

42 12 0 Rentekostnader og lignende kostnader

42 12 1 Rentekostnader og lignende kostnader i forbindelse med 
utstedte obligasjoner

42 13 0 Inntekter fra verdipapirer

42 13 1 Inntekter fra aksjer og andre verdipapirer med variabel 
avkastning

42 14 0 Provisjonsinntekter

42 15 0 Provisjonskostnader

42 20 0 Resultat av finansielle poster

42 31 0 Andre driftsinntekter

42 32 0 Generelle administrasjonskostnader

42 32 2 Andre administrasjonskostnader

42 33 0 Andre driftskostnader

42 35 0 Verdijusteringer og tilbakeføring av verdijusteringer på 
fordringer og avsetninger for betingede forpliktelser og øvrige 
forpliktelser

42 36 0 Andre verdijusteringer og tilbakeføring av verdijusteringer

42 40 0 Resultat av ordinær drift

42 50 0 Ekstraordinært resultat

42 51 0 All skatt (skatt på resultat av ordinær drift, skatt på 
ekstraordinært resultat, annen skatt)

42 60 0 Resultat for regnskapsåret

43 11 0 Fordringer på kunder

43 21 0 Innlån fra kunder

43 29 0 Sum egenkapital

43 30 0 Balansesum

47 13 0 Antall minibanker eid av kredittinstitusjoner

Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

12 14 0 Bruttoprodukt til basispris
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Serienavn Årlig foretaksstatistikk

Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12 og 65.22

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter rettslig status som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer

Serie 6B

Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter rettslig status

Første referanseår 2001

Hyppighet Årlig

Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 
næringsgruppe 65.12 og 65.22

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

11 11 1 Antall foretak fordelt etter rettslig status

43 32 0 Balansesum fordelt etter rettslig status

Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12 og 65.22

Fordeling etter rettslig status 1.  Aksjeselskaper

2.  Samvirkelag

3.  Offentlige virksomheter

4.  Filialer av virksomheter med hovedkontor i stater utenfor EØS

5.  Andre selskaper

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter morforetakets hjemstat som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer

Serie 6C

Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter morforetakets hjemstat

Første referanseår 2001

Hyppighet Årlig

Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 
næringsgruppe 65.12 og 65.22

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

11 11 4 Antall foretak fordelt etter morforetakets hjemstat

43 31 0 Balansesum fordelt etter morforetakets hjemstat
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Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter morforetakets hjemstat

Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12 og 65.22

Fordeling etter morforetakets hjemstat 1. Morforetak beliggende i hjemstaten

2. Morforetak beliggende i andre land

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter kategori av kredittinstitusjon som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer

Serie 6D

Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter kategori av kredittinstitusjon

Første referanseår 2001

Hyppighet Årlig

Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 
næringsgruppe 65.12 og 65.22

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

11 11 7 Antall foretak fordelt etter kategori av kredittinstitusjon

16 11 1 Antall ansatte fordelt etter kategori av kredittinstitusjon

Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12 og 65.22

Fordeling etter kategori av 
kredittinstitusjon

1. Godkjente banker

2. Spesialiserte kredittinstitusjoner

3. Andre kredittinstitusjoner

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer

Serie 6E

Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse

Første referanseår 2001

Hyppighet Årlig

Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 
næringsgruppe 65.12 og 65.22

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

11 11 6 Antall foretak fordelt etter størrelsesklasse på balansesum
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Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse

Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12 og 65.22

Nivå for fordeling etter størrelsesklasse Balansesum ved regnskapsårets slutt:

1. > 99 999 millioner EUR

2. 10 000-99 999 millioner EUR

3. 1 000-9 999 millioner EUR

4. 100-999 millioner EUR

5. < 100 millioner EUR

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter produkter som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
om statistikk over foretaksstrukturer

Serie 6F

Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter produkter

Første referanseår 2001

Hyppighet Årlig

Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 
næringsgruppe 65.12 og 65.22

Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

44 11 0 Renteinntekter og lignende inntekter fordelt etter 
(under)grupper i CPA

44 12 0 Rentekostnader og lignende kostnader fordelt etter 
(under)grupper i CPA

44 13 0 Provisjonsinntekter fordelt etter (under)grupper i CPA

44 14 0 Provisjonskostnader fordelt etter (under)grupper i CPA

47 11 0 Antall kontoer fordelt etter (under)grupper i CPA

47 12 0 Antall fordringer på kunder fordelt etter (under)grupper i 
CPA

Nivå for fordeling etter virksomhet  NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12 og 65.22

Fordeling etter produkter (Under)grupper i CPA:

65.12.11 Innskuddstjenester mellom næringer

65.12.12 Ordinære innskuddstjenester

65.12.13 Innskuddstjenester med spesielle vilkår

65.12.21 Kredittgivingstjenester mellom næringer

65.12.22 Kredittgivingstjenester knyttet til forbrukslån
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Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter produkter

65.12.23 Kredittgivingstjenester knyttet til pantelån

65.12.24 Kredittgivingstjenester knyttet til næringslån

65.12.25 Annen kredittgiving i.e.n.

65.12.3 Annen bankvirksomhet i.e.n.

65.21 Finansiell leasing

65.22.1 Kredittgivingstjenester mellom næringer

65.22.2 Kredittgivingstjenester knyttet til forbrukslån

65.22.3 Kredittgivingstjenester knyttet til pantelån

65.22.4 Kredittgivingstjenester knyttet til næringslån

65.22.5 Annen kredittgiving i.e.n.

65.23.1 Banktjenester knyttet til investeringer

65.23.2 Annen finansieringsvirksomhet i.e.n.

67.12.1 Tjenester knyttet til handel med  verdipapirer

67.12.2 Fondsforvaltningstjenester

67.13 Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting i.e.n.

67.21 Meglertjenester

67.22 Annen hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser 
i.e.n.

Årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer

Serie 6G

Serienavn Årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling

Første referanseår 2001

Hyppighet Årlig

Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 
næringsgruppe 65.12 og 65.22

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

11 41 0 Samlet antall filialer fordelt etter lokalisering i stater utenfor 
EØS 

11 51 0 Samlet antall finansielle datterforetak fordelt etter 
lokalisering i andre stater

45 11 0 Geografisk fordeling av samlet antall filialer i EØS 
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Serienavn Årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling

45 21 0 Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende 
inntekter 

45 22 0 Geografisk fordeling av balansesum

Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

45 31 0 Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter 
gjennom adgangen til å yte tjenester (i andre EØS-stater)

45 41 0 Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter 
gjennom filialer (utenfor EØS) 

45 42 0 Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter 
gjennom adgangen til å yte tjenester (utenfor EØS)

Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12 og 65.22

Geografisk fordeling Geografisk fordeling etter EØS-stat:

1. Belgique/België

2. Danmark

3. Deutschland

4. Ellada

5. España

6. France

7. Ireland

8. Italia

9. Luxembourg (Grand-Duché)

10. Nederland

11. Österreich

12. Portugal

13. Suomi/Finland

14. Sverige

15. United Kingdom

16. Island

17. Liechtenstein

18. Norge

Geografisk fordeling generelt:

— I hovedkontorets medlemsstat

— I andre medlemsstater

— I andre EØS-stater

— Schweiz/Suisse/Svizzera

— USA

— Japan

— I andre tredjestater (resten av verden)
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Årlig regional statistikk som oppført i vedlegg 6 avsnitt 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over 
foretaksstrukturer

Serie 6H

Serienavn Årlig regional statistikk

Første referanseår 2001

Hyppighet Årlig

Dekningsområde Alle kredittinstitusjoner innenfor virkeområdet for NACE Rev. 1 næring
sgruppe 65.12 og 65.22

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

11 21 0 Antall lokale enheter

16 11 0 Antall ansatte

Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 6 avsnitt 4

13 32 0 Lønn

Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.12 og 65.22

Nivå for regional fordeling NUTS 1
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VEDLEGG III

DATASERIER FOR PENSJONSKASSER

Oversiktstabell

Seriekode Betegnelse

7A Årlig foretaksstatistikk

7B Årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasse

7C Årlig foretaksstatistikk fordelt etter valuta

7D Årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling

7E Årlig foretaksstatistikk for ikke-selvstendige pensjonskasser

Årlig foretaksstatistikk som oppført i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over 
foretaksstrukturer

Serie 7A

Serienavn Årlig foretaksstatistikk

Første referanseår 2002

Hyppighet Årlig

Dekningsområde NACE Rev. 1 næringsgruppe 66.02

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2:

11 11 0 Antall foretak

12 11 0 Omsetning

48 00 1 Pensjonspremier fra medlemmer 

48 00 2 Pensjonspremier fra arbeidsgivere

48 00 3 Overføringer (inntekter)

48 00 4 Andre pensjonspremier

48 00 5 Pensjonspremier i ytelsesbaserte ordninger 

48 00 6 Pensjonspremier i innskuddsbaserte ordninger 

48 00 7 Pensjonspremier i kombinerte ordninger 

48 01 0 Inntekter fra finansielle eiendeler

48 01 1 Kapitalgevinster og tap

48 02 1 Mottatt gjenforsikring

48 02 2 Andre inntekter

12 12 0 Produksjonsverdi

12 15 0 Bruttoprodukt til faktorkostnad
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Serienavn Årlig foretaksstatistikk

48 03 0 Samlede pensjonsutgifter

48 03 1 Ordinære pensjonsutbetalinger 

48 03 2 Engangsutbetalinger av pensjoner 

48 03 3 Overføringer (utgifter)

48 04 0 Netto endring i tekniske avsetninger 

48 05 0 Avgitt gjenforsikring 

48 06 0 Administrasjonskostnader

13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester

13 31 0 Personalkostnader

15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle aktiva

48 07 0 Skattekostnader

48 11 0 Bygninger og annen fast eiendom

48 12 0 Investeringer i tilknyttede foretak og kapitalinteresser 

48 13 0 Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning

48 14 0 Andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige 
verdipapirer

48 15 0 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

48 16 0 Andeler i investeringsfellesskap

48 17 0 Pantelån og andre utlån som ikke er omtalt andre steder 

48 18 0 Andre finansielle eiendeler 

48 10 0 Sum finansielle eiendeler for pensjonskasser 

48 10 1 Sum finansielle eiendeler i «det deltakende foretak»

48 10 4 Sum finansielle eiendeler til markedsverdi 

48 13 1 Aksjer som omsettes på et regulert marked 

48 13 2 Aksjer som omsettes på et regulert marked for små og 
mellomstore bedrifter

48 13 3 Aksjer som ikke omsettes offentlig

48 13 4 Andre verdipapirer med variabel avkastning

48 20 0 Andre aktiva

48 30 0 Egenkapital og andre fond

48 40 0 Netto forsikringstekniske avsetninger

48 50 0 Andre passiva

16 11 0 Antall ansatte
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Serienavn Årlig foretaksstatistikk

48 70 0 Antall medlemmer

48 70 1 Antall medlemmer i ytelsesbaserte ordninger

48 70 2 Antall medlemmer i innskuddsbaserte ordninger

48 70 3 Antall medlemmer i kombinerte ordninger

48 70 4 Antall aktive medlemmer

48 70 5 Antall fratrådte medlemmer med opptjente rettigheter 

48 70 6 Antall pensjonister

Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2:

11 61 0 Antall pensjonsordninger 

12 14 0 Bruttoprodukt til basispris

48 15 1 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 
utstedt av offentlig forvaltning

48 15 2 Andre obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning 

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasser som oppført i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer

Serie 7B

Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasser

Første referanseår 2002

Hyppighet Årlig

Dekningsområde NACE Rev. 1 næringsgruppe 66.02

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2:

11 11 8 Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for beholdningen 
av finansielle eiendeler

11 11 9 Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for antall 
medlemmer

Nivå for fordeling etter størrelsesklasse Størrelsesklasser for beholdningen av finansielle eiendeler:

1. > 5 000 millioner EUR

2. 2 501-5 000 millioner EUR

3. 501-2 500 millioner EUR

4. 50-500 millioner EUR

5. < 50 millioner EUR
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Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter størrelsesklasser

Størrelsesklasser for antall medlemmer:

1. > 100 000 medlemmer

2. 10 001-100 000 medlemmer

3. 1 001-10 000 medlemmer

4. 101-1 000 medlemmer

5. 50-100 medlemmer

6. < 50 medlemmer

Årlig foretaksstatistikk fordelt etter valuta som oppført i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
om statistikk over foretaksstrukturer

Serie 7C

Serienavn Årlig foretaksstatistikk fordelt etter valuta

Første referanseår 2002

Hyppighet Årlig

Dekningsområde NACE Rev. 1 næringsgruppe 66.02

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2:

48 64 0 Sum finansielle eiendeler fordelt på euro- og ikke-euro-
komponenter

Fordeling etter valuta 1. Euro

2. Andre

Årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling som oppført i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer

Serie 7D

Serienavn Årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling

Første referanseår 2002

Hyppighet Årlig

Dekningsområde Bare NACE Rev. 1 næringsgruppe 66.02

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2:

48 61 0 Geografisk fordeling av omsetning 
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Serienavn Årlig foretaksstatistikk etter geografisk fordeling

Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 2:

48 62 0 Geografisk fordeling av aksjer og andre verdipapirer med 
variabel avkastning

48 63 0 Geografisk fordeling av finansielle eiendeler 

Geografisk fordeling 1. Hjemstat

2. Andre EU-stater

3. Andre EØS-stater

4. USA og Canada

5. Japan

6. Resten av verden

Årlig statistikk over ikke-selvstendige pensjonskasser som oppført i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 3 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer

Serie 7E

Serienavn Årlig foretaksstatistikk over ikke-selvstendige pensjonskasser

Første referanseår 2002

Hyppighet Årlig

Dekningsområde NACE Rev. 1 næringshovedområde C-K

Kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 3:

11 15 0 Antall foretak med ikke-selvstendige pensjonskasser

Valgfrie kjennetegn Kjennetegn i vedlegg 7 avsnitt 4 nr. 3:

48 08 0 Omsetning i ikke-selvstendige pensjonskasser

Nivå for fordeling etter virksomhet NACE Rev. 1 (næringshovedområde)
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1670/2003

av 1. september 2003

om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 med hensyn til definisjoner av kjennetegn ved statistikk over 
foretaksstrukturer, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk 

over foretaksstrukturer(*)

2006/EØS/58/24

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer(1), 
sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1669/2003(2), 
særlig artikkel 12 nr. iii), og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 fastsatte en felles 
ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikk over 
strukturen, virksomheten, konkurransedyktigheten og 
resultatene til foretak i Fellesskapet.

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98 av 17. desember 
1998 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk 
over foretaksstrukturer(3), endret ved forordning  
(EF) nr. 1614/2002(4), inneholder definisjoner av 
kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer som er 
oppført i fellesmodulen og detaljmodulen for industri, 
varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet i forordning  
(EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over 
foretaksstrukturer. I rådsforordning (EF) nr. 2056/2002(5) 
ble det innført et nytt sett av kjennetegn for 
kredittinstitusjoner og pensjonskasser samt nye 
kjennetegn for miljøkostnader, og det er nødvendig 
med felles definisjoner for disse kjennetegnene. Det 
er for øvrig også nødvendig å endre eksisterende 
definisjoner av kjennetegnene antall foretak, omsetning, 
produksjonsverdi, bruttoprodukt til faktorkostnad og 
samlet kjøp av varer og tjenester, da definisjonene 
i forordning (EF) nr. 2700/98 ikke kan brukes til å 
beregne verdien av disse kjennetegnene i forbindelse med 
forsikringstjenester, kredittinstitusjoner, pensjonskasser 
og sentralbankvirksomhet.

3) Det er nødvendig å fastsette et sett av definisjoner for 
kjennetegnene ved statistikk over foretaksstrukturer for 
forsikringstjenester, kredittinstitusjoner og pensjonskasser 
for å sikre at de statistiske opplysninger som leveres til 
Kommisjonen, er sammenlignbare, harmoniserte og av 
god kvalitet.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjonene av kjennetegn 12 12 0 og 12 15 0 i forordning 
(EF) nr. 2700/98 som skal anvendes i forbindelse med 
virksomhet som omfattes av vedlegg 5, 6 og 7 til forordning 
(EF, Euratom) nr. 58/97 og i forbindelse med virksomhet som 
omfattes av NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.11, endres som 
fastsatt i vedlegg I avsnitt 3 og 4 i denne forordning.

Definisjonen av kjennetegn 11 11 0 for virksomhet som 
omfattes av vedlegg 7, definisjonen av kjennetegn 12 11 0 for 
virksomhet som omfattes av vedlegg 5 og 7 og definisjonen av 
kjennetegn 13 11 0 for virksomhet som omfattes av vedlegg 5 
og 6, endres som fastsatt i vedlegg I avsnitt 1, 2 og 5 i denne 
forordning.

Artikkel 2

Den endrede definisjonen av kjennetegn 21 11 0 i forordning 
(EF) nr. 2700/98 og definisjonene av kjennetegn 21 12 0 og 
21 14 0 er angitt i vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 3

Definisjonene av kjennetegnene oppført i avsnitt 4 i vedlegg 6 
til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 er angitt i vedlegg III til 
denne forordning.

Artikkel 4

Definisjonene av kjennetegnene oppført i avsnitt 4 i vedlegg 7 
til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 er angitt i vedlegg IV til 
denne forordning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 29.9.2003, s. 74, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 19.

(1) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1.
(2) EUT L 244 av 29.9.2003, s. 57.
(3) EFT L 344 av 18.12.1998, s. 49.
(4) EFT L 244 av 12.9.2002, s. 7.
(5) EFT L 317 av 21.11.2002, s. 1.
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Artikkel 5

Medlemsstatene skal anvende de endrede definisjonene av 
kjennetegn 12 12 0, 12 15 0 og 13 11 0 i avsnitt 4 i vedlegg 1 
for virksomhet som omfattes av NACE Rev. 1 næringsgruppe 
65.1 og for kredittinstitusjonene som er klassifisert i NACE 
Rev. 1 næringsgruppe 65.22 for referanseåret 2001 og de 
påfølgende år.

For virksomhet som omfattes av NACE Rev. 1 næringsgruppe 
66.02, skal medlemsstatene anvende definisjonene av 
kjennetegn 11 11 0, 12 11 0, 12 12 0 og 12 15 0 for 
referanseåret 2002 og de påfølgende referanseår.

Medlemsstatene skal anvende den endrede definisjonen av 
kjennetegn 21 11 0 og definisjonene av kjennetegn 21 12 0 
og 21 14 0 i avsnitt 4 i vedlegg 2 for referanseåret 2001 og de 
påfølgende referanseår.

Medlemsstatene skal anvende definisjonene for kjennetegnene 
oppført i avsnitt 4 i vedlegg 6 til forordning (EF, 
Euratom) nr. 58/97 for referanseåret 2001 og de påfølgende 
år.

Medlemsstatene skal anvende definisjonene for kjennetegnene 
oppført i avsnitt 4 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) 
nr. 58/97 for referanseåret 2002 og de påfølgende år.

Artikkel 6

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

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

Utferdiget i Brussel, 1. september 2003.

 For Kommisjonen
 Pedro SOLBES MIRA
 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Endringer av definisjonene i forordning (EF) nr. 2700/98 for forsikringstjenester, kredittinstitusjoner, 
pensjonskasser og NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.11

I vedlegget til forordning (EF) nr. 2700/98 gjøres følgende endringer:

Avsnitt 1

A n t a l l  f o r e t a k

1. I definisjonen av kode 11 11 0 (tittel: Antall foretak) tilføyes følgende:

«For foretakene definert i avsnitt 3 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 skal dette kjennetegnet også 
omfatte pensjonskasser uten ansatte. Det skal i tillegg omfatte pensjonskasser som ikke er rettssubjekter og som forvaltes 
av forvaltningsselskaper for pensjonskasser, forsikringsselskaper eller andre finansinstitusjoner (uten å inngå i disse 
institusjonenes årsregnskaper). Dette kjennetegnet skal imidlertid ikke omfatte pensjonskasser som ikke er opprettet 
uavhengig av det deltakende foretaket eller den deltakende foretaksgruppen (dvs. de ikke-selvstendige pensjonskassene 
eller systemet for regnskapsmessige avsetninger som normalt drives som en sidevirksomhet av arbeidsgiveren).»

Avsnitt 2

O m s e t n i n g

1.  I definisjonen av kode 12 11 0 (tittel: Omsetning) endres setningen «For næringsgruppe 66.01 og 66.03 i NACE 
Rev. 1 er den tilsvarende tittelen på dette kjennetegnet ’tegnet bruttopremie’» til: 

«For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 5 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, er den tilsvarende 
tittelen på dette kjennetegnet ’Tegnede bruttopremier’. Dette kjennetegnet er definert i artikkel 35 i direktiv  
91/674/EØF.

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, er den tilsvarende 
tittelen på dette kjennetegnet ’Samlede pensjonspremier’. Dette kjennetegnet skal omfatte alle pensjonspremier 
som i henhold til pensjonsavtaler forfaller i løpet av regnskapsåret, for eksempel alle pliktige premier, andre 
regelmessige premier, frivillige tilleggspremier, overføringer (inntekter) og andre premier.»

2.  Under forbindelse med andre variabler i kode 12 11 0 (tittel: Omsetning) tilføyes følgende:

«For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 5 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, beregnes ’Tegnede 
bruttopremier’ (12 11 0) på følgende måte:

Tegnede bruttopremier i direkte forsikring (12 11 1)

+ Tegnede bruttopremier i mottatt gjenforsikring (12 11 2)

Tegnede bruttopremier brukes ved beregning av Opptjente bruttopremier (32 11 0) og andre aggregater og 
balanser.

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, beregnes Omsetning 
(samlede pensjonspremier) på følgende måte:

Pensjonspremier fra medlemmer (48 00 1)

+ Pensjonspremier fra arbeidsgivere (48 00 2)

+ Overføringer (inntekter) (48 00 3)
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+ Andre pensjonspremier (48 00 4) 

eller:

Pensjonspremier i ytelsesbaserte ordninger (48 00 5)

+ Pensjonspremier i innskuddsbaserte ordninger (48 00 6)

+ Pensjonspremier i kombinerte ordninger (48 00 7)

Avsnitt 3

P r o d u k s j o n s v e r d i

1.  I definisjonen av kode 12 12 0 (tittel: Produksjonsverdi) erstattes setningen «Det er nødvendig med særskilte 
beregningsmetoder for NACE Rev. 1-næringsgruppene 66.01 og 66.03» med: 

«For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 5 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, defineres 
Produksjonsverdi som Opptjente bruttopremier pluss Samlet avkastning av porteføljeinvesteringer, pluss Andre 
tjenesteytelser, minus Brutto erstatningskostnad med unntak for skadebehandlingskostnader, pluss Kapitalgevinst 
og avsetninger.

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 6 til forordning (EF , Euratom) nr. 58/97, defineres 
produksjonsverdi som Renteinntekter og lignende inntekter minus Rentekostnader og lignende kostnader, pluss 
Provisjonsinntekter, pluss Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning, pluss Resultat av 
finansielle poster, pluss Andre driftsinntekter.

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, defineres 
Produksjonsverdi som Omsetning minus Avgitt gjenforsikring, pluss Inntekter fra finansielle eiendeler, pluss 
Andre inntekter, pluss Mottatt gjenforsikring, minus Samlede pensjonsutgifter, minus Netto endring i tekniske 
avsetninger.

For foretakene i NACE-næringsgruppe 65.11 defineres Produksjonsverdi som Renteinntekter og lignende 
inntekter minus Rentekostnader og lignende kostnader, pluss Provisjonsinntekter, pluss Inntekter fra aksjer og 
andre verdipapirer med variabel avkastning, pluss Resultat av finansielle poster, pluss Andre driftsinntekter.»

2.  Under forbindelse med andre variabler i kode 12 12 0 (tittel: Produksjonsverdi) tilføyes følgende: 

 «For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 5 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, beregnes 
Produksjonsverdi på følgende måte:

For livsforsikring:

Tegnede bruttopremier (12 11 0)

+ Brutto endring i avsetning til ikke opptjente premier (32 11 2)

+ Inntekter fra finansielle eiendeler (32 22 0)

- Tilbakeføring av verdijusteringer av finansielle eiendeler (32 71 5)

- Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler (32 71 6)

- Inntekter fra kapitalinteresser (32 71 1)

+ ((Samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger (37 30 0) - Samlede forsikringstekniske nettoavsetninger 
(37 30 1))/Samlede forsikringstekniske nettoavsetninger (37 30 1)) x (Inntekter fra finansielle eiendeler (32 22 0) 
- Tilbakeføring av verdijusteringer av finansielle eiendeler (32 71 5) - Gevinst ved realisasjon av finansielle 
eiendeler (32 71 6) - Inntekter fra kapitalinteresser (32 71 1))

+ Annen teknisk inntekt, netto (32 16 1)

+ Andre inntekter (32 46 0)

- Brutto erstatningsutbetalinger (32 13 1)
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- Brutto endring i avsetninger for ikke oppgjorte skadetilfeller (32 13 4)

+ Eksterne og interne kostnader til klagebehandling (32 61 5)

+ Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler (32 71 6)

+ Urealiserte gevinster på finansielle eiendeler (32 23 0)

- Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler (32 72 3)

- Urealiserte tap på finansielle eiendeler (32 28 0)

- Brutto endring i livsforsikringsavsetning (32 25 0)

- Overskuddsdeling og premierabatter, netto (32 16 3)

- Endring i fondet for ikke-fordelte midler (del av 32 29 0)

- Netto endringer i andre forsikringstekniske avsetninger som ikke er oppført i andre poster (32 16 2)

For annen forsikring enn livsforsikring og for gjenforsikring:

Tegnede bruttopremier (12 11 0)

+ Brutto endring i avsetning til ikke opptjente premier (32 11 2)

+ Inntekter fra finansielle eiendeler (32 42 0)

- Tilbakeføring av verdijusteringer av finansielle eiendeler (32 71 5)

- Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler (32 71 6)

- Inntekter fra kapitalinteresser (32 71 1)

+ ((Samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger (37 30 0) - Samlede forsikringstekniske nettoavsetninger 
(37 30 1))/Samlede forsikringstekniske nettoavsetninger (37 30 1)) x (Inntekter fra finansielle eiendeler (32 42 0) 
- Tilbakeføring av verdijusteringer av finansielle eiendeler (32 71 5) - Gevinst ved realisasjon av finansielle 
eiendeler (32 71 6) - Inntekter fra kapitalinteresser (32 71 1))

+ Annen teknisk inntekt, netto (32 16 1)

+ Andre inntekter (32 46 0)

- Brutto erstatningsutbetalinger (32 13 1)

- Brutto endring i avsetninger for ikke oppgjorte skadetilfeller (32 13 4)

+ Eksterne og interne kostnader til klagebehandling (32 61 5)

+ Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler (32 71 6)

- Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler (32 72 3)

- Overskuddsdeling og premierabatter, netto (32 16 3)

- Endring i utjevningsavsetningen (32 15 0)

- Netto endringer i andre forsikringstekniske avsetninger som ikke er oppført i andre poster (32 16 2)

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 6 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, beregnes 
produksjonsverdien på følgende måte:

Renteinntekter og lignende inntekter (42 11 0)

- Rentekostnader og lignende kostnader (42 12 0)

+ Provisjonsinntekter (42 14 0)

+ Inntekter fra aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning (42 13 1)
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+ Resultat av finansielle poster (42 20 0)

+ Andre driftsinntekter (42 31 0)

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, beregnes 
produksjonsverdien på følgende måte:

Omsetning (12 11 0)

- Avgitt gjenforsikring (48 05 0)

+ Inntekter fra finansielle eiendeler (48 01 0)

+ Andre inntekter (48 02 2)

+ Mottatt gjenforsikring (48 02 1)

- Samlede pensjonsutgifter (48 03 0)

- Netto endring i tekniske avsetninger (48 04 0)»

Avsnitt 4

B r u t t o p r o d u k t  t i l  f a k t o r k o s t n a d

1.  I definisjonen av kode 12 15 0 (tittel: Bruttoprodukt til faktorkostnad) erstattes setningen «Det er nødvendig med 
særskilte beregningsmetoder for NACE Rev. 1-næringsgruppene 66.01 og 66.03» med: 

«For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 5 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, defineres Bruttoprodukt 
til faktorkostnad som Produksjonsverdi minus Bruttoverdi av mottatte gjenforsikringstjenester, minus Annen 
produktinnsats.

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 6 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, defineres Bruttoprodukt 
til faktorkostnad som Produksjonsverdi minus Samlet kjøp av varer og tjenester.

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, defineres Bruttoprodukt 
til faktorkostnad som Produksjonsverdi minus Samlet kjøp av varer og tjenester.

For foretakene i NACE-næringsgruppen 65.11 defineres Bruttoprodukt til faktorkostnad som Produksjonsverdi 
minus Samlet kjøp av varer og tjenester.»

2.  Under forbindelse med andre variabler i kode 12 15 0 (tittel: Bruttoprodukt til faktorkostnad) tilføyes følgende: 

«For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 5 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, beregnes Bruttoprodukt 
til faktorkostnad på følgende måte:

Produksjonsverdi (12 12 0)

- Produktinnsats (13 11 0)

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 6 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, beregnes Bruttoprodukt 
til faktorkostnad på følgende måte:

Produksjonsverdi (12 12 0)

- Samlet kjøp av varer og tjenester (13 11 0)

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, beregnes Bruttoprodukt 
til faktorkostnad på følgende måte:

Produksjonsverdi (12 12 0)

- Produktinnsats (= Samlet kjøp av varer og tjenester (13 11 0))»
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Avsnitt 5

S a m l e t  k j ø p  a v  v a r e r  o g  t j e n e s t e r

1.  I definisjonen av kode 13 11 0 (tittel: Samlet kjøp av varer og tjenester) erstattes setningen «Det er nødvendig med 
særskilte beregningsmetoder for NACE Rev. 1-næringsgruppene 66.01 og 66.03» med: 

«For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 5 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, defineres Samlet kjøp 
av varer og tjenester som Bruttoverdi av mottatte gjenforsikringstjenester pluss Annen produktinnsats.

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 6 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, defineres Samlet kjøp av 
varer og tjenester som Provisjonskostnader pluss Andre administrasjonskostnader, pluss Andre driftskostnader.»

2.  Under forbindelse med andre variabler i kode 13 11 0 (tittel: Samlet kjøp av varer og tjenester) tilføyes 
følgende:

«For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 5 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, beregnes Produktinnsats 
på følgende måte:

For livsforsikring:

Gjenforsikringsresultat (32 18 0)

+ ((Samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger (37 30 0) - Samlede forsikringstekniske nettoavsetninger 
(37 30 1))/Samlede forsikringstekniske nettoavsetninger (37 30 1)) x (Inntekter fra finansielle eiendeler (32 22 0) 
- Tilbakeføring av verdijusteringer av finansielle eiendeler (32 71 5) - Gevinst ved realisasjon av finansielle 
eiendeler (32 71 6) - Inntekter fra kapitalinteresser (32 71 1))

+ Provisjoner (32 61 1)

+ Andre eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester (32 61 4 — avskrivning av anleggsmidler til eget bruk)

For annen forsikring enn livsforsikring og for gjenforsikring:

Gjenforsikringsresultat (32 18 0)

+ ((Samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger (37 30 0) - Samlede forsikringstekniske nettoavsetninger 
(37 30 1))/Samlede forsikringstekniske nettoavsetninger (37 30 1)) x (Inntekter fra finansielle eiendeler (32 42 0) 
- Tilbakeføring av verdijusteringer av finansielle eiendeler (32 71 5) - Gevinst ved realisasjon av finansielle 
eiendeler (32 71 6) - Inntekter fra kapitalinteresser (32 71 1))

+ Provisjoner (32 61 1)

+ Andre eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester (32 61 4 — avskrivning av anleggsmidler til eget bruk)

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 6 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, beregnes produktinnsats 
på følgende måte:

Provisjonskostnader (42 15 0)

+ Andre administrasjonskostnader (42 32 2)

+ Andre driftskostnader (42 33 0)

For foretakene som er angitt i avsnitt 3 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97, brukes variabelen 
Samlet kjøp av varer og tjenester (13 11 0) ved beregning av variabelen Administrasjonskostnader (48 06 0).»
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VEDLEGG II

Endret definisjon av kjennetegn 21 11 0 og definisjon av kjennetegn 21 12 0 og 21 14 0

I forordning (EF) nr. 2700/98 gjøres følgende endringer:

1.  Definisjonen av kjennetegn 21 11 0 skal lyde: 

Kode: 21 11 0

 Tittel:  Investeringer i utstyr og anlegg til forurensningskontroll og hjelpemidler til forurensningsbekjempelse 
(hovedsakelig utstyr ved utslippspunktet)

Definisjon

Kapitalutgifter til metoder, teknologier, prosesser eller utstyr som er beregnet på å samle opp og fjerne eksisterende 
forurensning og forurensende stoffer (f.eks. utslipp til atmosfæren, avløpsvann eller fast avfall), hindre spredning 
av forurensningen og måle forurensningsnivået samt behandle og disponere forurensende stoffer som dannes som 
følge av selskapets løpende virksomhet.

Disse utgiftene er summen av utgiftene på miljøområdene «Vern av omgivelsesluften og klimaet», «Håndtering av 
spillvann», «Avfallshåndtering» og «Andre miljøverntiltak». «Andre miljøverntiltak» omfatter «Vern og rensing 
av jord, grunnvann og overflatevann», «Bekjempelse av støy og vibrasjoner», «Vern av det biologiske mangfold 
og landskapet», «Vern mot stråling», «Forskning og utvikling», «Generell miljøadministrasjon og miljøstyring», 
«Utdanning, opplæring og informasjon», «Tiltak som fører til ikke-utskillbare kostnader» og «Tiltak som ikke 
ellers er nevnt».

Omfatter:

 – investeringer i særskilte, identifiserbare deler som utfyller eksisterende utstyr og settes inn i slutten av eller 
helt utenfor produksjonslinjen (utstyr ved utslippspunktet),

 – investeringer i utstyr (f.eks. filtre eller atskilte rensetrinn) som reduserer eller fjerner forurensende stoffer 
i produksjonslinjen, forutsatt at dette tilleggsutstyret kan fjernes uten at det påvirker produksjonslinjens 
virkemåte i vesentlig grad.

Hovedformålet med eller den viktigste funksjonen for disse kapitalutgiftene er vern av miljøet, og de samlede 
kostnadene for dette formålet skal innberettes.

Utgiftene skal innberettes brutto, dvs. uten fradrag for f.eks. kostnader ved framstilling og salg av omsettelige 
biprodukter, oppnådde besparelser eller mottatte tilskudd.

Kjøpte varer verdsettes til innkjøpspris fratrukket fradragsberettiget merverdiavgift og andre fradragsberettigede 
avgifter som er direkte knyttet til omsetning.

Omfatter ikke:

– tiltak som er gunstige for miljøet, men som ville ha blitt iverksatt uavhengig av miljøhensyn, herunder tiltak 
som hovedsakelig gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen og sikkerhet i produksjonen,

– tiltak for å redusere forurensningen mens produktene er i bruk eller når de kasseres (miljøtilpasning av 
produktene), med mindre politikk og regelverk på miljøområdet utvider produsentens rettslige ansvar til også 
å omfatte forurensning fra produkter under bruk eller til å ta hånd om dem når de blir avfall,
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– tiltak knyttet til ressursbruk og ressurssparing (f.eks. vannforsyning eller redusert forbruk av energi eller 
råstoffer), med mindre hovedformålet er vern av miljøet, f.eks. når formålet med tiltakene er å gjennomføre 
nasjonal eller internasjonal miljøpolitikk og de ikke iverksettes for å redusere kostnader.

Forbindelse med selskapets regnskap

Definisjonen er basert på regnskapsstandardene som selskapet anvender i sin bokføring i samsvar med EUs 
regnskapsstandarder, dvs. at det er snakk om kostnader som kan bokføres på aktivasiden.

Forbindelse med andre variabler

Samlede investeringer i miljøvern er summen av variabel 21 11 0 og 21 12 0. Samlede miljøkostnader er summen 
av variabel 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0.

Inngår i:

15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle aktiva

15 31 0 Verdi av materielle aktiva ervervet ved finansiell leasing

2. Følgende definisjoner tilføyes:

Kode: 21 12 0

Tittel: Investeringer i utstyr og anlegg i forbindelse med renere teknologi («integrert teknologi»)

Definisjon

Kapitalutgifter til nye eller til tilpasning av eksisterende metoder, teknologier, prosesser, utstyr (eller deler av 
utstyr) som er beregnet på å forebygge eller redusere forurensning ved kilden (f.eks. utslipp til atmosfæren, 
avløpsvann eller fast avfall) og dermed redusere innvirkningen på miljøet av utslipp av forurensende stoffer 
og/eller av forurensende virksomhet.

Disse utgiftene er summen av utgiftene på miljøområdene «Vern av omgivelsesluften og klimaet», «Håndtering av 
spillvann», «Avfallshåndtering» og «Andre miljøverntiltak». «Andre miljøverntiltak» omfatter «Vern og rensing 
av jord, grunnvann og overflatevann», «Bekjempelse av støy og vibrasjoner», «Vern av det biologiske mangfold 
og landskapet», «Vern mot stråling», «Forskning og utvikling», «Generell miljøadministrasjon og miljøstyring», 
«Utdanning, opplæring og informasjon», «Tiltak som fører til ikke-utskillbare kostnader» og «Tiltak som ikke 
ellers er nevnt».

Utgiftene skal innberettes brutto, dvs. uten fradrag for f.eks. kostnader ved framstilling og salg av omsettelige 
biprodukter, oppnådde besparelser eller mottatte tilskudd.

Kjøpte varer verdsettes til innkjøpspris fratrukket fradragsberettiget merverdiavgift og andre fradragsberettigede 
avgifter som er direkte knyttet til omsetning.

Omfatter:

– kapitalutgifter som omfatter særskilte, individuelt identifiserbare (miljødeler av) metoder, prosesser, 
teknologier og utstyr. De har per definisjon som hovedformål eller viktigste funksjon vern av miljøet, og de 
samlede utgiftene til (miljødelene av) metodene, prosessene, teknologiene og utstyret skal innberettes.

– kapitalutgifter til metoder, prosesser, teknologier og utstyr som er integrert i den samlede driften 
(produksjonsprosess/anlegg) på en måte som gjør det vanskelig å skille ut forurensningsbekjempelsesdelen. 
I slike tilfeller («integrerte tiltak») skal bare miljøverndelen av den samlede investeringen innberettes.
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Det dreier seg om den delen av investeringen som kommer i tillegg til de kapitalutgiftene som ville ha påløpt 
dersom det ikke var blitt tatt miljøhensyn. Sammenligningsgrunnlaget er derfor det rimeligste alternativet som 
finnes for selskapet, med lignende funksjoner og egenskaper, bortsett fra de funksjonene og egenskapene som 
angår miljøvern.

Dersom det valgte alternativet er standardteknologi og det ikke finnes noe billigere, mindre miljøvennlig alternativ 
tilgjengelig for selskapet, er tiltaket per definisjon ikke et miljøverntiltak, og ingen utgifter skal innberettes.

Omfatter ikke:

– tiltak som er gunstige for miljøet, men som ville ha blitt iverksatt uavhengig av miljøhensyn, herunder tiltak 
som hovedsakelig gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen og sikkerhet i produksjonen,

– tiltak for å redusere forurensningen mens produktene er i bruk eller når de kasseres (miljøtilpasning av 
produktene), med mindre politikk og regelverk på miljøområdet utvider produsentens rettslige ansvar til også 
å omfatte forurensning fra produkter under bruk eller til å ta hånd om dem når de blir avfall,

– tiltak knyttet til ressursbruk og ressurssparing (f.eks. vannforsyning eller redusert forbruk av energi eller 
råstoffer), med mindre hovedformålet er vern av miljøet, f.eks. når formålet med tiltakene er å gjennomføre 
nasjonal eller internasjonal miljøpolitikk og de ikke iverksettes for å redusere kostnader.

Forbindelse med selskapets regnskap

Definisjonen er basert på de regnskapsstandardene selskapet anvender i sin bokføring i samsvar med EUs 
regnskapsstandarder; det vil si at det dreier seg om kostnader som kan bokføres på aktivasiden.

Forbindelse med andre variabler

Samlede investeringer i miljøvern er summen av variabel 21 11 0 og 21 12 0. Samlede miljøkostnader er summen 
av variabel 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0.

Inngår i:

15 11 0 Bruttoinvesteringer i materielle aktiva

15 31 0 Verdi av materielle aktiva ervervet ved finansiell leasing

Kode: 21 14 0

Tittel: Samlede løpende miljøkostnader

Definisjon

Samlede løpende miljøkostnader er kostnader for drift og vedlikehold av virksomhet, teknologi, prosesser og 
utstyr (eller deler av utstyr) som er beregnet på å forebygge, redusere, behandle eller fjerne forurensende stoffer 
og forurensning (f.eks. utslipp til atmosfæren, avløpsvann eller fast avfall) eller eventuell annen forringelse av 
miljøet som oppstår i forbindelse med selskapets løpende virksomhet.

Disse kostnadene er summen av kostnadene på miljøområdene «Vern av omgivelsesluften og klimaet», «Håndtering 
av spillvann», «Avfallshåndtering» og «Andre miljøverntiltak». «Andre miljøverntiltak» omfatter «Vern og 
rensing av jord, grunnvann og overflatevann», «Bekjempelse av støy og vibrasjoner», «Vern av det biologiske 
mangfold og landskapet», «Vern mot stråling», «Forskning og utvikling», «Generell miljøadministrasjon og 
miljøstyring», «Utdanning, opplæring og informasjon», «Tiltak som fører til ikke-utskillbare kostnader» og 
«Tiltak som ikke ellers er nevnt».
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Samlede løpende miljøkostnader skal innberettes brutto, dvs. uten fradrag for f.eks. kostnader ved framstilling og 
salg av omsettelige biprodukter, besparelser eller mottatte tilskudd.

Løpende kostnader er summen av Interne kostnader og Kjøp av miljøverntjenester:

– Interne kostnader omfatter alle løpende miljøkostnader, bortsett fra kjøp av miljøverntjenester fra andre 
enheter. Disse kostnadene er summen av arbeidskraftkostnader, bruk av råstoffer og forbruksvarer samt 
betaling for operasjonell leasing, for eksempel i forbindelse med drift og vedlikehold av miljøvernutstyr, 
måling og overvåking av forurensningsnivåer, miljøstyring, informasjon og utdanning, og forskning og 
utvikling på miljøområdet.

– Kjøp av miljøverntjenester omfatter alle gebyrer, avgifter og lignende innbetalinger til andre offentlige 
eller private organisasjoner (utenfor den innberettende enheten) som er motytelser for miljøverntjenester 
knyttet til miljøvirkningene av selskapets løpende virksomhet. Det kan for eksempel dreie seg om betaling 
for oppsamling og håndtering av avfall og spillvann, betaling i forbindelse med dekontaminering av jord, 
lovbestemte avgifter, betaling til miljøkonsulenter i forbindelse med f.eks. miljøinformasjon, sertifisering 
eller drift av miljøvernutstyr.

Kjøpte varer og tjenester verdsettes til innkjøpsprisen fratrukket fradragsberettiget merverdiavgift og andre 
fradragsberettigede avgifter direkte knyttet til omsetning. Arbeidskraftkostnader omfatter bruttolønn medregnet 
arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader, unntatt alminnelige faste kostnader.

Omfatter ikke:

– tiltak som er gunstige for miljøet, men som ville ha blitt iverksatt uavhengig av miljøhensyn, herunder tiltak 
som hovedsakelig gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen og sikkerhet i produksjonen,

– tiltak for å redusere forurensningen mens produktene er i bruk eller når de kasseres (miljøtilpasning av 
produktene), med mindre politikk og regelverk på miljøområdet utvider produsentens rettslige ansvar til også 
å omfatte forurensning fra produkter under bruk eller til å ta hånd om dem når de blir avfall,

– tiltak knyttet til ressursbruk og ressurssparing (f.eks. vannforsyning eller redusert forbruk av energi eller 
råstoffer), med mindre hovedformålet er vern av miljøet, f.eks. når formålet med tiltakene er å gjennomføre 
nasjonal eller internasjonal miljøpolitikk og de ikke iverksettes for å redusere kostnader.

– den innberettende enhetens innbetalinger av skatter, gebyrer eller avgifter som ikke er knyttet til kjøp av 
en miljøtjeneste i forbindelse med miljøvirkningene av selskapets løpende virksomhet, selv om statlige 
myndigheter har øremerket disse inntektene for finansiering av miljøverntiltak (f.eks. miljøavgifter)

– beregnede kostnadsposter som avskrivning av miljøvernutstyr, nedskrivning som skyldes tvungen utskiftning 
eller alminnelige faste kostnader

– inntektstap, utligningsavgifter, bøter, straffegebyrer og lignende som ikke er forbundet med et 
miljøverntiltak.

Forbindelse med selskapets regnskap

Definisjonen av Løpende kostnader er basert på regnskapsstandardene som selskapet anvender i sin bokføring i 
samsvar med EUs regnskapsstandarder, dvs. at Løpende kostnader omfatter alle kostnader som ikke balanseføres, 
men kostnadsføres i resultatregnskapet.

Disse kostnadene er summen av kjøp av råstoffer og forbruksvarer, arbeidskraftkostnader, offentlige gebyrer og 
avgifter, utgifter til eksterne tjenester, og leie- og leasingkostnader i forbindelse med miljøverntiltak.
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Forbindelse med andre variabler

Samlede investeringer i miljøvern er summen av variabel 21 11 0 og 21 12 0. «Samlede miljøkostnader er 
summen av variabel 21 11 0, 21 12 0 og 21 14 0.

Inngår i:

13 11 0 Samlet kjøp av varer og tjenester

13 31 0 Personalkostnader.
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VEDLEGG III

Definisjoner av kjennetegn oppført i avsnitt 4 i vedlegg 6 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk 
over foretaksstrukturer (kredittinstitusjoner)

STRUKTURVARIABLER

Kode: 11 11 1

Tittel: Antall foretak fordelt etter rettslig status

Definisjon

Antall foretak (se variabel 11 11 0) fordeles etter rettslig status som følger: aksjeselskaper, samvirkelag, offentligrettslige 
foretak, filialer av foretak med hovedkontor i stater utenfor EØS og andre foretak.

Forbindelse med andre variabler

Antall foretak fordelt etter rettslig status er en underinndeling av Antall foretak (11 11 0).

Kode: 11 11 4

Tittel: Antall foretak fordelt etter morforetakets hjemstat

Definisjon

Med «morforetak» menes et morforetak i henhold til artikkel 1 og 2 i rådsdirektiv 83/349/EØF(1) med hjemmel i 
traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte regnskaper.

Følgende geografiske inndeling av morforetak skal brukes: morforetak beliggende i hjemstaten (det aktuelle foretaket 
kan anses å være under nasjonal kontroll), morforetak beliggende i andre stater (det aktuelle foretaket kan anses å være 
under utenlandsk kontroll). Morforetaket registreres etter slutteier. Bare foretak (datterforetak) som har et morforetak, 
er innbefattet i denne variabelen. Filialer er ikke innbefattet, da de betraktes som en del av et foretak.

Forbindelse med andre variabler

Antall foretak fordelt etter morforetakets hjemstat er en underinndeling av Antall foretak (11 11 0).

Kode: 11 11 6

Tittel: Antall foretak fordelt etter balansesummens størrelsesklasser

Definisjon

Antall foretak (se variabel 11 11 0) fordeles etter balansesummens størrelsesklasser.

Det er fastsatt fem størrelsesklasser (i euro), som er felles for alle medlemsstater: over 99 999 millioner euro,  
10 000-99 999 millioner euro, 1 000-9 999 millioner euro, 100-999 millioner euro og under 100 millioner euro.

Merk: Det skal tas hensyn til balansesummen ved regnskapsårets slutt (se variabel 43 30 0).

(1) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1
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Forbindelse med andre variabler

Antall foretak fordelt etter balansesummens størrelsesklasser er en underinndeling av Antall foretak (11 11 0).

Kode: 11 11 7

Tittel: Antall foretak fordelt etter kategori av kredittinstitusjon

Definisjon

Antall foretak (se variabel 11 11 0) fordeles etter kategori av kredittinstitusjon som følger: godkjente banker, 
spesialiserte kredittinstitusjoner, andre kredittinstitusjoner. Denne inndelingen gjør det mulig å fordele kategoriene av 
kredittinstitusjoner i de relevante NACE Rev. 1-næringsgruppene.

Forbindelse med andre variabler

Antall foretak fordelt etter kategori av kredittinstitusjon er en underinndeling av Antall foretak (11 11 0).

Kode: 11 41 1

Tittel: Samlet antall filialer fordelt etter lokalisering i stater utenfor EØS 

Definisjon

«Filial» er definert i artikkel 1 i rådsdirektiv 89/646/EØF(1), og er nærmere beskrevet i kommisjonsmeldingen om 
adgangen til å yte tjenester og om begrepet allmennhetens interesser i annet bankdirektiv (95/C 291/06).

Følgende geografiske fordeling skal brukes for filialer lokalisert i andre stater: Sveits, USA, Japan, tredjestater (resten 
av verden).

Merk: Alle aktive filialer som er registrert i kredittinstitusjonens hjemstat, skal tas i betraktning.

Kode: 11 51 0

Tittel: Samlet antall finansielle datterforetak fordelt etter lokalisering i andre stater

Definisjon

Med «datterforetak» menes et datterforetak i henhold til artikkel 1 og 2 i rådsdirektiv 83/349/EØF med hjemmel 
i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte regnskaper. Alle foretak som faller inn under 
betegnelsen foretak som yter finansielle tjenester (som definert i kapittel 1.3 i metodehåndboken for statistikk over 
kredittinstitusjoner), skal tas med.

Merk:  Følgende geografiske fordeling av datterforetak skal brukes: hver enkelt annen medlemsstat, andre EØS-stater, 
Sveits, USA, Japan, tredjestater (resten av verden). Bare til datterforetak direkte underlagt morforetaket skal 
tas i betraktning.

VARIABLER SOM ANGÅR RESULTATREGNSKAPET

Kode: 42 11 0

Tittel:  Renteinntekter og lignende inntekter

(1) EFT L 386 av 30.12.1989, s. 1.
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Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 29 i rådsdirektiv 86/635/EØF(1). 

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 1 og artikkel 28 punkt B nr. 1 i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen brukes ved beregning av Produksjonsverdi (variabel 12 12 0).

Kode: 42 11 1

Tittel:  Renteinntekter og lignende inntekter fra verdipapirer med fast avkastning

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 29 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 1 og artikkel 28 punkt B nr. 1 i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen inngår i variabel 42 11 0.

Kode: 42 12 0

Tittel:  Rentekostnader og lignende kostnader

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 29 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 2 og artikkel 28 punkt A nr. 1 i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen brukes ved beregning av Produksjonsverdi (variabel 12 12 0).

Kode: 42 12 1

Tittel: Rentekostnader og lignende kostnader i forbindelse med utstedte obligasjoner

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 17 og 29 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 4 nr. 3 bokstav a) (Passiva) i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen inngår i variabel 42 12 0.

Kode: 42 13 0

Tittel: Inntekter fra verdipapirer

(1) EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1



23.11.2006 Nr. 58/187EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 30 i direktiv 86/635/EØF.

Merk:  Det vises til artikkel 27 nr. 3 bokstav a), b) og c) som aggregat og artikkel 28 punkt B nr. 2 bokstav a), b) og c) 
som aggregat i direktiv 86/635/EØF.

Kode: 42 13 1

Tittel: Inntekter fra aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 30 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 3 bokstav a) og artikkel 28 punkt B nr. 2 bokstav a) i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen inngår i variabelen 42 13 0 og brukes ved beregning av Produksjonsverdi (variabel 12 12 0).

Kode: 42 14 0

Tittel: Provisjonsinntekter

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 31 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 4 og artikkel 28 punkt B nr. 3 i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen brukes ved beregning av Produksjonsverdi (variabel 12 12 0).

Kode: 42 15 0

Tittel: Provisjonskostnader

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 31 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 5 og artikkel 28 punkt A nr. 2 i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen brukes ved beregning av Samlet kjøp av varer og tjenester (variabel 13 11 0).

Kode: 42 20 0

Tittel: Resultat av finansielle poster

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 32 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 6 og artikkel 28 punkt A nr. 3 eller punkt B nr. 4 i direktiv 86/635/EØF.
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Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen brukes ved beregning av Produksjonsverdi (variabel 12 12 0).

Kode: 42 31 0

Tittel: Andre driftsinntekter

Definisjon

Driftsinntekter som ikke er oppført i andre poster.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 7 og artikkel 28 punkt B nr. 7 i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen brukes ved beregning av Produksjonsverdi (variabel 12 12 0).

Kode: 42 32 0

Tittel: Generelle administrasjonskostnader

Definisjon

Denne variabelen er summen av Personalkostnader (variabel 13 31 0) og Andre administrasjonskostnader 
(variabel 42 32 2).

Merk:  Det vises til artikkel 27 nr. 8 bokstav a) og b) som aggregat og artikkel 28 punkt A nr. 4 bokstav a) og b) som 
aggregat i direktiv 86/635/EØF.

Kode: 42 32 2

Tittel: Andre administrasjonskostnader

Definisjon

Andre administrasjonskostnader som ikke inngår i variabel 13 31 0.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 8 bokstav b) og artikkel 28 punkt A nr. 4 bokstav b) i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen brukes ved beregning av Samlet kjøp av varer og tjenester (variabel 13 11 0) og Generelle 
administrasjonskostnader (variabel 42 32 0).

Kode: 42 33 0

Tittel:  Andre driftskostnader

Definisjon

Driftskostnader som ikke inngår i andre poster.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 10 og artikkel 28 punkt A nr. 6 i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Denne variabelen brukes ved beregning av Samlet kjøp av varer og tjenester (variabel 13 11 0).
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Kode: 42 35 0

Tittel:  Verdijusteringer og tilbakeføring av verdijusteringer på fordringer, og avsetninger for betingede 
forpliktelser og øvrige forpliktelser

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 33 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 11 og 12  og artikkel 28 punkt A nr. 7 og punkt B nr. 5 i direktiv 86/635/EØF.

Kode: 42 36 0

Tittel: Andre verdijusteringer og tilbakeføringer av verdijusteringer

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 34 i direktiv 86/635/EØF.

Merk:  Det vises til artikkel 27 nr. 9, 13 og 14, artikkel 28 punkt A nr. 5 og 8 og artikkel 28 punkt B nr. 6 i 
direktiv 86/635/EØF.

Kode: 42 40 0

Tittel: Resultat av ordinær drift

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 22 og de etterfølgende artikler i rådsdirektiv 78/660/EØF(9) med hjemmel i 
traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 15 og 16 og artikkel 28 punkt A nr. 9 og punkt B nr. 8 i direktiv 86/635/EØF.

Kode: 42 50 0

Tittel: Ekstraordinært resultat

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 22 og de etterfølgende artikler i rådsdirektiv 78/660/EØF med hjemmel i 
traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 19 og artikkel 28 punkt A nr. 13 og punkt B nr. 10 i direktiv 86/635/EØF.

Kode: 42 51 0

Tittel:  All skatt (skatt på resultat av ordinær drift, skatt på ekstraordinært resultat, annen skatt)

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 22 og de etterfølgende artikler i rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med 
hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 15, 20 og 22 og artikkel 28 punkt A nr. 9, 12 og 14 i direktiv 86/635/EØF.

(1)  EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.
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Kode: 42 60 0

Tittel: Resultat for regnskapsåret

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 22 og de etterfølgende artikler i rådsdirektiv 78/660/EØF med hjemmel i 
traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 23 og artikkel 28 punkt A nr. 15 og punkt B nr. 11 i direktiv 86/635/EØF.

VARIABLER SOM ANGÅR BALANSEN

Kode: 43 11 0

Tittel: Fordringer på kunder

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 4 og 16 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 4 nr. 4 (Aktiva) og artikkel 16 (Aktiva: post 4) i direktiv 86/635/EØF.

Kode: 43 21 0

Tittel: Innlån fra kunder

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 4 og 19 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 4 nr. 2 bokstav a) og b) som aggregat (Passiva) og artikkel 19 (Passiva: post 2) i 
direktiv 86/635/EØF.

Kode: 43 29 0

Tittel: Sum egenkapital

Definisjon

Denne variabelen er definert i artikkel 21, 22 og 23 i direktiv 86/635/EØF.

Merk: Det vises til artikkel 4 nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 som aggregat (Passiva) i direktiv 86/635/EØF.

Kode: 43 30 0

Tittel: Balansesum

Definisjon

Denne variabelen består av summen av post 1-16 på balansens aktivaside eller av summen av post 1-14 på balansens 
passivaside.

Merk: Det vises til artikkel 4 i direktiv 86/635/EØF.

Kode: 43 31 0

Tittel: Balansesum fordelt etter morforetakets hjemstat
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Definisjon

Balansesummen (se variabel 43 30 0) fordeles etter morforetakets hjemstat.

I samsvar med inndelingen av variabel 11 11 4 må balansesummen deles inn i én andel knyttet til kredittinstitusjoner 
under nasjonal kontroll, og én andel knyttet til foretak under utenlandsk kontroll. Morforetaket registreres etter 
slutteier.

Forbindelse med andre variabler

Balansesum fordelt etter morforetakets hjemstat er en underinndeling av Balansesum (43 30 0).

Kode: 43 32 0

Tittel: Balansesum fordelt etter rettslig status

Definisjon

Balansesummen (se variabel 43 30 0) fordeles etter rettslig status som følger: aksjeselskaper, samvirkelag, offentlige 
virksomheter, filialer av foretak med hovedkontor i stater utenfor EØS og andre virksomheter.

Forbindelse med andre variabler

Balansesum fordelt etter rettslig status er en underinndeling av Balansesum (43 30 0).

VARIABLER SOM ANGÅR PRODUKTER

Kode: 44 11 0

Tittel: Renteinntekter og lignende inntekter fordelt etter (under)grupper i CPA

Definisjon

Renteinntekter og lignende inntekter er definert i artikkel 29 i direktiv 86/635/EØF. Fordelingen etter produkt er 
basert på produktgrupperingen etter næring for finansiell tjenesteyting og hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting. 
Variabelen må inndeles etter (under)grupper i CPA på relevant nivå.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 1 og artikkel 28 punkt B nr. 1 i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Renteinntekter og lignende inntekter fordelt etter (under)grupper i CPA er en underinndeling av Renteinntekter og 
lignende inntekter (42 11 0).

Kode: 44 12 0

Tittel: Rentekostnader og lignende kostnader fordelt etter (under)grupper i CPA

Definisjon

Rentekostnader og lignende kostnader er definert i artikkel 29 i direktiv 86/635/EØF. Fordelingen etter produkt er 
basert på produktgrupperingen etter næring for finansiell tjenesteyting og hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting. 
Variabelen må inndeles etter (under)grupper i CPA på relevant nivå.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 2 og artikkel 28 punkt A nr. 1 i direktiv 86/635/EØF.
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Forbindelse med andre variabler

Rentekostnader og lignende kostnader fordelt etter (under)grupper i CPA er en underinndeling av Rentekostnader og 
lignende kostnader (42 12 0).

Kode: 44 13 0

Tittel: Provisjonsinntekter fordelt etter (under)grupper i CPA

Definisjon

Provisjonsinntekter er definert i artikkel 31 i direktiv 86/635/EØF. Fordelingen etter produkt er basert på 
produktgrupperingen etter næring for finansiell tjenesteyting og hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting. 
Variabelen må inndeles etter (under)grupper i CPA på relevant nivå.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 4 og artikkel 28 punkt B nr. 3 i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Provisjonsinntekter fordelt etter (under)grupper i CPA er en underinndeling av Provisjonsinntekter (42 14 0).

Kode: 44 14 0

Tittel: Provisjonskostnader fordelt etter (under)grupper i CPA

Definisjon

Provisjonskostnader er definert i artikkel 31 i direktiv 86/635/EØF. Fordelingen etter produkt er basert på 
produktgrupperingen etter næring for finansiell tjenesteyting og hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting. 
Variabelen må inndeles etter (under)grupper i CPA på relevant nivå.

Merk: Det vises til artikkel 27 nr. 5 og artikkel 28 punkt A nr. 2 i direktiv 86/635/EØF.

Forbindelse med andre variabler

Provisjonskostnader fordelt etter (under)grupper i CPA er en underinndeling av Provisjonskostnader (42 15 0).

VARIABLER SOM ANGÅR INTERNASJONAL VIRKSOMHET

Variabel 45 11 0, 45 21 0 og 45 22 0 gjelder virksomhet i filialer med hovedkontor i EØS-stater.

Kode: 45 11 0

Tittel: Geografisk fordeling av samlet antall filialer i EØS

Definisjon

«Filial» er definert i artikkel 1 i rådsdirektiv 89/646/EØF av 15. desember 1989, og er nærmere beskrevet i 
kommisjonsmeldingen om adgangen til å yte tjenester og om begrepet allmennhetens interesser i annet bankdirektiv 
(95/C 291/06).

Merk: Fra vertsstatens synspunkt må det samlede antall filialer i EØS fordeles på hver enkelt annen EØS-stat.

Kode: 45 21 0

Tittel: Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter 
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Definisjon

Renteinntekter og lignende inntekter (se variabel 42 11 0) som bokføres i vertsstaten av filialer med hovedkontor i en 
annen EØS-stat, fordelt etter stat.

Kode: 45 22 0

Tittel: Geografisk fordeling av balansesum

Definisjon

Balansesum (se variabel 43 30 0) i filialer etablert i vertsstaten med hovedkontor i hver enkelt annen EØS-stat.

Kode: 45 31 0

Tittel:  Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom adgangen til å yte tjenester (i andre 
EØS-stater)

Definisjon

Renteinntekter og lignende inntekter (se variabel 42 11 0) som kredittinstitusjoner som er godkjent i hjemstaten, har 
hatt i hver enkelt annen EØS-stat gjennom adgangen til å yte tjenester.

Kode: 45 41 0

Tittel:  Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom filialer (utenfor EØS) 

Definisjon

Renteinntekter og lignende inntekter (se variabel 42 11 0) som filialer av kredittinstitusjoner som er godkjent i 
hjemstaten, har hatt i stater utenfor EØS.

Følgende inndeling skal brukes: Sveits, USA, Japan, tredjestater (resten av verden).

Kode: 45 42 0

Tittel:  Geografisk fordeling av renteinntekter og lignende inntekter gjennom adgangen til å yte tjenester (utenfor 
EØS)

Definisjon

Renteinntekter og lignende inntekter (se variabel 42 11 0) som kredittinstitusjoner som er godkjent i hjemstaten, har 
hatt i stater utenfor EØS gjennom adgangen til å yte tjenester.

Følgende inndeling skal brukes: Sveits, USA, Japan, tredjestater (resten av verden).

VARIABLER SOM ANGÅR SYSSELSETTING

Kode: 16 11 1

Tittel: Antall ansatte fordelt etter kategori av kredittinstitusjon

Definisjon

Antall ansatte (se variabel 16 11 0) fordeles etter kategori av kredittinstitusjon som følger: godkjente banker, 
spesialiserte kredittinstitusjoner, andre kredittinstitusjoner. Denne inndelingen gjør det mulig å fordele kategoriene av 
kredittinstitusjoner i de relevante NACE Rev. 1-næringsgruppene.
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Forbindelse med andre variabler

Antall ansatte fordelt etter kategori av kredittinstitusjon» er en underinndeling av Antall ansatte (16 11 0).

Kode: 16 11 2

Tittel: Antall kvinnelige ansatte

Definisjon

Antall ansatte (se variabel 16 11 0) som er kvinner.

Forbindelse med andre variabler

Antall kvinnelige ansatte inngår i Antall ansatte (16 11 0).

Kode: 16 13 6

Tittel: Antall kvinnelige lønnstakere

Definisjon

Antall lønnstakere (se variabel 16 13 0) som er kvinner.

Forbindelse med andre variabler

Antall kvinnelige lønnstakere inngår i Antall lønnstakere (16 13 0).

ANDRE VARIABLER

Kode: 47 11 0

Tittel: Antall kontoer fordelt etter (under)grupper i CPA

Definisjon

Antall kontoer som innehas av kredittinstitusjoner ved regnskapsårets slutt. Fordelingen etter produkt er basert på 
produktgrupperingen etter næring for finansiell tjenesteyting og hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting. Antall 
kontoer er knyttet til (under)grupper i CPA på relevant nivå.

Kode: 47 12 0

Tittel: Antall fordringer på kunder fordelt etter (under)grupper i CPA

Definisjon

Antall fordringer på kunder ved regnskapsårets slutt. Fordelingen etter produkt er basert på produktgrupperingen etter 
næring for finansiell tjenesteyting og hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting. Antall fordringer på kunder er 
knyttet til (under)grupperer i CPA på relevant nivå.

Kode: 47 13 0

Tittel: Antall minibanker eid av kredittinstitusjoner
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Definisjon

Termen «minibanker» omfatter forskjellige typer maskiner som gjør det mulig å utføre elektroniske banktjenester, f.eks. 
ta ut innskudd (kontantautomater), foreta innbetaling, be om transaksjonsopplysninger, veksle valuta, overføre penger 
til smartkort osv.

____________
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VEDLEGG IV

Definisjoner av kjennetegn oppført i avsnitt 4 i vedlegg 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk 
over foretaksstrukturer (pensjonskasser)

SELVSTENDIGE PENSJONSKASSER

STRUKTURVARIABLER

Kode: 11 11 8

Tittel: Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for beholdningen av finansielle eiendeler

Definisjon

Antall foretak som definert i variabel 11 11 0, fordelt etter størrelsesklassen for beholdningen av finansielle eiendeler. 
Disse eiendelene omfattes av variabel 48 10 0 eller 48 10 4, dvs. Sum finansielle eiendeler til markedsverdi.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for beholdningen av finansielle eiendeler (11 11 8) er en 
underinndeling av variabelen Antall foretak (11 11 0).

Kode: 11 11 9

Tittel: Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for antall medlemmer

Definisjon

Antall foretak som definert i variabel 11 11 0, fordelt etter størrelsesklassen for antall medlemmer. Disse medlemmene 
er definert i variabelen Antall medlemmer (48 70 0).

Merk: Det er medlemstallet ved regnskapsårets slutt som tas i betraktning.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Antall foretak fordelt etter størrelsesklassen for antall medlemmer (11 11 9) er en underinndeling av 
variabelen Antall foretak (11 11 0).

Kode: 11 61 0

Tittel: Antall pensjonsordninger 

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte det samlede antall pensjonsordninger som administreres av pensjonskasser. En 
pensjonsordning er basert på en avtale, vanligvis mellom partene i arbeidslivet, som fastsetter hvilke pensjonsytelser 
som skal gis, og på hvilke vilkår dette skal skje.

REGNSKAPSVARIABLER

Variabler som angår resultatregnskapet (samlede inntekter og utgifter)

Kode: 48 00 1

Tittel: Pensjonspremier fra medlemmer
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Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle pensjonspremier fra medlemmer som i henhold til pensjonsavtaler forfaller i løpet 
av regnskapsåret, herunder alle pliktige premier, andre regelmessige premier og frivillige premier.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Pensjonspremier fra medlemmer (48 00 1) brukes ved beregning av variabelen Omsetning (12 11 0).

Kode: 48 00 2

Tittel: Pensjonspremier fra arbeidsgivere

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle pensjonspremier fra arbeidsgivere som i henhold til pensjonsavtaler forfaller i løpet 
av regnskapsåret, herunder alle pliktige premier, andre regelmessige premier og frivillige premier.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Pensjonspremier fra arbeidsgivere (48 00 2) brukes ved beregning av variabelen Omsetning (12 11 0).

Kode: 48 00 3

Tittel: Overføringer (inntekter)

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle overføringer (inntekter). Disse overføringene mottas vanligvis fra andre 
pensjonskasser eller forsikringsselskaper. Når en lønnstaker skifter arbeidsgiver, får han eller hun ofte muligheten 
til å overføre pensjonsrettigheter fra den tidligere arbeidsgiverens pensjonskasse eller forsikringsordning til den nye 
arbeidsgiverens pensjonskasse.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Overføringer (inntekter) (48 00 3) brukes ved beregning av variabelen Omsetning (12 11 0).

Kode: 48 00 4

Tittel: Andre pensjonspremier 

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle andre pensjonspremier som i henhold til pensjonsavtaler forfaller i løpet av 
regnskapsåret (f.eks. premier fra sentrale eller lokale myndigheter, enkeltpersoner og foreninger).

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Andre pensjonspremier (48 00 4) brukes ved beregning av variabelen Omsetning (12 11 0).

Kode: 48 00 5

Tittel: Pensjonspremier i ytelsesbaserte ordninger 
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Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle pensjonspremier i ytelsesbaserte ordninger som i henhold til pensjonsavtaler 
forfaller i løpet av regnskapsåret, herunder alle regelmessige premier, frivillige premier og andre premier.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Pensjonspremier i ytelsesbaserte ordninger (48 00 5) brukes ved beregning av variabelen Omsetning 
(12 11 0).

Kode: 48 00 6

Tittel: Pensjonspremier i innskuddsbaserte ordninger

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle pensjonspremier i innskuddsbaserte ordninger som i henhold til pensjonsavtaler 
forfaller i løpet av regnskapsåret, herunder alle regelmessige premier, frivillige premier og andre premier.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Pensjonspremier i innskuddsbaserte ordninger (48 00 6) brukes ved beregning av variabelen Omsetning 
(12 11 0).

Kode: 48 00 7

Tittel: Pensjonspremier i kombinerte ordninger 

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle pensjonspremier i kombinerte ordninger som i henhold til pensjonsavtaler forfaller 
i løpet av regnskapsåret, herunder alle regelmessige premier, frivillige premier og andre premier.

Merk:  Kombinerte ordninger er ordninger med elementer både fra ytelsesbaserte ordninger og fra innskuddsbaserte 
ordninger.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Pensjonspremier i kombinerte ordninger (48 00 7) brukes ved beregning av variabelen Omsetning 
(12 11 0).

Kode: 48 01 0

Tittel: Inntekter fra finansielle eiendeler

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte Inntekter fra finansielle eiendeler, Tilbakeføring av verdijusteringer og Inntekter fra 
realiserte og urealiserte kapitalgevinster og -tap. Den omfatter også leieinntekter, renteinntekter, utbytte, og realiserte 
og urealiserte kapitalgevinster og -tap.

Forbindelse med andre variabler

I variabelen Inntekter fra finansielle eiendeler (48 01 0) inngår variabelen Kapitalgevinster og -tap (48 01 1).

Kode: 48 01 1

Tittel: Kapitalgevinster og -tap
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Definisjon

Denne variabelen skal omfatte inntekter fra realiserte og urealiserte kapitalgevinster og -tap i resultatregnskapet. 
Kapitalgevinster og -tap er forskjellen mellom verdsettingen av finansielle eiendeler ved regnskapsperiodens 
begynnelse (eller på kjøpstidspunktet, dersom det inntreffer senere) og verdsettingen ved regnskapsperiodens slutt (eller 
på salgstidspunktet, dersom det inntreffer tidligere).

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Kapitalgevinster og -tap (48 01 1) brukes ved beregning av variabelen Inntekter fra finansielle eiendeler 
(48 01 0).

Kode: 48 02 1

Tittel: Mottatt gjenforsikring

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte mottatt gjenforsikring fra forsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper i forbindelse 
med avgitt risiko.

Kode: 48 02 2

Tittel: Andre inntekter

Definisjon

Andre inntekter omfatter pensjonskassenes øvrige inntekter utover pensjonspremier og inntekter fra finansielle 
eiendeler, f.eks. provisjonsinntekter og andre inntekter.

Kode: 48 03 0

Tittel: Samlede pensjonsutgifter

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle former for utbetalinger til medlemmer av pensjonsordningen og deres medforsikrede, 
overføringer (utgifter) osv. Variabelen omfatter dessuten utgifter som også er inntekter knyttet til risikoer avgitt til 
forsikringsselskaper.

Forbindelse med andre variabler

Samlede pensjonsutgifter (48 03 0) beregnes på følgende måte:

Regelmessige pensjonsutbetalinger (48 03 1)

+ Engangsutbetalinger av pensjoner (48 03 2)

+ Overføringer (utgifter) (48 03 3)

Kode: 48 03 1

Tittel: Regelmessige pensjonsutbetalinger

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle pensjoner som utbetales regelmessig (f.eks. livrente).

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Regelmessige pensjonsutbetalinger (48 00 1) brukes ved beregning av variabelen Samlede pensjonsutgifter 
(48 03 0).
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Kode: 48 03 2

Tittel: Engangsutbetalinger av pensjoner

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle pensjoner som utbetales som engangsbeløp.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Engangsutbetalinger av pensjoner (48 03 2) brukes ved beregning av variabelen Samlede pensjonsutgifter 
(48 03 0).

Kode: 48 03 3

Tittel: Overføringer (utgifter)

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle utgående overføringer (vanligvis de pensjonsrettighetene som overføres til 
andre pensjonskasser eller til forsikringsselskaper når en lønnstaker skifter arbeidsgiver og derfor blir med i sin nye 
arbeidsgivers pensjonskasse eller forsikringsordning).

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Overføringer (utgifter) (48 00 3) brukes ved beregning av variabelen Samlede pensjonsutgifter (48 03 0).

Kode: 48 04 0

Tittel: Netto endring i tekniske avsetninger

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle former for endringer i tekniske avsetninger etter fradrag av gjenforsikringsandelen. 
Overføringer (inntekter og utgifter) av tekniske avsetninger mellom pensjonskasser tas med her.

Kode: 48 05 0

Tittel: Avgitt gjenforsikring

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte samlet avgitt gjenforsikring i forbindelse med alle former for risikoer som er avgitt til 
forsikringsselskaper eller gjenforsikringsselskaper.

Kode: 48 06 0

Tittel: Administrasjonskostnader

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle kostnader i forbindelse med innkreving av pensjonspremier, porteføljeforvaltning, 
håndtering av pensjonsutbetalinger, provisjoner, andre eksterne kostnader til kjøp av varer og tjenester og 
personalkostnader.
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Forbindelse med andre variabler

«Administrasjonskostnader» (48 06 0) beregnes på følgende måte:

Personalkostnader (13 31 0)

+ Samlet kjøp av varer og tjenester (13 11 0)

Kode: 48 07 0

Tittel: Skattekostnader

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle direkte skatter som skal betales (f.eks. på inntekter fra finansielle eiendeler osv.) av 
pensjonskassen, og som ikke inngår i de eksterne kostnadene til kjøp av varer og tjenester eller i personalkostnadene.

VARIABLER SOM ANGÅR BALANSEN — AKTIVA

Kode: 48 11 0

Tittel: Bygninger og annen fast eiendom

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle bygninger og annen fast eiendom som eies av pensjonskassen. 

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Bygninger og annen fast eiendom (48 11 0) brukes ved beregning av variabelen Sum finansielle eiendeler 
for pensjonskasser (48 10 0).

Kode: 48 12 0

Tittel: Finansielle eiendeler i tilknyttede foretak og kapitalinteresser

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte aksjer i tilknyttede foretak, obligasjoner utstedt av tilknyttede foretak og lån til tilknyttede 
foretak, kapitalinteresser, obligasjoner utstedt av foretak som pensjonskassen er knyttet til gjennom kapitalinteresse, og 
lån til disse foretakene. Den omfatter ikke de finansielle eiendelene som inngår i variabel 48 10 1.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Finansielle eiendeler i tilknyttede foretak og kapitalinteresser (48 12 0) brukes ved beregning av variabelen 
Sum finansielle eiendeler for pensjonskasser (48 10 0).

Kode: 48 13 0

Tittel: Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning

Definisjon

Variabelen omfatter alle former for børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer og andre verdipapirer med variabel 
avkastning, unntatt dem som omfattes av variabel 48 12 0 og 48 14 0.
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Forbindelse med andre variabler

Variabelen Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning (48 13 0) brukes ved beregning av variabelen Sum 
finansielle eiendeler for pensjonskasser (48 10 0) og baseres på følgende:

Aksjer som omsettes på et regulert marked (48 13 1)

+ Aksjer som ikke omsettes offentlig (48 13 3)

+ Andre verdipapirer med variabel avkastning (48 13 4)

Kode: 48 13 1

Tittel: Aksjer som omsettes på et regulert marked

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle aksjer som er notert på en fondsbørs.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Aksjer som omsettes på et regulert marked (48 13 1) inngår i variabelen Aksjer og andre verdipapirer med 
variabel avkastning (48 13 0).

Kode: 48 13 2

Tittel: Aksjer som omsettes på et regulert marked for små og mellomstore bedrifter

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle aksjer som er notert på regulerte markeder som har spesialisert seg på nyskapende 
vekstforetak og små og mellomstore bedrifter (SMB). Disse markedene er også kjent som SMB-børser eller 
parallellbørser. På slike markeder kan børsnoterte verdipapirer for små og mellomstore bedrifter omsettes på en effektiv 
og konkurransedyktig måte.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Aksjer som omsettes på et regulert marked for små og mellomstore bedrifter (48 13 2) inngår i variabelen 
Aksjer som omsettes på et regulert marked (48 13 1).

Kode: 48 13 3

Tittel: Aksjer som ikke omsettes offentlig

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle aksjer som ikke er notert på en fondsbørs.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Aksjer som ikke omsettes offentlig (48 13 3) inngår i variabelen Aksjer og andre verdipapirer med variabel 
avkastning (48 13 0).

Kode: 48 13 4

Tittel: Andre verdipapirer med variabel avkastning

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle andre verdipapirer med variabel avkastning som ikke er oppført i andre poster.
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Forbindelse med andre variabler

Variabelen Andre verdipapirer med variabel avkastning (48 13 4) inngår i variabelen Aksjer og andre verdipapirer med 
variabel avkastning (48 13 0).

Kode: 48 14 0

Tittel: Andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle former for andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer som 
definert i rådsdirektiv 85/611/EØF(1). Den omfatter også åpne fond og tilsvarende foretak for kollektiv investering.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (48 14 0) brukes ved beregning av 
variabelen Sum finansielle eiendeler for pensjonskasser (48 10 0).

Kode: 48 15 0

Tittel: Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte omsettelige obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning utstedt av 
kredittinstitusjoner, andre foretak eller offentlige organer, dersom de ikke dekkes av variabel 48 12 0. Også verdipapirer 
med variabel rente knyttet til bestemte referansesatser, for eksempel interbankrenten eller euromarkedsrenten, skal 
anses som obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning. 

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning (48 15 0) brukes ved beregning av variabelen Sum 
finansielle eiendeler for pensjonskasser (48 10 0) og baseres på følgende:

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning utstedt av offentlig forvaltning (48 15 1)

+ Andre obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning (48 15 2)

Kode: 48 15 1

Tittel: Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning utstedt av offentlig forvaltning

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning utstedt eller garantert av sentrale 
eller lokale myndigheter eller annen offentlig forvaltning.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning utstedt av offentlig forvaltning (48 15 1) brukes ved 
beregning av variabelen Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning (48 15 0).

Kode: 48 15 2

Tittel: Andre obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning

(1) EFT  L 375 av 31.12.1985, s. 3.
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Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle andre obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning  
(f.eks. selskapsobligasjoner).

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Andre obligasjoner og verdipapirer med fast avkastning (48 15 2) brukes ved beregning av variabelen 
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning (48 15 0).

Kode: 48 16 0

Tittel: Andeler i investeringsfellesskap

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte et foretaks andeler i investeringer som flere foretak eller pensjonskasser har foretatt i 
fellesskap, og som forvaltes av ett av disse foretakene eller pensjonskassene.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Andeler i investeringsfellesskap (48 16 0) brukes ved beregning av variabelen Sum finansielle eiendeler for 
pensjonskasser (48 10 0).

Kode: 48 17 0

Tittel: Pantelån og andre utlån som ikke er omtalt andre steder

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle former for lån, sikret eller ikke sikret ved pant, som er opptatt av pensjonskasser.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Pantelån og andre utlån som ikke er omtalt andre steder (48 17 0) brukes ved beregning av variabelen Sum 
finansielle eiendeler for pensjonskasser (48 10 0).

Kode: 48 18 0

Tittel: Andre finansielle eiendeler

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle finansielle eiendeler som ikke omfattes av de ovennevnte variablene for finansielle 
eiendeler, som innskudd hos kredittinstitusjoner, kontantbeholdning, andre kortsiktige investeringer, derivater eller 
andre finansielle eiendeler.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Andre finansielle eiendeler (48 18 0) brukes ved beregning av variabelen Sum finansielle eiendeler for 
pensjonskasser (48 10 0).

Kode: 48 10 0

Tittel: Sum finansielle eiendeler for pensjonskasser
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Definisjon

Denne variabelen er summen av følgende variabler: Bygninger og annen fast eiendom (48 11 0) + Investeringer i 
tilknyttede foretak og kapitalinteresser (48 12 0) + Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning (48 13 0) + 
Andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (48 14 0) + Obligasjoner og andre verdipapirer 
med fast avkastning (48 15 0) + Andeler i investeringsfellesskap (48 16 0) + Pantelån og andre utlån som ikke er omtalt 
andre steder (48 17 0) + Andre finansielle eiendeler (48 18 0)

Kode: 48 10 1

Tittel: Sum finansielle eiendeler i «det deltakende foretak»

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle finansielle eiendeler i de deltakende foretakene, f.eks. aksjer i de deltakende 
foretakene, obligasjoner utstedt av, og lån til, de deltakende foretakene osv.

De deltakende foretakene er arbeidsgiverne som foretar innbetalinger til pensjonskassen for sine lønnstakere.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Sum finansielle eiendeler i «det deltakende foretak» inngår i variabelen Sum finansielle eiendeler for 
pensjonskasser (48 10 0).

Kode: 48 10 4

Tittel: Sum finansielle eiendeler til markedsverdi

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte Sum finansielle eiendeler (= summen av variablene Bygninger og annen fast eiendom 
(48 11 0) + Finansielle eiendeler i tilknyttede foretak og kapitalinteresser (48 12 0) + Aksjer og andre verdipapirer 
med variabel avkastning (48 13 0) + Andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (48 14 0) + 
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning (48 15 0) + Andeler i investeringsfellesskap (48 16 0) + Pantelån 
og andre utlån som ikke er omtalt andre steder (48 17 0) + Andre finansielle eiendeler (48 18 0)) til markedsverdi.

Merk:  Variabelen Sum finansielle eiendeler til markedsverdi (48 10 4) behøver bare å innberettes dersom variabelen 
Sum finansielle eiendeler for pensjonskasser (48 10 0) ikke innberettes til markedsverdi.

Kode: 48 20 0

Tittel: Andre aktiva

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle aktiva som ikke er oppført under finansielle eiendeler.

VARIABLER SOM ANGÅR BALANSEN — PASSIVA

Kode: 48 30 0

Tittel: Egenkapital og andre fond

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte egenkapital og andre fond som ikke formelt tildeles de pensjonsberettigede, slik som 
egenkapital, fond og tilsvarende midler.

Kode: 48 40 0

Tittel: Netto forsikringstekniske avsetninger
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Definisjon

Denne variabelen skal omfatte tekniske avsetninger etter fradrag av gjenforsikringsandelen som tildeles de 
pensjonsberettigede. Disse forsikringstekniske avsetningene beregnes vanligvis etter aktuarmessige prinsipper. 

Kode: 48 50 0

Tittel: Andre passiva

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle passiva som ikke er oppført under egenkapital og andre fond eller netto 
forsikringstekniske avsetninger.

VARIABLER SOM ANGÅR INTERNASJONAL VIRKSOMHET

Kode: 48 61 0

Tittel: Geografisk fordeling av omsetning

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle pensjonspremier i henhold til definisjonen av variabelen Omsetning (12 11 0) 
som forfaller i løpet av regnskapsåret, for eksempel alle pliktige premier, andre regelmessige premier, frivillige 
tilleggspremier og andre premier, fordelt på følgende områder: hjemstat, (andre) EU-stater, andre EØS-stater, USA og 
Canada, Japan, resten av verden.

Merk: Kriteriet for fordelingen av omsetning er det premiebetalende medlems hjemstat.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Geografisk fordeling av omsetning er en underinndeling av variabelen Omsetning (12 11 0).

Kode: 48 62 0

Tittel: Geografisk fordeling av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning som definert i variabelen Aksjer 
og andre verdipapirer med variabel avkastning (48 13 0) fordelt etter lokalisering. Følgende geografiske inndeling skal 
brukes: hjemstat, (andre) EU-stater, andre EØS-stater, USA og Canada, Japan, resten av verden.

Merk: Aksjens lokalisering er der hvor selskapet som har utstedt aksjen, er registrert.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning fordelt etter lokalisering (48 62 0) er en underinndeling 
av variabelen Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning (48 13 0).

Kode: 48 63 0

Tittel: Geografisk fordeling av finansielle eiendeler
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Definisjon

Denne variabelen skal omfatte summen av finansielle eiendeler som definert i variabelen Sum finansielle eiendeler for 
pensjonskasser (48 10 0), fordelt etter lokalisering. Følgende geografiske inndeling skal brukes: hjemstat, (andre) EU-
stater, andre EØS-stater, USA og Canada, Japan, resten av verden.

Merk:  Lokaliseringen av bygninger og annen fast eiendom bestemmes av området der disse aktivaene befinner seg. 
Investeringer i aksjefond fordeles i samsvar med opplysningene fra aksjefondene. Investeringer i verdipapirer 
med fast avkastning fordeles etter hvor utstederen er registrert. Aksjens lokalisering er der hvor selskapet som 
har utstedt aksjen, er registrert.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Geografisk fordeling av andre finansielle eiendeler (48 63 0) er en underinndeling av variabelen Sum 
finansielle eiendeler for pensjonskasser (48 10 0).

Kode: 48 64 0

Tittel: Sum finansielle eiendeler fordelt på euro- og ikke-euro-komponenter

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte summen av finansielle eiendeler som definert i variabelen Sum finansielle eiendeler for 
pensjonskasser (48 10 0), fordelt etter valuta. Følgende valutaer benyttes: euro, andre.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Sum finansielle eiendeler fordelt på euro- og ikke-euro-komponenter (48 64 0) er en underinndeling av 
variabelen Sum finansielle eiendeler for pensjonskasser (48 10 0).

ANDRE VARIABLER

Kode: 48 70 0

Tittel: Antall medlemmer

Definisjon

Variabelen omfatter det samlede antall medlemmer i pensjonsordninger — som definert i variabelen Antall 
pensjonsordninger (11 61 0) — som administreres av pensjonskasser. Dette omfatter antall aktive medlemmer, fratrådte 
medlemmer med opptjente rettigheter og pensjonister.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Antall medlemmer (48 70 0) beregnes på følgende måte:

Antall medlemmer i ytelsesbaserte ordninger (48 70 1)

+ Antall medlemmer i innskuddsbaserte ordninger (48 70 2)

+ Antall medlemmer i kombinerte ordninger (48 70 3) 

eller

Antall aktive medlemmer (48 70 4)

+ Antall fratrådte medlemmer med opptjente rettigheter (48 70 5)

+ Antall pensjonister (48 70 6)
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Kode: 48 70 1

Tittel: Antall medlemmer i ytelsesbaserte ordninger

Definisjon

Variabelen omfatter det samlede antall medlemmer i ytelsesbaserte ordninger. Dette omfatter antall aktive medlemmer, 
fratrådte medlemmer med opptjente rettigheter og pensjonister.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Antall medlemmer i ytelsesbaserte ordninger (48 70 1) brukes ved beregning av variabelen Antall 
medlemmer (48 70 0).

Kode: 48 70 2

Tittel: Antall medlemmer i innskuddsbaserte ordninger

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte det samlede antall medlemmer i innskuddsbaserte ordninger. Dette omfatter antall aktive 
medlemmer, fratrådte medlemmer med opptjente rettigheter og pensjonister.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Antall medlemmer i innskuddsbaserte ordninger (48 70 2) brukes ved beregning av variabelen Antall 
medlemmer (48 70 0).

Kode: 48 70 3

Tittel: Antall medlemmer i kombinerte ordninger

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte det samlede antall medlemmer i kombinerte ordninger. Dette omfatter antall aktive 
medlemmer, fratrådte medlemmer med opptjente rettigheter og pensjonister.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Antall medlemmer i kombinerte ordninger (48 70 3) brukes ved beregning av variabelen Antall medlemmer 
(48 70 0).

Kode: 48 70 4

Tittel: Antall aktive medlemmer

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte det antall medlemmer som betaler premie til pensjonsordningen. 

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Antall aktive medlemmer (48 70 4) brukes ved beregning av variabelen Antall medlemmer (48 70 0).

Kode: 48 70 5

Tittel: Antall fratrådte medlemmer med opptjente rettigheter
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Definisjon

Denne variabelen skal omfatte det antall medlemmer som har forlatt pensjonsordningen, men som beholder opptjente 
rettigheter.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Antall fratrådte medlemmer med opptjente rettigheter (48 70 5) brukes ved beregning av variabelen Antall 
medlemmer (48 70 0).

Kode: 48 70 6

Tittel: Antall pensjonister

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte det antall personer som mottar pensjonsytelser.

Forbindelse med andre variabler

Variabelen Antall pensjonister (48 70 6) brukes ved beregning av variabelen Antall medlemmer (48 70 0).

IKKE-SELVSTENDIGE PENSJONSKASSER

Kode: 11 15 0

Tittel: Antall foretak med ikke-selvstendig pensjonskasse

Definisjon

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer. Denne 
variabelen skal omfatte det antall foretak som foretar regnskapsmessige avsetninger med tanke på pensjonsutbetalinger 
til sine ansatte. Driften av den ikke-selvstendige pensjonskassen er en sidevirksomhet for disse foretakene.

Merk: Disse foretakene skal klassifiseres etter hovedvirksomhet under én av næringsgruppene angitt i avsnitt 9 i 
vedlegg 1 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer.

Kode: 48 08 0

Tittel: Omsetning i ikke-selvstendige pensjonskasser

Definisjon

Denne variabelen skal omfatte alle regnskapsmessige avsetninger av pensjonspremieinnbetalinger som i henhold til 
pensjonsavtaler er foretatt i løpet av regnskapsåret.

___________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2081/2003

av 27. november 2003

om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen 
mellom medlemsstatane(*)

KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av  
22. mai 1995 om statistikk over Fellesskapets og 
medlemsstatenes varehandel med tredjestater(1), sist endra ved 
forordning (EF) nr. 374/98(2), særleg artikkel 9, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Den versjonen som gjeld frå 1. januar 2003, er fastsett 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1779/2002 av  
4. oktober 2002 om standarden for land- og territoriekodar 
i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og 
tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane(3).

2) Den alfabetiske kodinga av land og territorium byggjer 
på den gjeldande ISO alfa-2-standarden i den grad det 
er samsvar mellom denne og krava i regelverket til 
Fellesskapet. 

3) Endringar som har innverknad på visse kodar, gjer 
der naudsynt å utarbeide ein ny versjon av denne 
standarden.

4) Det er likevel ønskjeleg å fastsetje ein overgangsperiode, 
slik at visse medlemsstatar kan tilpasse seg dei 

endringane som er gjorde. Med sikte på forenkling bør 
overgangsperioden ta slutt når føresegnene om revisjon 
av Einskapsdokumentet tek til å gjelde.

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå Utvalet for statistikk over 
varehandelen med tredjestatar —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Den versjonen av standarden for land- og territoriekodar i 
statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar 
og handelen mellom medlemsstatane som gjeld frå og med 
1. januar 2004, er oppførd i vedlegget til denne forordninga.

Artikkel x

Denne forordninga tek til å gjelde 1. januar 2004.

Medlemsstatane kan likevel nytte dei tresifra numeriske 
kodane som òg er oppførde i vedlegget til denne forordninga, 
inntil føresegnene om revisjon av vedlegg 37 og 38 til 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93(4) tek til å gjelde.

2006/EØS/58/25

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 28.11.2003, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s.20.

(1)  TEF L 118 av 25.5.1995, s. 10.
(2)  TEF L 48 av 19.2.1998, s. 6.
(3)  TEF L 269 av 5.10.2002, s. 6. (4) TEF L 253 av 11.10.1993, s. 1.

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

Utferda i Brussel, 27. november 2003.

 For Kommisjonen
 Pedro SOLBES MIRA
 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

STANDARD FOR LAND- OG TERRITORIEKODAR I STATISTIKK OVER HANDELEN MELLOM 
FELLESSKAPET OG TREDJESTATAR OG STATISTIKK OVER HANDELEN MELLOM 

MEDLEMSSTATANE

(Versjon som gjeld frå og med 1. januar 2004)

AD (043) Andorra

AE (647) Dei sameinte arabiske emirata Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Sharjah, 
Ras al-Khaimah og Umm al-Qaiwain

AF (660) Afghanistan

AG (459) Antigua og Barbuda

AI (446) Anguilla

AL (070) Albania

AM (077) Armenia

AN (478) Dei nederlandske Antillane Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius og 
den sørlege delen av Saint Martin

AO (330) Angola Medrekna Cabinda

AQ (891) Antarktis Territoriet sør for 60 º sørleg breidde; ikkje 
medrekna dei sørlege franske territoria (TF), 
Bouvetøya (BV), Sør-Georgia og dei sørlege 
Sandwichøyane (GS)

AR (528) Argentina

AS (830) Amerikansk Samoa

AT (038) Austerrike

AU (800) Australia

AW (474) Aruba

AZ (078) Aserbajdsjan

BA (093) Bosnia-Hercegovina

BB (469) Barbados

BD (666) Bangladesh

BE (017) Belgia

BF (236) Burkina Faso

BG (068) Bulgaria

BH (640) Bahrain

BI (328) Burundi

BJ (284) Benin

BM (413) Bermuda

BN (703) Brunei Darussalam Ofte kalla Brunei

BO (516) Bolivia
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BR (508) Brasil

BS (453) Bahamas

BT (675) Bhutan

BV (892) Bouvetøya

BW (391) Botswana

BY (073) Kviterussland Ofte kalla Belarus

BZ (421) Belize

CA (404) Canada

CC (833) Kokosøyane (eller Keelingøyane)

CD (322) Den demokratiske republikken Kongo Tidlegare Zaire

CF (306) Den sentralafrikanske republikken

CG (318) Kongo

CH (039) Sveits Medrekna det tyske territoriet Büsingen og 
den italienske kommunen Campione d’Italia

CI (272) Elfenbeinskysten

CK (837) Cookøyane

CL (512) Chile

CM (302) Kamerun

CN (720) Folkerepublikken Kina Ofte kalla Kina

CO (480) Colombia

CR (436) Costa Rica

CS (094) Serbia og Montenegro

CU (448) Cuba

CV (247) Kapp Verde

CX (834) Christmasøya

CY (600) Kypros

CZ (061) Den tsjekkiske republikken

DE (004) Tyskland Medrekna øya Helgoland; ikkje medrekna 
territoriet Büsingen

DJ (338) Djibouti

DK (008) Danmark

DM (460) Dominica

DO (456) Den dominikanske republikken

DZ (208) Algerie

EC (500) Ecuador Medrekna Galapagosøyane
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EE (053) Estland

EG (220) Egypt

ER (336) Eritrea

ES (011) Spania Medrekna Balearane og Kanariøyane; ikkje 
medrekna Ceuta og Melilla

ET (334) Etiopia

FI (032) Finland Medrekna Ålandsøyane

FJ (815) Fiji

FK (529) Falklandsøyane Òg kalla Malvinane

FM (823) Mikronesiaføderasjonen Chuuk, Kosrae, Pohnpei og Yap

FO (041) Færøyane

FR (001) Frankrike Medrekna Monaco og dei franske oversjøiske 
departementa (Guadeloupe, Fransk Guyana, 
Martinique og Réunion)

GA (314) Gabon

GB (006) Det sameinte kongeriket Storbritannia, Nord-Irland, dei britiske 
kanaløyane og øya Man

GD (473) Grenada Medrekna dei sørlege Grenadinane

GE (076) Georgia

GH (276) Ghana

GI (044) Gibraltar

GL (406) Grønland

GM (252) Gambia

GN (260) Guinea

GQ (310) Ekvatorial-Guinea

GR (009) Hellas

GS (893) Sør-Georgia og dei sørlege Sandwichøyane

GT (416) Guatemala

GU (831) Guam

GW (257) Guinea-Bissau

GY (488) Guyana

HK (740) Hongkong Det særlege administrative området Hongkong 
i Folkerepublikken Kina

HM (835) Heardøya og McDonaldøyane
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HN (424) Honduras Medrekna Swanøyane

HR (092) Kroatia

HT (452) Haiti

HU (064) Ungarn

ID (700) Indonesia

IE (007) Irland

IL (624) Israel

IN (664) India

IO (357) Britisk territorium i Indiahavet Øygruppa Chagos

IQ (612) Irak

IR (616) Den islamske republikken Iran

IS (024) Island

IT (005) Italia Medrekna Livigno; ikkje medrekna 
kommunen Campione d’Italia

JM (464) Jamaica

JO (628) Jordan

JP (732) Japan

KE (346) Kenya

KG (083) Kirgisistan

KH (696) Kambodsja

KI (812) Kiribati

KM (375) Komorane Anjouan, Grande Comore og Mohéli

KN (449) Saint Kitts og Nevis

KP (724) Den demokratiske folkerepublikken Korea Ofte kalla Nord-Korea

KR (728) Republikken Korea Ofte kalla Sør-Korea

KW (636) Kuwait

KY (463) Caymanøyane

KZ (079) Kasakhstan

LA (684) Den demokratiske folkerepublikken Laos Ofte kalla Laos

LB (604) Libanon

LC (465) Saint Lucia

LI (037) Liechtenstein

LK (669) Sri Lanka

LR (268) Liberia

LS (395) Lesotho
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LT (055) Litauen

LU (018) Luxembourg

LV (054) Latvia

LY (216) Den libyske arabiske jamahiriya Ofte kalla Libya

MA (204) Marokko

MD (074) Republikken Moldova

MG (370) Madagaskar

MH (824) Marshalløyane

MK(1) (096) Den tidlegare jugoslaviske republikken 
Makedonia

ML (232) Mali

MM (676) Myanmar Ofte kalla Burma

MN (716) Mongolia

MO (743) Macau Det særlege administrative området Macau i 
Folkerepublikken Kina

MP (820) Nord-Marianane

MR (228) Mauritania

MS (470) Montserrat

MT (046) Malta Medrekna Gozo og Comino

MU (373) Mauritius Øya Mauritius, øya Rodrigues, Agalegaøyane 
og Cargados Carajos Shoals (Saint 
Brandonøyane)

MV (667) Maldivane

MW (386) Malawi

MX (412) Mexico

MY (701) Malaysia Malayahalvøya og Aust-Malaysia (Sarawak, 
Sabah og Labuan)

MZ (366) Mosambik

NA (389) Namibia

NC (809) Ny-Kaledonia Medrekna Loyaltyøyane (Maré, Lifou og 
Ouvéa)

NE (240) Niger

NF (836) Norfolkøya

NG (288) Nigeria

NI (432) Nicaragua Medrekna Cornøyane

NL (003) Nederland

NO (028) Noreg Medrekna øygruppa Svalbard og øya Jan 
Mayen
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NP (672) Nepal

NR (803) Nauru

NU (838) Niue

NZ (804) New Zealand Ikkje medrekna Ross-området (Antarktis)

OM (649) Oman

PA (442) Panama Medrekna den tidlegare Kanalsona

PE (504) Peru

PF (822) Fransk Polynesia Marquesasøyane, Selskapsøyane (medrekna 
Tahiti), Tuamotuøyane, Gambierøyane og 
Australøyane; medrekna øya Clipperton

PG (801) Papua Ny-Guinea Den austlege delen av Ny-Guinea; 
Bismarckarkipelet (medrekna Ny-Britannia, 
Ny-Irland, Lavongai og Admiralitetsøyane); 
dei nordlege Salomonøyane (Bougainville 
og Buka); Trobriandøyane, Woodlarkøya, 
d’Entrecasteauxøyane og øygruppa 
Louisiade

PH (708) Filippinane

PK (662) Pakistan

PL (060) Polen

PM (408) Saint Pierre og Miquelon

PN (813) Pitcairn Medrekna øyane Ducieøyane, 
Hendersonøyane og Oenoøyane

PS (625) Det okkuperte palestinske området Vestbreidda (medrekna Aust-Jerusalem) og 
Gazastripa

PT (010) Portugal Medrekna Azorane og Madeira

PW (825) Palau

PY (520) Paraguay

QA (644) Qatar

RO (066) Romania

RU (075) Den russiske føderasjonen Ofte kalla Russland

RW (324) Rwanda

SA (632) Saudi-Arabia

SB (806) Salomonøyane

SC (355) Seychellane Øyane Mahé, Praslin, La Digue, Frégate 
og Silhouette; Amiranteøyane (medrekna 
Desroches, Alphonse, Plate og Coëtivy); 
Farquharøyane (medrekna Providence); 
Aldabraøyane og Cosmoledoøyane
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SD (224) Sudan

SE (030) Sverige

SG (706) Singapore

SH (329) Saint Helena Medrekna øya Ascension og øygruppa Tristan 
da Cunha

SI (091) Slovenia

SK (063) Slovakia

SL (264) Sierra Leone

SM (047) San Marino

SN (248) Senegal

SO (342) Somalia

SR (492) Surinam

ST (311) São Tomé og Príncipe

SV (428) El Salvador

SY (608) Den arabiske republikken Syria Ofte kalla Syria

SZ (393) Swaziland

TC (454) Turks- og Caicosøyane

TD (244) Tchad

TF (894) Dei sørlege franske territoria Omfattar Kerguelenøyane, Amsterdamøya, 
Saint Pauløya og Crozetøyane

TG (280) Togo

TH (680) Thailand

TJ (082) Tadsjikistan

TK (839) Tokelauøyane

TL (626) Aust-Timor

TM (080) Turkmenistan

TN (212) Tunisia

TO (817) Tonga

TR (052) Tyrkia

TT (472) Trinidad og Tobago

TV (807) Tuvalu
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TW (736) Taiwan Det særskilte tollområdet Taiwan, Penghu, 
Kinmen og Matsu

TZ (352) Sambandsrepublikken Tanzania Tanganyika, Zanzibar og Pemba

UA (072) Ukraina

UG (350) Uganda

UM (832) Mindre øyar fjernt frå Sambandsstatane Omfattar øyane Baker, Howland og 
Jarvis, atollen Johnston, Kingmanrevet, 
Midwayøyane, øya Navassa, atollen Palmyra 
og øya Wake

US (400) Sambandsstatane Medrekna Puerto Rico

UY (524) Uruguay

UZ (081) Usbekistan

VA (045) Vatikanstaten Ofte kalla Vatikanet

VC (467) Saint Vincent og Grenadinane

VE (484) Venezuela

VG (468) Dei britiske Jomfruøyane

VI (457) Dei amerikanske Jomfruøyane

VN (690) Vietnam

VU (816) Vanuatu

WF (811) Wallis og Futuna Medrekna øya Alofi

WS (819) Samoa Tidlegare Vest-Samoa

XC (021) Ceuta

XL (023) Melilla Medrekna Peñón de Vélez de la Gomera, 
Peñón de Alhucemas og Chafarinasøyane

YE (653) Jemen Tidlegare Nord-Jemen og Sør-Jemen

YT (377) Mayotte Grande-Terre og Pamandzi

ZA (388) Sør-Afrika

ZM (378) Zambia

ZW (382) Zimbabwe
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YMSE

QQ (950) Lager og proviant Valfri posisjon

eller

QR (951) Lager og proviant i samband med handelen 
innanfor Fellesskapet

Valfri posisjon

QS (952) Lager og proviant i samband med handelen 
med tredjestatar

Valfri posisjon

QU (958) Uspesifiserte land og territorium Valfri posisjon

eller

QV (959) Uspesifiserte land og territorium i samband 
med handelen innanfor Fellesskapet

Valfri posisjon

QW (960) Uspesifiserte land og territorium i samband 
med handelen med tredjestatar

Valfri posisjon

QX (977) Land og territorium som ikkje er oppgjevne 
av handelsmessige eller militære årsaker

Valfri posisjon

eller

QY (978) Land og territorium som ikkje er oppgjevne 
av handelsmessige eller militære årsaker 
i samband med handelen innanfor 
Fellesskapet

Valfri posisjon

QZ (979) Land og territorium som ikkje er oppgjevne 
av handelsmessige eller militære årsaker i 
samband med handelen med tredjestatar

Valfri posisjon

(1) Mellombels kode som ikkje vil ha innverknad på den endelege nemninga på landet, som vil verte fastlagd etter 
avslutninga av dei tingingane som no går føre seg innanfor ramma av Dei sameinte nasjonane. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2150/2002

av 25. november 2002 

om avfallsstatistikk(*)

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 framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapet har behov for regelmessige 
fellesskapsstatistikker for produksjon og håndtering 
av avfall fra foretak og privathusholdninger for å 
kunne overvåke gjennomføringen av avfallspolitikken. 
Dette danner grunnlag for å kontrollere om 
prinsippene om mest mulig gjenvinning og sikker 
disponering overholdes. Det kreves imidlertid fortsatt 
statistikkverktøy for å vurdere om prinsippet om 
avfallsforebygging overholdes, og for å sammenholde 
opplysninger om avfallsproduksjon med globale, 
nasjonale og regionale oversikter over ressursbruk.

2) Det må defineres begreper for beskrivelse av avfall 
og avfallshåndtering for å sikre at resultatene i 
avfallsstatistikkene er sammenlignbare.

3) Fellesskapets avfallspolitikk har ført til fastsettelse 
av et sett med prinsipper som skal følges av 
avfallsproduserende enheter og ved avfallshåndtering. 
Dette krever overvåking av avfallet ved forskjellige 
punkter i avfallsstrømmen, ved produksjon, innsamling, 
gjenvinning og disponering.

4) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 
om fellesskapsstatistikker(4) utgjør referanserammen 
for bestemmelsene i denne forordning.

5) For å sikre sammenlignbare resultater må 
avfallsstatistikkene utarbeides i samsvar med den 
fastsatte inndelingen, i et egnet format og innen en 
fastsatt frist etter referanseårets utløp.

6) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, å fastsette en 
ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikker for 
produksjon, gjenvinning og disponering av avfall, ikke 
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, på grunn 
av behovet for å definere begreper for beskrivelse av 
avfall og avfallshåndtering som sikrer at statistikkene 
fra medlemsstatene kan sammenlignes, og derfor bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 
tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt 
i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmess
ighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går denne 
forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå dette målet.

7) Medlemsstatene kan ha behov for en overgangsperiode 
for å utarbeide sine avfallsstatistikker for alle eller 
enkelte av de økonomiske virksomheter A, B og G 
til Q i samsvar med NACE Rev. 1, som ble innført 
ved rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 
1990 om statistisk klassifisering av økonomisk 
virksomhet innen De europeiske fellesskap(5), dersom 
disse krever vesentlige tilpasninger av deres nasjonale 
statistikksystem.

2006/EØS/58/26

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 32 av 9.12.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 21.

(1) EFT C 87 av 29.3.1999, s. 22, EFT C 180 E av 26.6.2001, s. 202, og endret 
forslag av 10. desember 2001 (ennå ikke kunngjort i EFT).

(2) EFT C 329 av 17.11.1999, s. 17.
(3) Europaparlamentets uttalelse av 4. september 2001 (EFT C 72 E av 

21.3.2002, s. 32), Rådets felles holdning av 15. april 2002 (EFT C 145 E av 
18.6.2002, s. 85) og europaparlamentsbeslutning av 4. juli 2002 (ennå ikke 
kunngjort i EFT). Rådsbeslutning av 14. november 2002.

(4) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1, utgjør referanserammen for bestemmelsene i 
denne forordning.

(5) EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2002 (EFT L 6 av 10.1.2002, s. 3)
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8) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av denne forordning, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 
den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(1).

9) Kommisjonen har rådspurt Komiteen for 
statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mål

1.  Formålet med denne forordning er å fastsette en ramme 
for utarbeiding av fellesskapsstatistikker for produksjon, 
gjenvinning og disponering av avfall.

2.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal, innenfor sine 
respektive ansvarsområder, utarbeide fellesskapsstatistikker 
for produksjon, gjenvinning og disponering av avfall, 
unntatt radioaktivt avfall, som allerede er omfattet av annen 
lovgivning.

3.  Statistikkene skal omfatte følgende områder:

a) produksjon av avfall i henhold til vedlegg I,

b) gjenvinning og disponering av avfall i henhold til vedlegg 
II,

c) etter forundersøkelsene i henhold til artikkel 5: import og 
eksport av avfall som det ikke er innsamlet opplysninger om 
i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 1. februar 
1993 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, 
inn i og ut av Det europeiske fellesskap(2), i samsvar med 
vedlegg III.

4.  Ved utarbeidingen av statistikkene skal medlemsstatene 
og Kommisjonen følge den hovedsakelig materialbaserte 
statistikknomenklaturen som er angitt i vedlegg III.

5.  Kommisjonen skal, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 7 nr. 2, utarbeide en sammenligningstabell mellom 
statistikknomenklaturen i vedlegg III og listen over avfall 
innført ved kommisjonsvedtak 2000/532/EF(3).

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «avfall»: ethvert stoff og enhver gjenstand som definert i 
artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 
1975 om avfall(4),

b) «separat innsamlede avfallsgrupper»: husholdningsavfall 
og lignende avfall som er innsamlet i ensartede grupper, 
av offentlige tjenester, ideelle organisasjoner og private 
foretak på området organisert avfallsinnsamling,

c) «resirkulering»: samme definisjon som i artikkel 3 
nr. 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF av 
20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall(5),

d) «gjenvinning»: enhver gjenvinningsform som er oppført i 
vedlegg II B til direktiv 75/442/EØF,

e) «disponering»: enhver disponeringsform som er oppført i 
vedlegg II A til direktiv 75/442/EØF,

f) «gjenvinnings- eller disponeringsanlegg»: et anlegg som 
krever tillatelse eller registrering i henhold til artikkel 9, 10 
eller 11 i direktiv 75/442/EF,

g) «farlig avfall»: ethvert avfall som definert i artikkel 1 nr. 4 
i rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om farlig 
avfall(6),

h) «ikke-farlig avfall»: avfall som ikke omfattes av 
bokstav g),

i) «forbrenning»: varmebehandling av avfall i et 
forbrenningsanlegg som definert i artikkel 3 nr. 4 eller 
et medforbrenningsanlegg som definert i artikkel 3 nr. 5 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 
4. desember 2000 om forbrenning av avfall(7),

j) «fyllplass»: et disponeringssted for avfall som definert i 
artikkel 2 bokstav g) i rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 
1999 om deponering av avfall(8),

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 30 av 6.2.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 av 31.12.2001, s. 1).
(3) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. Vedtaket sist endret ved rådsvedtak 2001/573/

EF (EFT L 203 av 28.7.2001, s. 18).

(4) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
96/350/EF (EFT L 135 av 6.6.1996, s. 32).

(5) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10.
(6) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet sist endret ved direktiv 94/31/EF 

(EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28).
(7) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.
(8) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1.
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k) «avfallsforbrenningsanleggs kapasitet»: den største 
kapasiteten for forbrenning av avfall, i tonn per år eller i 
gigajoule,

l) «avfallsgjenvinningsanleggs kapasitet»: den største 
kapasiteten for gjenvinning av avfall, i tonn per år,

m) «fyllplassers kapasitet»: fyllplassens resterende kapasitet 
(ved utgangen av referanseåret for opplysningene) for 
disponering av avfall i framtiden, målt i kubikkmeter,

n) «andre disponeringsanleggs kapasitet»: anleggets kapasitet 
for disponering av avfall, målt i tonn per år.

Artikkel 3

Innsamling av opplysninger

1.  Medlemsstatene skal, samtidig som de oppfyller de 
krav til kvalitet og nøyaktighet som skal defineres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2, innhente de 
opplysninger som er nødvendige for å spesifisere egenskapene 
oppført i vedlegg I og II, ved hjelp av

– undersøkelser,

– administrative eller andre kilder, for eksempel 
rapporteringsplikt i henhold til Fellesskapets regelverk for 
avfallshåndtering,

– statistiske vurderingsmetoder på grunnlag av prøver eller 
avfallsrelaterte estimatorer, eller

– en kombinasjon av disse metodene.

For å redusere svarbyrden skal de nasjonale myndigheter 
og Kommisjonen, innenfor grensene og vilkårene fastsatt 
av hver medlemsstat og Kommisjonen på deres respektive 
ansvarsområder, ha tilgang til administrative datakilder.

2.  For å redusere den administrative byrden for mindre 
foretak fritas foretak med færre enn ti ansatte for undersøkelsene, 
med mindre de bidrar betydelig til produksjon av avfall.

3.  Medlemsstatene skal framlegge statistiske resultater med 
en inndeling som angitt i vedlegg I og II.

4.  Fritaket nevnt i nr. 2 må være forenlig med deknings- og 
kvalitetsmålene nevnt i avsnitt 7 nr. 1 i vedlegg I og II.

5.  Medlemsstatene skal overføre resultatene, herunder 
fortrolige opplysninger, til Eurostat i et egnet format og innen 
en fastsatt frist etter utløpet av de respektive referanseperiodene 
fastsatt i vedlegg I og II.

6.  Behandlingen av fortrolige opplysninger og overføringen 
av slike opplysninger som fastsatt i nr. 5 skal foregå i samsvar 
med eksisterende fellesskapsbestemmelser om fortrolig 
behandling av statistiske opplysninger.

Artikkel 4

Overgangsperiode

1.  Kommisjonen kan i en overgangsperiode, på anmodning 
fra en medlemsstat og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 
nr. 2, gjøre unntak fra bestemmelsene i avsnitt 5 i vedlegg I 
og II. Denne overgangsperioden skal ikke overstige

a) to år fra denne forordnings ikrafttredelse for framlegging 
av resultater i henhold til avsnitt 8 nr. 1.1, rubrikk 16 
(Tjenester) i vedlegg I og avsnitt 8 nr. 2 i vedlegg II,

b) tre år etter denne forordnings ikrafttredelse for framlegging 
av resultater i henhold til avsnitt 8 nr. 1.1, rubrikk 1 
(Landbruk, jakt og skogbruk) og 2 (Fiske) i vedlegg I.

2.  Unntakene nevnt i nr. 1 kan gjøres for de enkelte 
medlemsstater bare for opplysninger om første referanseår.

3.  Kommisjonen skal utarbeide et program for 
forundersøkelser om avfall fra økonomiske virksomheter som 
nevnt i nr. 1 bokstav b), som medlemsstatene skal iverksette. 
Formålet for forundersøkelsene skal være å utvikle en metodikk 
for å framskaffe regelmessige opplysninger etter prinsippene i 
fellesskapsstatistikkene, som fastsatt i artikkel 10 i forordning 
(EF) nr. 322/97.

Kommisjonen skal finansiere inntil 100 % av kostnadene for 
disse forundersøkelsene. Kommisjonen skal på grunnlag av 
konklusjonene av forundersøkelsene vedta de nødvendige 
gjennomføringstiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 
nr. 2.

Artikkel 5

Import og eksport av avfall

1.  Kommisjonen skal utarbeide et program for 
forundersøkelser av import og eksport av avfall som 
medlemsstatene skal iverksette. Formålet for forundersøkelsene 
skal være å utvikle en metodikk for å framskaffe regelmessige 
opplysninger etter prinsippene i fellesskapsstatistikkene, som 
fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 322/97.

2.  Kommisjonens program for forundersøkelser skal 
samsvare med innholdet i vedlegg I og II, særlig med hensyn til 
avfallsstatistikkenes virkeområde og dekning, avfallskategorier 
for klassifisering av avfall, referanseår og periodisitet, idet det 
tas hensyn til rapporteringsplikten i henhold til forordning 
(EØF) nr. 259/93.
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3.  Kommisjonen skal finansiere inntil 100 % av kostnadene 
for disse forundersøkelsene.

4.  Kommisjonen skal på grunnlag av konklusjonene av 
forundersøkelsene underrette Europaparlamentet og Rådet om 
mulighetene for å samle inn statistikker over virksomhetene 
og egenskapene som omfattes av forundersøkelsene av import 
og eksport av avfall. Kommisjonen skal vedta de nødvendige 
gjennomføringsbestemmelser etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 7 nr. 2.

5.  Forundersøkelsene skal gjennomføres senest innen tre år 
etter denne forordnings ikrafttredelse.

Artikkel 6

Gjennomføringstiltak

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 7 nr. 2. Disse skal omfatte tiltak med hensyn til

a) tilpasning til den økonomiske og tekniske utvikling for 
innsamling og statistisk behandling av opplysninger samt 
behandling og overføring av resultater,

b) tilpasning av spesifikasjonene oppført i vedlegg I, II 
og III,

c) framlegging av resultater i samsvar med artikkel 3 nr. 2, 3 
og 4, idet det tas hensyn til økonomiske strukturer og 
tekniske forhold i medlemsstatene; slike tiltak kan tillate at 
enkelte medlemsstater ikke rapporterer enkelte rubrikker 
i inndelingen, forutsatt at det påvises at virkningen på 
statistikkenes kvalitet er begrenset. I alle tilfeller der det 
gjøres unntak, skal den samlede mengden av avfall for hver 
rubrikk oppført i avsnitt 2 nr. 1 og avsnitt 8 nr. 1 i vedlegg I 
formidles,

d) definisjon av egnede kriterier for kvalitetsvurdering og 
innholdet i kvalitetsrapportene nevnt i avsnitt 7 i vedlegg I 
og II,

e) fastsettelse av egnet format for medlemsstatenes 
overføring av resultater innen to år etter denne forordnings 
ikrafttredelse,

f) utarbeiding av listen over overgangsperioder og unntak som 
er innvilget for medlemsstatene i henhold til artikkel 4,

g) iverksetting av resultatene av forundersøkelsene, som 
nevnt i artikkel 4 nr. 3 og artikkel 5 nr. 1.

Artikkel 7

Komité

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for 
statistikkprogrammet nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, 
Euratom(14).

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.

4.  Kommisjonen skal oversende komiteen nedsatt ved 
direktiv 75/442/EØF utkast til tiltak som den akter å framlegge 
for Komiteen for statistikkprogrammet.

Artikkel 8

Rapport

1.  Innen fem år etter ikrafttredelsen av denne forordning 
og deretter hvert tredje år skal Kommisjonen framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet en rapport om statistikker 
innsamlet i henhold til denne forordning, særlig om deres 
kvalitet og byrden for foretakene.

2.  Innen to år etter ikrafttredelsen av denne forordning skal 
Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet et 
forslag om oppheving av overlappende rapporteringsplikter.

3.  Innen to år etter ikrafttredelsen av denne forordning 
skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og 
Rådet en rapport om framdriften i forundersøkelsene nevnt 
i artikkel 4 nr. 3 og artikkel 5 nr. 1. Om nødvendig skal den 
foreslå endringer i forundersøkelsene, som skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr 2.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 25. november 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX B. BENDTSEN
 President Formann
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VEDLEGG I

PRODUKSJON AV AVFALL

AVSNITT 1

Dekning

Det skal utarbeides statistikker for alle virksomheter som er klassifisert innenfor avsnitt A til Q i NACE Rev. 1. Disse 
avsnittene omfatter alle økonomiske virksomheter.

Dette vedlegg omfatter også følgende:

a) avfall produsert av husholdninger,

b) avfall som oppstår ved gjenvinning og/eller disponering.

AVSNITT 2

Avfallskategorier

1.  Det skal utarbeides statistikker for følgende avfallskategorier:

Liste over avfallskategorier

Rubrikk EAK-statistikk/versjon 2 Farlig/ikke-farlig 
avfall

Kode Beskrivelse

1 01.1 Brukte løsemidler Ikke-farlig

2 01.1 Brukte løsemidler Farlig

3 01.2 Surt, alkalisk eller salt avfall Ikke-farlig

4 01.2 Surt, alkalisk eller salt avfall Farlig

5 01.3 Spilloljer Ikke-farlig

6 01.3 Spilloljer Farlig

7 01.4 Brukte kjemiske katalysatorer Ikke-farlig

8 01.4 Brukte kjemiske katalysatorer Farlig

9 02 Avfall fra kjemiske preparater Ikke-farlig

10 02 Avfall fra kjemiske preparater Farlig

11 03.1 Kjemiske avleiringer og rester Ikke-farlig

12 03.1 Kjemiske avleiringer og rester Farlig

13 03.2 Spillvannslam fra industri Ikke-farlig

14 03.2 Spillvannslam fra industri Farlig

15 05 Avfall fra medisinsk behandling eller 
veterinærbehandling og biologisk avfall

Ikke-farlig

16 05 Avfall fra medisinsk behandling eller 
veterinærbehandling og biologisk avfall

Farlig

17 06 Metallavfall Ikke-farlig

18 06 Metallavfall Farlig
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Liste over avfallskategorier

Rubrikk EAK-statistikk/versjon 2 Farlig/ikke-farlig 
avfall

Kode Beskrivelse

19 07.1 Glassavfall Ikke-farlig

20 07.2 Papir- og pappavfall Ikke-farlig

21 07.3 Gummiavfall Ikke-farlig

22 07.4 Plastavfall Ikke-farlig

23 07.5 Treavfall Ikke-farlig

24 07.6 Tekstilavfall Ikke-farlig

25 07.6 Tekstilavfall Farlig

26 08 Kassert utstyr Ikke-farlig

27 08 Kassert utstyr Farlig

28 08.1 Kasserte kjøretøyer Ikke-farlig

29 08.41 Batterier og akkumulatorer Ikke-farlig

30 08.41 Batterier og akkumulatorer Farlig

31 09 Animalsk og vegetabilsk avfall (unntatt animalsk 
avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler, 
og unntatt dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

32 09.11 Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av 
næringsmidler

Ikke-farlig

33 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

34 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

35 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

36 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

37 11 Alminnelig slam (unntatt oppmudringsmasse) Ikke-farlig

38 11.3 Oppmudringsmasse Ikke-farlig

39 12.1 + 12.2 
12.3 + 12.5

Mineralsk avfall (unntatt forbrenningsavfall, forurenset 
jord og forurenset oppmudringsmasse)

Ikke-farlig

40 12.1 + 12.2 
12.3 + 12.5

Mineralsk avfall (unntatt forbrenningsavfall, forurenset 
jord og forurenset oppmudringsmasse)

Farlig

41 12.4 Forbrenningsavfall Ikke-farlig

42 12.4 Forbrenningsavfall Farlig

43 12.6 Forurenset jord og forurenset oppmudringsmasse Farlig

44 13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall Ikke-farlig

45 13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall Farlig
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2.  I henhold til rapporteringsplikten etter direktiv 94/62/EF skal Kommisjonen utarbeide et program for 
forundersøkelser som medlemsstatene skal iverksette på frivillig basis for å vurdere om det er relevant å ta med 
rubrikker for emballasjeavfall (EAK-statistikk versjon 2) i inndelingen fastsatt i nr. 1. Kommisjonen finansierer 
inntil 100 % av kostnadene ved disse forundersøkelsene. På grunnlag av konklusjonene av disse forundersøkelsene 
vedtar Kommisjonen de nødvendige gjennomføringstiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i denne 
forordning.

AVSNITT 3

Egenskaper

1.  Egenskaper for avfallskategoriene:

 For hver avfallskategori oppført i avsnitt 2 nr. 1 skal det samles inn opplysninger om mengden av produsert 
avfall.

2.  Regionale egenskaper:

 Befolkning eller boliger som omfattes av en innsamlingsordning for blandet husholdningsavfall eller lignende 
(NUTS 2-nivå).

AVSNITT 4

Rapporteringsenhet

1.  Rapporteringsenheten som skal brukes for alle avfallskategorier, er 1 000 tonn (normalt) vått avfall. For avfall 
kategorisert som «slam» skal det dessuten oppgis et tall for tørrstoff.

2.  Rapporteringsenheten for regionale egenskaper er prosentdelen av befolkning eller boliger.

AVSNITT 5

Første referanseår og periodisitet

1. Første referanseår er annet kalenderår etter denne forordnings ikrafttredelse.

2.  Medlemsstatene skal framlegge opplysninger annethvert år etter første referanseår.

AVSNITT 6

Overføring av resultater til Eurostat

Resultatene skal overføres innen 18 måneder etter referanseårets utløp.

AVSNITT 7

Rapport om statistikkenes dekning og kvalitet

1.  For hver rubrikk oppført i avsnitt 8 (virksomheter og husholdninger) angir medlemsstatene hvor stor prosentdel 
den innsamlede statistikken utgjør av det samlede avfallet i den aktuelle rubrikk. Minstekravet til dekning defineres 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i denne forordning.

2.  Medlemsstatene framlegger en kvalitetsrapport der det angis presisjonsgrad for de innsamlede opplysningene. Det 
gis en beskrivelse av estimater, omgrupperinger eller utelatelser samt hvordan disse framgangsmåtene påvirker 
fordelingen av avfallskategoriene, som angitt i avsnitt 2 nr. 1, etter økonomiske virksomheter og husholdninger, 
som nevnt i avsnitt 8.

3.  Kommisjonen tar med deknings- og kvalitetsrapportene i rapporten omhandlet i artikkel 8 i denne forordning.

AVSNITT 8

Framlegging av resultater

1.  Resultatene for egenskapene oppført i avsnitt 3 nr. 1 skal framlegges for
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1.1. følgende avsnitt, inndelinger, grupper og klasser i NACE Rev. 1:

Rubrikk
NACE Rev.1.1-

kode
Beskrivelse

1 A Landbruk, jakt og skogbruk

2 B Fiske

3 C Bryting og utvinning

4 DA Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk

5 DB+DC Produksjon av tekstiler og tekstilvarer + produksjon av lær og lærvarer

6 DD Produksjon av trelast og trevarer

7 DE Produksjon av papirmasse, papir og papirvarer, forlagsvirksomhet og 
grafisk produksjon

8 DF Produksjon av kull- og petroleumsprodukter og kjernebrensel

9 DG+DH Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter, kunstfibrer + 
produksjon av gummi- og plastprodukter

10 DI Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter

11 DJ Produksjon av metaller og metallvarer

12 DK+DL+DM Produksjon av maskiner og utstyr + produksjon av elektrisk og optisk 
utstyr + produksjon av transportutstyr

13 DN Produksjon ellers

Unntatt 37

14 E Elektrisitets-, gass- og vannforsyning

15 F Bygge- og anleggsvirksomhet

16 G–Q Tjenester:

Unntatt 90 og 
51.57

Engros- og detaljhandel, reparasjon av motorkjøretøyer, motorsykler, 
husholdningsvarer og varer til personlig bruk + hoteller og restauranter 
+ transport, lagring og kommunikasjon + finansiell tjenesteyting + 
fast eiendom, utleie og forretningsmessig tjenesteyting + offentlig 
administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig 
forvaltning + undervisning + helse- og sosialtjenester + kollektiv, sosial 
og personlig tjenesteyting ellers + lønnet arbeid i private husholdninger 
+ internasjonale organer og organisasjoner

17 37 Gjenvinning

18 51.57 Engroshandel med avfall og skrap

19 90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet o.l.
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1.2. husholdninger

20 Husholdningsavfall

2.  For økonomiske virksomheter er statistiske enheter lokale enheter eller bransjeenheter som definert i rådsforordning 
(EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993 om de statistiske enheter til observasjon og analyse av produksjonssystemet i 
Fellesskapet(1), etter hver medlemsstats statistikksystem.

 I kvalitetsrapporten som skal utarbeides i henhold til avsnitt 7, skal det tas med en beskrivelse av hvordan den 
valgte statistiske enheten påvirker fordelingen av opplysninger etter grupperingene i NACE Rev. 1.

________

(1) EFT L 76 av 30.3.1993, s. 2. Forordningen endret ved tiltredelsesakten av 1994.
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VEDLEGG II

GJENVINNING OG DISPONERING AV AVFALL

AVSNITT 1

Dekning

1.  Det skal utarbeides statistikker for alle gjenvinnings- og disponeringsanlegg som utfører noen av prosessene nevnt 
i avsnitt 8 nr. 2, og som tilhører eller inngår i den økonomiske virksomhet i henhold til gruppene i NACE Rev. 1, 
som nevnt i vedlegg I avsnitt 8 nr. 1.1.

2.  Anlegg hvis avfallshåndtering er begrenset til resirkulering av avfall på stedet der avfallet ble produsert, omfattes 
ikke av dette vedlegg.

AVSNITT 2

Avfallskategorier

Listen over avfallskategorier som det skal utarbeides statistikker for etter hver gjenvinnings- eller disponeringsprosess 
som nevnt i avsnitt 8 nr. 2, er som følger:

Forbrenning

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

1 01 + 02 + 03 Kjemisk avfall unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Ikke-farlig

2 01 + 02 + 03 Kjemisk avfall unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Farlig

3 01.3 Spilloljer Ikke-farlig

4 01.3 Spilloljer Farlig

5 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall

Ikke-farlig

6 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall

Farlig

7 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

8 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

9 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

10 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

11 06 + Annet avfall

(metallholdig avfall + ikke-metallholdig avfall + kassert 
utstyr + animalsk og vegetabilsk avfall + mineralsk avfall + 
herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

07 +

08 +

09 +

12 +

13
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Forbrenning

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

12 06 + Annet avfall

(metallholdig avfall + ikke-metallholdig avfall + kassert 
utstyr + animalsk og vegetabilsk avfall + mineralsk avfall + 
herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig

07 +

08 +

09 +

12 +

13

Gjenvinning

(unntatt energiutvinning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

1 01.3 Spilloljer Ikke-farlig

2 01.3 Spilloljer Farlig

3 06 Metallholdig avfall Ikke-farlig

4 06 Metallholdig avfall Farlig

5 07.1 Glassavfall Ikke-farlig

6 07.2 Papir- og pappavfall Ikke-farlig

7 07.3 Gummiavfall Ikke-farlig

8 07.4 Plastavfall Ikke-farlig

9 07.5 Treavfall Ikke-farlig

10 07.6 Tekstilavfall Ikke-farlig

11 07.6 Tekstilavfall Farlig

12 09 Animalsk og vegetabilsk avfall

(unntatt animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding 
av næringsmidler, og unntatt dyreavføring, dyreurin og 
husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

13 09.11 Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av 
næringsmidler

Ikke-farlig

14 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

15 12 Mineralsk avfall Ikke-farlig
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Gjenvinning

(unntatt energiutvinning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

16 12 Mineralsk avfall Farlig

17 01 + 02 + 
03 + 05 + 
08 + 10 + 11 
+ 13

Annet avfall, unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall + avfall fra medisinsk 
behandling eller veterinærbehandling og biologisk avfall + 
kassert utstyr + blandet alminnelig avfall + alminnelig slam 
+ herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

18 01 + 02 + 
03 + 05 + 
08 + 10 + 11 
+ 13

Annet avfall, unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall + avfall fra medisinsk 
behandling eller veterinærbehandling og biologisk avfall + 
kassert utstyr + blandet alminnelig avfall + alminnelig slam 
+ herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig

Disponering (unntatt forbrenning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2

Farlig/ikke-farlig 
avfall

Kode Beskrivelse

1 01 + 02 + 
03

Kjemisk avfall, unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Ikke-farlig

2 01 + 02 + 
03

Kjemisk avfall, unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Farlig

3 01.3 Spilloljer Ikke-farlig

4 01.3 Spilloljer Farlig

5 09 Animalsk og vegetabilsk avfall

(unntatt animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding 
av næringsmidler, og unntatt dyreavføring, dyreurin og 
husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

6 09.11 Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av 
næringsmidler

Ikke-farlig

7 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

8 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

9 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig
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Disponering (unntatt forbrenning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2

Farlig/ikke-farlig 
avfall

Kode Beskrivelse

10 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

11 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

12 12 Mineralsk avfall Ikke-farlig

13 12 Mineralsk avfall Farlig

14 05 + 06 + 07 
+ 08 + 13

Annet avfall

(avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall + metallholdig avfall + ikke-metallholdig 
avfall + kassert utstyr + herdet, stabilisert eller forglasset 
avfall)

Ikke-farlig

15 05 + 06 + 07 
+ 08 + 13

Annet avfall

(avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall + metallholdig avfall + ikke-metallholdig 
avfall + kassert utstyr + herdet, stabilisert eller forglasset 
avfall)

Farlig

AVSNITT 3

Egenskaper

De egenskapene som det skal utarbeides statistikker for gjenvinnings- og disponeringsprosesser for i henhold til 
avsnitt 8 nr. 2, er oppført i tabellen nedenfor.

Antall og kapasitet for gjenvinnings- og disponeringsprosesser etter region

Rubrikk Beskrivelse

1 Antall anlegg, på NUTS 2-nivå

2 Kapasitet i enheter etter prosesser, på NUTS 2-nivå

Avfall behandlet per gjenvinnings- og disponeringsprosess, herunder import

3 Samlet mengde avfall behandlet, etter prosesspesifikke avfallskategorier oppført i avsnitt 2, unntatt 
resirkulering av avfall på stedet der avfallet ble produsert, på NUTS 1-nivå

AVSNITT 4

Rapporteringsenhet

Rapporteringsenheten som skal brukes for alle avfallskategorier, er 1 000 tonn (normalt) vått avfall. For avfall 
kategorisert som «slam» skal det dessuten oppgis et tall for tørrstoff.

AVSNITT 5

Første referanseår og periodisitet

1.  Første referanseår er annet kalenderår etter denne forordnings ikrafttredelse.
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2.  Etter første referanseår skal medlemsstatene framlegge opplysninger annethvert år for anleggene nevnt i avsnitt 8 
nr. 2.

AVSNITT 6

Overføring av resultater til Eurostat

Resultatene skal overføres innen 18 måneder etter referanseårets utløp.

AVSNITT 7

Rapport om statistikkenes dekning og kvalitet

1.  For egenskapene oppført i avsnitt 3, og for hver rubrikk for gjenvinnings- og disponeringsprosessene oppført i 
avsnitt 8 nr. 2, angir medlemsstatene hvor stor prosentdel den innsamlede statistikken utgjør av det samlede avfallet 
under den aktuelle rubrikken. Minstekravet til dekning defineres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i 
denne forordning.

2.  For egenskapene oppført i avsnitt 3 framlegger medlemsstatene en kvalitetsrapport der det angis presisjonsgrad for 
de innsamlede opplysningene.

3.  Kommisjonen tar med deknings- og kvalitetsrapportene i rapporten omhandlet i artikkel 8 i denne forordning.

AVSNITT 8

Framlegging av resultater

1.  Det skal framlegges resultater for hver rubrikk for gjenvinnings- og disponeringsprosessene oppført i avsnitt 8 
nr. 2, etter egenskapene oppført i avsnitt 3.

2.  Liste over gjenvinnings- og disponeringsprosesser; kodene viser til kodene i vedleggene til direktiv 75/442/EØF:

Rubrikk Kode Gjenvinnings- og disponeringsformer

Forbrenning

1 R1 Bruk i hovedsak som brennstoff eller annen energikilde

2 D10 Forbrenning på land

Gjenvinning (unntatt energiutvinning)

3 R2 + Gjenvinning eller regenerering av løsemidler

R3 + Ombruk eller gjenvinning av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler 
(herunder kompostering og andre former for biologisk omdanning)

R4 + Ombruk eller gjenvinning av metaller og av metallforbindelser

R5 + Ombruk eller gjenvinning av andre uorganiske materialer

R6 + Regenerering av syrer eller baser

R7 + Gjenvinning av produkter som brukes til å fange opp forurensende stoffer

R8 + Gjenvinning av produkter fra katalysatorer

R9 + Regenerering eller annen ombruk av olje

R10 + Spredning på jordbunnen til fordel for landbruket eller det økologiske system

R11 Bruk av avfall fra en av gjenvinningsformene nevnt under kode R1-R10
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Rubrikk Kode Gjenvinnings- og disponeringsformer

Disponering

4 D1 + Deponering på eller i jorden (f.eks. på fyllplasser osv.)

D3 + Innpumping i dypere lag (f.eks. innpumping av pumpbart avfall i borehull, 
saltdomer eller naturlige geologiske sprekker osv.)

D4 + Lagunering (f.eks. tømming av flytende avfall eller slam i borehull, dammer 
eller laguner osv.)

D5 + Deponering på spesielt tilrettelagt fyllplass (f.eks. plassering i atskilte fôrede 
hulrom som er tildekket og isolert fra hverandre og fra miljøet osv.)

D12 Permanent lagring (f.eks. plassering av beholdere i gruver osv.)

5 D2 + Behandling i jordmiljø (f.eks. biologisk nedbrytning av flytende avfall eller 
slam i jordbunnen osv.)

D6 + Utslipp i det akvatiske miljø, unntatt dumping

D7 Dumping, herunder nedgraving i havbunnen

3.  Kommisjonen utarbeider et program for forundersøkelser som medlemsstatene iverksetter på frivillig basis. 
Forundersøkelsene skal vurdere relevansen av og muligheten for å framskaffe opplysninger om mengdene av 
avfall som forbehandles, som definert i vedlegg II A og II B til direktiv 75/442/EØF. Kommisjonen finansierer 
inntil 100 % av kostnadene ved disse forundersøkelsene. På grunnlag av konklusjonene av disse forundersøkelsene 
vedtar Kommisjonen de nødvendige gjennomføringstiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i denne 
forordning.

4.  Statistiske enheter er lokale enheter eller bransjeenheter som definert i rådsforordning (EØF) nr. 696/93, etter hver 
medlemsstats statistikksystem.

 I kvalitetsrapporten som skal utarbeides i henhold til avsnitt 7, skal det tas med en beskrivelse av hvordan den 
valgte statistiske enheten påvirker fordelingen av opplysninger etter grupperingene i NACE Rev. 1.
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VEDLEGG III

NOMENKLATUR FOR AVFALLSSTATISTIKK

som nevnt i vedlegg I avsnitt 2 nr. 1, og vedlegg II avsnitt 2 i EAK-statistikk versjon 2 (hovedsakelig 
materialbasert nomenklatur for avfallsstatistikk)

01  avfall fra kjemiske forbindelser

 01.1  Brukte løsemidler

 01.11  Halogenerte brukte løsemidler

 1  Farlig

vandige løsemiddelblandinger som inneholder halogener

klorfluorkarboner

avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase

halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

organiske halogenerte løsemidler, vaskevæsker og morluter

andre halogenerte løsemidler

andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

slam som inneholder halogenerte løsemidler

slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

 01.12  Ikke-halogenerte brukte løsemidler

 0  Ikke-farlig

avfall fra løsemiddelekstraksjon

 1  Farlig

vandige løsemiddelblandinger uten halogener

andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

andre løsemidler og løsemiddelblandinger

slam som inneholder andre løsemidler

slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler

slam eller fast avfall uten halogenerte løsemidler

løsemiddelblandinger eller organiske væsker uten halogenerte løsemidler

løsemidler

løsemidler og løsemiddelblandinger uten halogenerte løsemidler

 01.2  Surt, alkalisk eller saltholdig avfall

 01.21  Surt avfall

 0  Ikke-farlig

ikke-cyanidisk avfall som ikke inneholder krom

syrer
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 1  Farlig

sure beisløsninger

syrer som ikke er spesifisert andre steder

blekebad og bleke-/fikserbad

ikke-cyanidisk avfall som inneholder krom

elektrolytt fra batterier og akkumulatorer

fikserbad

saltsyre

salpetersyre og salpetersyrling

fosforsyre og fosforsyrling

svovelsyre

svovelsyre og svovelsyrling

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 01.22  Alkalisk avfall

 0  Ikke-farlig

alkalisk avfall

 1  Farlig

baser som ikke er spesifisert andre steder

ammoniakk

kalsiumhydroksid

cyanidisk (alkalisk) avfall som inneholder andre tungmetaller enn krom

cyanidisk (alkalisk) avfall uten tungmetaller

metallhydroksidslam og annet slam fra metallutfellingsprosesser

soda

løsemiddelbaserte framkallingsvæsker

cyanidholdig avfall

avfall som ikke er spesifisert andre steder

vannbaserte framkallingsvæsker med aktivator

vannbaserte framkallingsvæsker for offset-plater

 01.23  Saltløsninger

 0  Ikke-farlig

saltløsninger som inneholder sulfater, sulfitter eller sulfider

saltløsninger som inneholder klorider, fluorider eller andre halogenider

saltløsninger som inneholder fosfater og beslektede faste salter

saltløsninger som inneholder nitrater og beslektede forbindelser

 1  Farlig

avfall fra elektrolyseraffinering
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 01.24  Annet saltholdig avfall

 0  Ikke-farlig

baryttholdig slam og boreavfall

karbonater

kloridholdig slam og boreavfall

metalloksider

fosfater og beslektede faste salter

salter og saltløsninger som inneholder organiske forbindelser

slam fra kobberhydrometallurgi

faste salter som inneholder ammonium

faste salter som inneholder klorider, fluorider eller andre halogenider

faste salter som inneholder nitrider (nitrometalliske)

faste salter som inneholder sulfater, sulfitter eller sulfider

svovelholdig avfall

avfall fra behandling av kaliumkarbonat og mineralsalter

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

metalliske salter

annet avfall

fosfateringsslam

saltslagg fra sekundærproduksjon

salter og saltløsninger som inneholder cyanider

slam fra sinkhydrometallurgi (herunder jarositt og goethitt)

avfall fra behandling av saltslagg og svart dross fra sekundærproduksjon

arsenholdig avfall

kvikksølvholdig avfall

avfall som inneholder andre tungmetaller

 01.3  Brukte oljer

 01.31  Brukte motoroljer

 1  Farlig

klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

andre motoroljer, giroljer og smøreoljer

 01.32  Andre brukte oljer

 0  Ikke-farlig

oljeholdig borevæske og boreavfall

avsaltingsslam
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slam fra utstyr og vedlikeholdsarbeid

slam fra sliping og finsliping

slam fra polering

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

alkylsyreslam

bremsevæsker

klorerte emulsjoner

mineralske hydrauliske oljer

hydrauliske oljer som inneholder PCB eller PCT

isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre væsker som inneholder PCB eller PCT

bearbeidingsslam

mineralske isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

ikke-klorerte emulsjoner

ikke-klorerte hydrauliske oljer (unntatt emulsjoner)

ikke-klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre ikke-klorerte væsker

oljeavfall som ikke er spesifisert andre steder

andre klorerte hydrauliske oljer (unntatt emulsjoner)

andre klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre klorerte væsker

andre hydrauliske oljer

voks- og fettavfall

syntetiske isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre syntetiske væsker

syntetiske bearbeidingsoljer

bunnslam fra tanker

brukte bearbeidingsemulsjoner som inneholder halogener

brukte bearbeidingsemulsjoner uten halogener

brukte bearbeidingsoljer som inneholder halogener (ikke i form av emulsjon)

brukte bearbeidingsoljer uten halogener (ikke i form av emulsjon)

 01.4  Brukte kjemiske katalysatorer

 01.41  Brukte kjemiske katalysatorer

 0  Ikke-farlig

andre brukte katalysatorer

brukte katalysatorer med edelmetaller

brukte katalysatorer, f.eks. fra NOx-vasking

brukte katalysatorer, f.eks. fra fjerning av NOx
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02  Avfall fra kjemiske preparater

 02.1  Kjemisk avfall som ikke oppfyller spesifikasjonene

 02.11  Avfall fra landbrukskjemiske produkter

 1  Farlig

landbrukskjemisk avfall

uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider

plantevernmidler

 02.12  Ubrukte medisiner

 0  Ikke-farlig

kasserte kjemikalier og medisiner

medisiner

 02.13  Avfall fra maling, lakk, trykkfarger og klebemidler

 0  Ikke-farlig

vandig flytende avfall som inneholder trykkfarger

vandig flytende avfall som inneholder klebemidler og tetningsmasse

vandig slam som inneholder klebemidler og tetningsmasse

vandig slam som inneholder trykkfarger

vandig slam som inneholder maling eller lakk

vandige suspensjoner som inneholder maling eller lakk

tørket trykkfarge

fargestoffer og pigmenter

herdede klebemidler og tetningsmasse

herdede malinger og lakker

pulverbaserte malinger

avfall fra pulverbaserte beleggingsprodukter

maling- eller lakkfjerneravfall

avfall fra vannbaserte trykkfarger

avfall fra vannbaserte malinger og lakker

toneravfall (herunder kassetter)

avfall fra vannbaserte klebemidler og tetningsmasse

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

avfall fra klebemidler og tetningsmasse som inneholder halogenerte løsemidler

avfall fra klebemidler og tetningsmasse uten halogenerte løsemidler

trykkfargeslam som inneholder halogenerte løsemidler

trykkfargeslam uten halogenerte løsemidler

maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser
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maling- eller lakkfjerningsslam som inneholder halogenerte løsemidler

maling- eller lakkfjerningsslam uten halogenerte løsemidler

avfall fra klebemidler og tetningsmasse som inneholder halogenerte løsemidler

avfall fra klebemidler og tetningsmasse uten halogenerte løsemidler

trykkfargeavfall som inneholder halogenerte løsemidler

trykkfargeavfall uten halogenerte løsemidler

maling- og lakkavfall som inneholder halogenerte løsemidler

maling- og lakkavfall uten halogenerte løsemidler

 02.14  Annet avfall fra kjemiske preparater

 0  Ikke-farlig

aerosoler

blekeslam fra hypokloritt- og klorprosesser

blekeslam fra andre blekeprosesser

vaskemidler

industrigasser i høytrykksbeholdere, lavtrykksgassflasker og beholdere for industrielle 
aerosoler (herunder haloner)

fotografiske filmer og papir som inneholder sølv eller sølvforbindelser

avfall fra kjemisk behandling

avfall fra kjemiske nitrogenprosesser og kunstgjødselproduksjon

avfall fra konserveringsmidler

avfall fra produksjon av silisium og silisiumderivater

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler

klororganiske treimpregneringsmidler

metallorganiske treimpregneringsmidler

uorganiske treimpregneringsmidler

kvikksølvholdig slam

kasserte kjemikalier

fotografiske kjemikalier

 02.2  Ubrukte eksplosive varer

 02.21  Avfall fra eksplosive varer og fyrverkeriprodukter

 1  Farlig

fyrverkeriavfall

annet avfall fra eksplosive varer
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 02.22  Ammunisjonsavfall

 1  Farlig

ammunisjonsavfall

 02.3  Blandet kjemisk avfall

 02.31  Små mengder blandet kjemisk avfall

 0  Ikke-farlig

annet avfall som inneholder uorganiske kjemiske produkter, f. eks. laboratoriekjemikalier 
ikke spesifisert andre steder, pulver til brannslokkingsapparater

annet avfall som inneholder organiske kjemiske produkter, f. eks. laboratoriekjemikalier ikke 
spesifisert andre steder

 02.32  Kjemisk avfall blandet for behandling

 0  Ikke-farlig

forhåndsblandet avfall for disponering

 02.33  Emballasje forurenset av farlige stoffer

03  Annet kjemisk avfall

 03.1  Kjemiske avleiringer og rester

 03.11  Tjære og annet karbonholdig avfall

 0  Ikke-farlig

asfalt

avfall som ikke er spesifisert andre steder

karbonstøv

anoderester

avfall fra anodeproduksjon for vandige elektrolyseprosesser

 1  Farlig

syreholdig tjære

annen tjære

tjære og annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder

 03.12  Slam fra olje/vann-emulsjoner

 1  Farlig

bunnoljer fra fart på innlands vannveier

bunnoljer fra moloavløp

avsaltingsslam eller -emulsjoner

slam fra oljeutskillere

slam fra olje/vann-separatorer

fast avfall fra olje/vann-separatorer

andre emulsjoner

avfall fra rengjøring av sjøtransporttanker som inneholder kjemikalier

avfall fra rengjøring av transporttanker for vei og jernbane som inneholder kjemikalier

avfall fra rengjøring av lagringstanker som inneholder kjemikalier
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 03.13  Avfall fra kjemiske reaksjoner

 0  Ikke-farlig

bunnfall og grønnlutslam (fra behandling av svartlut)

kromholdig garvevæske

garvevæske uten krom

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

vandige vaskevæsker og morluter

halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

ikke-forglasset fast fase

andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

 03.14  Brukte filtrerings- og absorpsjonsmaterialer

 0  Ikke-farlig

avkarboneringsslam

brukt aktivkull

mettede eller brukte ionebytterharpikser

løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

 1  Farlig

aktivkull brukt til klorproduksjon

filterkaker fra behandling av avgasser

halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

andre filterkaker og brukte absorbenter

mettede eller brukte ionebytterharpikser

løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

brukt aktivkull

brukte filtreringsleirer

 03.2  Slam fra behandling av spillvann fra industri

03.21  Slam fra industriprosesser og behandling av spillvann

 0  Ikke-farlig

slam fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall

slam fra anaerob behandling av kommunalt avfall og lignende avfall

avsvertingsslam fra returpapir

sigevann fra fyllplasser

kromholdig slam

slam uten krom 

slam fra behandling av avløpsvann på stedet

slam som ikke er spesifisert andre steder

avfall som ikke er spesifisert andre steder
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 03.22  Slam som inneholder hydrokarboner

 0  Ikke-farlig

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

vandig flytende avfall fra regenerering av olje

vandige vaskevæsker

avfall fra dampavfetting

avfall fra rengjøring av sjøtransporttanker som inneholder olje

avfall fra rengjøring av transporttanker for vei og jernbane som inneholder olje

avfall fra rengjøring av lagringstanker som inneholder olje

blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering

04  Radioaktivt avfall

04.1  Atomavfall

 04.11  Atomavfall

04.2  Brukte ioniseringskilder

 04.21  Brukte ioniseringskilder

04.3  Utstyr og produkter forurenset av radioaktivitet

 04.31  Utstyr og produkter forurenset av radioaktivitet

04.4  Jord forurenset av radioaktivitet

 04.41  Jord forurenset av radioaktivitet

05  Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og biologisk avfall

05.1  Smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling

 05.11  Smittefarlig avfall fra medisinsk behandling

 0  Ikke-farlig

kroppsdeler og organer, herunder blodposer og blodreserver

1 Farlig

avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av 
infeksjoner

 05.12  Smittefarlig avfall fra veterinærbehandling

 0  Ikke-farlig

skarpe og spisse gjenstander

 05.2  Ikke-smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling

05.21  Ikke-smittefarlig avfall fra medisinsk behandling

05.22  Ikke-smittefarlig avfall fra veterinærbehandling
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05.3  Genteknologiavfall

05.31  Genteknologiavfall

 1  Farlig

avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av 
infeksjoner

06  Metallavfall

06.1  Jernholdig metallavfall

  06.11  Jernholdig metallavfall

   0  Ikke-farlig

kasserte former

filspon og dreiespon av ferrometaller

andre partikler av ferrometaller

jern og stål

jernholdige materialer utskilt fra bunnaske

 06.2  Ikke-jernholdig metallavfall

  06.21  Edelmetallavfall

   1  Farlig

   avfall som inneholder sølv fra behandling på stedet av fotografisk avfall

  06.22  Avfall fra aluminiumsemballasje

  06.23  Annet aluminiumsavfall

   0  Ikke-farlig

    aluminium

  06.24  Kobberavfall

   0  Ikke-farlig

    kobber, bronse, messing

    kabler

  06.25  Blyavfall

   0  Ikke-farlig

    bly

  06.26  Annet metallavfall

   0  Ikke-farlig

filspon og dreiespon av ikke-jernholdige metaller

andre ikke-jernholdige metallpartikler

sink

tinn



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/246 23.11.2006

 06.3  Blandet metallavfall

  06.31  Blandet metallemballasje

   0  Ikke-farlig

metallemballasje

metall i små deler (hermetikkbokser osv.)

annet metall

  06.32  Annet blandet metallavfall

   0  Ikke-farlig

avfall som ikke er spesifisert andre steder

blandet metall

07  Ikke-metallholdig avfall

 07.1  Glassavfall

  07.11  Glassemballasje

   0  Ikke-farlig

    glass

  07.12  Annet glassavfall

   0  Ikke-farlig

glassavfall

glass

 07.2  Papir- og pappavfall

  07.21  Avfall fra papir- og pappemballasje

   0  Ikke-farlig

    papir og papp

  07.22  Emballasje av komposittpapp

  07.23  Annet papir- og pappavfall

   0  Ikke-farlig

papir- og fiberslam

avfall som ikke er spesifisert andre steder

papir og papp

 07.3  Gummiavfall

  07.31  Brukte dekk

   0  Ikke-farlig

    brukte dekk

  07.32  Annet gummiavfall

 07.4  Plastavfall

  07.41  Avfall fra plastemballasje

   0  Ikke-farlig

    plast
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  07.42  Annet plastavfall

   0  Ikke-farlig

    plastavfall (unntatt emballasje)

plastpartikler

avfall fra plastbehandlingsindustri

plast

plastavfall i små deler

annen plast

 07.5  Treavfall

  07.51  Treemballasje

   0  Ikke-farlig

    tre

  07.52  Sagflis og spon

   0  Ikke-farlig

    sagflis

    spon, kapp, tre, sponplater og finér

  07.53  Annet treavfall

   0  Ikke-farlig

bark- og korkavfall

bark

tre

 07.6  Tekstilavfall

  07.61  Brukte klær

  07.62  Diverse tekstilavfall

   0  Ikke-farlig

absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy

klær

ikke-halogenert avfall fra beredning og ferdigbehandling

tekstiler

avfall fra komposittmaterialer (impregnerte tekstiler, elastomer, plastomer)

avfall fra blandede bearbeidede tekstilfibrer

avfall fra bearbeidede tekstilfibrer av hovedsakelig animalsk opprinnelse

avfall fra bearbeidede tekstilfibrer av hovedsakelig kunstig eller syntetisk opprinnelse

avfall fra bearbeidede tekstilfibrer av hovedsakelig vegetabilsk opprinnelse

avfall fra ubearbeidede tekstilfibrer blandet før spinning og veving

avfall fra ubearbeidede tekstilfibrer og andre naturlige fiberstoffer av hovedsakelig 
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vegetabilsk opprinnelse

avfall fra ubearbeidede tekstilfibrer av hovedsakelig kunstig eller syntetisk opprinnelse

avfall fra ubearbeidede tekstilfibrer av hovedsakelig animalsk opprinnelse

   1  Farlig

    halogenert avfall fra beredning og ferdigbehandling

  07.63  Læravfall

   0  Ikke-farlig

kromholdig avfall fra garvet lær (blåspalting, skav, avskjær, poleringsstøv)

avfall fra beredning og ferdigbehandling

avfall som ikke er spesifisert andre steder

08  Kassert utstyr

 08.1  Kasserte kjøretøyer

  08.11  Kasserte privatbiler

   0  Ikke-farlig

    kasserte kjøretøyer

  08.12  Andre kasserte kjøretøyer

   0  Ikke-farlig

    kasserte kjøretøyer

 08.2  Kassert elektrisk og elektronisk utstyr

  08.21  Kassert større husholdningsutstyr

  08.22  Kassert mindre husholdningsutstyr

  08.23  Annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr

   0  Ikke-farlig

engangskameraer med batterier 

engangskameraer uten batterier

annet kassert elektronisk utstyr (f.eks. trykte kretskort)

elektronisk utstyr (f.eks. trykte kretskort)

 08.3  Voluminøst husholdningsutstyr

  08.31  Voluminøst husholdningsutstyr

 08.4  Kasserte deler av maskiner og utstyr

  08.41  Batterier og akkumulatorer

   0  Ikke-farlig

alkaliske batterier

andre batterier og akkumulatorer

batterier
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   1  Farlig

transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB eller PCT

blybatterier

Ni-Cd-batterier

tørrelementer med kvikksølv

  08.42  Brukte katalysatorer

   0  Ikke-farlig

edelmetallholdige katalysatorer fjernet fra kjøretøyer

andre katalysatorer fjernet fra kjøretøyer

  08.43  Andre kasserte deler av maskiner og utstyr

   0  Ikke-farlig

avfall som ikke er spesifisert andre steder

utstyr som inneholder klorfluorkarboner

annet kassert utstyr

utstyr som inneholder klorfluorkarboner

   1  Farlig

    lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall

09  Animalsk og vegetabilsk avfall

 09.1  Avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler

  09.11  Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler

   0  Ikke-farlig

avfall fra dyrevev

slam fra vasking og rengjøring

avfall fra skaving og spalting

avfall fra kalkluting

organiske stoffer av naturprodukter (for eksempel fett, voks)

  09.12  Vegetabilsk avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler

   0  Ikke-farlig

slam fra vasking og rengjøring

avfall fra plantevev

slam fra vasking, rengjøring, skrelling, sentrifugering og separering

materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding

avfall som ikke er spesifisert andre steder

avfall fra vasking, rengjøring og mekanisk reduksjon av råvarer

slam fra behandling av avløpsvann på stedet
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  09.13  Blandet avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler

   0  Ikke-farlig

materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding

olje og fett

biologisk nedbrytbart kjøkkenavfall (herunder stekeolje og storkjøkkenavfall)

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 09.2  Grønt avfall

  09.21  Grønt avfall

   0  Ikke-farlig

avfall fra skogbruk

komposterbart avfall

 09.3  Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel

  09.31  Bløtgjødsel og dyreurin

   0  Ikke-farlig

dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel (herunder forurenset halm), avløpsvann, innsamlet 
separat og behandlet eksternt

10  Blandet alminnelig avfall

 10.1  Husholdningsavfall og lignende

  10.11  Husholdningsavfall

   0  Ikke-farlig

    blandet kommunalt avfall

  10.12  Avfall fra gaterengjøring

   0  Ikke-farlig

    torgavfall

    rester fra gaterengjøring

 10.2  Blandede og udifferensierte materialer

  10.21  Blandet emballasje

   0  Ikke-farlig

    blandet

  10.22  Andre blandede og udifferensierte materialer

   0  Ikke-farlig

vandig flytende avfall fra herding av forglasset avfall

emballasje av komposittmateriale

uorganiske partier som ikke oppfyller spesifikasjonene

organiske partier som ikke oppfyller spesifikasjonene

annet uorganisk avfall med metaller som ikke er spesifisert andre steder

fotografisk film og papir uten sølv eller sølvforbindelser
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fast avfall fra skipslaster

brukt sand fra sandblåsing

avfall som ikke er spesifisert andre steder

avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging 
av infeksjoner

avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging 
av infeksjoner (f.eks. forbindinger, gipsbandasjer, sengetøy, klær til engangsbruk, bleier)

sveiseavfall

 10.3  Sorteringsrester

  10.31  Avfall fra opphogging av kjøretøyer

   0  Ikke-farlig

    lette deler fra opphogging av kjøretøyer

  10.32  Andre sorteringsrester

   0  Ikke-farlig

rester fra gjenvinning av papir og papp

rester fra opphogging

ikke-kompostert del av kommunalt avfall og lignende avfall

ikke-kompostert del av animalsk og vegetabilsk avfall

kompost som ikke oppfyller spesifikasjonene

avfall som ikke er spesifisert andre steder

ristgods

11  Alminnelig slam

 11.1  Slam fra behandling av avløpsvann

  11.11  Slam fra behandling av offentlig kloakkvann

   0  Ikke-farlig

    slam fra behandling av avløpsvann fra byområder

  11.12  Biologisk nedbrytbart slam fra behandling av annet avløpsvann

   0  Ikke-farlig

slam fra behandling av avløpsvann på stedet

avfall fra kjølekolonner

avfall som ikke er spesifisert andre steder

slam fra behandling av spillvann fra industri

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 11.2  Slam fra rensing av drikkevann og vann til industriell bruk

  11.21  Slam fra rensing av drikkevann og vann til industriell bruk

   0  Ikke-farlig

slam fra behandling av tilførselsvann til kjeler

slam fra vannklaring

avfall som ikke er spesifisert andre steder
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 11.3  Ikke-forurenset oppmudringsmasse

  11.31  Ikke-forurenset oppmudringsmasse

   0  Ikke-farlig

    oppmudringsmasse

 11.4  Kloakkinnhold

  11.41  Kloakkinnhold

   0  Ikke-farlig

    slam fra septiktanker

12  Mineralsk avfall

 12.1  Avfall fra bygge- og rivingsarbeid

  12.11  Betong-, mursteins- og gipsavfall

   0  Ikke-farlig

avfall som ikke er spesifisert andre steder

avfall fra andre sementbaserte komposittmaterialer

betong

murstein

gipsbaserte byggematerialer

  12.12  Avfall fra hydrokarbonholdig materiale til veidekke

   0  Ikke-farlig

tjæreholdig asfalt

asfalt (uten tjære)

tjære og tjæreprodukter

   1  Farlig

    asbestholdige isolasjonsmaterialer

  12.13  Blandet byggeavfall

   0  Ikke-farlig

andre isolasjonsmaterialer

blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid

 12.2  Asbestavfall

  12.21  Asbestavfall

   0  Ikke-farlig

avfall fra framstilling av asbestsement

kassert utstyr som inneholder fri asbest

avfall fra industriell bearbeiding av asbest

asbestbaserte byggematerialer

   1  Farlig

    avfall som inneholder asbest fra elektrolyse
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 12.3  Avfall fra naturlig forekommende mineraler

  12.31  Avfall fra naturlig forekommende mineraler

   0  Ikke-farlig

vandig slam som inneholder keramiske materialer

støv- og pulveravfall

ferskvannsholdig borevæske og boreavfall

annet ikke-komposterbart avfall

rødslam fra produksjon av aluminiumoksid

jord og stein

jord fra rengjøring og vasking av sukkerbeter

fast avfall fra første filtrering og fra siling

avgangsmasse

avfall fra utvinning av metallholdige mineraler

avfall fra utvinning av ikke-metallholdige mineraler

avfall fra hogging og saging av stein

avfall fra bearbeiding av metallholdige mineraler

avfall fra bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler

avfall fra vasking og rengjøring av mineraler

avfall fra grus og knust stein

avfall av råstoffblanding før varmebehandling

sand- og leireavfall

sandfangavfall

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 12.4  Forbrenningsavfall

  12.41  Avfall fra rensing av røykgass

   0  Ikke-farlig

kalsiumbasert reaksjonsavfall i form av slam fra avsvovling av røykgass

fast kalsiumbasert reaksjonsavfall fra avsvovling av røykgass

støv fra rensing av røykgass

annet slam fra rensing av røykgass

annet fast avfall fra rensing av røykgass

slam fra rensing av røykgass

fast avfall fra rensing av røykgass

   1  Farlig

vandig flytende avfall fra rensing av røykgass og annet vandig flytende avfall

støv fra rensing av røykgass

flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass

slam fra rensing av røykgass

fast avfall fra rensing av røykgass
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  12.42  Slagg og aske fra varmebehandling og forbrenning

   0  Ikke-farlig

vandig slam fra rengjøring av kjeler

bunnaske

bunnaske og slagg

dross og avrakingsslagg (primær- og sekundærproduksjon)

støpeovnsstøv

støpeovnsslagg

andre partikler og støv

andre partikler og støv (herunder kulemøllestøv)

annet slam

flygeaske fra forbrenning av torv

fosforslagg

pyrolyseavfall

slagg (primær- og sekundærproduksjon)

fast avfall fra rensing av røykgass

ubehandlet slagg

avfall fra behandling av slagg

avfall som ikke er spesifisert andre steder

   1  Farlig

svart dross fra sekundærproduksjon

kjelstøv

kalsiumarsenat

dross og avrakingsslagg (primær- og sekundærproduksjon)

flygeaske

flygeaske fra forbrenning av olje

andre partikler og støv

slagg og hvitt dross fra primærproduksjon

avrakingsslagg

slagg (primær- og sekundærproduksjon)

 12.5  Diverse mineralsk avfall

  12.51  Kunstig mineralsk avfall

   0  Ikke-farlig

aluminiumoksidstøv

vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer

gips fra produksjon av titandioksid
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kalsiumkarbonat som ikke oppfyller spesifikasjonene

andre partikler og støv

fosfatgips

takstein og keramikk

avfall fra kalsinering og lesking av kalk

glassfiberavfall

avfall fra alkoholdestillasjon

avfall som ikke er spesifisert andre steder

  12.52  Avfall fra ildfaste materialer

   0  Ikke-farlig

støpekjerner og støpeformer med organiske bindemidler som ikke er brukt til støping

støpekjerner og støpeformer med organiske bindemidler som er brukt til støping

støpeovnsstøv

brukte fôringer og ildfaste materialer

brukte karbonstrimler og ildfaste materialer fra elektrolyse

avfall som ikke er spesifisert andre steder

   1  Farlig

brukte ovnsfôringer

brukt aktivkull fra behandling av røykgass

 12.6  Forurenset jord og forurenset oppmudringsmasse

  12.61  Forurenset jord og murbrokker

   1  Farlig

    oljesøl

  12.62  Forurenset oppmudringsmasse

13  Herdet, stabilisert eller forglasset avfall

 13.1  Herdet eller stabilisert avfall

  13.11  Herdet eller stabilisert avfall

   0  Ikke-farlig

avfall stabilisert/herdet med hydrauliske bindemidler

avfall stabilisert/herdet med organiske bindemidler

avfall stabilisert ved biologisk behandling

 13.2  Forglasset avfall

  13.21  Forglasset avfall

   0  Ikke-farlig

    forglasset avfall
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/58/EF

av 15. juli 2003 

om endring av rådsdirektiv 68/151/EØF med hensyn til krav om offentlighet for visse selskapsformer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 44 nr. 2 bokstav g),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I 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(4) fastsettes 
det at selskaper med begrenset ansvar har plikt til å 
offentliggjøre en rekke dokumenter og opplysninger. 

2) Innenfor rammen av fjerde fase av prosessen med 
å forenkle regelverket for det indre marked (SLIM), 
innledet av Kommisjonen i oktober 1998, framla en 
arbeidsgruppe for selskapsrett i september 1999 en rapport 
om forenkling av første og andre selskapsrettsdirektiv 
som inneholdt visse anbefalinger.

3) En ajourføring av direktiv 68/151/EØF i henhold til 
disse anbefalingene bør bidra til å gjøre opplysninger 
om selskaper lettere og raskere tilgjengelige for berørte 
parter, samtidig som formalitetene for offentlighet gjøres 
vesentlig enklere for selskapene.

4) Listen over selskaper som omfattes av direktiv 
68/151/EØF, bør ajourføres for å ta hensyn til de nye 
selskapsformene som er innført, eller selskapsformer 
som er avskaffet, på nasjonalt plan etter at direktivet ble 
vedtatt.

5) Siden 1968 er det vedtatt flere direktiver med sikte på å 
harmonisere kravene til de regnskapsdokumentene som 
skal utarbeides av selskapene, nemlig fjerde rådsdirektiv  

 78/660/EØF av 25. juli 1978 om årsregnskapene for 
visse selskapsformer(5), sjuende rådsdirektiv 83/349/
EØF av 13. juni 1983 om konsoliderte regnskaper(6), 
rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om 
bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og 
konsoliderte regnskaper(7) og rådsdirektiv 91/674/EØF av 
19. desember 1991 om forsikringsforetaks årsregnskaper 
og konsoliderte regnskaper(8). Henvisningene i direktiv 
68/151/EØF til de regnskapsdokumentene som skal 
offentliggjøres i henhold til disse direktivene, bør derfor 
endres.

6) I forbindelse med den ønskede moderniseringen, og uten 
at det berører grunnleggende krav og formaliteter fastsatt 
i medlemsstatenes nasjonale lovgivning, bør selskaper 
kunne velge å inngi sine obligatoriske dokumenter og 
opplysninger enten på papir eller elektronisk.

7) Berørte parter bør kunne få kopi av slike dokumenter og 
opplysninger på papir eller elektronisk fra registeret.

8) Medlemsstatene bør kunne gi ut det nasjonale 
kunngjøringsbladet der de skal offentliggjøre 
obligatoriske dokumenter og opplysninger, på papir eller 
elektronisk, eller foreta offentliggjøringen med tiltak som 
gir tilsvarende virkning.

9) Tilgangen til opplysninger om selskaper på tvers av 
landegrensene bør bedres ved, i tillegg til den obligatoriske 
offentliggjøring på et av de språk som er tillatt i 
selskapets medlemsstat, å tillate frivillig registrering 
på andre språk av dokumentene og opplysningene. 
Tredjemann som handler i god tro, bør kunne stole på 
disse oversettelsene.

10) Det bør presiseres at de obligatoriske opplysningene 
fastsatt i artikkel 4 i direktiv 68/151/EØF skal stå på alle 
brev og bestillingsblanketter som anvendes av selskapet, 
uansett om de er i papirform eller det benyttes et annet 
medium. I lys av den teknologiske utvikling bør det også 
fastsettes at disse opplysningene skal angis på selskapets 
nettsted.

11) Direktiv 68/151/EØF bør derfor endres —

2006/EØS/58/27

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 4.9.2003, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 22.

(1) EFT C 227 E av 24.9.2002, s. 377.
(2) EUT C 85 av 8.4.2003, s. 13.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 12. mars 2003 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 11. juni 2003.
(4) EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 

1994.

(5) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 
2003/38/EF (EUT L 120 av 15.5.2003, s. 22).

(6) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/51/EF 
(EUT L 178 av 17.7.2003, s. 16).

(7) EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/51/
EF.

(8) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 68/151/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1

a) skal tredje strekpunkt lyde:

 «— I Frankrike:

la société anonyme, la société en commandite par 
actions, la société à responsabilité limitée, la société 
par actions simplifiée,»

b) skal sjette strekpunkt lyde:

 «— I Nederland:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid,»

c) skal niende strekpunkt lyde:

 «— I Danmark:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab,»

d) skal fjortende strekpunkt lyde:

 «— I Finland:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen 
osakeyhtiö/publikt aktiebolag.»

2. I artikkel 2

a) skal nr. 1 bokstav f) lyde:

 «f) De regnskapsdokumentene for hvert regnskapsår 
som skal offentliggjøres i henhold til rådsdirektiv 
78/660/EØF(*), 83/349/EØF(**), 86/635/
EØF(***) og 91/674/EØF(****),

_______________
 (*) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist 

endret ved rådsdirektiv 2003/38/EF (EUT L 120 
av 15.5.2003, s. 22).

 (**) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist 
endret ved direktiv 2003/51/EF (EUT L 178 av 
17.7.2003, s. 16).

 (***) EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. Direktivet sist 
endret ved direktiv 2003/51/EF.

 (****) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7.

 b) oppheves nr. 2.

3. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

1.  I hver medlemsstat skal det i et sentralt register eller 
i et handels- eller selskapsregister opprettes en saksmappe 
for hvert selskap som er registrert der.

2.  Alle dokumenter og opplysninger som skal 
offentliggjøres i henhold til artikkel 2, skal legges i 
saksmappen eller innføres i registeret; det saksforhold som 
er gjenstand for innføring i registeret, skal i alle tilfeller 
framgå av saksmappen.

Medlemsstatene skal sørge for at selskapene og andre 
personer og organer som er pliktige til å inngi meldinger 
eller medvirke til det, senest 1. januar 2007 kan inngi 
elektronisk alle dokumenter og opplysninger som skal 

offentliggjøres i henhold til artikkel 2. Dessuten kan 
medlemsstatene pålegge alle selskaper eller visse kategorier 
selskaper å inngi alle eller visse typer av slike dokumenter 
og opplysninger elektronisk.

Alle dokumenter og opplysninger nevnt i artikkel 2 som 
inngis senest fra 1. januar 2007, uansett om det skjer på 
papir eller elektronisk, skal legges i saksmappen eller 
innføres i registeret i elektronisk form. For dette formål 
skal medlemsstatene sørge for at alle slike dokumenter og 
opplysninger som inngis på papir senest fra 1. januar 2007, 
konverteres til elektronisk form av registeret.

Dokumenter og opplysninger nevnt i artikkel 2 som er 
inngitt på papir fram til senest 31. desember 2006, trenger 
ikke konverteres rutinemessig til elektronisk form av 
registeret. Medlemsstatene skal likevel sørge for at de 
konverteres til elektronisk form av registeret etter at det 
er mottatt en søknad om offentliggjøring i elektronisk 
form inngitt i samsvar med de regler som er vedtatt for å 
gjennomføre nr. 3.

3.  En fullstendig eller delvis kopi av dokumenter eller 
opplysninger nevnt i artikkel 2 skal være tilgjengelig etter 
søknad. Senest fra 1. januar 2007 kan søknader inngis til 
registeret på papir eller elektronisk etter søkerens valg.

Fra og med en dato som hver medlemsstat kan velge, men 
som ikke kan være senere enn 1. januar 2007, skal kopier 
som omhandlet i første ledd kunne fås fra registeret på 
papir eller elektronisk etter søkerens valg. Dette gjelder 
for alle dokumenter og opplysninger, uansett om de er 
inngitt før eller etter den valgte dato. Medlemsstatene kan 
imidlertid bestemme at alle eller visse typer dokumenter og 
opplysninger som er inngitt på papir senest 31. desember 
2006, ikke skal kunne fås elektronisk fra registeret dersom 
det har gått et bestemt tidsrom mellom den dato da de ble 
inngitt og datoen for inngivelse av søknad til registeret. 
Dette tidsrommet kan ikke være kortere enn ti år.

Gebyrene for å få en fullstendig eller delvis kopi av alle 
slike dokumenter og opplysninger som er nevnt i artikkel 
2, enten på papir eller elektronisk, skal ikke overstige 
administrasjonskostnadene.

Papirkopiene som utleveres, skal bekreftes å være «rett 
kopi», med mindre søkeren gir avkall på slik bekreftelse. De 
elektroniske kopiene som oversendes, skal ikke bekreftes 
å være «rett kopi» med mindre søkeren uttrykkelig ber 
om det.

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for 
å sikre at bekreftelsen av elektroniske kopier garanterer 
både at deres opprinnelse er ekte og at deres innhold er 
fullstendig ved hjelp av i det minste en avansert elektronisk 
signatur som definert i artikkel 2 nr. 2 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en 
fellesskapsramme for elektroniske signaturer(*).
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4.  Dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 
2 skal offentliggjøres i det nasjonale kunngjøringsblad 
som medlemsstaten angir for dette formål, enten ved 
fullstendig eller delvis gjengivelse eller som en henvisning 
til dokumentet som er lagt i saksmappen eller innført i 
registeret. Det nasjonale kunngjøringsbladet som angis for 
dette formål, kan være i elektronisk form.

Medlemsstatene kan beslutte å erstatte offentliggjøring 
i det nasjonale kunngjøringsbladet med et tiltak med 
tilsvarende virkning, som minst må innebære at det brukes 
et system som sikrer at de offentliggjorte opplysningene er 
tilgjengelige i kronologisk rekkefølge gjennom en sentral 
elektronisk plattform.

5.  Selskapet kan påberope seg dokumentene og 
opplysningene overfor tredjemann først etter at de er 
offentliggjort som omhandlet i nr. 4, med mindre selskapet 
godtgjør at tredjemann kjente til dem.

For transaksjoner som har funnet sted før den sekstende 
dag etter dagen for offentliggjøringen, kan dokumentene og 
opplysningene likevel ikke påberopes overfor tredjemann 
dersom vedkommende godtgjør at det var umulig for ham/
henne å ha kjennskap til dem.

6.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er 
nødvendige for å unngå manglende samsvar mellom det 
som offentliggjøres i henhold til nr. 4, og innholdet i 
registeret eller saksmappen.

Ved manglende samsvar kan likevel ikke den teksten som 
er offentliggjort i henhold til nr. 4, påberopes overfor 
tredjemann; tredjemann kan derimot påberope seg den 
offentliggjorte teksten, med mindre selskapet godtgjør at 
tredjemann kjente til den teksten som er lagt i saksmappen 
eller innført i registeret.

7.  Tredjemann kan dessuten alltid påberope seg 
dokumenter og opplysninger der formalitetene for 
offentlighet ennå ikke er oppfylt, med mindre mangelen på 
offentlighet medfører at dokumentene eller opplysningene 
ikke får virkning.

8.  I denne artikkel menes med «elektronisk» at 
opplysningene sendes fra avsenderstedet og mottas på 
bestemmelsesstedet ved hjelp av utstyr for elektronisk 
behandling (herunder digital komprimering) og lagring 
av data, og i sin helhet overføres, rutes og mottas via tråd, 
radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler 
på en måte som fastsettes av medlemsstatene.

_______________
 (*) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.

4. Ny artikkel 3a skal lyde:

«Artikkel 3a

1.  Dokumenter og opplysninger som skal offentliggjøres 
i henhold til artikkel 2, skal opprettes og inngis på et av de 
språk som er tillatt etter språkreglene som gjelder i den 
medlemsstat der saksmappen nevnt i artikkel 3 nr. 1 er 
opprettet.

2.  I tillegg til den obligatoriske offentliggjøringen nevnt 
i artikkel 3 skal medlemsstatene tillate at dokumenter og 
opplysninger nevnt i artikkel 2 offentliggjøres frivillig 
i samsvar med artikkel 3 på et hvilket som helst av 
Fellesskapets offisielle språk.

Medlemsstatene kan fastsette at oversettelsen av slike 
dokumenter og opplysninger skal være bekreftet.

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å lette tredjemanns tilgang til oversettelser som er 
offentliggjort frivillig.

3.  I tillegg til den obligatoriske offentliggjøringen nevnt 
i artikkel 3 og den frivillige offentliggjøringen nevnt i nr. 2 
i denne artikkel, kan medlemsstatene tillate at de aktuelle 
dokumenter og opplysninger offentliggjøres i samsvar med 
artikkel 3 på et hvilket som helst annet språk.

Medlemsstatene kan fastsette at oversettelsen av slike 
dokumenter og opplysninger skal være bekreftet.

4.  Ved manglende samsvar mellom dokumenter og 
opplysninger offentliggjort på registerets offisielle språk 
og oversettelsen som er offentliggjort frivillig, kan 
sistnevnte ikke påberopes overfor tredjemann. Tredjemann 
kan likevel påberope seg oversettelser som er offentliggjort 
frivillig, med mindre selskapet godtgjør at tredjemann 
kjente til den versjonen som var gjenstand for obligatorisk 
offentliggjøring.»

5. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Medlemsstatene skal fastsette at brev og bestillingsblanketter, 
uansett om de er i papirform eller det benyttes et annet 
medium, skal angi følgende:

a) de opplysninger som er nødvendige for å identifisere 
registeret der saksmappen nevnt i artikkel 3 er opprettet, 
og selskapets registreringsnummer i registeret,

b) opplysninger om selskapsform, om selskapets 
forretningskontor og eventuelt om at selskapet er under 
avvikling.

Dersom selskapskapitalen er nevnt i dokumentene, skal 
tegnet og innbetalt kapital angis.

Medlemsstatene skal fastsette at selskapets nettsteder 
minst skal inneholde opplysningene nevnt i første ledd, 
og om nødvendig opplysninger om tegnet og innbetalt 
kapital.»

6. Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

Medlemsstatene skal fastsette passende sanksjoner minst 
for det tilfellet at

a) regnskapsdokumentene ikke offentliggjøres som 
fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav f),

b) de obligatoriske opplysningene nevnt i artikkel 4 
utelates på forretningsdokumentene eller på selskapets 
eventuelle nettsted.»
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Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2006 sette 
i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

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

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

3.  Kommisjonen skal senest 1. januar 2012 framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport, eventuelt sammen 
med et forslag om endring av dette direktiv i lys av erfaringene 
med anvendelsen av det, dets mål og den teknologiske 
utvikling på det aktuelle tidspunktet.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. juli 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX G. TREMONTI
 President Formann
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RÅDSDIREKTIV 2003/38/EF

av 13. mai 2003

om endring av direktiv 78/660/EØF om årsregnskapene for visse selskapsformer med hensyn til  
beløp som er uttrykt i euro(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 
1978 om årsregnskapene for visse selskapsformer(1), særlig 
artikkel 53 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Artikkel 11 og 27 i direktiv 78/660/EØF, og ved 
henvisning, artikkel 6 i sjuende rådsdirektiv 83/349/
EØF av 13. juni 1983 om konsoliderte regnskaper(3) og 
artikkel 20 og 21 i åttende rådsdirektiv 84/253/EØF av 
10. april 1984 om godkjennelse av personer med ansvar 
for lovfestet revisjon av regnskaper(4) fastsetter grensene 
i euro for balansesum og nettoomsetning under hvilke 
medlemsstatene kan gi unntak fra visse bestemmelser i 
nevnte direktiver.

2) Siden femte femårsperiode etter vedtakelsen av direktiv 
78/660/EØF utløper 24. juli 2003, er det, i samsvar 
med direktivet, foretatt en vurdering av beløpsgrensene. 
Resultatene av vurderingen viser at i lys av den 
økonomiske og monetære utvikling i Fellesskapet er det 
nødvendig med en økning av beløpene uttrykt i euro.

3) Direktiv 78/660/EØF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 78/660/EØF gjøres følgende endringer:

1) i artikkel 11

a) gjøres følgende endringer i første ledd:

 i) i første strekpunkt endres ordene «balansesum: 
3 125 000 euro» til «balansesum: 3 650 000 
euro»,

 ii) i annet strekpunkt endres ordene «nettoomsetning 
6 250 000 euro» til «nettoomsetning 7 300 000 
euro»,

b) tilføyes følgende ledd:

«For medlemsstater som ikke har innført euro, skal 
beløpene angitt i første ledd omregnes til nasjonal 
valuta etter kursen offentliggjort i Den europeiske 
unions tidende på ikrafttredelsesdatoen for direktivet 
om fastsettelse av disse beløpene som følge av 
vurderingen fastsatt i artikkel 53 nr. 2.»,

2) i artikkel 27

a) gjøres følgende endringer i første ledd:

 i) i første strekpunkt endres ordene «balansesum: 
12 500 000 euro» til «balansesum: 14 600 000 
euro»,

 ii) i annet strekpunkt endres ordene «nettoomsetning 
25 000 000 euro» til «nettoomsetning 29 200 000 
euro»,

b) tilføyes følgende ledd:

«For medlemsstater som ikke har innført euro, skal 
beløpene angitt i første ledd omregnes til nasjonal 
valuta etter kursen offentliggjort i Den europeiske 
unions tidende på ikrafttredelsesdatoen for direktivet 
om fastsettelse av disse beløpene som følge av 
vurderingen fastsatt i artikkel 53 nr. 2.».

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de tiltak som er 
nødvendige for å etterkomme dette direktiv dersom og når 
de velger å benytte den mulighet som artikkel 11 og 27 i 
direktiv 78/660/EØF gir dem. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 3

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

2006/EØS/58/28

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 15.5.2003, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 23.

(1) 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).

(2) Forslag av 24. januar 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/65/

EF.
(4) EFT L 126 av 12.5.1984, s. 20.
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Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. mai 2003.

 For Rådet

 A.-A. TSOCHATZOPOULOS

 Formann

___________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 1151/2003/EF

av 16. juni 2003

om endring av vedtak nr. 276/1999/EF om vedtaking av ein fleirårig fellesskapshandlingsplan for å fremje sikrare bruk av 
Internett ved å kjempe mot ulovleg og skadeleg innhald på verdsomfattande nett(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 153 nr. 2,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(2),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Vedtak nr. 276/1999/EF(5) vart vedteke for eit tidsrom på 
fire år.

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 4 i vedtak nr. 276/1999/EF 
har Kommisjonen lagt fram for Europaparlamentet, 
Rådet, Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og 
Regionutvalet ein rapport om dei resultata som er 
oppnådde etter to års gjennomføring av dei tiltaksområda 
som er fastsette i vedlegg I til det nemnde vedtaket.

3)  Resultata av vurderinga utgjorde ein del av det 
grunnleggjande materialet til ei arbeidsgruppe om sikrare 
bruk av ny direktekopla teknologi, der framståande 
sakkunnige på området drøfta den sannsynlege 
utviklinga innanfor dei områda som er omfatta av den 
handlingsplanen som er fastsett ved vedtak nr. 276/1999/
EF (heretter kalla handlingsplanen), og kom med 
tilrådingar til Kommisjonen.

4)  Ny direktekopla teknologi, nye brukarar og nye 
bruksmønster skapar nye farar og aukar dei eksisterande 
farane, samstundes som dei opnar for mange nye 
løysingar.

5)  Det trengst heilt klart samordning på området sikrare 
Internett, både på nasjonalt og europeisk plan. Det bør 
sikrast ein høg grad av desentralisering ved bruk av 
nett med nasjonale knutepunkt. Alle dei aktørane som 
det gjeld, særleg fleire innhaldsleverandørar i ulike 
sektorar, bør oppmuntrast til å ta del. Kommisjonen 
bør leggje til rette for og medverke til eit europeisk 
og verdsomfattande samarbeid. Samarbeidet mellom 
Fellesskapet og kandidat- og søkjarstatane bør styrkjast.

6) Det trengst meir tid til gjennomføring av tiltak for å 
styrkje skipinga av nett, nå måla i handlingsplanen og ta 
omsyn til ny direktekopla teknologi.

7)  Den finansielle ramma som utgjer det viktigaste 
referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta ved den 
årlege budsjetthandsaminga, bør endrast tilsvarande.

8)  Kommisjonen bør påleggjast å leggje fram ein 
andre rapport om dei resultata som er oppnådde ved 
gjennomføringa av tiltaksområda etter fire år, og ein 
sluttrapport når handlingsplanen er avslutta.

9)  Lista over søkjarstatar og kandidatstatar bør utvidast til å 
omfatte Malta og Tyrkia.

10)  Handlingsplanen bør lengjast med eit tidsrom på to år, 
som bør sjåast på som ein andre fase. Med omsyn til 
dei særlege tiltaka som trengst i den andre fasen, bør 
tiltaksområda endrast, samstundes som det vert teke 
omsyn til røynslene og resultata frå vurderingsrapporten.

11)  Vedtak nr. 276/1999/EF bør difor endrast —

2006/EØS/58/29

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 1.7.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 24.

(1) TEF C 203 E av 27.8.2002, s. 6.
(2) TEU C 61 av 14.3.2003, s. 32.
(3) TEU C 73 av 26.3.2003, s. 34.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 11. mars 2003 (enno ikkje offentleggjord i 

TEU), og rådsavgjerd av 26. mai 2003.
(5) TEF L 33 av 6.2.1999, s. 1.
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak nr. 276/1999/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  Tittelen skal lyde:

«Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 276/1999/
EF av 25. januar 1999 om vedtaking av ein fleirårig 
fellesskapshandlingsplan for å fremje sikrare bruk av 
Internett og ny direktekopla teknologi ved motkjemping av 
ulovleg og skadeleg innhald, hovudsakleg med omsyn til 
vern av barn og mindreårige.»

2.  Artikkel 1 nr. 2 skal lyde:

«2.  Handlingsplanen skal gjelde i eit tidsrom på seks år 
frå 1. januar 1999 til 31. desember 2004.»

3.  Artikkel 1 nr. 3 skal lyde:

«3.  Den finansielle ramma for gjennomføringa av denne 
handlingsplanen er 38,3 millionar euro for tidsrommet 
1. januar 1999-31. desember 2004.

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.

I vedlegg II er det ført opp ei rettleiande utgiftsfordeling.»

4.  I artikkel 3 skal første strekpunktet lyde:

 «— fremjing av sjølvregulering i industrien og ordningar 
for overvaking av innhald (t.d. innhald som 
barnepornografi, innhald som kan føre til fysiske eller 
psykiske skadar, eller innhald som stimulerer til hat 
på grunnlag av rase, kjønn, religion, nasjonalitet eller 
etnisk opphav),»

5.  Artikkel 6 nr. 4 skal lyde:

«4.  Etter to år, etter fire år og når handlingsplanen 
er avslutta, skal Kommisjonen leggje fram for 
Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- og 

sosialutvalet og Regionutvalet ein rapport som først er 
vorten granska av det utvalet som er nemnt i artikkel 5, 
med ei vurdering av dei resultata som er oppnådde 
ved gjennomføring av handlingsplanen. På grunnlag av 
resultata kan Kommisjonen gjere framlegg om tilpassing 
av skipnaden til handlingsplanen.»

6.  Artikkel 7 nr. 1 skal lyde:

«1.  EFTA-statar som er medlem av Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan ta del i denne 
handlingsplanen i samsvar med føresegnene i EØS-
avtala.»

7.  Artikkel 7 nr. 2 skal lyde:

«2.  Handlingsplanen er open for deltaking for 
kandidatstatar og søkjarstatar på følgjande grunnlag:

 a)  dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa (SSAE) 
i samsvar med dei vilkåra som er fastlagde i dei 
europeiske avtalene, i tilleggsprotokollane deira og i 
avgjerdene til dei høvesvise assosieringsråda,

 b)  Kypros, Malta og Tyrkia i samsvar med dei tosidige 
avtalene som skal inngåast med desse statane.»

8.  Vedlegg I vert endra slik det er fastsett i vedlegg I til dette 
vedtaket.

9.  Vedlegg II vert bytt ut med teksta i vedlegg II til dette 
vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Luxembourg, 16. juni 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. PAPANDREOU

 President Formann
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VEDLEGG I

I vedlegg I til vedtak nr. 276/1999/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  Under overskrifta «Tiltaksområde» skal fjerde strekpunktet i andre leddet lyde:

 «— å oppmuntre til samarbeid og utveksling av røynsler og best mogleg praksis på europeisk og internasjonalt 
plan, særleg med kandidatstatane og søkjarstatane,»

2.  Under overskrifta «Tiltaksområde» skal nytt tredje og fjerde ledd lyde:

«Etter den innleiande fasen som omfattar tidsrommet 1. januar 1999–31. desember 2002, vil ein andre fase verte 
gjennomførd i tidsrommet 1. januar 2003–31. desember 2004. Den andre fasen vil byggje vidare på arbeidet for å 
nå dei måla som er fastsette i dei fire tiltaksområda i den innleiande fasen, samstundes som dei tilpassingane som er 
naudsynte for å ta omsyn til røynslene som er oppnådde og verknaden av nye former for teknologi og tilnærminga 
mellom desse, må gjerast, og samanhengen med andre fellesskapsprogram må sikrast.

Dette gjeld særleg følgjande:

i)  Hovudsakleg med sikte på betre vern av barn og mindreårige vil sikrare bruk verte utvida til å omfatte ny 
direktekopla teknologi, medrekna innhald i mobil- og breibandstenester, direktekopla spel, filoverføring i 
likenett (peer-to-peer), tekstmeldingar og utvida meldingar og alle former for kommunikasjon i sanntid, som 
t.d. samtalerom og direktemeldingar. 

ii)  Innsatsen, særleg med omsyn til betre vern av barn og mindreårige, vil verte styrkt for å sikre at område med 
ulovleg og skadeleg innhald og urovekkjande åtferd vert dekte, med vekt på brotsverk mot barn, som t.d. 
barnepornografi og handel med barn, og på rasisme og vald. 

iii)  Innhalds- og medieindustrien vil verte oppmoda til ei meir aktiv deltaking, og samarbeidet med offentleg støtta 
organ som er verksame på området, vil verte utvida. 

iv)  Prosjektdeltakarane på dei ulike tiltaksområda vil verte oppmoda til auka nettverkssamarbeid, særleg når det 
gjeld tipslinjer, innhaldsklassifisering, sjølvregulering og haldningsskapande tiltak. 

v)  Det skal setjast i verk tiltak for å knyte kandidatstatar og søkjarstatar til den verksemda som er sett i gang og 
for å dele røynsler og fagkunnskap, i tillegg til å styrkje sambandet og oppmuntre til samarbeid med liknande 
verksemd i tredjestatar, særleg statar som leiger ut programvare til eller produserer ulovleg innhald, og med 
internasjonale organisasjonar.»

3.  I nr. 1.1 skal nytt sjette ledd lyde:

«I den andre fasen vil målet vere å gje nettet full dekning i medlemsstatane, gjere drifta av nettet meir effektiv, 
arbeide for å auke medvitet om eit sikrare Internett, særleg for å auke medvitet hjå ålmenta med omsyn til tipslinjer, 
gje praktisk hjelp til kandidatstatar og søkjarstatar som ønskjer å innføre tipslinjer, tilpasse retningslinjene for best 
mogleg praksis til den nye teknologien og utvikle samband med tipslinjer utanfor Europa.»

4.  I nr. 1.2 skal nytt fjerde ledd lyde:

«I den andre fasen vil det verte gjeve ytterlegare råd og hjelp for å sikre samarbeid på fellesskapsplan gjennom 
skiping av nett mellom høvelege strukturar innanfor medlemsstatane og gjennom ei systematisk vurdering av 
og rapportering om relevante rettslege og lovgjevingsmessige spørsmål. Målet er å medverke til utviklinga av 
vurderingsmetodar som kan jamførast innanfor ramma av sjølvregulering, medverke til å tilpasse metodane for 
sjølvregulering til ny teknologi ved å levere opplysningar om utviklinga og bruken av slik teknologi, gje praktisk 
hjelp til kandidatstatar og søkjarstatar som ønskjer å skipe sjølvregulerande organ, og utvide samarbeidet med 
sjølvregulerande organ utanfor Europa. Dessutan vil det verte gjeve ytterlegare støtte for å fremje kvalitetsmerkinga 
av nettstader.»

5.  I nr. 2.1 skal nytt sjuande og åttande ledd lyde:

«I den andre fasen vil det verte lagt vekt på referansemåling av filtreringsprogramvare og -tenester (særleg når 
det gjeld yting, bruksdugleik, motstand mot datasnoking, brukseigenskapar for europeiske marknader og nye 
former for digitalt innhald). Støtte til å utvikle filtreringsteknologi vil verte gjeve gjennom fellesskapsprogrammet 
for forsking. Kommisjonen vil syte for eit nært samband med den verksemda i handlingsplanen som er knytt til 
filtrering.

Den andre fasen vil fremje eigenvurdering av innhaldsleverandørar og informasjon til brukarar om europeisk 
filtreringsprogramvare og europeiske filtreringstenester.» 

6.  I nr. 2.2 skal nytt tredje ledd lyde:

«I den andre fasen vil det verte gjeve støtte til å føre saman den industrien og dei partane som det gjeld, t.d. 
innhaldsleverandørar, organ som utarbeider reglar, sjølvregulerande organ, organisasjonar for klassifisering av 
programvare og Internett-innhald, og forbrukarsamanslutningar, med sikte på å skape gunstige vilkår for utvikling 
og gjennomføring av klassifiseringssystem som er lette å forstå og nytte både for innhaldsleverandørar og 
forbrukarar, som gjev europeiske foreldre og lærarar den informasjonen som er naudsynt for at dei kan ta avgjerder 
i samsvar med dei kulturelle og språklege verdiane sine, og som tek omsyn til tilnærminga av teknologi innanfor 
telekommunikasjon, audiovisuelle medium og informasjonsteknologi.»
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7.  I nr. 3.2 vert det gjort følgjande endringar:

a)  Fjerde leddet skal lyde:

«Føremålet med fellesskapsstøtta er å setje i verk omfattande haldningsskapande tiltak og syte for ei 
overordna samordning og utveksling av røynsler, slik at det jamleg kan takast lærdom av resultata av 
tiltaket (t.d. ved tilpassing av det materialet som vert spreidd). Kommisjonen vil framleis gjere tiltak for å 
oppmuntre til kostnadseffektive distribusjonsmåtar til mange brukarar, særleg ved å nytte organisasjonar 
som har ein mangfaldiggjerande verknad og kanalar for elektronisk spreiing, med sikte på å nå dei tiltenkte 
målgruppene.»

b)  Nytt femte ledd skal lyde:

«I den andre fasen vil det verte gjeve støtte til utveksling av best mogleg praksis med omsyn til utdanning i 
bruken av nye medium ved hjelp av eit europeisk nettverk for å auke medvitet om sikrare bruk av Internett og 
ny direktekopla teknologi, med støtte frå

 — ein overordna tverrnasjonal base (nettportal) for relevant informasjon, haldningsskaping og 
forskingsressursar,

 — bruksretta forsking innanfor medieutdanning der alle dei partane som det gjeld (t.d. lærarar, offentlege 
og frivillige organisasjonar innanfor barnevelferd, foreldresamanslutningar, industrien, styresmakter 
med ansvar for handheving av lova), får informasjon om korleis barn nyttar ny teknologi, slik at det kan 
utarbeidast pedagogiske og tekniske middel for å verne dei.

Nettverket skal òg gje teknisk hjelp til kandidatstatar og søkjarstatar som ønskjer å setje i verk haldningsskapande 
tiltak og utvide samarbeidet med haldningsskapande verksemd utanfor Europa.»

8.  I nr. 4.2 går andre, tredje og fjerde leddet ut, og nytt ledd skal lyde:

«Kommisjonen vil difor jamleg skipe til seminar og arbeidsgrupper der ulike tema som kjem inn under 
handlingsplanen eller ein kombinasjon av slike tema, vert drøfta. Deltakarane bør omfatte industrien, brukar-, 
forbrukar- og borgarrettsgrupper og dessutan styresmakter som har ansvaret for reglane som gjeld for bransjen og 
for handheving av lova, i tillegg til framståande sakkunnige og forskarar. Kommisjonen tek sikte på å sikre brei 
deltaking frå EØS-statane, tredjestatar og internasjonale organisasjonar.»

_____________

VEDLEGG II

RETTLEIANDE UTGIFTSFORDELING

1. Skape sikrare tilhøve 20-26 %

2. Utvikle filtrerings- og klassifiseringssystem 20-26 %

3. Oppmuntre til haldningsskapande tiltak 42-46 %

4. Støttetiltak 3-5 %

Til saman: 100 %

___________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 
1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer(1), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 97/69/EF(2), særlig artikkel 28, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg I til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste over 
farlige stoffer og nærmere opplysninger om klassifisering og 
merking av hvert stoff. Nåværende vitenskapelig og teknisk 
kunnskap har vist at listen over farlige stoffer i nevnte vedlegg 
bør tilpasses og suppleres.

Vedlegg V til direktiv 67/548/EØF fastsetter metoder for 
bestemmelse av stoffers og stoffblandingers fysisk-kjemiske 
egenskaper, toksisitet og økotoksisitet. Det er nødvendig å 
tilpasse nevnte vedlegg til den tekniske utvikling.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra 
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver 
om fjerning av tekniske handelshindringer på området farlige 
stoffer og stoffblandinger —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 67/548/EØF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Postene i vedlegg I til dette direktiv erstatter de 
tilsvarende postene i vedlegg I til direktiv 67/548/
EØF.

b) Postene i vedlegg II til dette direktiv innsettes i vedlegg 
I til direktiv 67/548/EØF.

2) I vedlegg V gjøres følgende endringer:

a) Vedlegg III A, III B og III C til dette direktiv tilføyes til 
del A i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF.

b) Vedlegg III D til dette direktiv tilføyes til del C i 
vedlegg V til direktiv 67/548/EØF.

 
Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. oktober 1999 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

KOMMISJONSDIREKTIV 98/73/EF

av 18. september 1998

om 24. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og  
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(*)

2006/EØS/56/30

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 305 av 16.11.1998, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 25.

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 343 av 13.12.1997, s. 19.
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direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

 
Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. september 1998.

 For Kommisjonen

 Ritt BJERREGAARD

 Medlem av Kommisjonen
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Cas No 25646-71-3 EC No 247-161-5 No 612-134-00-2

ES: sesquisulfato de N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosulfonamida; 4-(N-etil-N-2-
metanosulfonilaminoetil)-2-metilfenilendiamina sesquisulfato monohidrato

DA: N-(2-(4-amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methansulfonamidsesquisulfat; 4-(N-ethyl-N-2-
metansulfonylaminoethyl)-2-methylphenylendiamin sesquisulfat monohydrat

DE: N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methansulfonamidsesquisulfat; 4-(N-ethyl-N-2-
methansulfonylaminoethyl)-2-methylphenylendiamin-sesquisulfat, Monohydrat

EL: Σεσκιθειϊκ� N-[2-(4-αµινο-N-αιθυλο-m-τολουιδιν)αιθυλο]µεθανοσουλφοναµ�διο· 3/2 Μονο�νυδρη θειικ� 4-(N-
αιθυλο-N-2-µεθανοσουλφονυλαµινοαιθυλο)-2-µεθυλοφαινυλενοδιαµ�νη

EN: N-(2-(4-amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methanesulphonamide sesquisulphate; 4-(N-ethyl-N-2-methanesulpho-
nylaminoethyl)-2-methylphenylenediamine sesquisulphate monohydrate

FR: sesquisulfate de N-(2-(4-amino-N-éthyl-m-toluidino)éthyl)méthanesulfonamide; sesquisulfate
monohydraté de 4-(N-éthyl-N-2-méthanesulfonylaminoéthyl)-2-méthylphénylènediamine

IT: sesquisolfato di N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metansolfonamide; sesquisulfato monoidrato
di 4-(N-etil-N-2-metanosolfonilaminoetil)-2-metilfenilendiamina

NL: N-(2-(4-amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methaansulfonamidesesquisulfaat; 4-(N-ethyl-N-2-
methaansulfonylaminoethyl)-2-methylfenyleendiamine sesquisulfaat monohydraat

PT: sesquissulfato de N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metanossulfonamida; 4-(N-etil-N-2-
-metanosulfonilaminoetil)-2-metilfenilenodiamina sesquisulfato monohidrato

FI: N-(2-(4-amino-N-etyyli-m-toluidino)etyyli)metaanisulfonamidiseskvisulfaatti; 4-(N-etyyli-N-2-
metaanisulfonyyliaminoetyyli)-2-metyylifenyleenidiamiiniseskvisulfaattimonohydraatti

SV: N4-etyl-N4-[(2-metansulfonamido)etyl]-2-metyl-1,4-benzendiammoniumsulfat; 4-(N-etyl-N-2-
metansulfonylaminoetyl)-2-metylfenylendiaminesekvisulfatmonohydrat
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Cas No 25646-71-3 EC No 247-161-5 No 612-134-00-2

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξιν�µηση, Classification,
Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22 R 43 N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισ�µανση, Labelling,
Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn

�
N

� R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, �ρια συγκ�ντρωση�,
Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen,

Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser
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VEDLEGG III A

A.18. BESTEMMELSE AV POLYMERERS TALLMESSIG GJENNOMSNITTLIGE MOLEKYLMASSE OG 
MOLEKYLMASSEFORDELING

1.  METODE

 Denne metoden for gelpermeasjonskromatografi er en gjengivelse av OECD TG 118 (1996). Grunnprinsipper 
og ytterligere tekniske opplysninger finnes i henvisning 1.

1.1.  Innledning

 Siden polymerer har så forskjellige egenskaper, er det umulig å beskrive én enkelt metode som nøyaktig 
angir vilkårene for separasjon og evaluering som dekker alle muligheter og særegenheter ved separasjon av 
polymerer. Særlig er komplekse polymersystemer ofte uegnet til gelpermeasjonskromatografi (GPC). Dersom 
GPC ikke kan anvendes, kan molekylmassen bestemmes ved andre metoder (se vedlegget). I slike tilfeller skal 
det gis fullstendig begrunnelse for og beskrivelse av metoden som benyttes.

 Metoden som er beskrevet, bygger på DIN-standard 55672 (1). Detaljerte opplysninger om utførelse av forsøk 
og evaluering av data finnes i denne DIN-standarden. Dersom endringer i forsøksvilkårene er nødvendige, 
må disse endringene begrunnes. Andre standarder kan benyttes, forutsatt at det gis fullstendige henvisninger. 
Metoden som er beskrevet, bruker polystyrenprøver med kjent polydispersitet til kalibrering, og det er mulig at 
den må tilpasses for å være egnet for enkelte polymerer, for eksempel vannløselige og langkjedede, forgrenede 
polymerer.

1.2.  Definisjoner og enheter

 Tallmessig gjennomsnittlig molekylmasse Mn og vektmessig gjennomsnittlig molekylmasse Mw bestemmes 
etter følgende ligninger:

der

Hi er detektorsignalets høyde fra grunnlinjen for retensjonsvolumet Vi,

Mi er molekylmassen til polymerfraksjonen ved retensjonsvolumet Vi, og

n er antallet datapunkter.

Bredden til fordelingen av molekylmassen, som er et mål på systemets dispersitet, er gitt ved forholdet  
Mw/Mn.

1.3.  Referansestoffer

 Siden GPC er en relativ metode, må kalibrering foretas. Til dette benyttes vanligvis lineært oppbygde 
polystyrenstandarder med kjente gjennomsnittlige molekylmasser Mn og Mw og kjent, snever 
molekylmassefordeling. Kalibreringskurven kan brukes til bestemmelse av molekylmassen til den ukjente 
prøven bare dersom det er valgt identiske vilkår for separasjon av prøven og standarden.

 Den sammenheng mellom molekylmassen og elueringsvolumet som bestemmes, er gyldig bare for de bestemte 
vilkårene ved det bestemte forsøket. Vilkårene omfatter først og fremst temperatur, løsemiddel (eller blanding 
av løsemidler), kromatografivilkår og separasjonskolonne eller -kolonnesystem.
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 Molekylmassene til prøven som bestemmes på denne måten, er relative verdier og betegnes som 
«polystyrenekvivalente molekylmasser». Det betyr at molekylmassene kan avvike mer eller mindre fra 
absoluttverdiene, avhengig av strukturelle og kjemiske forskjeller mellom prøven og standarden. Dersom andre 
standarder benyttes, for eksempel polyetylenglykol, polyetylenoksid, polymetylmetakrylat eller polyakrylsyre, 
skal det begrunnes.

1.4  Prinsipp for prøvingsmetoden

Både molekylmassefordelingen til prøven og gjennomsnittlige molekylmasser (Mn, Mw) kan bestemmes 
ved GPC. GPC er en spesiell type væskekromatografi der prøven separeres ut fra de enkelte bestanddelenes 
hydrodynamiske volumer (2).

Separasjonen utføres idet prøven passerer gjennom en kolonne som er fylt med et porøst materiale, vanligvis 
en organisk gel. Små molekyler kan trenge gjennom porene, mens store molekyler holdes ute. De store 
molekylenes bane er dermed kortere, og disse kan elueres først. Mellomstore molekyler trenger gjennom noen 
av porene og elueres senere. De minste molekylene, med en gjennomsnittlig hydrodynamisk radius som er 
mindre enn gelens porer, kan trenge gjennom alle porene. Disse elueres til slutt.

I en ideell situasjon styres separasjonen utelukkende av molekylstørrelsen, men i praksis er det vanskelig å 
unngå en viss absorpsjonsvirkning. Uensartet kolonnepakning og dødvolumer kan forverre vilkårene (2).

Deteksjonen foretas for eksempel ved måling av brytningsindeks eller UV-absorpsjon og gir en enkel 
fordelingskurve. For at det skal oppnås faktiske molekylmasseverdier på kurven, må kolonnen kalibreres 
ved at polymerer med kjent molekylmasse og helst stort sett samme struktur, for eksempel forskjellige 
polystyrenstandarder, ledes gjennom den. Resultatet er vanligvis en Gauss-kurve, noen ganger trukket ut i en 
liten hale i enden med lav molekylmasse, der vertikalaksen viser mengden (vekt) til de forskjellige eluerte 
molekylmassefraksjoner, og horisontalaksen viser logaritmen til molekylmassen.

1.5.  Kvalitetskriterier

Repeterbarheten (relativt standardavvik) for elueringsvolumet bør være bedre enn 0,3 %. Nødvendig 
repeterbarhet for analysen sikres ved korrigering med intern standard dersom et kromatogram vurderes 
tidsavhengig og ikke oppfyller nevnte kriterium (1). Tallene for polydispersitet avhenger av standardenes 
molekylmasser. For polystyrenstandarder er følgende verdier typiske:

Mp < 2 000  Mw/Mn < 1,20

2 000 ≤ Mp ≤ 106 Mw/Mn < 1,05

Mp > 106  Mw/Mn < 1,20

(Mp er molekylmassen til standarden ved topphøyden.)

1.6  Beskrivelse av prøvingsmetoden

1.6.1. Tilberedning av standardløsninger av polystyren

Polystyrenstandardene oppløses ved omhyggelig blanding i valgt elueringsmiddel. Ved tilberedning av 
løsninger skal det tas nøye hensyn til produsentens anbefalinger.

Hvilke konsentrasjoner av standardene som velges, avhenger av forskjellige faktorer, for eksempel 
injeksjonsvolum, løsningens viskositet og analysedetektorens følsomhet. Det største injeksjonsvolumet må 
tilpasses til lengden av kolonnen, slik at overbelastning unngås. Typiske injeksjonsvolumer for analytisk 
separasjon med GPC med en kolonne på 30 cm × 7,8 mm er vanligvis mellom 40 og 100 µl. Større volumer er 
mulig, men de bør ikke overstige 250 µl. Det optimale forholdet mellom injeksjonsvolumet og konsentrasjonen 
må bestemmes før den faktiske kalibreringen av kolonnen.
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1.6.2. Tilberedning av prøveløsningen

I prinsippet gjelder de ovennevnte krav også for tilberedning av prøveløsninger. Prøven oppløses i et egnet 
løsemiddel, for eksempel tetrahydrofuran (THF), ved omhyggelig risting. Den skal under ingen omstendighet 
oppløses i ultralydbad. Om nødvendig renses prøveløsningen gjennom et membranfilter med porestørrelse 
mellom 0,2 og 2 µm.

Forekomst av uoppløste partikler skal registreres i den endelige prøvingsrapporten, siden disse kan skyldes 
fraksjoner med høy molekylmasse. Det benyttes en egnet metode til å bestemme vektprosenten av de oppløste 
partiklene. Løsningene brukes innen 24 timer.

1.6.3. Utstyr

— løsemiddelbeholder,

— gassutskiller (om nødvendig),

— pumpe,

— pulsdemper (om nødvendig),

— injeksjonssystem,

— kromatografikolonner,

— detektor,

— strømningsmåler (om nødvendig),

— enhet for registrering og behandling av data,

— avfallsbeholder.

Det må sikres at GPC-systemet er inert med hensyn til de anvendte løsemidlene (for eksempel ved bruk av 
stålkapillærer for THF-løsemiddelet).

1.6.4. System for injeksjon og tilførsel av løsemiddel

Et bestemt volum av prøveløsningen has i kolonnen med en automatisk prøveveksler eller manuelt i et nøye 
avgrenset område. For hurtig tilbaketrekking eller inntrykking av stempelet i injeksjonssprøyten kan føre til 
endringer i den observerte molekylmassefordelingen. Systemet for tilførsel av løsemiddel bør i størst mulig 
grad være vibrasjonsfritt, og bør helst inneholde en pulsdemper. Strømningshastigheten skal være omkring 1 
ml/min.

1.6.5. Kolonne

Avhengig av prøven karakteriseres polymeren ved hjelp av én enkelt kolonne eller flere seriekoplede kolonner. 
En rekke porøse kolonnematerialer med fastsatte egenskaper (for eksempel porestørrelse, ekslusjonsgrenser) er 
tilgjengelige i handelen. Valg av separasjonsgel eller kolonnelengde avhenger av både egenskapene til prøven 
(hydrodynamiske volumer, molekylmassefordeling) og de bestemte vilkårene for separasjon som løsemiddel, 
temperatur og strømningshastighet (1) (2) (3).

1.6.6. Teoretiske plater

 Kolonnen eller kolonnekombinasjonen som brukes til separasjonen, må karakteriseres ved antallet teoretiske 
plater. Dette innebærer, for THF som elueringsmiddel, at en løsning av etylbenzen eller et annet egnet ikke-
polart oppløst stoff anbringes på en kolonne av kjent lengde. Antallet teoretiske plater er gitt ved følgende 
ligning:

der

N erantallet teoretiske plater,

Ve er elueringsvolumet ved topphøyden,

W er toppens bredde ved grunnlinjen,

W1/2 er toppens bredde ved halv høyde.

eller
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1.6.7. Separasjonseffektivitet

I tillegg til antallet teoretiske plater, som er en størrelse som bestemmer båndbredden, spiller også separasjons-
effektiviteten en rolle, og den bestemmes av kalibreringskurvens stigning. Separasjonseffektiviteten til en 
kolonne er gitt ved følgende forhold:

der

Ve,Mx  er elueringsvolumet for polystyren med molekylmasse Mx,

Ve,M(10Mx) er elueringsvolumet for polystyren med ti ganger større molekylmasse.

Systemets løsningsevne defineres vanligvis som følger:

 

der

Ve1, Ve2 er elueringsvolumene til de to polystyrenstandardene ved topphøyden,

W1, W2 er toppenes bredde ved grunnlinjen

M1, M2 er molekylmassene ved topphøyde (vanligvis en forskjell på en faktor på 10).

R-verdien for kolonnesystemet bør være større enn 1,7 (4).

1.6.8. Løsemidler

Alle løsemidler må være av høy renhet (for THF benyttes en renhetsgrad på 99,5 %). Løsemiddelbeholderen 
(om nødvendig i nøytralgassatmosfære) må være tilstrekkelig stor til at kolonnen kan kalibreres og det kan 
analyseres flere prøver. Løsemiddelet må avgasses før det transporteres til kolonnen via pumpen.

1.6.9. Temperaturkontroll

Temperaturen til de kritiske interne komponentene (injeksjonssløyfe, kolonner, detektor og rør og slanger) må 
være konstant og passe til valgt løsemiddel.

1.6.10. Detektor

Formålet med detektoren er å registrere kvantitativt konsentrasjonen til prøven som elueres fra kolonnen. For 
å unngå unødvendig bredde på toppene må detektorcellens volum være så lite som mulig. Det må ikke være 
større enn 10 µl, unntatt for detektorer basert på lysspredning og viskositet. Til deteksjon brukes vanligvis 
differensialrefraktometri. Dersom særlige egenskaper ved prøve eller elueringsmiddel krever det, kan imidlertid 
andre typer detektorer benyttes, for eksempel UV/VIS-, IR- eller viskositetsdetektorer.

2.  RESULTATER OG PRØVINGSRAPPORT

2.1.  Resultater

Det vises til DIN-standarden (1) når det gjelder mer detaljerte evalueringskriterier og krav i forbindelse med 
innsamling og behandling av data.

For hver prøve utføres to uavhengige prøvinger. Resultatene analyseres hver for seg.

Mn, Mw, Mw/Mn og Mp angis for hver måling. Det skal angis eksplisitt at de målte verdiene er relative verdier 
som tilsvarer den anvendte standardens molekylmasse.

 kolonnens tverrsnitt
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Etter bestemmelse av retensjonsvolumene eller retensjonstidene (eventuelt korrigert ved hjelp av en 
intern standard) settes log Mp-verdiene (der Mp er kalibreringsstandardens topphøyde) av mot en av disse 
størrelsene. Minst to kalibreringspunkter er nødvendige per molekylmassedekade, og minst fem målepunkter 
kreves for hele kurven, som bør dekke prøvens anslåtte molekylmasse. Kalibreringskurvens endepunkt for 
lav molekylmasse defineres ved n-heksylbenzen eller et annet egnet ikke-polart oppløst stoff. Antallsverdi 
og vektgjennomsnittsverdi for molekylmassen bestemmes vanligvis ved hjelp av et system for elektronisk 
databehandling, på grunnlag av formlene i nr. 1.2. For manuell beregning vises det til ASTM D 3536-91 (3).

Fordelingskurven må framlegges i form av en tabell eller en figur (differensialfrekvens eller prosentsum 
mot log M). I den grafiske framstillingen bør en molekylmassedekade normalt svare til ca. 4 cm i bredde og 
topphøyden være ca. 8 cm. For integralfordelingskurver bør forskjellen mellom 0 og 100 % på ordinataksen 
være ca. 10 cm.

2.2. Prøvingsrapport

 Prøvingsrapporten skal omfatte følgende opplysninger:

2.2.1. Prøvingsstoffet

— tilgjengelige opplysninger om prøvingsstoffet (art, tilsetningsstoffer, urenheter),

— beskrivelse av behandlingen av prøven, observasjoner, problemer.

2.2.2. Apparatur

— beholder til elueringsmiddel, inert gass, avgassing av elueringsmiddelet, sammensetning av 
elueringsmiddelet, urenheter,

— pumpe, pulsdemper, injeksjonssystem,

— separasjonskolonner (produsent, alle opplysninger om egenskapene til kolonnene, for eksempel porestørrelse 
og separasjonsmateriale, antall, lengde og rekkefølge av de anvendte kolonnene),

— antall teoretiske plater i kolonnen (eller kolonnekombinasjonen), separasjonseffektivitet (systemets 
løsningsevne),

— opplysninger om toppenes symmetri,

— kolonnetemperatur, type temperaturkontroll,

— detektor (måleprinsipp, type, kuvettevolum),

— eventuell strømningsmåler (produsent, måleprinsipp),

— system for registrering og behandling av data (maskinvare og programvare).

2.2.3. Kalibrering av systemet

— detaljert beskrivelse av metoden som brukes til framstilling av kalibreringskurven,

— opplysninger om kvalitetskriterier for denne metoden (for eksempel korrelasjonsfaktor, feilsum av 
kvadrater),

— opplysninger om alle ekstrapoleringer, antakelser og tilnærminger gjort under forsøket og evaluering og 
behandling av data,

— alle målinger som er brukt til framstilling av kalibreringskurven, må dokumenteres i en tabell som omfatter 
følgende opplysninger for hvert kalibreringspunkt:

— prøvens navn,

— prøvens produsent,

— karakteristiske verdier av standardene Mp, Mn, Mw og Mw/Mn, som angitt av produsenten eller utledet 
ved etterfølgende målinger, sammen med opplysninger om bestemmelsesmetoden,

— injeksjonsvolum og injeksjonskonsentrasjon,

— Mp-verdi benyttet ved kalibreringen,
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— elueringsvolum eller korrigert retensjonstid målt ved topphøydene,

— Mp beregnet ved topphøyden,

— prosentvis feil for den beregnede Mp og kalibreringsverdien.

2.2.4. Evaluering

— evaluering på tidsbasis: metoder benyttet for å sikre nødvendig reproduserbarhet (korrigeringsmetode, 
intern standard osv.)

— opplysninger om hvorvidt evalueringen er foretatt på grunnlag av elueringsvolumet eller retensjonstiden,

— opplysninger om begrensningene ved evalueringen dersom en topp ikke er fullstendig analysert,

— beskrivelse av eventuelle utglattingsmetoder,

— framgangsmåter for tilberedning og forbehandling av prøven,

— angivelse av eventuelle uoppløste partikler,

— injeksjonsvolum (µl) og injeksjonskonsentrasjon (mg/ml),

— observasjoner som tyder på virkninger som fører til avvik fra den ideelle GPC-profilen,

— detaljert beskrivelse av alle endringer i prøvingsmetodene,

— nærmere opplysninger om feilintervaller,

— eventuelle andre opplysninger og observasjoner som er relevante for tolkningen av resultatene.
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(2) Yau, W. W., Kirkland and Bly, D. D. (eds.) (1979). Modern Size Exclusion Liquid Chromatography, J. 
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Distribution by Liquid Exclusion Chromatography (Gel Permeation Chromatography-GPC), American 
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Vedlegg

Eksempler på andre metoder for bestemmelse av antallsgjennomsnittsverdi av molekylmasse (Mn) for 
polymerer

Gelpermeasjonskromatografi (GPC) er den foretrukne metode for bestemmelse av Mn, særlig dersom et sett med 
standarder med struktur som er sammenlignbar med polymerstrukturen, er tilgjengelig. Dersom det er praktiske 
vanskeligheter med å bruke GPC, eller dersom det allerede forventes at stoffet ikke kan oppfylle det fastsatte Mn-
kriteriet (noe som må bekreftes), finnes det imidlertid alternative metoder, for eksempel:

1.  Bruk av kolligative egenskaper

1.1.  Ebullioskopi/kryoskopi innebærer måling av kokepunktforhøyelsen (ebullioskopi) eller frysepunktsenkning 
(kryoskopi) til et løsemiddel når polymeren tilsettes. Metoden bygger på at virkningen av den oppløste 
polymeren på koke-/frysepunktet til løsningen avhenger av molekylmassen til polymeren (1) (2).

 Anvendelsesområde: Mn < 20 000.

1.2.  Senkning av damptrykk innebærer måling av damptrykket til en valgt referanseløsning før og etter tilsetning av 
kjente mengder polymerer (1) (2).

 Anvendelsesområde: Mn < 20 000 (teoretisk; i praksis av begrenset verdi).

1.3.  Membranosmometri bygger på osmoseprinsippet, det vil si løsemiddelmolekylenes naturlige tendens til å 
passere gjennom en halvgjennomtrengelig membran fra en tynn til en konsentrert løsning for å oppnå likevekt. 
I forsøket har den tynne løsningen en konsentrasjon på null, mens den konsentrerte løsningen inneholder 
polymeren. Løsemiddelets bevegelse gjennom membranen gir en trykkforskjell som avhenger av polymerens 
konsentrasjon og molekylmasse (1) (3) (4).

 Anvendelsesområde: Mn mellom 20 000 og 200 000.

1.4.  Dampfaseosmometri innebærer sammenligning av fordampingshastigheten til et rent løsemiddelaerosol med 
minst tre aerosoler som inneholder polymeren i forskjellige konsentrasjoner (1) (5) (6).

 Anvendelsesområde: Mn < 20 000.

2.  Endegruppeanalyse

 Bruk av denne metoden krever kjennskap til både polymerens overordnede struktur og arten kjede som avslutter 
endegruppene (endegruppene må kunne skilles fra hovedskjelettet ved for eksempel NMR eller titrering/
derivatisering). Bestemmelse av molekylkonsentrasjonen til endegrupper i polymeren kan føre til en verdi for 
molekylmassen (7) (8) (9).

 Anvendelsesområde: Mn opptil 50 000 (med avtakende pålitelighet).
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VEDLEGG III B

A.19 POLYMERER MED LAV MOLEKYLMASSE

1.  METODE

 Denne metoden for gelpermeasjonskromatografi bygger på OECD TG 119 (1996). Grunnprinsipper og 
ytterligere tekniske opplysninger finnes i henvisningene.

1.1.  Innledning

 Siden polymerer har så forskjellige egenskaper, er det umulig å beskrive én enkelt metode som nøyaktig 
angir vilkårene for separasjon og evaluering som dekker alle muligheter og særegenheter ved separasjon av 
polymerer. Særlig er komplekse polymersystemer ofte uegnet til gelpermeasjonskromatografi (GPC). Dersom 
GPC ikke kan anvendes, kan molekylmassen bestemmes ved andre metoder (se vedlegget). I slike tilfeller skal 
det gis en fullstendig begrunnelse for og beskrivelse av metoden som benyttes.

 Metoden som er beskrevet, bygger på DIN-standard 55672 (1). Detaljerte opplysninger om utførelse av forsøk 
og evaluering av data finnes i denne DIN-standarden. Dersom endringer i forsøksvilkårene er nødvendige, 
må disse endringene begrunnes. Andre standarder kan benyttes, forutsatt at det gis fullstendige henvisninger. 
Metoden som er beskrevet, benytter polystyrenprøver med kjent polydispersitet til kalibrering, og det er 
mulig at den må tilpasses for å være egnet for enkelte polymerer, for eksempel vannløselige og langkjedede, 
forgrenede polymerer.

1.2.  Definisjoner og enheter

 Lav molekylmasse defineres vilkårlig som molekylmasse under 1 000 dalton.

 Tallmessig gjennomsnittlig molekylmasse Mn og vektmessig gjennomsnittlig molekylmasse Mw bestemmes 
etter følgende ligninger:

 der

 Hi er detektorsignalets høyde fra grunnlinjen for retensjonsvolumet Vi,

 Mi er molekylmassen til polymerfraksjonen ved retensjonsvolumet Vi, og

 n er antallet datapunkter.

 Bredden til fordelingen av molekylmassen, som er et mål på systemets dispersitet, er gitt ved forholdet Mw/
Mn.

1.3. Referansestoffer

 Siden GPC er en relativ metode, må kalibrering foretas. Til dette benyttes vanligvis lineært oppbygde 
polystyrenstandarder med kjente gjennomsnittlige molekylmasser Mn og Mw og kjent, snever 
molekylmassefordeling. Kalibreringskurven kan brukes til bestemmelse av molekylmassen til den ukjente 
prøven bare dersom vilkårene for separasjon av prøven og standardene er identiske.
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 Den sammenheng mellom molekylmassen og elueringsvolumet som bestemmes, er gyldig bare for de bestemte 
vilkårene ved vedkommede forsøk. Vilkårene omfatter først og fremst temperatur, løsemiddel (eller blanding 
av løsemidler), kromatografivilkår og separasjonskolonne eller -kolonnesystem.

 Molekylmassene til prøven som bestemmes på denne måten, er relative verdier og betegnes som 
«polystyrenekvivalente molekylmasser». Det betyr at molekylmassene kan avvike mer eller mindre fra 
absoluttverdiene, avhengig av strukturelle og kjemiske forskjeller mellom prøven og standardene. Dersom 
andre standarder benyttes, for eksempel polyetylenglykol, polyetylenoksid, polymetylmetakrylat eller 
polyakrylsyre, skal det begrunnes.

1.4 Prinsipp for prøvingsmetoden

Både prøvens molekylmassefordeling og gjennomsnittlige molekylmasser (Mn, Mw) kan bestemmes ved 
GPC. GPC er en spesiell type væskekromatografi der prøven separeres ut fra de enkelte bestanddelenes 
hydrodynamiske volumer (2).

Separasjonen utføres idet prøven passerer gjennom en kolonne som er fylt med et porøst materiale, vanligvis 
en organisk gel. Små molekyler kan trenge gjennom porene, mens store molekyler holdes ute. De store 
molekylenes bane er dermed kortere, og disse kan elueres først. Mellomstore molekyler trenger gjennom noen 
av porene og elueres senere. De minste molekylene, med en gjennomsnittlig hydrodynamisk radius som er 
mindre enn gelens porer, kan trenge gjennom alle porene. Disse elueres til slutt.

I en ideell situasjon styres separasjonen utelukkende av molekylstørrelsen, men i praksis er det vanskelig å 
unngå en viss absorpsjonsvirkning. Uensartet kolonnepakning og dødvolumer kan forverre vilkårene (2).

Deteksjonen foretas for eksempel ved måling av brytningsindeks eller UV-absorpsjon og gir en enkel 
fordelingskurve. For at det skal oppnås faktiske molekylmasseverdier på kurven, må kolonnen kalibreres 
ved at polymerer med kjent molekylmasse og helst stort sett samme struktur, for eksempel forskjellige 
polystyrenstandarder, ledes gjennom den. Resultatet er vanligvis en Gauss-kurve, noen ganger trukket ut i en 
liten hale i enden med lav molekylmasse, der vertikalaksen viser mengden (vekt) til de forskjellige eluerte 
molekylmassefraksjoner, og horisontalaksen viser logaritmen til molekylmassen.

Innholdet av bestanddeler med lav molekylmasse utledes av denne kurven. Beregningen er nøyaktig bare 
dersom den lavmolekylære fraksjonen forholder seg til massen som polymeren som helhet .

1.5. Kvalitetskriterier

 Repeterbarheten (relativt standardavvik) for elueringsvolumet bør være bedre enn 0,3 %. Nødvendig 
repeterbarhet for analysen sikres ved korrigering med intern standard dersom et kromatogram vurderes 
tidsavhengig og ikke oppfyller nevnte kriterium (1). Tallene for polydispersitet avhenger av standardenes 
molekylmasser. For polystyrenstandarder er følgende verdier typiske:

Mp < 2 000 Mw/Mn < 1,20

2 000 ≤ Mp ≤ 106 Mw/Mn < 1,05

Mp > 106 Mw/Mn < 1,20

(Mp er molekylmassen til standarden ved topphøyden.)

1.6 Beskrivelse av prøvingsmetoden

1.6.1. Tilberedning av standardløsninger av polystyren

Polystyrenstandardene oppløses ved omhyggelig blanding i valgt elueringsmiddel. Ved tilberedning av 
løsninger skal det tas hensyn til produsentens anbefalinger.
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Hvilke konsentrasjoner av standardene som velges, avhenger av forskjellige faktorer, for eksempel 
injeksjonsvolum, løsningens viskositet og analysedetektorens følsomhet. Det største injeksjonsvolumet må 
tilpasses til lengden av kolonnen, slik at overbelastning unngås. Typiske injeksjonsvolumer for analytisk 
separasjon med GPC med en kolonne på 30 cm × 7,8 mm er vanligvis mellom 40 og 100 µl. Større volumer er 
mulig, men de bør ikke overstige 250 µl. Det optimale forholdet mellom injeksjonsvolumet og konsentrasjonen 
må bestemmes før den faktiske kalibreringen av kolonnen.

1.6.2. Tilberedning av prøveløsningen

I prinsippet gjelder de ovennevnte krav også for tilberedning av prøveløsninger. Prøven oppløses i et egnet 
løsemiddel, for eksempel tetrahydrofuran (THF), ved omhyggelig risting. Den skal under ingen omstendighet 
oppløses i ultralydbad. Om nødvendig renses prøveløsningen gjennom et membranfilter med porestørrelse 
mellom 0,2 og 2 µm.

Forekomst av uoppløste partikler skal registreres i den endelige prøvingsrapporten, siden disse kan skyldes 
fraksjoner med høy molekylmasse. Det benyttes en egnet metode til å bestemme vektprosenten av de oppløste 
partiklene. Løsningene bør brukes innen 24 timer.

1.6.3. Korrigering for innhold av urenheter og tilsetningsstoffer

Det er vanligvis nødvendig å korrigere innholdet av bestanddeler med M < 1 000 for bidrag fra ikke-polymere 
bestanddeler (for eksempel urenheter og/eller tilsetningsstoffer), med mindre det målte innholdet allerede er 
mindre enn 1 %. Dette oppnås ved direkte analyse av polymerløsningen eller GPC-eluatet.

Dersom eluatet etter å ha passert gjennom kolonnen er for uttynnet for videre analyse, må det konsentreres. 
Det kan være nødvendig å dampe inn eluatet til det er tørt, og oppløse på nytt. Eluatet må konsentreres på 
en slik måte at ingen endringer forekommer i eluatet. Behandlingen av eluatet etter GPC-trinnet avhenger av 
analysemetoden som brukes til kvantitativ bestemmelse.

1.6.4. Utstyr

GPC-utstyr består av følgende deler:

— løsemiddelbeholder,

— gassutskiller (om nødvendig),

— pumpe,

— pulsdemper (om nødvendig),

— injeksjonssystem,

— kromatografikolonner,

— detektor,

— strømningsmåler (om nødvendig),

— enhet for registrering og behandling av data,

— avfallsbeholder.

 Det må sikres at GPC-systemet er inert med hensyn til de anvendte løsemidlene (for eksempel ved bruk av 
stålkapillærer for THF-løsemiddelet).

1.6.5. System for injeksjon og tilførsel av løsemiddel

 

 Et bestemt volum av prøveløsningen has i kolonnen med en automatisk prøveveksler eller manuelt i et nøye 
avgrenset område. For hurtig tilbaketrekking eller inntrykking av stempelet i injeksjonssprøyten kan føre til 
endringer i den observerte molekylmassefordelingen. Systemet for tilførsel av løsemiddel bør i størst mulig 
grad være vibrasjonsfritt, og bør helst inneholde en pulsdemper. Strømningshastigheten skal være omkring  
1 ml/min.
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1.6.6. Kolonne

 Etter prøvens art karakteriseres polymeren ved hjelp av én enkelt kolonne eller flere seriekoplede kolonner. En 
rekke porøse kolonnematerialer med fastsatte egenskaper (for eksempel porestørrelse, eksklusjonsgrenser) er 
tilgjengelige i handelen. Valg av separasjonsgel eller kolonnelengde avhenger av både egenskapene til prøven 
(hydrodynamiske volumer, molekylmassefordeling) og de bestemte vilkårene for separasjon som løsemiddel, 
temperatur og strømningshastighet (1) (2) (3).

1.6.7. Teoretiske plater

 Kolonnen eller kolonnekombinasjonen som brukes til separasjonen, må karakteriseres ved antallet teoretiske 
plater. Dette innebærer, for THF som elueringsmiddel, at en løsning av etylbenzen eller et annet egnet ikke-
polart oppløst stoff anbringes på en kolonne av kjent lengde. Antallet teoretiske plater er gitt ved følgende 
ligning:

 

der

N  er antallet teoretiske plater,

Ve er elueringsvolumet ved topphøyden,

W er toppens bredde ved grunnlinjen,

W1/2 er toppens bredde ved halv høyde.

1.6.8. Separasjonseffektivitet

I tillegg til antallet teoretiske plater, som er en størrelse som bestemmer båndbredden, spiller også separa-
sjonseffektiviteten en rolle, og den bestemmes av kalibreringskurvens stigning. Separasjonseffektiviteten til en 
kolonne er gitt ved følgende forhold:

 

 
der

Ve,Mx er elueringsvolumet for polystyren med molekylmasse Mx,

Ve,M(10Mx) er elueringsvolumet for polystyren med ti ganger så høy molekylmasse.

Systemets løsningsevne defineres vanligvis som følger:

 

der

Ve1, Ve2 er elueringsvolumene til de to polystyrenstandardene ved topphøyden,

W1, W2 er toppenes bredde ved grunnlinjen

M1, M2 er molekylmassene ved topphøyde (bør avvike fra hverandre med en faktor på 10).

R-verdien for kolonnesystemet bør være større enn 1,7 (4).

1.6.9. Løsemidler

Alle løsemidler må være av høy renhet (for THF benyttes en renhetsgrad på 99,5 %). Løsemiddelbeholderen 
(om nødvendig i nøytralgassatmosfære) må være tilstrekkelig stor til at kolonnen kan kalibreres og til analyse 
av flere prøver. Løsemiddelet må avgasses før det transporteres til kolonnen via pumpen.

kolonnens tverrsnitt

eller
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1.6.10. Temperaturkontroll

Temperaturen til de kritiske interne komponentene (injeksjonssløyfe, kolonner, detektor og rør og slanger) må 
være konstant og passe til valgt løsemiddel.

1.6.11. Detektor

Formålet med detektoren er å registrere kvantitativt konsentrasjonen til prøven som elueres fra kolonnen. For 
å unngå unødvendig bredde på toppene må detektorcellens volum være så lite som mulig. Det må ikke være 
større enn 10 µl, unntatt for detektorer basert på lysspredning og viskositet. Til deteksjon brukes vanligvis 
differensialrefaktrometri. Dersom særlige egenskaper ved prøve eller elueringsmiddel krever det, kan imidlertid 
andre typer detektorer benyttes, for eksempel UV/VIS-, IR- eller viskositetsdetektorer.

2. RESULTATER OG PRØVINGSRAPPORT

2.1. Resultater

Det vises til DIN-standarden (1) når det gjelder mer detaljerte evalueringskriterier og krav i forbindelse med 
innsamling og behandling av data.

For hver prøve utføres to uavhengige prøvinger. Resultatene analyseres hver for seg. Det skal uttrykkelig angis 
at de målte verdiene er relative verdier som tilsvarer den benyttede standards molekylmasse

Det er i alle tilfeller viktig også å bestemme data for blindprøver som er behandlet på samme måte som 
prøvene.

Etter bestemmelse av retensjonsvolumene eller retensjonstidene (eventuelt korrigert ved hjelp av en 
intern standard) settes log Mp-verdiene (der Mp er kalibreringsstandardens topphøyder) av mot en av disse 
størrelsene. Minst to kalibreringspunkter er nødvendige per molekylmassedekade, og minst fem målepunkter 
kreves for hele kurven, som bør dekke prøvens anslåtte molekylmasse. Kalibreringskurvens endepunkt for 
lav molekylmasse defineres ved n-heksylbenzen eller et annet egnet ikke-polart oppløst stoff. Den delen 
av kurven som tilsvarer molekylmasser under 1 000, bestemmes og korrigeres etter behov for urenheter og 
tilsetningsstoffer. Elueringskurvene evalueres vanligvis ved hjelp av et system for elektronisk databehandling. 
For manuell beregning vises det til ASTM D 3536-91 (3).

Uløselige polymerer som måtte være igjen i kolonnen, vil etter all sannsynlighet ha en høyere molekylmasse 
enn den løselige fraksjonen, og dersom dette ikke tas i betraktning, vil innholdet av bestanddeler med lav 
molekylmasse overvurderes. Vedlegget inneholder en veiledning i korrigering av innholdet av lavmolekylære 
bestanddeler for uløselig polymer.

Fordelingskurven må framlegges i form av en tabell eller en figur (differensialfrekvens eller prosentsum 
mot log M). I den grafiske framstillingen bør en molekylmassedekade normalt svare til ca. 4 cm i bredde og 
topphøyden være ca. 8 cm. For integralfordelingskurver bør forskjellen mellom 0 og 100 % på ordinataksen 
være ca. 10 cm.

2.2. Prøvingsrapport

 Prøvingsrapporten skal omfatte følgende opplysninger:

2.2.1. Prøvingsstoffet

— tilgjengelige opplysninger om prøvingsstoffet (art, tilsetningsstoffer, urenheter),

— beskrivelse av behandlingen av prøven, observasjoner, problemer.
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2.2.2. Apparatur

— beholder til elueringsmiddel, inert gass, avgassing av elueringsmiddelet, sammensetning av 
elueringsmiddelet, urenheter,

— pumpe, pulsdemper, injeksjonssystem,

— separasjonskolonner (produsent, alle opplysninger om kolonnenes egenskaper, for eksempel porestørrelse 
og separasjonsmateriale, antall, lengde og rekkefølge av de anvendte kolonnene),

— antall teoretiske plater i kolonnen (eller kolonnekombinasjonen), separasjonseffektivitet (systemets 
løsningsevne),

— opplysninger om toppenes symmetri,

— kolonnetemperatur, type temperaturkontroll,

— detektor (måleprinsipp, type, kuvettevolum),

— eventuell strømningsmåler (produsent, måleprinsipp),

— system for registrering og behandling av data (maskinvare og programvare).

2.2.3. Kalibrering av systemet

— detaljert beskrivelse av metoden som brukes til framstilling av kalibreringskurven,

— opplysninger om kvalitetskriterier for denne metoden (for eksempel korrelasjonsfaktor, feilsum av 
kvadrater),

— opplysninger om alle ekstrapoleringer, antakelser og tilnærminger gjort under forsøket og evaluering og 
behandling av data,

— alle målinger som er brukt til framstilling av kalibreringskurven, må dokumenteres i en tabell som omfatter 
følgende opplysninger for hvert kalibreringspunkt:

— prøvens navn,

— prøvens produsent,

— karakteristiske verdier av standardene Mp, Mn, Mw og Mw/Mn, som angitt av produsenten eller utledet 
ved etterfølgende målinger, sammen med opplysninger om bestemmelsesmetoden,

— injeksjonsvolum og injeksjonskonsentrasjon,

— Mp-verdi benyttet ved kalibreringen,

— elueringsvolum eller korrigert retensjonstid målt ved topphøyden,

— Mp beregnet ved topphøyden,

— prosentvis feil for den beregnede Mp og kalibreringsverdien.

2.2.4. Opplysninger om innholdet av lavmolekylære bestanddeler

— beskrivelse av metodene som er benyttet ved analysen, og måten forsøkene er utført på,

— opplysninger om prosentdelen av lavmolekylære bestanddeler (w/w) i forhold til prøven i sin helhet,

— opplysninger om urenheter, tilsetningsstoffer og andre ikke-polymere bestanddeler i vektprosent i forhold 
til prøven i sin helhet.

2.2.5. Evaluering

— evaluering på tidsbasis: metoder benyttet for å sikre den nødvendige reproduserbarhet (korrigeringsmetode, 
intern standard osv.)

— opplysninger om hvorvidt evalueringen er foretatt på grunnlag av elueringsvolumet eller retensjonstiden,

— opplysninger om begrensningene ved evalueringen dersom en topp ikke er fullstendig analysert,

— beskrivelse av eventuelle utglattingsmetoder,
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— framgangsmåter for tilberedning og forbehandling av prøven,

— eventuell forekomst av uoppløste partikler,

— injeksjonsvolum (µl) og injeksjonskonsentrasjon (mg/ml),

— observasjoner som tyder på virkninger som fører til avvik fra den ideelle GPC-profilen,

— detaljert beskrivelse av alle endringer i prøvingsmetodene,

— nærmere opplysninger om feilintervaller,

— eventuelle andre opplysninger og observasjoner som er relevante for tolkningen av resultatene.
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Teil 1.

(2) Yau, W. W., Kirkland and Bly, D. D. (eds.) (1979). Modern Size Exclusion Liquid Chromatography, J. 
Wiley and Sons.

(3) ASTM D 3536-91 (1991). Standard Test Method for Molecular Weight Averages and Molecular Weight 
Distribution by Liquid Exclusion Chromatography (Gel Permeation Chromatography-GPC), American 
Society for Testing and Materials, Philadelphia, Pennsylvania.

(4) ASTM D 5296-92 (1992). Standard Test Method for Molecular Weight Averages and Molecular Weight 
Distribution of Polystyrene by High Performance Size-Exclusion Chromatography, American Society for 
Testing and Materials, Philadelphia, Pennsylvania.
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 Vedlegg

Korrigering av innholdet av lavmolekylære bestanddeler for uløselige polymerer

Forekomst av uløselige polymerer i en prøve vil medføre massetap under GPC-analysen. Den uløselige polymeren 
holdes irreversibelt tilbake i kolonnen, mens den løselige delen av prøven passerer gjennom kolonnen. Dersom 
økningen i polymerens brytningsindeks (dn/dc) kan anslås eller måles, kan tapet av prøvemasse i kolonnen anslås. I 
så fall foretas korrigeringen ved hjelp av en ekstern kalibrering med standardmaterialer med kjent konsentrasjon og 
dn/dc for å kalibrere refraktometerets utslag. I eksempelet nedenfor er det brukt en standard av poly(metylmetakrylat) 
(pMMA).

Ved ekstern kalibrering for analyse av akrylpolymerer analyseres en pMMA-standard med kjent konsentrasjon i 
tetrahydrofuran ved GPC, og resultatdataene brukes til å finne refraktometerkonstanten etter følgende ligning:

K = R / (C × V × dn/dc)

der

K er refraktometerkonstanten (i mikrovolt-sekund/ml),

R er pMMA-standardens utslag (i mikrovolt-sekund),

C er pMMA-standardens konsentrasjon (i mg/ml),

V er injeksjonsvolumet (i ml), og

dn/dc er økningen i brytningsindeks for pMMA i tetrahydrofuran (i ml/mg).

Følgende data er typiske for en pMMA-standard:

R = 2 937 891,

C = 1,07 mg/ml,

V = 0,1 ml,

dn/dc = 9 × 10-5 ml/mg.

Den resulterende K-verdien, 3,05 × 1011, brukes deretter til å beregne det teoretiske detektorutslaget dersom 100 % av 
den injiserte polymeren er eluert gjennom detektoren.
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VEDLEGG III C

A.20 POLYMERERS EGENSKAPER VED OPPLØSNING/EKSTRAKSJON I VANN

1. METODE

 Metoden som er beskrevet, er en gjengivelse av den reviderte versjonen av OECD TG 120 (1997). Ytterligere 
tekniske opplysninger finnes i henvisning 1.

1.1. Innledning

 For enkelte polymerer, for eksempel emulsjonspolymerer, kan det være nødvendig å gjøre forberedelser før 
metoden beskrevet nedenfor kan benyttes. Metoden kan ikke anvendes på væskepolymerer eller polymerer som 
reagerer med vann under prøvingsvilkår.

 Dersom metoden er upraktisk eller uegnet, kan løseligheten/ekstraksjonen undersøkes ved andre metoder. I 
slike tilfeller skal det gis fullstendige opplysninger og begrunnelse for den anvendte metoden.

1.2. Referansestoffer

 Ingen.

1.3 Prinsipp for prøvingsmetoden

 Polymerers egenskaper ved oppløsning/ekstraksjon i et vandig medium bestemmes ved hjelp av kolbemetoden 
(se A.6 Vannløselighet — kolbemetoden) med endringene beskrevet nedenfor.

1.4. Kvalitetskriterier

 Ingen.

1.5 Beskrivelse av prøvingsmetoden

1.5.1. Utstyr

 Følgende utstyr kreves til metoden:

— findelingsapparat, f.eks. kvern, til framstilling av partikler av kjent størrelse,

— risteapparat med mulighet for temperaturkontroll,
— membranfilter,

— egnet analyseutstyr,

— standardsikter.

1.5.2. Tilberedning av prøven

 En representativ prøve reduseres først til en partikkelstørrelse på mellom 0,125 og 0,25 mm ved hjelp av 
egnede sikter. Avkjøling kan være nødvendig av hensyn til prøvens stabilitet eller for kverningen. Materialer av 
gummiaktig art kan pulveriseres ved temperaturen for flytende nitrogen (1).

 Dersom den påkrevde partikkelstørrelsen ikke kan oppnås, bør det treffes tiltak for å redusere partikkelstørrelsen 
så mye som mulig, og resultatet dokumenteres. I rapporten må det angis på hvilken måte den pulveriserte 
prøven ble lagret før prøvingen.

1.5.3. Framgangsmåte 

 Tre prøver à 10 g av prøvingsstoffet veies opp i hver av tre beholdere utstyrt med glasspropper, og 1 000 ml 
vann tilsettes i hver beholder. Dersom det er upraktisk å håndtere mer enn 10 g polymer, anvendes den største 
mengde som kan håndteres, og vannmengden justeres tilsvarende.
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 Beholderne lukkes tett til og ristes ved 20 °C. Det anvendes en riste- eller røreinnretning som kan 
operere ved konstant temperatur. Etter 24 timer sentrifugeres eller filtreres innholdet i hver beholder, og 
polymerkonsentrasjonen i den klare, vandige fasen bestemmes ved egnet analysemetode. Dersom det ikke 
finnes noen egnet analysemetode for den vandige fasen, kan den samlede løseligheten/ekstraksjonen bestemmes 
ut fra tørrvekten til filterresten eller sentrifugeringsbunnfallet.

 Det er vanligvis nødvendig å skille kvantitativt mellom urenheter og tilsetningsstoffer på den ene side og 
lavmolekylære bestanddeler på den annen side. Ved gravimetrisk bestemmelse er det også viktig å utføre 
en blindprøving, der det ikke benyttes noe stoff som skal prøves, for å ta høyde for rester som skyldes 
prøvingsmetoden.

 Polymerers løselighet/ekstraksjon i vann ved 37 °C ved pH 2 og pH 9 kan bestemmes på samme måte som 
beskrevet for utførelsen av forsøket ved 20 °C. pH-verdiene kan oppnås ved tilsetning av egnede bufferløsninger 
eller egnede syrer eller baser, for eksempel saltsyre, natrium- eller kaliumhydroksid av analysekvalitet eller 
NH3.

 Avhengig av anvendt analysemetode må det utføres en eller to prøvinger. Dersom det finnes tilstrekkelig 
spesifikke metoder for direkte analyse av den vandige fasen for polymerkomponenten, bør det være nok 
med en prøving som beskrevet ovenfor. Dersom det ikke finnes slike metoder, og bestemmelse av løselighet/
ekstraksjon for polymeren er begrenset til direkte analyse ved bestemmelse av bare totalt organisk karbon 
(TOC) i det vandige ekstraktet, bør det utføres en tilleggsprøving. Denne tilleggsprøvingen bør også utføres tre 
ganger, med en tidel så store polymerprøver og samme mengde vann som ble brukt i den første prøvingen.

1.5.4. Analyse

1.5.4.1. P r ø v i n g  u t f ø r t  m e d  é n  p r ø v e s t ø r r e l s e

 Det er mulig at det finnes metoder for direkte analyse av polymerkomponenter i den vandige fasen. Alternativt 
kan indirekte analyse av oppløste/ekstraherte polymerkomponenter, der den samlede mengden løselige deler 
bestemmes og det korrigeres for ikke-polymerspesifikke komponenter, også vurderes.

 Analyse av den vandige fasen for samlet innhold av polymerforbindelser er mulig ved:

 en tilstrekkelig følsom metode, for eksempel

— TOC-bestemmelse ved nedbryting til CO2 med persulfat eller dikromat etterfulgt av IR-analyse eller 
kjemisk analyse,

— atomabsorpsjonsspektroskopi (AAS) eller tilsvarende induktivt koplet plasma-optisk emisjonsspektroskopi 
(ICP) for silisium- eller metallholdige polymerer,

— UV-absorpsjon eller spektrofluorimetri for arylpolymerer,

— LC-MS for prøver med lav molekylmasse,

eller ved vakuuminndamping av den vandige ekstrakten til tørrhet og analyse av resten ved spektroskopi (IR, 
UV osv.) eller AAS/ICP.

Dersom analyse av den vandige fasen ikke er praktisk gjennomførbart, ekstraheres det vandige ekstraktet med et 
organisk løsemiddel som ikke kan blandes med vann, for eksempel et klorert hydrokarbon. Deretter inndampes 
løsemiddelet, og resten analyseres som beskrevet ovenfor for innhold av den aktuelle polymeren. Bestanddeler 
i denne resten som identifiseres som urenheter eller tilsetningsstoffer, trekkes fra ved bestemmelsen av selve 
polymerens løselighet/ekstraksjon.

Dersom det finnes relativt store mengder av slike materialer, kan det være nødvendig å foreta for eksempel 
HPLC- eller GC-analyse av resten for å skjelne urenheter fra monomerer og monomerderivater, slik at det 
virkelige innhold av sistnevnte kan bestemmes.

I noen tilfeller kan enkel inndamping av det organiske løsemiddelet til tørrhet og veiing av den tørre resten 
være tilstrekkelig.
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1.5.4.2. P r ø v i n g  u t f ø r t  m e d  t o  f o r s k j e l l i g e  p r ø v e s t ø r r e l s e r

 Alle vandige ekstrakter analyseres for TOC.

 Gravimetrisk bestemmelse foretas av den uoppløste/ikke-ekstraherte delen av prøven. Dersom det etter 
sentrifugering eller filtrering av innholdet i hver beholder fortsatt sitter fast polymerrester på beholderens vegg, 
skylles beholderen med filtratet til beholderen er fri for alle synlige rester. Deretter sentrifugeres eller filtreres 
filtratet igjen. Restene som blir igjen på filteret eller i sentrifugeglasset, tørkes ved 40 °C under vakuum og 
veies. Tørkingen fortsetter til konstant vekt nås.

2. RESULTATER 

2.1. Prøving utført med én prøvestørrelse

 Resultatene for hver enkelt av de tre kolbene og gjennomsnittsverdiene angis og uttrykkes i masseenheter per 
volum av løsningen (vanligvis mg/l) eller masseenheter per masse polymerprøve (vanligvis mg/g). Dessuten 
angis vekttapet i prøven (beregnet som vekten av det oppløste stoffet dividert med prøvens opprinnelige vekt). 
Relative standardavvik beregnes. Enkelttall angis for den samlede stoffmengden (polymer + nødvendige 
tilsetningsstoffer osv.) og for polymeren alene (det vil si etter fratrekk av bidraget fra slike tilsetningsstoffer).

2.2. Prøving utført med to forskjellige prøvestørrelser

De enkelte TOC-verdiene til de vandige ekstraktene fra de to trippelforsøkene og gjennomsnittsverdien for 
hvert forsøk skal angis, uttrykt som masseenheter per volum løsning (vanligvis mgC/g).

Dersom det ikke er noen forskjell mellom resultatene for høyt og lavt forhold mellom prøve og vannvolum, 
kan det tyde på at alle ekstraherbare komponenter faktisk er ekstrahert. I så fall er direkte analyse normalt ikke 
nødvendig.

Vekten av hver enkelt rest angis i prosentdel av prøvenes opprinnelige vekt. Gjennomsnittsverdiene beregnes 
for hvert forsøk. Forskjellene mellom 100 og prosentdelene som blir funnet, representerer prosentdelene av 
løselig og ekstraherbart materiale i den opprinnelige prøven.

3. PRØVINGSRAPPORT

3.1. Prøvingsrapport

 Prøvingsrapporten skal omfatte følgende opplysninger:

3.1.1. Prøvingsstoff

— tilgjengelige opplysninger om prøvingsstoffet (art, tilsetningsstoffer, urenheter, innhold av lavmolekylære 
bestanddeler).

3.1.2. Forsøksvilkår

— beskrivelse av anvendte framgangsmåter og forsøksvilkår,

— beskrivelse av analyse- og deteksjonsmetoder.

3.1.3. Resultater

— resultater for løselighet/ekstraherbarhet i mg/l; enkeltverdier og gjennomsnittsverdier for 
ekstraksjonsforsøkene i de forskjellige løsningene, oppdelt etter polymerinnhold og urenheter, 
tilsetningsstoffer osv.,

— resultater for løselighet/ekstraherbarhet i mg/g polymer,

— TOC-verdier for vandige ekstrakter, vekt av oppløst stoff og beregnet prosentdel, dersom det er foretatt 
måling,
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— pH for hver prøve,

— opplysninger om verdier oppnådd under blindprøvinger,

— om nødvendig henvisning til den kjemiske ustabiliteten til prøvingsstoffet, både under prøvingsprosessen 
og analyseprosessen,

— alle opplysninger som er viktige for tolking av resultatene.

4. HENVISNINGER

(1) DIN 53733 (1976) Zerkleinerung von Kunststofferzeugnissen für Prüfzwecke.
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VEDLEGG III D

C.13 BIOAKKUMULERING: GJENNOMSTRØMNINGSFORSØK MED FISK

1. METODE

 Denne bioakkumuleringsmetoden er en gjengivelse av OECD TG 305 (1996).

1.1. Innledning

 Denne metoden beskriver en framgangsmåte for karakterisering av visse stoffers bioakkumuleringspotensial i 
fisk under gjennomstrømningsvilkår. Selv om gjennomstrømningsforsøk langt er å foretrekke, kan semi-statiske 
forsøk tillates, forutsatt at gyldighetskriteriene oppfylles.

 Metoden er tilstrekkelig detaljert til at forsøket kan utføres, samtidig som det er tilstrekkelig frihet til å tilpasse 
tilretteleggingen av forsøkene til de aktuelle laboratorievilkårene og til å variere forsøksstoffenes egenskaper. 
Den er særlig egnet til stabile, organiske kjemikalier med log Pow-verdier mellom 1,5 og 6,0 (1), men kan 
også benyttes for superlipofile stoffer (med log Pow > 6,0). Den forhåndsberegnede bioakkumuleringsfaktoren 
(BCF), iblant kalt KB, for slike superlipofile stoffer vil sannsynligvis være høyere enn den verdi av likevekts-
bioakkumuleringsfaktoren (BCFSS) som kan forventes funnet ved laboratorieforsøk. Forhåndsberegninger 
av bioakkumuleringsfaktoren for organiske kjemikalier med log Pow-verdier opptil ca. 9,0 kan foretas ved 
hjelp av ligningen til Bintein et al (2). Blant parametrene som karakteriserer bioakkumuleringspotensialet, er 
hastighetskonstanten for opptak (k1), hastighetskonstanten for utskilling (k2) og BCFSS.

 Forsøksstoffer som er merket som radioaktive, kan lette analysen av vann- og fiskeprøver, og kan benyttes 
til å avgjøre om det skal foretas identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av nedbrytingsprodukter. Dersom 
samlede radioaktive rester måles (for eksempel ved forbrenning eller oppløsning av vev), baseres BCF på den 
opprinnelige forbindelsen, eventuelle tilbakeholdte metabolitter og assimilert karbon. BCF basert på samlede 
radioaktive rester kan derfor ikke direkte sammenlignes med BCF utledet ved spesifikk kjemisk analyse av den 
opprinnelige forbindelsen alene.

 Ved undersøkelser med radioaktivt merkede stoffer kan det benyttes rensemetoder for å bestemme BCF basert 
på den opprinnelige forbindelsen, og de viktigste metabolittene kan karakteriseres dersom det anses som 
nødvendig. Det er også mulig å kombinere en undersøkelse av stoffskifte hos fisk med en bioakkumulerings-
undersøkelse ved analyse og identifikasjon av rester i vev.

1.2. Definisjoner og enheter

 Biokonsentrasjon/bioakkumulering er en økning i konsentrasjonen av forsøksstoffet i eller på en organisme 
(eller bestemte vev fra den) i forhold til konsentrasjonen av forsøksstoff i det omgivende mediet.

 Bioakkumuleringsfaktoren (BCF eller KB) på et gitt tidspunkt under opptaksfasen av dette akkumuleringsforsøket 
er konsentrasjonen av forsøksstoff i/på fiskene eller bestemte vev fra dem (Cf i µg/ml (ppm)) dividert med 
konsentrasjonen av det kjemiske stoffet i det omgivende mediet (Cw i µg/ml (ppm)).

 Likevektsbioakkumuleringsfaktoren (BCFSS eller KB) endrer seg ikke vesentlig over et lengre tidsrom, idet 
konsentrasjonen av forsøksstoffet i det omgivende mediet er konstant i løpet av dette tidsrommet.

 Et platå eller en likevektstilstand nås i den grafiske framstillingen av forsøksstoffet i fisk (Cf) mot tiden 
når kurven blir parallell med tidsaksen og tre påfølgende analyser av Cf utført på prøver tatt med minst to 
dagers mellomrom er innenfor ± 20 % av hverandre, og det ikke er noen vesentlige forskjeller mellom de 
tre prøvetakingsperiodene. Ved gruppering av prøver til analyse kreves minst fire påfølgende analyser. For 
forsøksstoffer som opptas langsomt, vil et intervall på sju dager være mer hensiktsmessig.
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 Biokonsentrajonsfaktorer som beregnes direkte ut fra kinetiske hastighetskonstanter (k1/k2), betegnes som 
kinetiske konsentrasjonsfaktorer, BCFk.

 Fordelingskoeffisienten oktanol/vann (Pow) er forholdet mellom et kjemisk stoffs løselighet i n-oktanol og vann 
ved likevekt (metode A.8), også uttrykt som Kow. Logaritmen til Pow brukes som indikasjon på et kjemisk stoffs 
potensial for bioakkumulering i vannorganismer.

 Eksponeringsfasen eller opptaksfasen er det tidsrom da fiskene eksponeres for forsøksstoffet.

 Hastighetskonstanten for opptak (k1) er den numeriske verdien som definerer hastigheten for 
konsentrasjonsøkningen av forsøksstoffet, i/på forsøksfisker (eller bestemte vev fra dem) når fiskene eksponeres 
for stoffet (k1 uttrykkes i dag-1).

 Utskillingsfasen er det tidsrom etter overføringen av forsøksfiskene fra et medium med forsøksstoffet til 
et medium uten stoffet da utskillingen (eller nettotapet) av stoffet fra fiskene (eller bestemte vev fra dem) 
undersøkes.

 Hastighetskonstanten for utskilling (k2) er den numeriske verdien som definerer hastigheten for 
konsentrasjonsreduksjon av forsøksstoffet i forsøksfiskene (eller bestemte vev fra dem) etter overføring av 
forsøksfiskene fra et medium med forsøksstoffet til et medium uten stoffet (k2 uttrykkes i dag-1).

1.3. Prinsipp for forsøksmetoden

 Forsøket består av to faser: eksponeringsfasen (opptaksfasen) og utskillingsfasen. Under opptaksfasen 
eksponeres atskilte grupper av fisk av én art for minst to konsentrasjoner av forsøksstoffet. Deretter overføres 
de til et medium som er fritt for forsøksstoffet, for utskillingsfasen. Utskillingsfasen er alltid nødvendig, med 
mindre opptaket av forsøksstoffet under opptaksfasen har vært ubetydelig (f.eks. BCF < 10). Konsentrasjonen 
av forsøksstoffet i/på fiskene (eller bestemte vev fra dem) følges i begge faser av forsøket. I tillegg til de to 
forsøkskonsentrasjonene holdes en gruppe med kontrollfisk under identiske vilkår, bortsett fra at det ikke 
benyttes noe forsøksstoff, slik at eventuelle skadevirkninger som observeres i bioakkumuleringsforsøket, 
kan sammenholdes med en tilsvarende kontrollgruppe og bakgrunnskonsentrasjoner av forsøksstoffet kan 
bestemmes.

 Opptaksfasen varer i 28 dager, med mindre det påvises at likevekt er nådd tidligere. Lengden på opptaksfasen 
og tiden det tar til likevekt inntrer, kan forutsies ut fra ligningene i vedlegg 3. Utskillingsperioden begynner 
deretter med overføring av fiskene til samme medium, men uten forsøksstoffet, i en annen, ren beholder. Om 
mulig beregnes bioakkumuleringsfaktoren både som forholdet (BCFSS) mellom konsentrasjonen i fiskene 
(Cf) og i vannet (Cw) ved likevekt og som kinetisk bioakkumuleringsfaktor (BCFk) som forholdet mellom 
hastighetskonstantene for opptak (k1) og utskilling (k2), idet kinetikken antas å være av første orden. Dersom 
det er åpenbart at kinetikken ikke er av første orden, må mer komplekse modeller benyttes (vedlegg 5).

 Dersom likevekt ikke oppnås innen 28 dager, forlenges opptaksfasen til likevekt nås, men høyst til 60 dager; 
deretter begynner utskillingsfasen.

 Hastighetskonstanten for opptak, hastighetskonstanten for utskilling (eller konstantene dersom mer komplekse 
modeller benyttes), bioakkumuleringsfaktoren, og om mulig, sannsynlighetsgrensene for hver av disse 
parametrene beregnes ut fra den modellen som best beskriver de målte konsentrasjonene av forsøksstoffet i fisk 
og vann.

 BCF uttrykkes som en funksjon av fiskens samlede våtvekt. I særlige tilfeller kan imidlertid bestemte vev 
eller organer (for eksempel muskelvev eller lever) benyttes dersom fisken er tilstrekkelig stor eller fisken 
kan deles opp i spiselige (filet) og uspiselige (innvoller) deler. Siden det for mange organiske stoffer er en 
klar sammenheng mellom potensialet for bioakkumulering og lipofilitet, er det en tilsvarende sammenheng 
mellom forsøksfiskens lipidinnhold og den observerte bioakkumuleringen av slike stoffer. For å redusere denne 
avvikskilden i forsøksresultatene for stoffer med høy lipofilitet (dvs. med log Pow > 3) bør bioakkumuleringen 
uttrykkes ikke bare i forhold til samlet kroppsvekt, men også i forhold til lipidinnholdet.



23.11.2006 Nr. 58/431EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 Lipidinnholdet bør om mulig bestemmes på samme biologiske materiale som brukes til å bestemme 
konsentrasjonen av forsøksstoffet.

1.4. Opplysninger om forsøksstoffet

 Før bioakkumuleringsforsøket utføres, må følgende opplysninger om forsøksstoffet være kjent:

a) løselighet i vann,

b) fordelingskoeffisienten oktanol/vann, Pow (også betegnet som Kow, bestemt ved en HPLC-metode i A.8),

c) hydrolyse,

d) fotolyse i vann bestemt ved bestråling med sollys eller simulert sollys under samme bestrålingsvilkår som 
ved forsøket med bioakkumulering (3),

e) overflatespenning (dvs. for stoffer der log Pow ikke kan bestemmes),

f) damptrykk,

g) umiddelbar biologisk nedbrytbarhet (dersom relevant).

 Blant andre nødvendige opplysninger er toksisiteten overfor fiskearten som benyttes i forsøket, helst asymptotisk 
LC50 (dvs. tidsuavhengig). Det må foreligge en egnet analysemetode med kjent pålitelighet, nøyaktighet og 
følsomhet til kvantitativ bestemmelse av forsøksstoffet i forsøksløsningene og i biologisk materiale samt 
opplysninger om tilberedning og lagring av prøven. Analytisk påvisningsgrense for forsøksstoffet i vann 
og fiskevev må også være kjent. Dersom et 14C-merket forsøksstoff benyttes, skal den prosentdelen av 
radioaktivitet som skyldes urenheter, være kjent.

1.5. Forsøkets gyldighet

 Følgende vilkår må være oppfylt for at et forsøk skal være gyldig:

— temperaturvariasjonen må ikke være større enn ± 2 °C,

— konsentrasjonen av oppløst oksygen må ikke komme under 60 % metning,

— konsentrasjonen av forsøksstoffet i kamrene skal holdes innenfor ± 20 % av gjennomsnittet av de målte 
verdiene under opptaksfasen,

— dødeligheten og andre skadevirkninger/sykdommer må ved forsøkets avslutning være høyst 10 % både 
i kontrollgruppen og blant de behandlede fiskene; dersom forsøket strekker seg over flere uker eller 
måneder, må dødsfall og andre skadevirkninger i begge grupper være høyst 5 % per måned og høyst 30 % 
i alt.

1.6. Referanseforbindelser

 Det kan være nyttig å benytte referanseforbindelser med kjent bioakkumuleringspotensial til kontroll av 
forsøksmetoden ved behov. Ingen bestemte stoffer kan imidlertid anbefales ennå.

1.7 Beskrivelse av forsøksmetoden

1.7.1. Apparatur

 Bruk av materialer som kan oppløses, adsorbere, absorbere eller avgi stoffer og ha skadelig virkning på fiskene, 
bør omhyggelig unngås i alle deler av utstyret. Standard rektangulære eller sylinderformede beholdere av 
kjemisk inert materiale og med kapasitet tilpasset mengden av fisk, kan benyttes. Rør laget av bøyelig plast 
skal brukes i minst mulig grad. Det bør helst brukes rør og slanger av teflon (R), rustfritt stål og/eller glass. 
Erfaring har vist at det for stoffer med høye absorpsjonskoeffisienter, for eksempel syntetiske pyretroider, kan 
være nødvendig å bruke silanisert glass. I slike situasjoner må utstyret kasseres etter bruk.
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1.7.2. Vann

 Naturlig vann brukes vanligvis i forsøket og bør tas fra en ikke-forurenset kilde med jevn kvalitet. Vann 
til fortynning må være av en slik kvalitet at den valgte fiskearten kan overleve akklimatiserings- og 
forsøksperioden uten å framvise unormal(t) utseende eller atferd. Ideelt sett bør det påvises at forsøksartene 
kan overleve, vokse og formere seg i fortynningsvann (dvs. i laboratoriekultur eller giftighetsforsøk over 
en hel livssyklus). Vannet skal ihvertfall beskrives ved sin pH, hardhet, samlede tørrstoffinnhold, sitt totale 
organiske karbon og fortrinnsvis også sitt innhold av ammonium, nitritt og sin alkalitet samt, for marine arter, 
saltinnhold. Parametrene som er viktige for optimal fiskevelferd, er velkjente, men vedlegg I gir anbefalte 
høyeste konsentrasjoner for en rekke parametrer for ferskvann og saltvann til forsøk.

Vannet skal være av konstant kvalitet under hele forsøket. pH-verdien skal være mellom 6,0 og 8,5, men 
for et gitt forsøk skal den ligge innenfor ± 0,5 pH-enheter. For å sikre at fortynningsvann ikke påvirker 
forsøksresultatet på en utilbørlig måte (for eksempel ved kompleksdanning av forsøksstoffet) eller virker 
negativt på fiskebestanden, skal det regelmessig tas prøver til analyse. Bestemmelse av tungmetaller (f.eks. Cu, 
Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), viktige anioner og kationer (f.eks. Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4), plantevernmidler (f.eks. totale 
organiske fosforforbindelser og totale organiske klorforbindelser), totalt organisk karbon og suspenderte faste 
stoffer foretas for eksempel hver tredje måned dersom fortynningsvannet er kjent for å holde relativt konstant 
kvalitet. Dersom vannkvaliteten er påvist å være konstant i minst ett år, kan bestemmelsene foretas sjeldnere 
(for eksempel hver sjette måned).

Både det naturlige partikkelinnholdet og totalt organisk karbon (TOC) i fortynningsvannet bør være så lavt 
som mulig, slik at absorpsjon av forsøksstoffet i organisk materiale unngås, siden det kan nedsette dets 
biotilgjengelighet (4). Høyeste akseptable verdi er 5 mg/l for partikler (faste stoffer som ikke går gjennom et 
0,45 µm filter) og 2 mg/l for totalt organisk karbon (se vedlegg 1). Om nødvendig filtreres vannet før bruk. 
Bidraget til innhold av totalt organisk karbon i vannet fra forsøksfiskene (ekskrementer) og fôrrester bør være 
så lavt som mulig. Under hele forsøket skal konsentrasjonen av organisk karbon i beholderen ikke overstige 
konsentrasjonen av organisk karbon som stammer fra forsøksstoffet, og dersom det er brukt, fra løsemiddelet 
med mer enn 10 mg/l (± 20 %).

1.7.3. Forsøksløsninger

Det framstilles en stamløsning av forsøksstoff med en passende konsentrasjon. Stamløsningen bør helst 
framstilles ved ganske enkelt å blande eller riste forsøksstoffet i fortynningsvannet. Bruk av løsemidler eller 
dispergeringsmidler (oppløsende stoffer) anbefales ikke, men kan i enkelte tilfeller være nødvendig for å 
oppnå en passe konsentrert stamløsning. Blant løsemidlene som kan brukes, er etanol, metanol, etylenglykol
monometyleter, etylenglykoldimetyleter, dimetylformamid og trietylenglykol. Blant dispergeringsmidlene som 
kan brukes, er Cremophor RH40, Tween 80, metylcellulose 0,01 % og HCO-40. Det bør utvises forsiktighet 
ved bruk av biologisk lett nedbrytbare agenser, da de kan forårsake problemer og bakterievekst i forsøk med 
gjennomstrømning. Forsøksstoffet kan være merket for radioaktivitet og må være av høyeste renhet (f.eks. 
helst > 98 %).

For forsøk med gjennomstrømning kreves et system som kontinuerlig avgir og fortynner en stamløsning 
av forsøksstoffet (for eksempel doseringspumpe, proporsjonsfortynner, metningssystem), for å tilføre 
forsøksskonsentrasjoner til forsøkskamrene. En utskiftning av innholdet i forsøksbeholderen minst fem ganger 
daglig tilstrebes. Gjennomstrømningsmåten foretrekkes, men dersom dette ikke er mulig (for eksempel dersom 
forsøksorganismene tar skade), kan en semi-statisk teknikk benyttes, forutsatt at gyldighetskriteriene oppfylles. 
Gjennomstrømningshastighetene for stamløsningene og fortynningsvannet kontrolleres 48 timer før forsøket 
og deretter minst hver dag under forsøket. Ved denne kontrollen bestemmes gjennomstrømningshastigheten 
i hvert forsøkskammer, og det sikres at denne ikke varierer med mer enn 20 % innenfor hvert kammer eller 
mellom kamrene.
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1.7.4. Valg av art

Blant de viktige kriteriene for valg av art er at den skal være lett tilgjengelig, kunne fås i hensiktsmessige 
størrelser og lett kunne holdes i laboratorium. Blant andre kriterier for valg av fiskeart er artens 
rekreasjonsbetydning, kommersielle betydning og økologiske betydning samt dens følsomhet i forhold til andre 
arter og gode erfaringer med den fra tidligere forsøk.

I tllegg 2 er det angitt anbefalte forsøksarter. Andre arter kan benyttes, men det kan være nødvendig å tilpasse 
forsøksmetoden, slik at forsøksvilkårene blir passende. Begrunnelse for valg av art og forsøksmetode skal i 
dette tilfellet angis i rapporten.

1.7.5. Oppbevaring av fisk

 Stampopulasjonen av fisk akklimatiseres i minst to uker i vann ved forsøkstemperatur og fôres hele tiden med 
samme type fôr som skal benyttes under forsøket.

 Etter en 48-timers tilpasningsperiode registreres dødeligheten, idet følgende kriterier anvendes:

— dødelighet over 10 % etter sju dager: hele partiet forkastes,

— dødelighet mellom 5 og 10 % etter sju dager: ytterligere sju dagers akklimatisering,

— dødelighet på under 5 % etter sju dager: partiet godtas — dersom dødeligheten etter ytterligere sju dager 
er over 5 %, forkastes hele partiet.

 Det sikres at fiskene som benyttes i forsøket, er fri for observerbare sykdommer og anomalier. Eventuelle syke 
fisk forkastes. Fisk skal ikke behandles mot sykdom de siste to ukene før forsøket eller under forsøket.

1.8. Utførelse av forsøket

1.8.1. Innledende forsøk

 Det kan være nyttig å utføre et innledende forsøk for å optimalisere forsøksvilkårene for det endelige forsøket, 
for eksempel valg av konsentrasjon(er) av forsøksstoffet og varigheten av opptaks- og utskillingsfasene.

1.8.2. Eksponeringsvilkår

1.8.2.1. O p p t a k s f a s e n s  v a r i g h e t

Opptaksfasens varighet kan forutsies på grunnlag av praktisk erfaring (for eksempel fra en innledende 
undersøkelse eller et annet kjemisk stoff med lignende akkumuleringsegenskaper) eller på grunnlag av bestemte 
empiriske sammenhenger, ut fra kunnskap om forsøksstoffets løselighet i vann eller dets fordelingskoeffisient 
oktanol/vann (se vedlegg 3).

Opptaksfasen bør vare i 28 dager, med mindre det kan påvises at likevekt er nådd tidligere. Dersom likevekt 
ikke er nådd i løpet av 28 dager, forlenges opptaksfasen og målingene fortsetter til likevekt oppnås eller i høyst 
60 dager.

1.8.2.2. U t s k i l l i n g s f a s e n s  v a r i g h e t

 Normalt er et tidsrom på halvparten av opptaksfasen tilstrekkelig til å oppnå en passende reduksjon (f.eks.  
95 %) i innholdet av stoffet (se vedlegg 3 for forklaring av overslaget). Dersom det tidsrommet som kreves 
for å oppnå 95 % tap er uforholdsmessig langt, for eksempel over dobbelt så langt som opptaksfasens normale 
varighet (dvs. mer enn 56 dager), kan tidsrommet reduseres (dvs. til konsentrasjonen av forsøksstoffet, er lavere 
enn 10 % av konsentrasjonen ved likevekt). For stoffer med mer komplekse opptaks- og utskillingsmønstre enn 
modellen der fisken betraktes som en helhet, altså der førsteordens kinetikk gjelder, må det tillates en lengre 
utskillingsfase for bestemmelse av hastighetskonstanten for utskilling. Tidsrommets varighet kan for eksempel 
bestemmes ut fra hvor lenge konsentrasjonen av forsøksstoffet i fiskene er høyere enn påvisningsgrensen.
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1.8.2.3. A n t a l l  f o r s ø k s f i s k

 Antallet fisk per forsøkskonsentrasjon velges slik at minst fire fisk per prøve er tilgjengelig ved hver 
prøvetaking. Dersom større statistisk styrke er ønskelig, må antallet fisk per prøve økes.

 Dersom voksen fisk benyttes, angis det om det benyttes hanner eller hunner eller begge deler i forsøket. Dersom 
begge kjønn benyttes, skal det dokumenteres at eventuelle forskjeller i lipidinnholdet mellom kjønnene er 
ubetydelige før forsøkets begynnelse; det kan være nødvendig å gruppere hannfisk og hunnfisk hver for seg.

 I hvert enkelt forsøk skal fisk av lignende vekt velges, slik at minste fisk ikke er mindre enn 2/3 av vekten av 
den største. Alle skal være av samme årskull og komme fra samme kilde. Siden vekt og alder for fisk iblant 
kan synes å ha betydelig innvirkning på BCF-verdiene (1), skal disse opplysningene registreres nøyaktig. Det 
anbefales at en delprøve av fiskebestanden veies før forsøket, slik at gjennomsnittsvekten kan anslås.

1.8.2.4. B e l a s t n i n g

 Det benyttes et høyt forhold mellom vann og fisk, slik at reduksjonen i Cw som følge av tilførsel av fisk ved 
begynnelsen av forsøket minimeres, og det unngås at konsentrasjonen av oppløst oksygen faller. Det er viktig 
at belastningen tilpasses den benyttede fiskearten. I alle fall anbefales en belastning på 0,1 til 1,0 gram fisk 
(våtvekt) per liter vann per dag. Belastningen kan økes dersom det påvises at den nødvendige konsentrasjonen 
av forsøksstoff kan opprettholdes innenfor ± 20 %, og at konsentrasjonen av oppløst oksygen ikke faller under 
60 % metning.

 Ved valg av passende belastning skal det tas hensyn til fiskeartens normale habitat. For eksempel kan bunnfisk 
kreve et større bunnområde i akvariet for samme vannmengde enn pelagiske fiskearter.

1.8.2.5. F ô r i n g

 Under akklimatiseringen og forsøket fôres fiskene med passende fôr med kjent lipid- og proteininnhold, i 
en mengde som er tilstrekkelig til å holde dem sunne og bevare kroppsvekten. Fiskene fôres daglig under 
akklimatiseringen og forsøket med en mengde som tilsvarer 1-2 % av kroppsvekten per dag; på denne måten 
holdes lipidinnholdet i de fleste fiskearter på et relativt konstant nivå under forsøket. Fôrmengden beregnes 
på nytt, for eksempel én gang i uken, slik at kroppsvekten og lipidinnholdet holdes konstant. Ved denne 
beregningen kan vekten av fisken i hvert forsøkskammer anslås ut fra kroppsvekten til den fisken som det sist 
er tatt prøver av i dette kammeret. De øvrige fiskene i kammeret veies ikke.

 Fôr som ikke er spist og ekskrementer suges opp daglig fra forsøkskamrene like etter fôringen (30 minutter 
til en time). Kamrene holdes så rene som mulig under hele forsøket, slik at konsentrasjonen av organisk 
materiale holdes så lav som mulig, siden forekomst av organisk karbon kan begrense biotilgjengeligheten til 
forsøksstoffet (1).

 Siden mange fôrtyper framstilles av fiskemel, må fôret analyseres for forsøksstoffet. Det er også ønskelig å 
analysere fôret for plantevernmidler og tungmetaller.

1.8.2.6. L y s  o g  t e m p e r a t u r

 Lysperioden er vanligvis 12 til 16 timer, og temperaturen (± 2 °C) må være tilpasset forsøksarten (se vedlegg 
2). Type og art av belysning skal være kjent. Det bør tas hensyn til muligheten for fotolyse av forsøkssstoffet 
ved belysningsvilkårene i forsøket. Riktig belysning brukes for å unngå at fisken eksponeres for unaturlige 
fotokjemiske omdanningsprodukter. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke et filter til å blende ut 
UV-stråler under 290 nm.

1.8.2.7. F o r s ø k s k o n s e n t r a s j o n e r

 Fiskene eksponeres under gjennomstrømningen for minst to konsentrasjoner av forsøkssstoffet i vann. Normalt 
velges den høyere (eller høyeste) konsentrasjonen av forsøksstoffet til ca. 1 % av akutt asymptotisk LC50 og 
minst ti ganger så høy som påvisningsgrensen i vann ved den anvendte analysemetoden.
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 Den høyeste forsøkskonsentrasjonen kan også bestemmes ved å dividere den akutte 96-timers LC50 med et 
passende akutt/kronisk-forhold (for noen kjemiske stoffer vil et passende forhold være fra 3 til 100). Om 
mulig velges de(n) andre konsentrasjonen(e) slik at den skiller seg fra ovennevnte med en faktor på 10. 
Dersom det ikke er mulig på grunn av 1 % av LC50-kriteriet og påvisningsgrensen, kan en lavere faktor enn 10 
benyttes, eller bruk av 14C-merket forsøksstoff kan vurderes. Det må ikke brukes en konsentrasjon som er over 
løsningsevnen til forsøksstoffet.

 Dersom det benyttes et oppløsende stoff, må konsentrasjonen ikke være over 0,1 ml/l, og den må være den 
samme i alle forsøksbeholderne. Stoffets bidrag og bidraget fra forsøksstoffet til totalt organisk karbon i 
forsøksvannet skal være kjent. Bruk av slike materialer bør imidlertid så langt det er mulig unngås.

1.8.2.8. K o n t r o l l e r

 Det skal i tillegg til forsøksserien utføres én kontroll med fortynningsvann eller, dersom det er relevant, en 
kontroll med et oppløsende stoff, forutsatt at det er fastslått at det oppløsende stoffet ikke har noen virkninger 
på fisken. I motsatt fall skal begge kontrollene utføres.

1.8.3. Hyppighet for måling av vannkvalitet

 Under forsøket måles oppløst oksygen, TOC, pH og temperatur i alle beholdere. Samlet hardhet og eventuelt 
saltinnhold skal måles i kontrolløsningene og i en beholder med den høyere (eller høyeste) konsentrasjonen. 
Som et minstemål skal oppløst oksygen og eventuelt saltinnhold måles tre ganger — ved begynnelsen, rundt 
midten og ved avslutningen av opptaksperioden — og en gang i uken under utskillingsperioden. TOC måles ved 
begynnelsen av forsøket (24 timer og 48 timer før begynnelsen av opptaksfasen) før fisken tilsettes, og minst 
en gang i uken under opptaks- og utskillingsfasen. Temperaturen skal måles hver dag, pH ved begynnelsen 
og avslutningen av hver periode og hardheten én gang ved hvert forsøk. Temperaturen bør fortrinnsvis måles 
kontinuerlig i minst én beholder.

1.8.4. Prøvetaking og analyse av fisk og vann

1.8.4.1. P r ø v e t a k i n g s p l a n  f o r  f i s k  o g  v a n n

 Det tas prøver av vann fra forsøkskamrene for bestemmelse av konsentrasjonen av forsøksstoffet før fisken has 
i, og under både opptaksfasen og utskillingsfasen. Som et minstemål skal det tas prøver av vannet samtidig 
med at fisken has i, og før fôring. Under opptaksfasen bestemmes konsentrasjonene av forsøksstoffet, slik at 
oppfyllelsen av gyldighetskriteriene kan kontrolleres.

 Det tas prøver av fisken minst fem ganger under opptaksfasen og minst fire ganger under utskillingsfasen. Siden 
det enkelte ganger vil være vanskelig å gjøre et rimelig presist overslag for BCF-verdien ut fra dette antallet 
prøver, særlig dersom utskillingen ikke følger førsteordens kinetikk, kan det være tilrådelig å ta prøver oftere i 
begge fasene (se vedlegg 4). Ekstraprøvene lagres og analyseres bare dersom resultatene fra første analyseserie 
viser seg å være utilstrekkelige for beregning av BCF med ønsket nøyaktighet.

 Et eksempel på en akseptabel prøvetakingsplan er gitt i vedlegg 4. Andre planer kan lett utarbeides ut fra andre 
anslåtte verdier av Pow for å beregne eksponeringstiden for 95 % opptak.

 Prøvetakingen fortsetter under opptaksfasen til likevekt nås, men høyst i 28 dager. Dersom likevekt ikke er 
nådd i løpet av 28 dager, fortsetter prøvetakingen til likevekt oppnås eller i høyst 60 dager. Før utskillingsfasen 
overføres fisken til rene beholdere.

1.8.4.2. P r ø v e t a k i n g  o g  t i l b e r e d n i n g  a v  p r ø v e n e

 Vannprøver for analyse tas for eksempel ved oppsuging gjennom rør av et inert materiale fra et sted midt 
i forsøkskammeret. Siden verken filtrering eller sentrifugering ser ut til å atskille den ikke-biotilgjengelige 
fraksjonen av forsøksstoffet fra den biotilgjengelige fraksjonen (særlig for superlipofile kjemikalier, dvs. med 
log Pow > 5) (1) (5) i alle tilfeller, er det ikke nødvendig å utsette prøvene for denne behandlingen.
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 I stedet bør det sørges for at beholderne holdes så rene som mulig, og at innholdet av totalt organisk karbon 
overvåkes under både opptaksfasen og utskillingsfasen.

 Det tas ut et passende antall fisk (normalt minst fire) fra forsøkskamrene ved hver prøvetaking. Disse fiskene 
skylles raskt i vann, tørkes med absorberende papir og avlives umiddelbart på en human måte; deretter veies 
de.

 Fiskeprøver og vannprøver bør fortrinnsvis analyseres umiddelbart etter prøvetaking, slik at nedbryting 
eller andre tap unngås og det under resten av forsøket løpende kan beregnes tilnærmede opptaks- og 
utskillingshastigheter. Ved umiddelbar analyse unngås også forsinkelser i bestemmelsen dersom et platå er 
nådd.

 Dersom analysen ikke utføres umiddelbart, lagres prøvene på en hensiktsmessig måte. Før undersøkelsen 
begynner, innhentes opplysninger om riktig lagring for det bestemte forsøksstoffet, for eksempel dypfrysing, 
oppbevaring ved 4 °C, lagringens varighet, ekstraksjon osv.

1.8.4.3. A n a l y s e m e t o d e n s  k v a l i t e t

 Siden hele framgangsmåten i det vesentlige avhenger av påliteligheten, nøyaktigheten og følsomheten 
til analysemetoden som benyttes for forsøksstoffet, må det kontrolleres eksperimentelt at nøyaktigheten 
og reproduserbarheten til den kjemiske analysen og gjenfinningen av forsøksstoffet i vann og fisk er 
tilfredsstillende for den bestemte metoden. Det må også kontrolleres at forsøksstoffet ikke kan påvises i det 
anvendte fortynningsvannet.

 Om nødvendig korrigeres verdiene for Cw og Cf som oppnås i forsøket, for gjenfinnings- og bakgrunnsverdiene 
fra kontrollgruppene. Fiske- og vannprøver håndteres gjennom hele forsøket på en slik måte at forurensning og 
tap (for eksempel som følge av adsorpsjon i prøvetakingsutstyret) minimeres.

1.8.4.4. A n a l y s e  a v  f i s k e p r ø v e r

 Dersom radioaktivt merkede materialer benyttes i forsøket, er det mulig å analysere for samlet mengde 
radioaktivt merket materiale (dvs. det opprinnelige stoffet og metabolitter), eller prøvene kan renses slik at den 
opprinnelige forbindelsen kan analyseres separat. Dessuten kan de viktigste metabolittene karakteriseres ved 
likevektstilstanden eller ved avslutningen av opptaksfasen — alt etter hva som kommer først. Dersom BCF i 
form av samlede radioaktive rester er ≥ 1 000 %, kan det være tilrådelig, og for visse kategorier av kjemikalier, 
som plantevernmidler, sterkt anbefalelsesverdig å identifisere og kvantifisere nedbrytingsprodukter som utgjør 
≥ 10 % av samlede rester i fiskevev ved likevekt. Dersom nedbrytingsproduktene som utgjør ≥ 10 % av 
samlede radioaktive rester i fiskevevet, er identifisert og kvantifisert, anbefales det at nedbrytingsproduktene i 
forsøksvannet også identifiseres og kvantifiseres.

 Konsentrasjonen av forsøksstoffet bør vanligvis også bestemmes for hver enkelt fisk som veies. Dersom det 
ikke er mulig, kan prøvene grupperes ved hver prøvetaking, men grupperingen begrenser mulighetene for 
statistisk behandling av dataene. Dersom en bestemt statistisk metode og nøyaktighet er viktige hensyn, må 
forsøket omfatte tilstrekkelig mange fisker til at den ønskede grupperingsmetode og statistiske nøyaktighet 
oppnås (6) (7).

 BCF uttrykkes både som funksjon av samlet våtvekt, og for sterkt lipofile stoffer, som funksjon av 
lipidinnholdet. Lipidinnholdet i fisk bestemmes om mulig ved hver prøvetaking. Det må benyttes egnede 
metoder for bestemmelse av lipidinnholdet (henvisning 8 og 2 i vedlegg 3). Ekstraksjon med kloroform/metanol 
kan anbefales som standardmetode (9). De forskjellige metodene gir ikke identiske verdier (10), så det er viktig 
å gi nærmere opplysninger om metoden som benyttes. Om mulig skal lipidanalysen utføres på samme ekstrakt 
som er benyttet til analyse av forsøksstoffet, siden lipidene ofte må fjernes fra ekstraktet før det kan analyseres 
kromatografisk. Forskjellen mellom lipidinnholdet i fiskene (i mg/kg våtvekt) ved slutten av forsøket og 
begynnelsen av forsøket skal ikke være større enn ± 25 %. Også vevets tørrstoffinnhold skal angis, slik at 
lipidkonsentrasjonen kan omregnes mellom våtvekt og tørrvekt.
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2. DATA

2.1. Behandling av resultatene

 Opptakskurven for forsøksstoffet framkommer ved å sette av konsentrasjonen i/på fisker (eller bestemte vev fra 
dem) i opptaksfasen i forhold til tid, på aritmetiske akser. Dersom kurven har nådd et platå, dvs. blitt tilnærmet 
asymptotisk med tidsaksen, beregnes likevektstilstanden BCFSS ut fra følgende ligning:

Cf som likevekt (gjennomsnittsverdi) 

Cw som likevekt (gjennomsnittsverdi)

Dersom likevekt ikke nås, er det mulig å beregne BCFSS med tilstrekkelig nøyaktighet for risikovurdering ut fra 
en ”likevekt” ved 80 % (1,6/k2) eller 95 % (3,0/k2) av likevekten.

Dessuten bestemmes konsentrasjonsfaktoren (BCFk) som forholdet k1/k2, de to førsteordens kinetiske 
konstantene. Hastighetskonstanten for utskilling (k2) bestemmes vanligvis ut fra utskillingskurven (dvs. 
avmerking av senkningen i konsentrasjonen av forsøksstoffet i fiskene i forhold til tid). Hastighetskonstanten for 
opptak (k1) beregnes deretter ut fra k2 og en verdi av C1 som utledes fra opptakskurven (se også vedlegg 5). Den 
foretrukne metoden for utledning av BCFk og hastighetskonstantene er å bruke ikke-lineære parameteroverslag 
på en datamaskin (11). Ellers kan grafiske metoder benyttes til å beregne k1 og k2. Dersom utskillingskurven 
åpenbart ikke er av første orden, må mer komplekse modeller benyttes (se henvisninger i vedlegg 3), og det 
bør søkes råd fra en biostatistiker.

2.2. Tolking av resultatene

Resultatene bør tolkes med forsiktighet når de målte konsentrasjonene av forsøksløsningene holder nivåer som 
er nær analysemetodens påvisningsgrense.

Klart definerte opptaks- og utskillingskurver er tegn på bioakkumuleringsdata av god kvalitet. Variasjonen i 
opptaks-/utskillingskonstanter mellom de to forsøkskonsentrasjonene bør være mindre enn 20 %. Observerte 
forskjeller av betydning i opptaks-/utskillingshastighetene mellom de to forsøkskonsentrasjonene bør 
registreres og mulige forklaringer gis. Vanligvis er sannsynlighetsgrensen for BCF fra velberegnede forsøk i 
nærheten av ± 20 %.

3. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

3.1. Forsøksstoff

— fysisk tilstand, og om relevant, fysisk-kjemiske egenskaper,

— data om kjemisk identitet (herunder innhold av organisk karbon dersom det er relevant),

— dersom forsøksstoffet er radioaktivt merket: det/de merkede atomets/atomenes nøyaktige plassering og 
prosentdelen av radioaktivitet forbundet med urenheter.

3.2. Forsøksarter

— vitenskapelig navn, stamme, kilde, eventuell forhåndsbehandling, akklimatisering, alder, størrelsesintervall 
osv.

3.3. Forsøksvilkår

— Framgangsmåte benyttet ved forsøket (f.eks. gjennomstrømning eller semi-statisk),

— type og art av belysning som er benyttes, og lysperiode(r),

— forsøkets utforming (f.eks. forsøkskamrenes antall og størrelse, utskiftingshastigheten for vannmengde, 
antall delprøver og fisk per delprøve, antall konsentrasjoner som er prøvd, opptaks- og utskillingsfasenes 
varighet, prøvetakingshyppighet for fiske- og vannprøver),
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— tilberedningsmetode for stamløsninger og fornyingshyppighet (løsemiddel, middelets konsentrasjon og 
bidrag til innhold av organisk karbon i forsøksvannet må oppgis dersom et slikt middel benyttes),

— nominelle forsøkskonsentrasjoner, gjennomsnittlige måleverdier og deres standardavvik i forsøksbeholderne 
samt metoden som ble benyttet for å beregne dem,

— kilden til fortynningsvannet, beskrivelse av eventuell forbehandling, resultater av en eventuell påvisning 
av de benyttede fiskenes evne til å overleve i vannet, og vannets egenskaper: pH, hardhet, temperatur, 
konsentrasjon av oppløst oksygen, restklor (dersom det er målt), totalt organisk karbon, suspenderte faste 
stoffer, mediets saltinnhold (om relevant) og eventuelle andre målinger,

— vannkvaliteten i forsøksbeholderne, pH, hardhet, TOC, temperatur og konsentrasjon av oppløst oksygen,

— detaljerte opplysninger om fôring (for eksempel typen fôr, kilde, sammensetning — ihvertfall lipid- og 
proteininnhold om mulig, mengde gitt og hyppighet),

— opplysninger om behandlingen av fiskene og vannprøvene, herunder nærmere opplysninger om tilberedning, 
lagring, ekstraksjon og analysemetoder (og deres nøyaktighet) for forsøksstoffet og lipidinnholdet (dersom 
det er målt).

3.4. Resultater

— resultater fra eventuelle innledende undersøkelser som er utført,

— dødeligheten til kontrolliskene og fiskene i hvert eksponeringskammer samt eventuell observert unormal 
atferd,

— lipidinnholdet i fiskene (dersom det er bestemt på forsøkstidspunktet),

— kurver (herunder alle målte data) som viser opptak av og utskilling fra fiskene av det kjemiske stoffet som 
prøves, tiden til likevekt,

— Cf og Cw (med standardavvik og måleområde dersom relevant) for alle prøvetakingstider (Cf uttrykkes i µg/
g våtvekt (ppm) av hele kroppsvekten eller bestemte vev, f.eks. lipidvev, og Cw i µg/ml (ppm). Cw-verdier 
for kontrollserien (bakgrunnsdata rapporteres også)),

— bioakkumuleringsfaktoren ved likevekt (BCFSS) og/eller kinetisk konsentrasjonsfaktor (BCFk), og dersom 
relevant, 95 % sannsynlighetsgrenser for hastighetskonstantene for opptak og utskilling (tap) (alle uttrykt i 
forhold til hele kroppsvekten og det samlede lipidinnholdet, dersom det måles, til dyret eller bestemte vev 
fra det), sannsynlighetsgrenser og standardavvik (om tilgjengelig) og metoder for beregning/dataanalyse 
for hver konsentrasjon av forsøksstoffet som benyttes,

— dersom radioaktivt merkede stoffer benyttes, og dersom det er nødvendig, kan akkumulering av eventuelle 
påviste metabolitter angis,

— alt uvanlig ved forsøket, alle avvik fra disse framgangsmåtene og alle andre relevante opplysninger.

 Reduser i størst mulig grad resultater som «ikke påvist ved påvisningsgrensen» ved utviklingen av forsøksmetoden 
og forsøksutformingen, siden resultatene ikke kan brukes til beregning av hastighetskonstantene.
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 Vedlegg 1

 Kjemiske kjennetegn ved egnet fortynningsvann

Stoff Konsentrasjonsgrense

1 Partikler 5 mg/l

2 Totalt organisk karbon 2 mg/l

3 Ikke-ionisert ammoniakk 1 µg/l

4 Restklor 10 µg/l

5 Totalt innhold av organiske fosforholdige plantevernmidler 50 ng/l

6 Totalt innhold av organiske klorholdige plantevernmidler pluss polyklorerte 
bifenyler

50 ng/l

7 Totalt organisk klor 25 ng/l

8 Aluminium 1 µg/l

9 Arsen 1 µg/l

10 Krom 1 µg/

11 Kobolt 1 µg/l

12 Kopper 1 µg/l

13 Jern 1 µg/l

14 Bly 1 µg/l

15 Nikkel 1 µg/l

16 Sink 1 µg/l

17 Kadmium 100 ng/l

18 Kvikksølv 100 ng/l

19 Sølv 100 ng/l
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Vedlegg 2

Anbefalte forsøksfiskarter

 Anbefalt art

Anbefalt 
forsøkstemperatur-

intervall
(°C)

Anbefalt samlet 
lengde for dyr som 

benyttes
(cm)

1 Danio rerio(1) (Teleostei, Cyprinidae) (Hamilton-Buchanan) 
zebrafisk

20-25 3,0 ± 0,5

2 Pimephales promelas (Teleostei, Cyprinidae) (Rafinesque) 
ørekyte

20-25 5,0 ± 2,0

3 Cyprinus carpio (Teleostei, Cyprinidae) (Linnaeus) karpe 20-25 5,0 ± 3,0

4 Oryzias latipes (Teleostei, Poeciliidae) (Temminck og 
Schlegel) japansk risfisk

20-25 4,0 ± 1,0

5 Poccilia reticulata (Teleostei, Poeciliidae) (Peters) guppy 20-25 3,0 ± 1,0

6 Lepomis macrochirus (Teleostei, Centrarchidae) (Rafinesque) 
blågjellet solabbor

20-25 5,0 ± 2,0

7 Oncorhynchus mykiss (Teleostei, Salmonidae) (Walbaum) 
regnbueørret

13-17 8,0 ± 4,0

8 Gasterosteus aculeatus (Teleostei, Gasterosteidae) (Linnaeus) 
trepigget stingsild

18-20 3,0 ± 1,0

(1) Meyer A., Orti G. (1993) Proc. Royal Society of London, Series B., Vol. 252, p. 231.

Forskjellige brakkvanns- og saltvannsarter er blitt brukt i forskjellig land, for eksempel:

Ørnefisk av arten Leiostomus xanthurus Leiostomus xanthurus

Havkaruss Cyprinodon variegatus

Stripefisk Menidia beryllina

«Shiner perch» Cymatogaster aggregata

Tunge  Parophrys vertulus

Ulke  Leptocottus armatus

Trepigget stingsild Gasterosteus aculeatus

Havabbor Dicentracus labrax

Laue  Alburnus alburnus

Innsamling

Ferskvannsfiskene i tabellen er lette å ale opp og/eller er lett tilgjengelige hele året, mens tilgjengeligheten til saltvanns- 
og brakkvannsarter delvis er begrenset til deres respektive land. De kan oppdrettes og holdes i oppdrettsanlegg eller 
laboratorium, under vilkår der sykdom og parasitter holdes under kontroll, slik at forsøksdyret er friskt og av kjent 
avstamning. Disse fiskene er tilgjengelige i store deler av verden.
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Vedlegg 3

Forutsigelse av opptaksfasens og utskillingsfasens varighet

1. Forutsigelse av opptaksfasens varighet

Før forsøket utføres, kan et overslag over k2 og dermed en prosentdel av tiden som trengs for å nå 
likevektstilstanden, utledes fra empiriske forhold mellom k2 og fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann (Pow) eller 
k2 og vannløseligheten (s).

For eksempel kan et overslag over k2 (dag-1) utledes fra følgende empiriske forhold (1):

                                           log10 k2 = −0,414 log10 (Pow) + 1,47 (r2 = 0,95)                                       (ligning 1)

Andre forhold er beskrevet i henvisning 2.

Dersom fordelingskoeffisienten (Pow) ikke er kjent, kan det gjøres et overslag (3) ut fra kunnskap om stoffets 
vannløselighet (s) etter følgende uttrykk:
  
                                         log10 (Pow) = 0,862 log10 (s) + 0,710 (r2 = 0,994)                                       (ligning 2)

der s = løselighet (mol/l): (n = 36).

Disse forholdene gjelder bare for kjemikalier med log Pow-verdier mellom 2 og 6,5 (4).

Tiden det tar å nå en bestemt prosentdel av likevekt kan utledes av den generelle kinetikkligningen som beskriver 
opptak og utskilling (førsteordens kinetikk) ved hjelp av k2-overslaget:

eller dersom Cw er konstant:

     (ligning 3)

Dersom det nærmer seg likevekt (t → ∞), kan ligning 3 reduseres (5) (6) til:

Da er k1/k2 ⋅ Cw en tilnærming til konsentrasjonen i fiskene ved ”likevekt” (Cf,s).

Ligning 3 kan omskrives til:

     (ligning 4).

Ved bruk av ligning 4 kan den tid det tar å nå en viss prosentdel av likevekt, forutsis når det er gjort et overslag 
over k2 ved hjelp av ligning 1 eller 2.

Som rettesnor gjelder at den statistisk optimale lengden av opptaksfasen for utarbeiding av statistisk akseptable 
data (BCFk) er det tidsrom som kreves for at kurven til logaritmen til konsentrasjonen av forsøksstoffet i fiskene 
satt av mot lineær tid skal nå sitt midtpunkt, eller 1,6/k2, eller 80 % av likevekt, men ikke mer enn 3,0/k2 eller 95 
% av likevekt (7).

Den tid det tar å nå 80 % likevekt er (ligning 4):

     (ligning 5).

eller

eller

eller
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Tilsvarende for 95 % likevekt er:

  (ligning 6).

For eksempel vil opptaksfasens varighet (up) for et forsøksstoff med log Pow = 4 være (med ligning 1, 5 og 6):

 log10 k2  = −0,414 ⋅ (4) + 1,47              k2 = 0,652 dager-1

 up (80 %)  = 1,6/0,652, dvs. 2,45 dager (59 timer)

                        eller up (95 %)  = 3,0/0,652, dvs. 4,60 dager (110 timer)

Tilsvarende vil opptaksfasens varighet for et forsøksstoff med S = 10-5 mol/l (log s = 5,0) være (med ligning 1, 2, 
5 og 6):

 log10 (Pow) = −0,862 (−5,0) + 0,710 = 5,02

 log10 k2 = −0,414 (5,02) + 1,47

 k2 = 0,246 dager-1

 up (80 %) = 1,6/0,246, dvs. 6,5 dager (156 timer)

                        eller up (95 %) = 3,0/0,246, dvs. 12,2 dager (293 timer).

Alternativt kan uttrykket

 teq = 6,54 × 10-3 Pow + 55,31 (timer)

brukes til å beregne den tid det tar å oppnå effektiv likevekt (4).

2. Forutsigelse av utskillingsfasens varighet

Den tid som er nødvendig for at kroppsbelastningen skal falle til en viss prosentdel av utgangskonsentrasjonen, kan 
også forutsies ut fra den generelle ligningen som beskriver opptak og utskilling (førsteordens kinetikk) (1) (8).

For utskillingsfasen anslås Cw å være null. Ligningen kan da reduseres til:

der Cf,0 er konsentrasjonen ved begynnelsen av utskillingsperioden. En utskilling på 50 % vil da nås på tidspunktet 
(t50):

 Tilsvarende vil 95 % utskilling nås ved:

  Dersom 80 % opptak benyttes i første periode (1,6/k2) og 95 % tap benyttes i utskillingsperioden (3,0/k2), blir 
utskillingsfasen omtrent dobbelt så lang som opptaksfasen.

  Det er imidlertid viktig å merke seg at overslagene er basert på antakelsen om at opptaks- og utskillingsmønstrene 
følger førsteordens kinetikk. Dersom det åpenbart ikke dreier seg om førsteordens kinetikk, må mer komplekse 
modeller benyttes (f.eks. henvisning (1)).

eller

eller
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Vedlegg 4

Teoretisk eksempel på prøvetakingsplan for bioakkumuleringsforsøk med stoffer med log  
Pow = 4

Prøvetaking av fisk

Tidsplan for prøvetaking

Antall vannprøver Antall fisker per prøveMinste påkrevde 
hyppighet (dager)

Tilleggsprøvetaking

Opptaksfasen -1
0

2 (*)
2

Tilfør 45-80 fisker

1. 0,3 0,4 2
(2)

4
(4)

2. 0,6 0,9 2
(2)

4
(4)

3. 1,2 1,7 2
(2)

4
(4)

4. 2,4 3,3 2
(2)

4
(4)

5. 4,7 2 6

Utskillingsfasen Overfør fiskene 
til vann som ikke 

inneholder forsøksstoff

6. 5,0 5,3 4
(4)

7. 5,9 7,0 4
(4)

8. 9,3 11,2 4
(4)

9. 14,0 17,5 6
(4)

(*) Det tas vannprøve etter minst tre kammervolumer vann.

Verdier i parentes er antall prøver (vann, fisk) som skal tas dersom tilleggsprøvetaking utføres.

NB: Før forsøket anslås k2 for log Pow på 4,0 å være 0,652 dager-1. Forsøkets samlede varighet settes til 3 × up = 3 × 4,6 dager, dvs. 14 
dager. For overslaget av «up» vises det til vedlegg 3.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/446 23.11.2006

Vedlegg 5

Modellvalg

De fleste bioakkumuleringsdata antas å kunne beskrives «rimelig» godt ved en enkel modell med to deler/to parametrer, 
slik det er angitt ved den rettlinjede kurven gjennom punktene for konsentrasjoner i fisk under utskillingsfasen, når 
de avtegnes på semilogaritmisk papir. (Dersom disse punktene ikke kan beskrives ved en rettlinjet kurve, må mer 
komplekse modeller benyttes; se f.eks. Spacie and Hamelink, henvisning 1 i vedlegg 3).

Grafisk metode for bestemmelse av hastighetskonstanten for utskilling, k2

Sett av konsentrasjonen av forsøksstoffet som er funnet i hver prøve av fisk mot prøvetakingstiden på semilogaritmisk 
papir. Linjen har helningen k2.

Merk at avvik fra den rette linjen kan tyde på at utskillingens kinetikk er mer kompleks enn første orden. Det kan 
benyttes en grafisk metode for å løse utskillingstyper som ikke har førsteordens kinetikk.

Grafisk metode for bestemmelse av hastighetskonstanten for opptak, k1

På grunnlag av k2 beregnes k1 som følger:

       (ligning 1).

Verdien av Cf avleses fra midtpunktet på den glatte opptakskurven som framkommer når logaritmen til konsentrasjonen 
settes av mot tiden (på en aritmetisk skala).
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Edb-basert metode for beregning av hastighetskonstantene for opptak og utskilling

Den foretrukne måte å beregne biokonsentrasjonsfaktoren og hastighetskonstantene k1 og k2 på, er ved bruk av 
ikke-lineære parameteroverslag på en datamaskin. Disse programmene finner verdier for k1 og k2 ut fra et sett med 
sekvensielle tidskonsentrasjoner og følgende modell:

                                                                        0 < t < tc              (ligning 2)

                                                                            t < tc                (ligning 3)

der tc = tiden ved avslutningen av opptaksfasen.

Denne framgangsmåten gir overslag over standardavvikene for k1 og k2.

Siden k2 i de fleste tilfeller kan utledes fra utskillingskurven med relativt stor nøyaktighet, og siden det er sterk 
korrelasjon mellom de to parametrene k1 og k2 dersom de beregnes samtidig, kan det være tilrådelig først å beregne k2 
ut fra utskillingsdataene alene og deretter beregne k1 ut fra opptaksdataene ved hjelp av ikke-lineær regresjon.
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