
EØS-tillegget 
til Den europeiske  
unions tidende

ISSN 1022-9310

Nr. 9
14. årgang

22.2.2007

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

 I  EØS-ORGANER

 1.  EØS-rådet

 2.  EØS-komiteen

2007/EØS/9/01  Kommisjonsvedtak 2004/205/EF av 1. mars 2004 om fastsetjing av overgangs- 
føresegner for handel innanfor Fellesskapet av sæd, egg og embryo frå storfe,  
svin, sau, geit og dyr av hestefamilien som stammar frå Den tsjekkiske republikken,  
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia . . . . . . . .  1

2007/EØS/9/02  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/15/EF av 27. februar 2003 om endring  
av rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om  
kosmetiske produkter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

2007/EØS/9/03  Rådsforordning (EF) nr. 2679/98 av 7. desember 1998 om det indre markeds  
virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom medlemsstatene . . . . . . . . . . . . . . . .  13

2007/EØS/9/04  Resolusjon vedteken av Rådet og representantane for regjeringane til medlems- 
statane samla i Rådet av 7. desember 1998 om det frie varebytet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

2007/EØS/9/05  Kommisjonsdirektiv 2003/32/EF av 23. april 2003 om detaljerte spesifikasjoner  
med hensyn til de krav som er fastsatt i rådsdirektiv 93/42/EØF for medisinsk  
utstyr framstilt av vev av animalsk opprinnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

2007/EØS/9/06  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt  
som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til  
notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

2007/EØS/9/07  Kommisjonsrekommandasjon 2003/558/EF av 25. juli 2003 om behandling av  
lokaliseringsopplysninger i elektroniske kommunikasjonsnett med henblikk på 
nødmeldingstjenester utvidet med anropslokalisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

2007/EØS/9/08  Kommisjonsvedtak 2003/490/EF av 30. juni 2003 om tilstrekkelig vern av  
personopplysninger i Argentina i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv  
95/46/EF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

2007/EØS/9/09  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2327/2003 av 22. desember 2003 om  
innføring, innenfor rammen av en bærekraftig transportpolitikk, av et midlertidig  
punktsystem for 2004 for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike  . . . . .  56

2007/EØS/9/10  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1726/2003 av 22. juli 2003 om  
endring av forordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av krav  
om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog. . . . .  60



2007/EØS/9/11  Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretaks- 
sammenslutninger («EFs fusjonsforordning»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

2007/EØS/9/12  Rådsforordning (EF) nr. 502/2004 av 11. mars 2004 om endring av forordning  
(EF) nr. 1177/2002 om en midlertidig beskyttelsesordning for skipsbyggings- 
industrien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

2007/EØS/9/13  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2151/2003 av 16. desember 2003 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 om en felles klassifikasjon  
for offentlige innkjøp (CPV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

2007/EØS/9/14  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2003 om avfall fra  
elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  358

2007/EØS/9/15  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 av 25. november 2003 om  
endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraft- 
undersøkelse i Fellesskapet for å tilpasse listen over utvalgets kjennemerker  . . . . . . . . .  373

2007/EØS/9/16  Kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2004 av 8. januar 2004 om vedtakelse av  
spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2005 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv  
og familieliv i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  375

2007/EØS/9/17  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1980/2003 av 21. oktober 2003 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker  
over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til definisjoner og ajourførte  
definisjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  379

2007/EØS/9/18  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1981/2003 av 21. oktober 2003 om gjennomføring  
av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker  
over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til feltarbeid og framgangsmåter  
for beregning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  401

2007/EØS/9/19  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1982/2003 av 21. oktober 2003 om gjennomføring  
av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker  
over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til regler for utvalg og sporing . . . . . .  407

2007/EØS/9/20  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003 av 7. november 2003 om gjennomføring  
av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker  
over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over primærmålvariabler  . . .  412

2007/EØS/9/21  Kommisjonsforordning (EF) nr. 16/2004 av 6. januar 2004 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker  
over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler  
for «overføring av fattigdom mellom generasjoner»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  464

2007/EØS/9/22  Kommisjonsforordning (EF) nr. 28/2004 av 5. januar 2004 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker  
over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til detaljert innhold i foreløpige og  
endelige kvalitetsrapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  468

2007/EØS/9/23  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 48/2004 av 5. desember 2003 om  
utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker over stålindustrien for referanseårene  
2003-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  483

2007/EØS/9/24  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/107/EF av 5. desember 2003 om endring  
av rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og  
mjølkeprodukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  489

Fortsetter på de siste sidene ... 



22.2.2007 Nr. 9/1EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 42, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Frå 1. mai 2004 må sæd, egg og embryo frå storfe, svin, 
sau, geit og dyr av hestefamilien som er skaffa frå Den 
tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia («dei nye 
medlemsstatane»), og som er meinte for handel innanfor 
Fellesskapet, stette alle dei vilkåra som er fastsette i det 
relevante fellesskapsregelverket.

2) Desse produkta må særleg stette dei dyrehelsekrava 
som er fastsette i rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 
1988 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel 
med sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av 
slik sæd(1), rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 
1989 om krav til dyrehelse ved handel med embryoer 
fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slike 
embryoer fra tredjestater(2), rådsdirektiv 90/429/EØF av 
26. juni 1990 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved 
handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel 
av rånesæd(3) og rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 
Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke 
omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige 
  

fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 
90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og 
embryoer til Fellesskapet(4).

3) Nokre av desse animalske produkta som er skaffa frå 
dei nye medlemsstatane før tilmeldingsdatoen, kan vere 
på lager etter tilmeldingsdatoen. Det er mogleg at desse 
animalske produkta ikkje stettar alle dei dyrehelsekrava 
som gjeld for handel innanfor Fellesskapet.

4) For å lette overgangen mellom den eksisterande ordninga 
for produkt frå dei nye medlemsstatane til den ordninga 
som er eit resultat av dyrehelseregelverket til Fellesskapet, 
bør det fastsetjast overgangsføresegner for handel med 
desse produkta.

5) I artikkel 53 i tilmeldingsakta er det fastsett at dei nye 
medlemsstatane skal reknast for å ha motteke melding 
om dette vedtaket ved tilmeldinga.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dette vedtaket skal nyttast på sæd, egg og embryo frå storfe, 
svin, sau, geit og dyr av hestefamilien som er omfatta av 
dei dyrehelsekrava som er fastsette i direktiv 88/407/EØF, 
89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF, og som stammar 
frå Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia («dei nye 
medlemsstatane»).

KOMMISJONSVEDTAK

av 1. mars 2004

om fastsetjing av overgangsføresegner for handel innanfor Fellesskapet av sæd, egg og embryo 
frå storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien som stammar frå Den tsjekkiske republikken, 

Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia(*)

[meldt under nummeret K(2004) 574]

(2004/205/EF)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2007/EØS/9/01

(4) TEF L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endra ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 1398/2003 (TEU L 198 av 6.8.2003, s. 3).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 3.3.2004, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004,  
s. 1.

(1) TEF L 194 av 22.7.1988, s. 10. Direktivet sist endra ved kommisjonsvedtak 
(EF) nr. 2004/101/EF (TEU L 30 av 4.2.2004, s. 15).

(2) TEF L 302 av 19.10.1989, s. 1. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(3) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 62. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.
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Artikkel 2
Frå 1. mai 2004 skal dei produkta som er nemnde i artikkel 1, 
ikkje sendast til andre medlemsstatar.

Artikkel 3
1. Som eit unntak frå artikkel 2 kan dei produkta som er 
nemnde i artikkel 1, frå 1. mai 2004 til 31. desember 2004:

a) sendast til andre nye medlemsstatar dersom:

i)  mottakarstaten godkjenner sendinga,

ii) dei vilkåra som mottakarstaten har fastsett før 1. mai, 
er stetta,

b) handlast med innanfor Fellesskapet dersom produkta:

i) kjem frå senter eller frå grupper som er godkjende for 
eksport til Fellesskapet,

ii) er påførde det kontrollnummeret som senteret eller 
gruppa er tildelt med sikte på eksport til Fellesskapet.

2. Det helsesertifikatet som følgjer med sendingar med 
dei produkta som er nemnde i nr. 1, skal ha følgjande 
tilleggssertifikat som er underteikna av den offentlege 
veterinæren:

«Sæd, egg og embryo (stryk det som ikkje passar) frå 
storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien (stryk det 
som ikkje passar) som er i samsvar med kommisjonsvedtak 
2004/205/EF(*), og som er skaffa før 1. mai 2004.
_______________
(*)  TEU L 65 av 3.3.2004, s. 23.»

Artikkel 4

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 
rette seg etter dette vedtaket, og offentleggjere desse tiltaka. 
Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.

Artikkel 5

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for og frå den datoen 
då tilmeldingstraktaten av 2003 tek til å gjelde.

Artikkel 6

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 1. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/15/EF

av 27. februar 2003

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om  
kosmetiske produkter(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 3. desember 
2002(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 76/768/EØF(4) har medført omfattende 
harmonisering av de nasjonale lovgivninger om 
kosmetiske produkter, og har som hovedformål å verne 
folkehelsen. I denne sammenheng er det fortsatt absolutt 
nødvendig å utføre visse toksikologiske prøver for å 
vurdere kosmetiske produkters sikkerhet.

2) I henhold til protokollen om dyrevern og dyrs velferd 
som ved Amsterdam-traktaten er knyttet til traktaten om 
opprettelse av Det europeiske fellesskap, skal Fellesskapet 
og medlemsstatene fullt ut ta hensyn til kravene til dyrs 
velferd ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk, 
særlig med hensyn til det indre marked.

3) Det er i rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november 1986 
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige 
formål(5) fastsatt felles regler for bruk av dyr til forsøk 
i Fellesskapet og vilkår for utførelse av slike forsøk på 
medlemsstatenes territorium. Særlig inneholder direktivets 
artikkel 7 et krav om at dyreforsøk skal erstattes med 
alternative metoder dersom det finnes slike metoder og 
  
 

 

de er vitenskapelig forsvarlige. For å lette utvikling og 
bruk av alternative metoder i kosmetikksektoren som ikke 
innebærer bruk av levende dyr, er det ved rådsdirektiv 
93/35/EØF av 14. juni 1993 om sjette endring av 
direktiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om kosmetiske produkter(6) innført særlige 
bestemmelser.

 Disse bestemmelsene berører imidlertid bare alternative 
metoder som ikke innebærer bruk av dyr, og de tar 
ikke hensyn til alternative metoder som er utviklet for 
å redusere antallet dyr som brukes i forsøk, eller for å 
redusere deres lidelser. For at dyr som brukes til prøving 
av kosmetiske produkter skal beskyttes i best mulig grad 
i påvente av gjennomføringen av forbudet mot prøving 
av kosmetiske produkter på dyr og mot markedsføring 
i Fellesskapet av kosmetiske produkter som er prøvd på 
dyr, bør disse bestemmelsene derfor endres med sikte på 
systematisk bruk av alternative metoder som reduserer 
antallet dyr som brukes, eller reduserer deres lidelser, i 
tilfeller der det ennå ikke finnes alternative metoder som 
fullt ut erstatter tidligere metoder, i henhold til artikkel 7 
nr. 2 og 3 i direktiv 86/609/EØF, dersom disse metodene 
gir forbrukerne et vernenivå som tilsvarer det som oppnås 
med de konvensjonelle metodene de skal erstatte.

4) I samsvar med direktiv 86/609/EØF og direktiv 93/35/
EØF er det viktig å etterstrebe målet om å avskaffe 
dyreforsøk i forbindelse med prøving av kosmetiske 
produkter og å gjennomføre forbudet mot slike forsøk 
på medlemsstatenes territorium. For å sikre fullstendig 
gjennomføring av dette forbudet kan det bli nødvendig 
for Kommisjonen å fremme ytterligere forslag til endring 
av direktiv 86/609/EØF.

5) Det er for tiden bare alternative metoder som valideres 
vitenskapelig av Det europeiske senter for validering 
av alternative metoder (ECVAM) eller Organisasjonen 
for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), og som 
kan anvendes i hele kjemisektoren, som systematisk 
vedtas på fellesskapsplan. Det er imidlertid mulig å 
garantere sikkerheten ved kosmetiske produkter og 
deres bestanddeler ved hjelp av alternative metoder 
som ikke nødvendigvis kan anvendes på all bruk av 
kjemiske bestanddeler. Bruk av slike metoder i hele 
kosmetikkindustrien bør derfor fremmes, og de bør 
vedtas på fellesskapsplan når de gir forbrukerne et 
likeverdig vernenivå.

2007/EØS/9/02

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 66 av 11.3.2003, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2004 av 4. juni 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 25.11.2004, s. 3.

(1) EFT C 311 E av 31.10.2000, s. 134 og EFT C 51 E av 26.2.2002, s. 385.
(2) EFT C 367 av 20.12.2000, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 3. april 2001 (EFT C 21 E av 24.1.2002, s. 

24), Rådets felles holdning av 14. februar 2002 (EFT C 113 E av 14.5.2002, 
s. 109) og europaparlamentsbeslutning av 11. juni 2002 (ennå ikke kunngjort 
i EUT). Europaparlamentsbeslutning av 15. januar 2003 og rådsbeslutning 
av 27 februar 2003.

(4) EFT L 262 av 27.7.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2002/34/EF (EFT L 102 av 18.4.2002, s. 19).

(5) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. (6) EFT L 151 av 23.6.1993, s. 32.
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6) Det er i dag mulig å garantere sikkerheten ved ferdige 
kosmetiske produkter, ut fra kunnskap om sikkerheten 
ved bestanddelene de inneholder. Det kan dermed 
innarbeides bestemmelser i direktiv 76/768/EØF som 
forbyr dyreforsøk med ferdige kosmetiske produkter. 
Kommisjonen bør fastsette retningslinjer for å lette 
anvendelsen, særlig for små og mellomstore bedrifter, 
av metoder som ikke innebærer bruk av forsøksdyr 
ved vurdering av sikkerheten ved ferdige kosmetiske 
produkter.

7) Det vil i økende grad bli mulig å garantere sikkerheten 
ved bestanddeler i kosmetiske produkter ved hjelp av 
alternative metoder som ikke innebærer bruk av dyr, og 
som valideres på fellesskapsplan eller godkjennes som 
vitenskapelig validert av ECVAM, samtidig som det tas 
hensyn til utviklingen av validering innenfor OECD. 
Etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetiske 
produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet 
på forbrukere (SCCNFP) om de validerte alternative 
metodene kan anvendes på området kosmetiske produkter, 
bør Kommisjonen umiddelbart kunngjøre de validerte 
eller godkjente metodene som anses å kunne anvendes 
på slike bestanddeler. For å oppnå en høyest mulig grad 
av dyrevern, må det fastsettes en frist for innføringen av 
et endelig forbud.

8) Kommisjonen bør fastsette tidsplaner med frister på høyst 
seks år for forbud mot markedsføring av kosmetiske 
produkter hvis endelige sammensetning, bestanddeler 
eller kombinasjon av bestanddeler er prøvd på dyr, og 
for forbud mot forsøk som for tiden utføres på dyr, 
regnet fra ikrafttredelsesdatoen til dette direktiv. Tatt 
i betraktning at det ennå ikke foreligger alternative 
metoder til vurdering for forsøk for giftighet ved gjentatt 
dose, reproduksjonstoksisitet og toksikokinetikk, bør 
det fastsettes en frist på høyst ti år for forbud mot 
markedsføring av kosmetiske produkter som disse 
forsøkene anvendes for, regnet fra ikrafttredelsesdatoen 
til dette direktiv. Kommisjonen bør på grunnlag av 
årsrapporter kunne tilpasse tidsplanene innenfor nevnte 
tidsfrister.

9) Bedre samordning av ressurser på fellesskapsplan vil 
bidra til å utdype den vitenskapelige kunnskap som er 
nødvendig for å utvikle alternative metoder. Det er i den 
forbindelse av største betydning at Fellesskapet fortsetter 
og øker sin innsats og treffer de nødvendige tiltak for å 
fremme forskning og utvikling av alternative metoder 
som ikke innebærer bruk av dyr, særlig innenfor rammen 
av det sjette rammeprogram som fastsatt i europa-
parlaments- og rådsbeslutning nr. 1513/2002/EF(1). 

10) Tredjestaters anerkjennelse av alternative metoder 
utviklet i Fellesskapet bør oppmuntres. For å nå dette 
målet bør Kommisjonen og medlemsstatene treffe alle 
nødvendige tiltak for å lette OECDs godkjenning av disse 
metodene. Kommisjonen bør også etterstrebe, innenfor 
rammen av Det europeiske fellesskaps samarbeidsavtaler, 
å oppnå anerkjennelse av resultatene av sikkerhetsforsøk 
som er utført i Fellesskapet ved hjelp av alternative 
metoder, for å sikre at eksport av kosmetiske produkter 
som slike metoder er anvendt på, ikke blir hindret, og for 
å forebygge eller unngå at tredjestater krever gjentakelse 
av slike forsøk med bruk av dyr.

11) Det bør være mulig å angi på et kosmetisk produkt at 
ingen dyreforsøk er utført i forbindelse med utviklingen. 
Kommisjonen bør i samråd med medlemsstatene utvikle 
retningslinjer for å sikre at felles kriterier anvendes ved 
bruk av slike angivelser, og at det oppnås en enhetlig 
forståelse av hva slike angivelser innebærer, og særlig at 
angivelsene ikke villeder forbrukeren. Ved utviklingen av 
slike retningslinjer må Kommisjonen også ta hensyn til 
synspunktene til de mange små og mellomstore bedrifter 
som utgjør flertallet av produsenter som ikke anvender 
dyreforsøk, og til relevante ikke-statlige organisasjoner 
og forbrukernes behov for å rent praktisk kunne skille 
mellom produkter på grunnlag av dyreforsøkskriterier.

12) SCCNFP erklærte i sin uttalelse av 25. september 2001 
at stoffer som i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF 
av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter 
om klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffer(2) er klassifisert som kreftframkallende (unntatt 
stoffer som er kreftframkallende bare ved innånding), 
mutagene eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 
2, samt stoffer med lignende potensial ikke bevisst 
må tilsettes kosmetiske produkter, og at stoffer som 
i henhold til direktiv 67/548/EØF er klassifisert som 
kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske 
i kategori 3, samt stoffer med lignende potensial, ikke 
bevisst må tilsettes kosmetiske produkter med mindre 
det kan påvises at mengden ikke utgjør noen trussel mot 
forbrukerens helse.

13) På grunn av de særlige risikoer stoffer som i henhold til 
direktiv 67/548/EØF er klassifisert som kreftframkallende, 
mutagene eller reproduksjonstoksiske i kategori 1, 2 og 3, 
kan utgjøre for folkehelsen, bør bruk av dem i kosmetiske 
produkter forbys. Et stoff som er klassifisert i kategori 
3, kan brukes i kosmetiske produkter dersom SCCNFP 
har vurdert stoffet og funnet at bruk av det i kosmetiske 
produkter er akseptabelt.

(1) EFT L 232 av 29.8.2002, s. 1.
(2) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2001/59/EF (EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1).
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14) For å øke kvaliteten på de opplysninger som gis til 
forbrukeren, bør kosmetiske produkter forsynes med en 
mer presis angivelse av holdbarheten.

15) Visse stoffer er identifisert som vesentlige årsaker til 
kontaktallergiske reaksjoner hos forbrukere som er 
følsomme for parfyme. For å sikre at slike forbrukere 
blir tiltrekkelig informert, er det derfor nødvendig å endre 
bestemmelsene i direktiv 76/768/EØF slik at det kreves 
at forekomst av disse stoffene skal nevnes på listen over 
bestanddeler. Denne opplysningen vil forbedre diagnoser 
av kontaktallergi blant forbrukere, og vil gjøre dem i 
stand til å unngå bruk av kosmetiske produkter som de 
ikke tåler.

16) SCCNFP har identifisert en rekke stoffer som sannsynlige 
årsaker til allergiske reaksjoner, og det vil være nødvendig 
å begrense bruken av disse og/eller pålegge visse vilkår 
for bruken av dem.

17) 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).

18) Bestemmelsene i direktiv 93/35/EØF som forbyr 
markedsføring av kosmetiske produkter som inneholder 
bestanddeler eller kombinasjoner av bestanddeler som 
er prøvd på dyr, bør erstattes av bestemmelsene i dette 
direktiv. Av hensyn til rettssikkerheten er det derfor 
hensiktsmessig å anvende artikkel 1 nr. 1 i dette direktiv 
med virkning fra 1. juli 2002, samtidig som prinsippet om 
berettigede forventninger respekteres fullt ut —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 nr. 4 bokstav i) utgår.

2. Følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 4a

1. Med forbehold for de alminnelige forpliktelser som 
følger av artikkel 2, skal medlemsstatene forby:

a) markedsføring av kosmetiske produkter der den 
endelige sammensetningen for å oppfylle kravene 
i dette direktiv har vært gjenstand for dyreforsøk 
med en annen metode enn alternative metoder etter 
at en slik alternativ metode er validert og vedtatt 
på fellesskapsplan, samtidig som det tas hensyn til 
utviklingen av validering i OECD,

b) markedsføring av kosmetiske produkter som inneholder 
bestanddeler eller kombinasjoner av bestanddeler 
som for å oppfylle kravene i dette direktiv har vært 
gjenstand for dyreforsøk med en annen metode enn 
alternative metoder etter at en slik alternativ metode er 
validert og vedtatt på fellesskapsplan, samtidig som det 
tas hensyn til utviklingen av validering i OECD,

c) at dyreforsøk utføres på deres territorium med ferdige 
kosmetiske produkter for å oppfylle kravene i dette 
direktiv,

d) at dyreforsøk utføres på deres territorium med 
bestanddeler eller kombinasjoner av bestanddeler for 
å oppfylle kravene i dette direktiv, senest på datoen 
da slike forsøk skal erstattes med én eller flere av de 
validerte alternative metodene som er oppført i vedlegg 
V til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om 
tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer(*), eller i 
vedlegg IX til dette direktiv.

Kommisjonen skal senest 11. september 2004, etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 10 nr. 2 og etter samråd 
med Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for 
varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere 
(SCCNFP), fastsette innholdet i vedlegg IX.

2. Kommisjonen skal, etter samråd med SCCNFP 
og Det europeiske senter for validering av alternative 
metoder (ECVAM) og samtidig som det tas hensyn til 
utviklingen av validering i OECD, fastsette tidsplaner for 
gjennomføring av bestemmelsene i nr. 1 bokstav a), b) 
og d), herunder frister for utfasing av de ulike forsøkene. 
Tidsplanene skal gjøres tilgjengelig for allmennheten senest 
11. september 2004 og oversendes Europaparlamentet og 
Rådet. Gjennomføringsperioden skal begrenses til høyst 
seks år etter ikrafttredelsen av direktiv 2003/15/EF med 
hensyn til nr. 1 bokstav a), b) og d).

2.1. Når det gjelder forsøk for giftighet ved gjentatt 
dose, reproduksjonstoksisitet og toksikokinetikk, som det 
ennå ikke finnes alternativer til som er til vurdering, 
skal gjennomføringsperioden for nr. 1 bokstav a) og b) 
begrenses til høyst ti år etter ikrafttredelsen av direktiv 
2003/15/EF.

2.2. Kommisjonen skal undersøke eventuelle tekniske 
vanskeligheter ved overholdelse av forbudet i forbindelse 
med forsøk, særlig når det gjelder giftighet ved gjentatt 
dose, reproduksjonstoksisitet og toksikokinetikk, som det 
ennå ikke finnes alternativer til som er til vurdering. 
Opplysninger om foreløpige og endelige resultater av 
disse undersøkelsene skal inngå i årsrapporten som skal 
framlegges i henhold til artikkel 9.(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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På grunnlag av disse årsrapportene kan tidsplanene 
utarbeidet i samsvar med nr. 2 tilpasses innenfor en tidsfrist 
på høyst seks år, som nevnt i nr. 2.1, og etter samråd med 
enhetene nevnt i nr. 2.

2.3. Kommisjonen skal undersøke framdriften og 
overholdelsen av fristene samt eventuelle tekniske 
vanskeligheter med å overholde forbudet. Opplysninger 
om foreløpige og endelige resultater av Kommisjonens 
undersøkelser skal inngå i årsrapporten som skal framlegges 
i henhold til artikkel 9. Dersom disse undersøkelsene 
senest to år etter utløpet av maksimumsperioden nevnt 
i nr. 2.1 konkluderer med at ett eller flere av forsøkene 
nevnt i nr. 2.1 av tekniske årsaker ikke vil bli utviklet 
og validert innen utløpet av perioden nevnt i nr. 2.1, skal 
den underrette Europaparlamentet og Rådet og framlegge 
forslag til regelverk i samsvar med traktatens artikkel 251.

2.4. I særlige tilfeller der det oppstår alvorlige bekymringer 
med hensyn til sikkerheten ved en eksisterende kosmetisk 
bestanddel, kan en medlemsstat anmode Kommisjonen 
om å gi unntak fra nr. 1. Anmodningen skal inneholde 
en vurdering av situasjonen og angi nødvendige tiltak. 
På dette grunnlag kan Kommisjonen, etter samråd med 
SCCNFP og med et begrunnet vedtak, tillate unntak etter 
framgangsmåten i artikkel 10 nr. 2. I denne tillatelsen skal 
det angis vilkår for unntaket i form av spesifikke mål, 
varighet og rapportering av resultater.

Unntak kan gis bare dersom

a) bestanddelen er i allmenn bruk og ikke kan erstattes 
med noen annen bestanddel som kan utføre en lignende 
funksjon,

b) det bestemte helseproblemet for mennesker er 
dokumentert, og behovet for å utføre dyreforsøk 
støttes av en detaljert forskningsprotokoll framlagt 
som grunnlag for evalueringen.

Beslutningen om godkjenning, vilkår knyttet til den 
og endelig resultat skal tas med i årsrapporten som 
Kommisjonen framlegger i henhold til artikkel 9.

3. I denne artikkel menes med:

a) «ferdig kosmetisk produkt», det kosmetiske produktet 
i sin endelige sammensetning slik det markedsføres 
og gjøres tilgjengelig for sluttforbrukeren, eller dets 
prototyp,

b) «prototyp», en første modell eller utforming som ikke 
er produsert i serie, og som det ferdige kosmetiske 
produktet kopieres fra eller ferdigutvikles fra.

Artikkel 4b

Bruk i kosmetiske produkter av stoffer som i henhold 
til vedlegg I til direktiv 67/548/EØF er klassifisert som 
kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske 
i kategori 1, 2 og 3, skal forbys. I den forbindelse 
skal Kommisjonen treffe de nødvendige tiltak etter 
framgangsmåten i artikkel 10 nr. 2. Et stoff som er 
klassifisert i kategori 3, kan brukes i kosmetiske produkter 
dersom SCCNFP har vurdert stoffet og funnet at bruk av 
det i kosmetiske produkter er akseptabelt.

—————
(*) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret 

ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF (EFT L 225 av 
21.8.2001, s. 1).»

3. Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) skal lyde:

«c) Holdbarhetsgrensen skal angis ved ordene «Bør brukes 
innen utgangen av ...» etterfulgt av

– datoen, eller

– en forklaring på hvor datoen er å finne på 
emballasjen.

 Datoen skal være lett leselig, og skal bestå av måned og 
årstall eller dag, måned og årstall, i denne rekkefølge. 
Om nødvendig skal denne opplysningen suppleres med 
en angivelse av hvilke vilkår som må oppfylles for at 
den angitte holdbarhet skal garanteres.

 Angivelse av holdbarhetsdato er ikke påbudt for 
kosmetiske produkter som har en holdbarhetsgrense på 
mer enn 30 måneder. For slike produkter skal det stå 
en angivelse av hvor lenge etter åpning produktet kan 
brukes uten skade for forbrukeren. Denne opplysningen 
angis med symbolet gjengitt i vedlegg VIIIa, etterfulgt 
av tidsrommet (i måneder og/eller år).»

4. Artikkel 6 nr. 1 bokstav g) skal lyde:

«g) en liste over bestanddelene oppført i fallende rekkefølge 
etter deres vekt på det tidspunkt de tilsettes. Denne 
listen skal innledes med ordet «bestanddeler». Dersom 
dette av praktiske grunner ikke er mulig, skal disse 
opplysningene finnes i en vedlagt brosjyre, på en 
etikett, på et vedlagt bånd eller kort, og forbrukeren 
skal henvises til dem, enten ved en forkortet anvisning, 
eller ved symbolet vist i vedlegg VIII, som skal være 
påført emballasjen.

 Følgende skal imidlertid ikke anses som bestanddeler:

– urenheter som finnes i de råvarer som benyttes,

– tekniske hjelpestoffer som benyttes i produksjonen, 
men som ikke inngår i det ferdige produktet,

– stoffer som benyttes i strengt nødvendige mengder 
som løsemidler eller bærere i parfymerende og 
aromatiske forbindelser.
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Parfymerende og aromatiske forbindelser og deres 
råstoffer skal angis med ordet «parfyme» eller 
«aroma». Forekomst av stoffer som kreves angitt under 
rubrikken «andre begrensninger og krav» i vedlegg 
III, skal imidlertid angis på listen uansett funksjon i 
produktet.

Bestanddeler i en konsentrasjon lavere enn 1 % kan 
nevnes i vilkårlig rekkefølge etter dem som har en 
konsentrasjon som er høyere enn 1 %.

Fargestoffer kan nevnes i vilkårlig rekkefølge 
etter de øvrige bestanddeler, i samsvar med 
fargeindeksnummeret eller betegnelsen som er oppført 
i vedlegg IV. For sminkeprodukter som markedsføres i 
flere fargenyanser, kan alle fargestoffer som er benyttet 
i serien nevnes, forutsatt at ordene «kan inneholde» 
eller symbolet «+/-» er tilføyd.

Bestanddelene må deklareres med de fellesbetegnelser 
som er nevnt i artikkel 7 nr. 2 eller, dersom slike 
ikke finnes, med en av betegnelsene som er fastsatt i 
artikkel 5a nr. 2 første strekpunkt.

Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 10 nr. 2 tilpasse kriteriene og vilkårene 
fastsatt i rådsdirektiv 95/17/EF av 19. juni 1995 om 
gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 76/768/EØF 
med omsyn til fritak for oppføring av eitt eller fleire 
delemne i den lista som er fastsett for merking av 
kosmetiske produkt(*) for når en produsent, ved å 
påberope seg forretningshemmeligheter, kan søke om 
ikke å føre opp én eller flere bestanddeler på nevnte 
liste.

—————
(*)   EFT L 140 av 23.6.1995, s. 26.»

5. Siste punktum i artikkel 6 nr. 3 utgår, og følgende ledd 
tilføyes:

«Dessuten kan produsenten eller personen som er ansvarlig 
for å markedsføre produktet i Fellesskapet, angi på 
produktets emballasje eller dokument, seddel, etikett, 
ring eller bånd som følger med eller viser til produktet, at 
ingen dyreforsøk er utført eller latt utføre på det ferdige 
produktet eller prototypen eller noen av bestanddelene 
i det, og at det ikke er benyttet bestanddeler som andre 
har prøvd på dyr med sikte på å utvikle nye kosmetiske 
produkter. Retningslinjer skal vedtas etter framgangsmåten 
i artikkel 10 nr. 2 og offentliggjøres i Den europeiske 
unions tidende. Europaparlamentet skal motta kopier av 
utkastet til tiltak som er framlagt for komiteen.»

6. Artikkel 7a nr. 1 bokstav d) skal lyde:

«d) vurderingen av sikkerheten for menneskers helse ved 
bruk av det ferdige produktet. I denne sammenheng 
skal produsenten ta hensyn til bestanddelenes 
generelle toksikologiske profil, kjemiske struktur og 
eksponeringsnivå. Produsenten skal særlig ta hensyn til 

spesifikke eksponeringsegenskaper for de områder der 
produktet blir påført, eller den befolkningsgruppe det 
er beregnet på. Det skal blant annet foretas en spesifikk 
vurdering av kosmetiske produkter beregnet på barn 
under tre år og kosmetiske produkter som utelukkende 
er beregnet til utvortes intimhygiene.

 Dersom samme produkt produseres flere steder i 
Fellesskapet, kan produsenten velge ett produksjonssted 
der disse opplysningene skal være tilgjengelige. I den 
forbindelse skal produsenten av kontrollhensyn på 
anmodning angi stedet som er valgt, til vedkommende 
kontrollmyndighet. I så fall skal opplysningene være 
lett tilgjengelige,»

7. I artikkel 7a nr. 1 tilføyes følgende bokstav:

«h) data for eventuelle dyreforsøk som er utført av 
produsenten, dennes representanter eller leverandører i 
forbindelse med utvikling eller sikkerhetsvurdering av 
produktet eller dets bestanddeler, herunder eventuelle 
dyreforsøk utført for å oppfylle krav i tredjestaters 
lover eller forskrifter.

 Med forbehold for beskyttelse av særlig 
forretningshemmeligheter og opphavsrett skal 
medlemsstatene sikre at opplysningene som kreves i 
henhold til bokstav a) og f), gjøres lett tilgjengelige for 
allmennheten med hensiktsmessige midler, herunder 
elektroniske. De kvantitative opplysninger som skal 
gjøres allment tilgjengelige i henhold til bokstav a), er 
begrenset til farlige stoffer som omfattes av direktiv 
67/548/EØF.»

8. I artikkel 8 nr. 2 og artikkel 8a nr. 3 endres «Vitenskaps-
komiteen for kosmetologi» til «Vitenskapskomiteen for 
kosmetiske produkter og for varer som ikke er nærings-
midler beregnet på forbrukere».

9. Artikkel 9 og 10 skal lyde:

«Artikkel 9

Kommisjonen skal hvert år framlegge en rapport for 
Europaparlamentet og Rådet om

a) de framskritt som er gjort innen utvikling, validering og 
juridisk godkjenning av alternative metoder. Rapporten 
skal inneholde presise data om antallet og typen forsøk i 
forbindelse med kosmetiske produkter som er utført på 
dyr. Medlemsstatene er forpliktet til å samle inn disse 
opplysningene i tillegg til å samle inn statistikkene som 
er fastsatt i rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november 
1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til andre 
vitenskapelige formål(*). Kommisjonen skal særlig 
sikre utvikling, validering og juridisk godkjenning av 
alternative forsøksmetoder der det ikke brukes levende 
dyr,
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b) de framskritt Kommisjonen gjør i sine bestrebelser 

på å oppnå OECDs godkjenning av alternative 

metoder validert på fellesskapsplan, og tredjestaters 

anerkjennelse av resultatene av sikkerhetsforsøk 

utført i Fellesskapet ved hjelp av alternative metoder, 

særlig innenfor rammen av samarbeidsavtaler mellom 

Fellesskapet og disse tredjestatene,

c) måten det er tatt hensyn til små og mellomstore 

bedrifters særlige behov.

 Artikkel 10

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
kosmetiske produkter.

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 to måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
—————
(*)   EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.»

10. Følgende tilføyes i vedlegg III del I:

Referanse- 
nummer

Stoff

Begrensninger  
Obligatorisk 

bruksanvisning 
og advarselsmer-

king
Bruksområde

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i 

ferdig kosmetisk 
produkt

Andre begrensninger og krav

a b c d e f

«67 Amylkanelaldehyd 
(CAS-nr. 122-40-7)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

68 Benzylalkohol 
(CAS-nr. 100-51-6)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

69 Kanelalkohol 
(CAS-nr. 104-54-1)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

70 Citral 
(CAS-nr. 5392-40-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

71 Eugenol 
(CAS-nr. 97-53-0)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort
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72 Hydroksycitronellal 
(CAS-nr. 107-75-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

73 Isoeugenol 
(CAS-nr. 97-54-1)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

74 Amylkanelalkohol 
(CAS-nr. 101-85-9)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

75 Benzylsalisylat 
(CAS-nr. 118-58-1)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

76 Kanelaldehyd 
(CAS-nr. 104-55-2)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

77 Kumarin 
(CAS-nr. 91-64-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

78 Geraniol 
(CAS-nr. 106-24-1)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort
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79 Hydroksymetyl-
pentylsykloheksen-
karboksaldehyd 
(CAS-nr. 31906-04-4)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

80 Anisylalkohol 
(CAS-nr. 105-13-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

81 Benzylcinnamat 
(CAS-nr. 103-41-3)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

82 Farnesol 
(CAS-nr. 4602-84-0)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

83 2-(4-tert-butylbenzyl)-
propionaldehyd 
(CAS-nr. 80-54-6)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

84 Linalool 
(CAS-nr. 78-70-6)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

85 Benzylbenzoat 
(CAS-nr. 120-51-4)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort
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86 Citronnellol 
(CAS-nr. 106-22-9)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

87 a-heksylkanelaldehyd 
(CAS-nr. 101-86-0)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

88 d-limonen 
(CAS-nr. 5989-27-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

89 Metylheptinkarbonat 
(CAS-nr. 111-12-6)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

90 3-metyl-4-(2,6,6-
trimetyl-2-sykloheksen-
1-yl)-3-buten-2-on 
(CAS-nr. 127-51-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

91 Eikemoseekstrakt 
(CAS-nr. 90028-68-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

92 Tremoseekstrakt 
(CAS-nr. 90028-67-4)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort”
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11. Det tilføyes et vedlegg VIIIa som består av et symbol som 
skal forestille en åpen kremkrukke. Kommisjonen skal 
etter framgangsmåten i artikkel 10 nr. 2 utarbeide dette 
symbolet innen 11. september 2003.

Artikkel 2

Med henblikk på anvendelsen av artikkel 1 nr. 3 med hensyn 
til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) tredje ledd i direktiv 76/768/EØF 
og av artikkel 1 nr. 4 med hensyn til artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
tredje ledd i direktiv 76/768/EØF gjelder følgende:

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
produsenter og importører som er etablert i Fellesskapet, fra 11. 
mars 2005 ikke markedsfører kosmetiske produkter som ikke 
overholder dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 11. 
september 2004. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 
til de lover og forskrifter som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Artikkel 4

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

Som unntak fra artikkel 3 får artikkel 1 nr. 1 anvendelse fra  
1. juli 2002.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. CHRISOCHOÏDIS

 President Formann
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2679/98

 av 7. desember 1998

om det indre markeds virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom  
medlemsstatene(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen1,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet2,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité3 og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til traktatens artikkel 7 A utgjør det indre 
marked et område uten indre grenser, der særlig det 
frie varebytte er sikret i samsvar med bestemmelsene i 
traktatens artikkel 30-36.

2) Enhver krenkelse av dette prinsippet, for eksempel 
ved at privatpersoner hindrer det frie varebytte i en 
medlemsstat, kan i betydelig grad forstyrre det indre 
markeds virkemåte og medføre alvorlig skade for de 
privatpersoner som rammes.

3) For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til traktaten, 
og særlig for å sikre det indre markeds virkemåte, bør 
medlemsstatene på den ene side ikke treffe tiltak eller 
utvise en atferd som kan hindre handelen, og på den 
annen side treffe alle nødvendige og hensiktsmessige 
tiltak for å lette det frie varebytte på sitt territorium.

4) Disse tiltakene må ikke påvirke utøvelsen av 
grunnleggende rettigheter, herunder retten eller friheten 
til å streike.

5) Denne forordning er ikke til hinder for tiltak som i visse 
tilfeller kan vise seg nødvendige på fellesskapsplan for å 
løse problemer knyttet til det indre markeds virkemåte, 
idet det eventuelt tas hensyn til anvendelsen av denne 
forordning.

6) Bare medlemsstatene har myndighet til å opprettholde 
offentlig orden og indre sikkerhet, samt til å avgjøre om 
og når tiltak er nødvendige og hensiktsmessige med tanke  
 
 
 
 
 
 

på på å lette det frie varebytte på sitt territorium under 
gitte forhold, og hvilke tiltak som eventuelt bør treffes.

7) Informasjonsutvekslingen mellom medlemsstatene og 
Kommisjonen om hindringer for det frie varebytte bør 
være rask og hensiktsmessig.

8) Medlemsstater der det oppstår hindringer i det frie 
varebytte bør treffe alle nødvendige og hensiktsmessige 
tiltak for raskest mulig å gjenopprette det frie varebytte 
på sitt territorium, på en slik måte at enhver fare 
for at forstyrrelsen eller skaden vedvarer, brer seg 
eller forverres samt enhver fare for sammenbrudd i 
handelen og de underliggende avtalefestede ordninger, 
fjernes. Medlemsstaten bør underrette Kommisjonen og 
på forespørsel også de andre medlemsstatene om hvilke 
tiltak den har truffet eller vil treffe for dette formål.

9) For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til traktaten 
bør Kommisjonen underrette den berørte medlemsstat 
om at den mener det foreligger brudd på reglene, og 
om at medlemsstaten bør reagere på Kommisjonens 
underretning.

10) Traktaten inneholder ikke annen fullmakt enn artikkel 
235 for vedtakelsen av denne forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I denne forordning menes med:

1) «hindring», en hindring av det frie varebytte mellom 
medlemsstatene som skyldes en medlemsstats inngripen 
eller manglende inngripen og kan krenke traktatens artikkel 
30-36, og som:

a) fører til alvorlig forstyrrelse av det frie varebytte 
gjennom fysisk eller på annen måte å hindre, forsinke 
eller omdirigere import til, eksport fra eller transitt 
gjennom en medlemsstat,

2007/EØS/9/03

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 337 av 12.12.1998, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2004 av 4. juni 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 25.11.2004, s. 4.

(1) EFT C 10 av 15.1.1998, s. 14.
(2) EFT C 359 av 23.11.1998.
(3) EFT C 214 av 10.7.1998, s. 90.



Nr. 9/14 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) medfører alvorlig skade for de privatpersoner som 
rammes, og

c) nødvendiggjør øyeblikkelige tiltak for å unngå at 
forstyrrelsen eller skaden vedvarer, brer seg eller 
forverres,

2) «manglende inngipen», det at vedkommende myndigheter 
i en medlemsstat når privatpersoner forårsaker en hindring 
unnlater å treffe alle nødvendige og hensiktsmessige tiltak 
som de har myndighet til å treffe for å fjerne hindringen 
og sikre det frie varebytte på denne medlemsstatens 
territorium.

Artikkel 2

Denne forordning kan ikke tolkes slik at den på noen måte 
berører utøvelsen av de grunnleggende rettigheter, slik de 
er anerkjent i medlemsstatene, herunder retten eller friheten 
til å streike. Disse rettighetene kan også omfatte retten eller 
friheten til å treffe andre tiltak med bakgrunn i særlige 
arbeidsmarkedsforhold i den enkelte medlemsstat.

Artikkel 3

1. Når det oppstår eller er fare for at det skal oppstå en 
hindring, skal:

a) enhver medlemsstat (uansett om den selv er berørt) som 
har relevante opplysninger, umiddelbart oversende disse til 
Kommisjonen, og

b) Kommisjonen umiddelbart oversende medlemsstatene 
disse opplysningene samt enhver opplysning, uansett kilde, 
som den anser som relevant.

2. Den berørte medlemsstat skal snarest mulig besvare 
Kommisjonens og de øvrige medlemsstatenes anmodninger 
om opplysninger vedrørende den eksisterende eller mulige 
hindringens art og de tiltak den har truffet eller vil treffe. 
Opplysninger som medlemsstatene oversender hverandre, skal 
også oversendes Kommisjonen.

Artikkel 4

1. Med forbehold for artikkel 2 skal den berørte medlemsstat 
når det oppstår en hindring:

a) treffe alle nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å 
sikre det frie varebytte på sitt territorium i samsvar med 
traktaten, og

b) underrette Kommisjonen om de tiltak vedkommende 
myndigheter i medlemsstaten har truffet eller vil treffe.

2. Kommisjonen skal umiddelbart oversende de øvrige 
medlemsstatene opplysningene den har mottatt i henhold til nr. 
1 bokstav b).

Artikkel 5

1. Når Kommisjonen anser at det foreligger en hindring i en 
medlemsstat, skal den underrette den berørte medlemsstaten 
om grunnen til at den har trukket denne konklusjonen, 
og anmode medlemsstaten om å treffe alle nødvendige og 
hensiktsmessige tiltak for å fjerne hindringen innen en frist den 
fastsetter etter hvor mye saken haster.

2. Kommisjonen skal ta hensyn til artikkel 2 når den trekker 
sin konklusjon.

3. Kommisjonen kan offentliggjøre teksten i underretningen 
den har oversendt den berørte medlemsstaten i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende, og skal umiddelbart oversende teksten til 
enhver part som ber om det.

4. Den berørte medlemsstat skal, innen en frist på fem 
virkedager etter at den har mottatt teksten:

— underrette Kommisjonen om de tiltak den har truffet eller 
vil treffe for å gjennomføre nr. 1, eller

— oversende en begrunnet redegjørelse for hvorfor den mener 
det ikke foreligger en hindring som krenker traktatens 
artikkel 30-36.

5. Kommisjonen kan unntaksvis forlenge fristen nevnt i nr. 
4 dersom medlemsstaten framlegger en begrunnet anmodning 
om dette og begrunnelsen virker akseptabel.

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

Utferdiget i Brussel, 7. desember 1998.

 For Rådet

 J. FARNLEITNER

 Formann
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RESOLUSJON VEDTEKEN AV RÅDET OG REPRESENTANTANE FOR  
REGJERINGANE TIL MEDLEMSSTATANE SAMLA I RÅDET

av 7. desember 1998

om det frie varebytet(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN OG 
REPRESENTANTANE FOR REGJERINGANE I 
MEDLEMSSTATANE SAMLA I RÅDET,

som STREKAR UNDER den sentrale rolla som den felles 
marknaden har i den samla strategien til Den europeiske 
unionen for å fremje konkurranseevne, økonomisk vekst og 
sysselsetjing,

som òg STREKAR UNDER at det frie varebytet er særs viktig 
for at den indre marknaden skal verke på ein tilfredsstillande 
måte,

som MINNER OM at medlemsstatane pliktar å sikre det 
frie varebytet i samsvar med artikkel 30-36 i traktaten om 
skipinga av Det europeiske fellesskapet, og stadfestar på nytt 
skyldnaden sin til snøgt og effektivt å løyse problem på dette 
området,

som MERKJER SEG at alvorlege hindringar for det frie 
varebytet inneber monalege utgifter for einskildpersonar og 
hemmar moderne distribusjons- og produksjonsmetodar; og 
som òg merkjer seg at slike hindringar skapar sterk tvil om kor 
truverdig den indre marknaden er i ein situasjon der det i lys 
av Den europeiske monetære unionen og utvidinga er viktigare 
enn nokon gong å sikre at denne marknaden verkar på ein 
tilfredsstillande måte,

som STREKAR UNDER at medlemsstatane og 
fellesskapsorgana snøgt må setje i verk effektive tiltak for å 
løyse slike problem, m.a. gjennom eit forvaltingssamarbeid,

som MINNER OM konklusjonane frå møta til Det europeiske 
rådet i Amsterdam og Luxembourg,

som MERKJER SEG rådsforordning (EF) nr. 2679/98 av 
7. desember 1998 om det indre markeds virkemåte med hensyn 
til det frie varebytte mellom medlemsstatene(1),

som MERKJER SEG dommen frå Domstolen til Dei europeiske 
fellesskapa av 9. desember 1997 (sak C-265/95), som minner 
om den plikta medlemsstatane har til å setje i verk alle 
naudsynte og føremålstenlege tiltak som dei har til rådvelde for 
å sikre det frie varebytet,

som STREKAR UNDER at det ikkje dreier seg om inngrep 
som kan avgrense eller hindre utøvinga av grunnleggjande 
rettar, medrekna retten eller fridommen til å streike, slik dei er 
godkjende av medlemsstatane,

ER SAMDE OM DETTE:

1. MEDLEMSSTATANE skal, samstundes som dei vernar 
om grunnleggjande rettar, medrekna retten eller fridommen 
til å streike, gjere sitt aller beste for å halde ved lag det frie 
varebytet og snøgt gripe inn overfor handlingar som verkar 
alvorleg skiplande på det frie varebytet slik det er definert i 
forordning (EF) nr. 2679/98.

2. MEDLEMSSTATANE skal syte for å informere 
marknadsdeltakarane sine om slike skiplingar og om kva som 
vert gjort for å motverke dei.

3. MEDLEMSSTATANE er samde om å syte for at alle 
personar som har lidd skade som følgje av at traktaten er vorten 
krenkt gjennom ei hindring slik det er definert i artikkel 1 i 
forordning (EF) nr. 2679/98, skal ha tilgang til ei snøgg og 
verknadsfull overprøving. Dei skal ta alle initiativ som er 
rimelege og føremålstenlege for å informere personar som 
er omfatta av ei slik krenking av traktaten, om at ein slik 
overprøvingstilgang finst, og om framgangsmåten for å nytte 
seg av han.

4. MEDLEMSSTATANE er òg samde om å gjere dei tiltaka 
som er naudsynte, i samsvar med føresegnene i traktaten, 
for å sikre at oppmodingar om å drøfte det frie varebytet 
kan handsamast snøgt og på eit høveleg nivå i Rådet dersom 
situasjonen skulle krevje det.

5. RÅDET merkjer seg planane til Kommisjonen om å 
fastsetje korte fristar for framgangsmåtane i medhald av 
artikkel 169 i traktaten med omsyn til tilfelle som kjem inn 
under verkeområdet til forordning (EF) nr. 2679/98, og ber 
Kommisjonen om å gje Rådet melding om kva særlege initiativ 
som skal takast i denne samanhengen.

6. MEDLEMSSTATANE merkjer seg at i dei tilfella som er 
nemnde i nr. 5, kan den fristen som Kommisjonen har fastsett 
for å kome med merknader og for å gje ei grunngjeven fråsegn, 
avgrensast til fem vyrkedagar.

2007/EØS/9/04

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 337 av 12.12.1998, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2004 av 4. juni 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 25.11.2004, s. 4.

(1)  TEF L 337 av 12.12.1998, s. 8.
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7. RÅDET oppmodar Domstolen til Dei europeiske fellesskapa om å vurdere om det er mogleg å 
framskunde granskinga av saker som kjem inn under forordning (EF) nr. 2679/98, og lovar å granske alle 
framlegg om endring av rettargangsordninga til Domstolen snøgt og på ein objektiv måte.

8. RÅDET oppmodar Kommisjonen om å leggje fram ein rapport om gjennomføringa av forordning 
(EF) nr. 2679/98 to år etter at ho har teke til å gjelde.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/32/EF

av 23. april 2003

om detaljerte spesifikasjoner med hensyn til de krav som er fastsatt i rådsdirektiv 93/42/EØF 
for medisinsk utstyr framstilt av vev av animalsk opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 
om medisinsk utstyr(1), sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/104/EF(2), særlig artikkel 14 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Frankrike vedtok 5. mars 2001 et nasjonalt tiltak om 
forbud mot framstilling, markedsføring, distribusjon, 
import, eksport og bruk av medisinsk utstyr framstilt av 
materialer av animalsk opprinnelse, når dette brukes som 
dura mater-erstatning.

2)  Frankrike begrunnet tiltaket med at det råder usikkerhet 
om risikoen for overføring av spongiform encefalopati 
fra dyr til mennesker via slikt medisinsk utstyr, og at det 
finnes alternativer i form av syntetiske materialer eller 
autologe materialer som tas fra pasienten.

3)  Andre medlemsstater har vedtatt ensidige nasjonale tiltak 
på annet rettslig grunnlag i forbindelse med bruken av 
visse råstoffer fra animalsk vev som utgjør en særlig 
risiko for overføring av spongiform encefalopati fra dyr.

4)  Alle disse nasjonale tiltak er knyttet til det alminnelige 
vern av folkehelsen mot risikoer for overføring av 
spongiform encefalopati fra dyr via medisinsk utstyr.

5)  Med hensyn til utvelging av de materialer som 
brukes i medisinsk utstyr, får bestemmelsene fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 
av 3. oktober 2002 om hygienegler for animalske 
biprodukter som ikke er beregnet på konsum(3) 
anvendelse.

6)  For å bedre sikkerheten og helsevernet er det nødvendig 
ytterligere å styrke vernetiltakene mot den generelle 
risikoen for overføring av spongiform encefalopati fra 
dyr via medisinsk utstyr.

7)  Vitenskapskomiteen for legemidler og medisinsk utstyr 
har vedtatt en uttalelse om bruk av TSE-risikomateriale 
(overførbar spongiform encefalopati) til framstilling av 
implanterbart medisinsk utstyr, der det anbefales at 
produsenter av slikt utstyr som bruker animalsk vev 
eller avledede produkter av dette, som en vesentlig del 
av risikohåndteringen skal framlegge en fullstendig 
begrunnelse for bruk av slike vev der det tas hensyn til 
fordeler for pasientene og sammenligning med alternative 
materialer.

8)  Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål har vedtatt 
flere uttalelser om spesifisert risikomateriale og om 
produkter avledet av drøvtyggervev, som for eksempel 
gelatin og kollagen, som er direkte relevant for medisinsk 
utstyrs sikkerhet.

9)  Medisinsk utstyr framstilt av ikke-levedyktig animalsk 
vev eller avledede produkter av dette, tilhører klasse III i 
samsvar med klassifiseringsreglene fastsatt i vedlegg IX 
til direktiv 93/42/EØF, med mindre slikt utstyr er beregnet 
på bare å komme i kontakt med frisk hud.

10)  Medisinsk utstyr skal før det blir markedsført, enten 
det har opprinnelse i Fellesskapet eller er importert 
fra tredjestater, underlegges de framgangsmåter for 
samsvarsvurdering som er fastsatt i direktiv 93/42/EØF.

11)  I vedlegg I til direktiv 93/42/EØF fastsettes de 
grunnleggende krav som medisinsk utstyr må oppfylle i 
henhold til det direktivet. I nr. 8.1 og 8.2 i nevnte vedlegg 
er det fastsatt særlige krav som skal fjerne eller redusere 
så mye som mulig risikoen for at pasienten, brukeren 
og tredjemann skal bli smittet av vev av animalsk 
opprinnelse, og det presiseres at de produksjons- og 
konstruksjonsløsninger som produsenten velger for 
utstyret, skal følge sikkerhetsprinsippene, samtidig som 
det tas hensyn til det alminnelig anerkjente utviklingstrinn 
i teknikken.

12)  For medisinsk utstyr framstilt av vev av animalsk 
opprinnelse er det nødvendig å vedta mer detaljerte 
spesifikasjoner med hensyn til kravene i nr. 8.2 i 
vedlegg I til direktiv 93/42/EØF og å spesifisere visse 
sider ved risikoanalysen og risikohåndteringen innenfor 
rammen av framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt 
i artikkel 11 i nevnte direktiv.

2007/EØS/9/05

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 26.4.2003, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2004 av 4. juni 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 25.11.2004, s. 6.

(1) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1.
(2) EFT L 6 av 10.1.2002, s. 50.
(3) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
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13)  Noen av de begrepene som brukes i direktiv 93/42/EØF 
bør gjøres klarere for å sikre en ensartet gjennomføring 
av dette direktiv.

14)  Det bør fastsettes en tilstrekkelig overgangsperiode for 
medisinsk utstyr som allerede er omfattet av EF-sertifikat 
for designkontroll eller EF-typeprøvingssertifikat.

15)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for medisinsk utstyr nedsatt ved 
artikkel 6 nr. 2 i rådsdirektiv 90/385/EØF(1) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1.  I dette direktiv er det fastsatt detaljerte spesifikasjoner 
med hensyn til risikoer for overføring av overførbar spongiform 
encefalopati (TSE) under normale bruksvilkår til pasienter 
eller andre, via medisinsk utstyr framstilt av ikke-levedyktig 
vev eller avledede ikke-levedyktige produkter av slikt vev.

2.  Animalsk vev som er omfattet av dette direktiv, er vev fra 
storfe, sau og geit, i tillegg til dyr av hjortefamilien, elg, mink 
og katt.

3.  Kollagen, gelatin og talg som brukes til framstilling av 
medisinsk utstyr, skal minst oppfylle kravene som gjelder for 
egnethet til konsum.

4.  Dette direktiv får ikke anvendelse på medisinsk utstyr 
nevnt i nr. 1 som ikke er beregnet på å komme i kontakt med 
menneskekroppen, eller som er beregnet på bare å komme i 
kontakt med frisk hud.

Artikkel 2

I dette direktiv gjelder følgende definisjoner i tillegg til de 
definisjoner som er fastsatt i direktiv 93/42/EØF:

a)  «celle»: den minste organiserte enhet av liv som kan 
eksistere selvstendig og reprodusere seg i et egnet miljø, 

b)  «vev»: en gruppe celler og/eller ekstracellulære 
bestanddeler, 

c)  «avledet produkt»: et materiale som framstilles av animalsk 
vev ved en produksjonsprosess, som f.eks. kollagen, 
gelatin, monoklonale antistoffer, 

d)  «ikke-levedyktig»: uten mulighet for stoffskifte eller 
formering, 

e)  «overførbare agenser»: uklassifiserte sykdomsframkallende 
enheter, prioner og enheter som bovin spongiform 
encefalopati-agenser og skrapesyke-agenser, 

f)  «reduksjon, eliminering eller fjerning»: en framgangsmåte 
der antallet overførbare agenser blir redusert, 
eliminert eller fjernet for å forebygge infeksjoner eller 
sykdomsframkallende reaksjoner, 

g)  «inaktivering»: en framgangsmåte der de overførbare 
agensenes evne til å forårsake infeksjoner eller 
sykdomsframkallende reaksjoner reduseres, 

h)  «opprinnelsesstat»: den stat der dyret er født, oppdrettet 
og/eller slaktet, 

i)  «utgangsmateriale»: råstoffer eller ethvert annet produkt 
av animalsk opprinnelse som utstyret nevnt i artikkel 1 nr. 
1 framstilles av eller ved hjelp av.

Artikkel 3

Før produsenten av medisinsk utstyr nevnt i artikkel 1 nr. 1 
inngir søknad om en samsvarsvurdering i henhold til artikkel 11 
nr. 1 i direktiv 93/42/EØF, skal vedkommende gjennomføre 
ordningen for risikoanalyse og risikohåndtering som er fastsatt 
i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal kontrollere at de organer som er meldt 
i samsvar med artikkel 16 i direktiv 93/42/EØF, har ajourført 
kunnskap om det medisinske utstyret nevnt i artikkel 1 nr. 1 
slik at de kan vurdere om dette utstyret er i samsvar med 
bestemmelsene i direktiv 93/42/EØF og med spesifikasjonene 
fastsatt i vedlegget til dette direktiv.

Dersom en medlemsstat på grunnlag av denne kontrollen må 
endre et meldt organs oppgaver, skal medlemsstaten underrette 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette.

Artikkel 5

1.  Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av medisinsk 
utstyr nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal omfatte vurdering av om 
utstyret oppfyller de grunnleggende krav i direktiv 93/42/EØF 
og spesifikasjonene fastsatt i vedlegget til dette direktiv.

2.  De meldte organer skal vurdere produsentens 
risikoanalyse- og risikohåndteringsstrategi og særlig:

a)  produsentens opplysninger, 

b)  begrunnelsen for bruk av animalsk vev eller avledede 
produkter av dette, 

c)  resultater av eliminerings- og/eller inaktiveringsundersøke
lser eller av søk i litteratur, 

d)  produsentens kontroll av råstoffenes opprinnelse, ferdige 
produkter og underleverandører, 

e)  behovet for å kontrollere råstoffenes opprinnelse, herunder 
leveranser fra tredjemann.(1) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17.
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3.  De meldte organer skal ved vurderingen av 
risikoanalysen og risikohåndteringen innenfor rammen av 
framgangsmåten for samsvarsvurdering eventuelt ta hensyn til 
det samsvarssertifikat, heretter kalt «TSE-sertifikat», som er 
utstedt for utgangsmaterialene av Det europeiske direktorat for 
legemiddelkvalitet.

4.  Bortsett fra for medisinsk utstyr der det brukes 
utgangsmaterialer som det er utstedt TSE-sertifikat for i 
henhold til nr. 3, skal nasjonale organer gjennom sin 
vedkommende myndighet innhente en uttalelse fra de andre 
medlemsstatenes vedkommende myndigheter om deres 
vurderinger og konklusjoner med hensyn til risikoanalyse og 
risikohåndtering av vevene eller de avledede produktene av 
disse som er beregnet på anvendelse i det medisinske utstyret 
slik produsenten har fastsatt.

Før utstedelse av EF-sertifikat for designkontroll eller EF-
typeprøvingssertifikat skal de meldte organer ta behørig 
hensyn til alle merknader de mottar innen 12 uker fra den 
datoen da de nasjonale myndigheter ble anmodet om å avgi 
en uttalelse.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
det medisinske utstyret nevnt i artikkel 1 nr. 1 blir markedsført 
og tatt i bruk bare dersom det er i samsvar med bestemmelsene 
i direktiv 93/42/EØF og spesifikasjonene fastsatt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 7

1.  Innehavere av EF-sertifikater for designkontroll eller 
EF-typeprøvingssertifikater som er utstedt før 1. april 2004 
for medisinsk utstyr som nevnt i artikkel 1 nr. 1, skal søke 
om et supplerende EF-sertifikat for designkontroll eller EF-
typeprøvingssertifikat som bekrefter at utstyret er i samsvar 
med spesifikasjonene fastsatt i vedlegget til dette direktiv.

2.  Inntil 30. september 2004 skal medlemsstatene godta 
markedsføring og ibruktaking av medisinsk utstyr nevnt 
i artikkel 1 nr. 1, som er omfattet av EF-sertifikat for 
designkontroll eller EF-typeprøvingssertifikat som er utstedt 
før 1. april 2004.

Artikkel 8

1.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 2004 vedta 
og kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 2004.

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

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

Artikkel 9

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. april 2003.

  For Kommisjonen

  Erkki LIIKANEN

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1.   RISIKOANALYSE OG RISIKOHÅNDTERING

1.1.   Begrunnelse for bruk av animalsk vev eller avledede produkter av dette

Produsenten må begrunne, på grunnlag av sin samlede risikoanalyse- og risikohåndteringsstrategi for et 
særskilt medisinsk utstyr, beslutningen om å bruke animalsk vev eller avledede produkter av dette, som nevnt 
i artikkel 1 (ved spesifisering av dyreart og vev), samtidig som det tas hensyn til forventet klinisk fordel, mulig 
gjenværende risiko og egnede alternativer.

1.2.   Framgangsmåte for vurdering

For å sikre et høyt nivå for vern av pasienter eller brukere skal produsenten av utstyr framstilt av animalsk vev 
eller avledede produkter av dette som er nevnt i nr. 1.1, gjennomføre en hensiktsmessig og veldokumentert 
risikoanalyse- og risikohåndteringsstrategi for å behandle alle relevante sider ved TSE. Produsenten skal 
identifisere farene forbundet med disse vevene eller produktene avledet av disse, utarbeide dokumentasjon om 
tiltak som er truffet for å gjøre risikoen for overføring så liten som mulig, og vise at den gjenværende risiko 
forbundet med utstyr framstilt av slikt animalsk vev eller produkter avledet av dette, er akseptabel, samtidig 
som det tas hensyn til forutsatt bruk og nytten av utstyret.

Utstyrets sikkerhet med hensyn til risikoen for å spre en overførbar agens avhenger av alle de faktorer som er 
beskrevet i nr. 1.2.1-1.2.7, som skal analyseres, vurderes og overvåkes. Kombinasjonen av alle disse tiltakene 
avgjør utstyrets sikkerhet.

Det er to viktige faktorer som må tas i betraktning.

Disse er:

– utvelging av utgangsmateriale (vev eller avledede produkter av dette) som anses som hensiktsmessig når 
det gjelder dets eventuelle kontaminering med overførbare agenser (se 1.2.1, 1.2.2 og 1.2.3), samtidig som 
det tas hensyn til videre bearbeiding,

– bruk av en produksjonsprosess for å fjerne eller inaktivere overførbare agenser i kontrollerte utgangsvev 
eller avledede produkter av dette (se 1.2.4).

Dessuten skal det tas hensyn til utstyrets egenskaper og den forutsatte bruken av det (se 1.2.5, 1.2.6 og 
1.2.7).

Ved gjennomføringen av risikoanalyse- og risikohåndteringsstrategien skal det tas behørig hensyn til 
uttalelser vedtatt av de relevante vitenskapskomiteer og eventuelt uttalelser fra Komiteen for farmasøytiske 
spesialpreparater, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende.

1.2.1.  Dyr som utgangsmateriale

TSE-risikoen er knyttet til valgte dyrearter, stammer og type utgangsvev. Ettersom TSE-smittsomhet 
akkumuleres over en inkubasjonstid på flere år, anses utvelging av unge, friske dyr som en risikoreduserende 
faktor. Risikodyr som selvdøde dyr, nødslaktede dyr og dyr som mistenkes for å være smittet av TSE, skal 
utelukkes.

1.2.2.  Geografisk opprinnelse

I påvente av klassifiseringen av stater i henhold til BSE-status i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer 
overførbar spongiform encefalopati(1), brukes geografisk risiko for BSE (GBR) for å vurdere risikoen i 
opprinnelsesstaten. GBR er en kvalitativ indikator for sannsynligheten av at ett eller flere dyr av storfe er 
smittet med BSE, preklinisk eller klinisk, på et gitt tidspunkt i en gitt stat. Dersom forekomsten bekreftes, gir 
GBR en indikasjon på infeksjonsnivået som definert i tabellen under.

GBR-nivå
Forekomst av ett eller flere dyr av storfe som er klinisk eller preklinisk smittet med BSE i en 

geografisk region/stat

I Svært usannsynlig

II Usannsynlig, men ikke utelukket

III Sannsynlig, men ikke bekreftet eller bekreftet på et lavere nivå

IV Bekreftet på et høyere nivå

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
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Visse faktorer påvirker den geografiske risikoen for BSE-infeksjon forbundet med bruk av ubearbeidet vev 
eller avledede produkter av dette fra bestemte stater. Disse faktorene er definert i artikkel 2.3.13.2 nr. 1 i OIEs 
dyrehelseregelverk (Det internasjonale kontor for epizootier), som er tilgjengelig på nettstedet www.oie.int/
eng/normes/Mcode/A_00067.htm.

Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål har vurdert den geografiske risikoen for BSE (GBR) i flere 
tredjestater og medlemsstater og vil fortsette å gjøre dette for alle stater som har søkt om bestemmelse av 
BSE-status, samtidig som det tas hensyn til de viktigste OIE-faktorene.

1.2.3.  Type utgangsvev

Produsenten skal ta hensyn til klassifiseringen av farene forbundet med ulike typer utgangsvev. Utvelging av 
animalsk vev skal være underlagt kontroll og individuell inspeksjon av en veterinær, og det skal sertifiseres at 
dyreskrotten er egnet til konsum.

Produsenten skal sikre at det ikke er risiko for kryss-kontaminering under slaktingen.

Produsenten skal ikke velge ut animalsk vev eller avledede produkter av dette med potensielt høy TSE-
smittsomhet, med mindre utvelging av disse materialene er nødvendig på grunn av uvanlige omstendigheter, 
idet det tas hensyn til viktige fordeler for pasienten og mangel på alternativt utgangsvev.

I tillegg får bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om 
hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, anvendelse.

1.2.3.1. Sau og geit

Det er utarbeidet en klassifisering av smittsomheten i vev fra sau eller geit ut fra nåværende kunnskap på 
grunnlag av titrering av overførbare agenser i vev og kroppsvæsker fra sau og geit som er naturlig smittet med 
klinisk skrapesyke. Det ble framlagt en tabell i uttalelsen fra Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål 
(SSC) av 22.-23. juli 1999 om «The policy of breeding and genotyping of sheep» (som vedlegg)(1), som senere 
ble ajourført i styringskomiteens uttalelse «TSE infectivity distributed in ruminant tissues state of knowledge 
December 2001», som ble vedtatt 10.-11. januar 2002(2).

Klassifiseringen kan bli revidert i lys av ny vitenskapelig kunnskap (for eksempel ved bruk av relevante 
uttalelser fra vitenskapskomiteene og Komiteen for farmasøytiske spesialpreparater samt ved Kommisjonens 
tiltak for å regulere bruken av materiale som utgjør en risiko med hensyn til TSE). En oversikt over 
henvisningene til relevante dokumenter/uttalelser vil bli offentliggjort i Den europeiske unions tidende, og de 
vil bli oppført på en liste når Kommisjonen har truffet en beslutning.

1.2.3.2.  Storfe

Listen over spesifisert risikomateriale (SRM) fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001 skal brukes til 
klassifisering av potensielt høy TSE-smittsomhet.

1.2.4.  Inaktivering eller fjerning av overførbare agenser

1.2.4.1.  Med hensyn til utstyr som ikke kan utsettes for inaktivering/eliminering uten å brytes ned på en uakseptabel 
måte, skal produsenten hovedsakelig stole på kontrollen av utgangsmaterialet.

1.2.4.2.  Dersom produsenten med hensyn til annet utstyr hevder at produksjonsprosessen kan fjerne eller inaktivere 
overførbare agenser, skal dette underbygges med egnet dokumentasjon.

Relevante opplysninger fra egnet søk i vitenskapelig litteratur og analyser kan brukes til støtte for inaktiverings-/ 
elimineringsfaktorer når de spesifikke framgangsmåter som er nevnt i litteraturen, kan sammenlignes med dem 
som brukes for utstyret. Søkene og analysen bør også omfatte tilgjengelige vitenskapelige uttalelser vedtatt av 
en av EUs vitenskapskomiteer. Disse uttalelsene skal brukes som referanse i tilfeller der det er motstridende 
uttalelser.

Når søk i litteraturen ikke kan underbygge påstandene, skal produsenten utarbeide en særlig inaktiverings- 
og/eller elimineringsundersøkelse på vitenskapelig grunnlag, der det skal tas hensyn til:

– den påviste faren forbundet med vevet,

– påvisning av relevante modellagenser,

– begrunnelse for valget av de særlige kombinasjonene av modellagenser,

(1) Tilgjengelig på Kommisjonens nettsted  
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html.

(2) Tilgjengelig på Kommisjonens nettsted  
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html.
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– fastsettelse av det valgte stadium for eliminering og/eller inaktivering av de overførbare agensene,

– beregning av reduksjonsfaktorene.

I en sluttrapport skal det fastsettes hvilke framstillingsparametrer og grenser som er kritiske for effektiviteten 
til framgangsmåten for inaktivering eller eliminering.

Det skal benyttes egnede dokumenterte framgangsmåter for å sikre at de validerte framstillingsparametrene 
blir brukt i den løpende framstillingen.

1.2.5.  Mengde animalsk utgangsvev eller avledede produkter av dette som kreves til framstilling av én enhet av det 
medisinske utstyret

Produsenten skal vurdere hvor mye ubearbeidet vev av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av dette 
som trengs for å framstille en enkelt enhet av det medisinske utstyret. Dersom det benyttes en framgangsmåte 
for rensing, skal produsenten vurdere om den kan føre til en konsentrasjon av overførbare agenser i det 
animalske utgangsvevet eller avledede produkter av dette.

1.2.6.  Vev av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av dette som kommer i kontakt med pasienter og 
brukere

Produsenten skal ta hensyn til:

i)  mengden animalsk vev eller avledede produkter av dette, 

ii)  kontaktområdet: overflate, type (f.eks. hud, slimhinner, hjerne) og tilstand (f.eks. frisk eller skadet), 

iii)  type vev eller avledede produkter av dette som kommer i kontakt med pasienter og/eller brukere, og

iv)  hvor lenge utstyret skal være i kontakt med kroppen (herunder bioresorpsjonvirkning).

Det skal tas hensyn til mengden medisinsk utstyr som kan brukes ved en gitt framgangsmåte.

1.2.7.  Tilførselsvei

Produsenten skal ta hensyn til den tilførselsvei som er anbefalt i produktinformasjonen, fra høyeste risiko til 
laveste risiko.

1.3.   Gjennomgåelse av vurderingen

Produsenten skal utarbeide og opprettholde en systematisk framgangsmåte for gjennomgåelse av opplysningene 
om sitt medisinske utstyr eller lignende utstyr i etterproduksjonsfasen. Opplysningene skal vurderes for å 
fastslå om de kan ha betydning for sikkerheten, særlig

a)  dersom det påvises farer som ikke har vært oppdaget tidligere, 

b)  dersom beregnet risiko i forbindelse med en fare ikke lenger er akseptabel, 

c)  dersom den opprinnelige vurderingen på annen måte ikke lenger er gyldig.

Dersom et av de ovennevnte punkter stemmer, skal resultatene av vurderingen brukes som inndata i risiko-
håndteringsprosessen.

I lys av disse nye opplysningene skal det overveies å gjennomgå risikohåndteringstiltakene for utstyret 
(herunder begrunnelsen for å velge animalsk vev eller produkter avledet av dette). Dersom det er mulig at den 
gjenværende risikoen eller aksepten av denne risikoen er endret, skal virkningen på tidligere gjennomførte 
risikokontrolltiltak vurderes på nytt og begrunnes.

Resultatene av denne vurderingen skal dokumenteres.

2.   MELDTE ORGANERS VURDERING AV MEDISINSK UTSTYR I KLASSE III

For utstyr i klasse III i henhold til regel 17(1) i vedlegg IX til direktiv 93/42/EØF skal produsenter framlegge 
for de meldte organer nevnt i artikkel 4 i dette direktiv alle relevante opplysninger for å muliggjøre en 
vurdering av deres nåværende risikoanalyse- og risikohåndteringsstrategi. Alle nye opplysninger om TSE-
risiko som produsenten har samlet inn og som er relevant for deres utstyr, skal sendes til det meldte organ til 
orientering.
Alle endringer i forbindelse med utvelging, innsamling, håndtering og inaktivering/eliminering som kan 
endre resultatet av produsentens risikohåndteringsdokumentasjon, skal oversendes det meldte organ for en 
tilleggsgodkjenning før de gjennomføres.

(1) Alt medisinsk utstyr produsert ved bruk av inaktivert animalsk vev eller avledede produkter av dette, unntatt utstyr beregnet på bare 
å komme i kontakt med frisk hud.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 

av 4. november 2003

om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller 
opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF(*)

2007/EØS/9/06

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 44 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 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) Rådsdirektiv 80/390/EØF av 17. mars 1980 om 
samordning av kravene til utforming, kontroll og spredning 
av prospekter som skal offentliggjøres i forbindelse 
med opptak av verdipapirer til offisiell notering på en 
fondsbørs(5) og rådsdirektiv 89/298/EØF av 17. april 
1989 om samordning av kravene til utforming, kontroll 
og spredning av det prospekt som skal offentliggjøres 
når verdipapirer legges ut til offentlig tegning(6), ble 
vedtatt for flere år siden og innførte en ufullstendig og 
komplisert ordning for gjensidig anerkjennelse som 
ikke kan sikre dette direktivs målsetning om et felles 
utstederpass. Nevnte direktiver bør forbedres, ajourføres 
og samles i én enkelt tekst.

2) Direktiv 80/390/EØF er i mellomtiden blitt innlemmet 
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(7), som 
konsoliderer flere direktiver på verdipapirområdet.

3) For sammenhengens skyld er det imidlertid hensiktsmessig 
å samle de bestemmelsene i direktiv 2001/34/EF som 
stammer fra direktiv 80/390/EØF, og bestemmelsene i 
direktiv 89/298/EØF, og å endre direktiv 2001/34/EF 
tilsvarende.

4) Dette direktiv er et vesentlig virkemiddel for gjennom-
føringen av det indre marked i henhold til tidsplanen i kom-
misjonsmeldingene «Handlingsplan for risikokapital» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

og «Fastsettelse av en ramme for finansmarkedene: 
Handlingsplan», som gjør det lettere å få best mulig 
tilgang til investeringskapital i hele Fellesskapet, herunder 
for små og mellomstore bedrifter og nyetablerte foretak, 
gjennom et felles utstederpass.

5) Rådet nedsatte 17. juli 2000 en vismannskomité for 
regulering av europeiske verdipapirmarkeder. I 
komiteens innledende rapport av 9. november 2000 
understrekes mangelen på en felles definisjon av 
innbydelse til offentlig tegning av verdipapirer, noe som 
fører til at den samme transaksjon anses som en privat 
plassering i noen medlemsstater, men ikke i andre. Den 
nåværende ordningen hindrer foretak i å reise kapital på 
fellesskapsplan og dermed i å få reell tilgang til et stort, 
likvid og integrert finansmarked.

6) I sin sluttrapport av 15. februar 2001 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.

7) Det europeiske råd godkjente på sitt møte i Stockholm 23. 
og 24. mars 2001 sluttrapporten fra vismannskomiteen og 
den foreslåtte metoden med fire nivåer som skal gjøre 
prosessen med utarbeidingen av Fellesskapets regelverk 
på verdipapirområdet mer effektiv og åpen.

8) Ved europaparlamentsresolusjonen av 5. februar 2002 
om gjennomføring av regelverket for finansielle tjenester 
godkjente Europaparlamentet også vismannskomiteens 
sluttrapport 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.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 31.12.2003,  
s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2004 av 4. juni 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 7.

(1) EFT C 240 E av 28.8.2001, s. 272 og EFT C 20 E av 28.1.2003, s. 122.
(2) EFT C 80 av 3.4.2002, s. 52.
(3) EFT C 344 av 6.12.2001, s. 4.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 14. mars 2002 (EUT C 47 E av 27.2.2003, 

s. 417), Rådets felles holdning av 24. mars 2003 (EUT C 125 E av 
27.5.2003, s. 21) og Europaparlamentets holdning av 2. juli 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 15. juli 2003.

(5) EFT L 100 av 17.4.1980, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv (EF) 94/18/EF (EFT L 135 av 31.5.1994, s. 1).

(6) EFT L 124 av 5.5.1989, s. 8.
(7) EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1.
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9) 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.

10) Formålet med dette direktiv og dets gjennomføringstiltak 
er å sikre vern av investorene og markedets effektivitet, 
i samsvar med strenge tilsynsstandarder som vedtas i de 
relevante internasjonale fora.

11) Ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes av 
en medlemsstat eller av en medlemsstats regionale 
eller lokale myndigheter, av internasjonale offentlige 
organer der én eller flere medlemsstater er medlem, av 
Den europeiske sentralbank eller av medlemsstatenes 
sentralbanker, omfattes ikke av dette direktiv og berøres 
derfor ikke av det. Ovennevnte utstedere av slike 
verdipapirer kan likevel, dersom de ønsker det, utarbeide 
et prospekt i samsvar med dette direktiv.

12) For å sikre vern av investorene er det også behov 
for full dekning av egenkapitalinstrumenter og ikke-
aksjerelaterte verdipapirer som legges ut til offentlig 
tegning eller opptas til notering på et regulert marked som 
definert i rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om 
investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(1), 
og ikke bare verdipapirer som er offisielt børsnotert. 
Den brede definisjonen av verdipapirer i dette direktiv, 
som omfatter tegnings- og kjøpsretter samt depotbevis, 
gjelder bare for dette direktiv og berører derfor på ingen 
måte de ulike definisjoner av finansielle instrumenter som 
anvendes i nasjonal lovgivning for andre formål, f.eks. 
beskatning. Noen av verdipapirene som defineres i dette 
direktiv, gir innehaveren rett til å erverve omsettelige 
verdipapirer eller motta et kontantbeløp gjennom 
et kontantoppgjør fastsatt med henvisning til andre 
instrumenter, særlig omsettelige verdipapirer, valutaer, 
rentesatser eller effektive renter, råvarer eller andre 
indekser eller målestokker. Depotbevis og konvertible 
verdipapirer, f.eks. verdipapirer som kan konverteres 
når investoren ønsker det, omfattes av dette direktivs 
definisjon av ikke-aksjerelaterte verdipapirer.

13) Emisjon av verdipapirer av lignende type og/eller klasse 
bør, når det gjelder ikke-aksjerelaterte verdipapirer som 
utstedes på grunnlag av et emisjonsprogram, herunder 
tegningsretter og depotbevis av enhver art, samt når 
det gjelder verdipapirer som utstedes fortløpende eller 
gjentatte ganger, anses å omfatte ikke bare identiske 
verdipapirer, men også verdipapirer som tilhører samme 
klasse generelt. Disse verdipapirene kan omfatte ulike 
produkter, som obligasjoner, depotbevis og tegningsretter, 
  
 
 

eller det samme produkt innenfor samme program, og de 
kan ha ulike egenskaper særlig med hensyn til prioritet, 
type underliggende eiendeler eller grunnlag for å fastsette 
innløsningsbeløp eller kupongutbetaling.

14) Når en utsteder får tildelt et felles utstederpass 
som er gyldig i hele Fellesskapet, og prinsippet om 
opprinnelsesstat anvendes, forutsetter det at hjemstaten 
utpekes som best egnet til å føre tilsyn med utstederen i 
henhold til dette direktiv.

15) Opplysningsplikten i henhold til dette direktiv skal 
ikke være til hinder for at en medlemsstat eller en 
vedkommende myndighet eller en børs, gjennom sine 
regler, pålegger andre særlige krav i forbindelse med 
opptak av verdipapirer til notering på et regulert marked 
(særlig med hensyn til foretaksledelse). Slike krav kan 
ikke direkte eller indirekte begrense utarbeiding, kontroll 
og spredning av et prospekt som er godkjent av en 
vedkommende myndighet.

16) Et av dette direktivs formål er å verne investorene. Det er 
derfor hensiktsmessig å ta hensyn til de ulike krav til vern 
av ulike kategorier av investorer samt disses sakkunnskap. 
Det er ikke nødvendig å offentliggjøre et prospekt for 
tilbud som er begrenset til profesjonelle investorer. 
Offentliggjøring av et prospekt kreves derimot ved 
ethvert videresalg til offentligheten eller offentlig handel 
gjennom opptak til notering på et regulert marked.

17) Utstedere, tilbydere eller personer som søker om opptak 
til notering av verdipapirer på et regulert marked, og 
som er unntatt fra plikten til å offentliggjøre et prospekt, 
vil være berettiget til et felles utstederpass dersom de 
oppfyller bestemmelsene i dette direktiv.

18) Fullstendige opplysninger om verdipapirer og 
utstedere av verdipapirer bidrar, sammen med regler 
for forretningsvirksomhet, til vern av investorene. 
Slike opplysninger er dessuten et effektivt middel til 
å styrke tilliten til verdipapirene og bidrar derfor til 
at verdipapirmarkedene virker og utvikler seg på en 
tilfredsstillende måte. Den beste måten å gjøre slike 
opplysninger tilgjengelige på, er ved å offentliggjøre et 
prospekt.

19) Investering i verdipapirer innebærer risiko, i likhet med 
enhver annen form for investering. I alle medlemsstater er 
det behov for tiltak for å verne interessene til nåværende 
og potensielle investorer for å gi dem mulighet til å 
foreta en velfundert vurdering av slike risikoer og 
dermed ta investeringsbeslutninger ut fra full kjennskap 
til saksforholdene.

(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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20) Slike opplysninger skal være tilstrekkelige og så objektive 
som mulig med hensyn til utstederens finansielle stilling 
og rettighetene knyttet til verdipapirene, og bør gis i en 
form som er lett å forstå og analysere. Harmonisering 
av opplysningene i prospektet bør sikre ensartet vern av 
investorene på fellesskapsplan.

21) Opplysninger er en avgjørende faktor i forbindelse 
med vern av investorene. Prospektet bør inneholde 
et sammendrag av vesentlige kjennetegn ved og 
risikoer knyttet til utstederen, en eventuell garantist 
og verdipapirene. For å sikre lett tilgang til disse 
opplysningene, bør sammendraget skrives i et ikke-
teknisk språk, og normalt ikke overskride 2 500 ord på 
det språk prospektet opprinnelig ble utarbeidet.

22) Beste praksis er utarbeidet på internasjonalt plan for å 
muliggjøre tilbud av aksjer over landegrensene ved hjelp av 
et felles sett opplysningsstandarder fra Den internasjonale 
organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet 
(IOSCO). IOSCOs opplysningsstandarder(1) vil forbedre 
de opplysninger som er tilgjengelige for markeder og 
investorer, og samtidig forenkle framgangsmåten for 
utstedere i Fellesskapet som ønsker å skaffe kapital i 
tredjestater. I direktivet oppfordres det også til vedtakelse 
av tilpassede opplysningsstandarder for andre typer 
verdipapirer og utstedere.

23) Raskere framgangsmåter for utstedere som er notert 
på et regulert marked, og som ofte skaffer kapital 
på disse markedene, krever at det på fellesskapsplan 
innføres et nytt prospektformat for emisjonsprogrammer 
eller pantobligasjoner og et nytt system for 
registreringsdokumenter. Utstedere kan velge ikke å 
bruke et slikt format og i stedet utarbeide prospektet som 
ett enkelt dokument.

24) Innholdet i et grunnprospekt bør særlig ta hensyn til 
behovet for smidighet i forbindelse med de opplysninger 
som skal gis om verdipapirene.

25) Utelatelse av følsomme opplysninger som skal inngå i et 
prospekt, bør under visse omstendigheter tillates gjennom 
et unntak innvilget av vedkommende myndighet for å 
unngå situasjoner som kan skade en utsteders interesser.

26) Det bør fastsettes en tydelig frist for prospektets gyldighet 
for å unngå foreldede opplysninger.

27) Investorene bør vernes ved at det sikres at pålitelige 
opplysninger offentliggjøres. Utstedere av verdipapirer 
som opptas til notering på et regulert marked, er underlagt 
en løpende opplysningsplikt, men det kreves ikke at 
de regelmessig offentliggjør ajourførte opplysninger. I 
tillegg til denne plikten bør utstedere minst én gang i året 
utarbeide en oversikt over alle relevante opplysninger som 
er offentliggjort eller gjort tilgjengelige for offentligheten 
de foregående tolv måneder, herunder opplysninger i 
henhold til de ulike rapporteringskrav som er fastsatt i 
annet fellesskapsregelverk. Dette bør gjøre det mulig å 
sikre regelmessig offentliggjøring av sammenhengende 
og lett forståelige opplysninger. For å unngå for store 
arbeidsbyrder for visse utstedere, bør dette kravet ikke 
gjelde for utstedere av ikke-aksjerelaterte verdipapirer 
med høye pålydende minsteverdier.

28) De opplysninger som årlig skal gis av utstedere av 
verdipapirer som er notert på et regulert marked, 
skal kontrolleres på egnet vis av medlemsstatene i 
samsvar med deres forpliktelser i henhold til 
fellesskapsretten og nasjonal lovgivning om fastsettelse 
av regler for verdipapirer, utstedere av verdipapirer og 
verdipapirmarkeder.

29) Utstederne bør få mulighet til å innlemme opplysninger 
som skal inngå i et prospekt, ved å vise til 
referansedokumenter, forutsatt at disse dokumentene 
tidligere er inngitt eller godkjent av vedkommende 
myndighet, noe som bør gjøre det lettere å utarbeide 
prospektet og redusere kostnadene for utstederne, uten at 
det går ut over vernet av investorene.

30) Forskjeller med hensyn til effektivitet, metoder og 
tidspunkter for kontroll av opplysninger gitt i et prospekt 
gjør det ikke bare vanskeligere for foretak å reise kapital 
eller bli opptatt til notering på et regulert marked i 
mer enn én medlemsstat, men hindrer også investorer 
etablert i én medlemsstat i å erverve verdipapirer som 
tilbys av en utsteder som er etablert i eller notert i en 
annen medlemsstat. Disse forskjellene bør fjernes ved at 
reglene og forskriftene harmoniseres, for i tilstrekkelig 
grad å gjøre likeverdige de garantier som kreves i hver 
enkelt medlemsstat, for å sikre nåværende og potensielle 
innehavere av verdipapirer tilstrekkelige opplysninger 
som er så objektive som mulig.

(1) «International disclosure standards for cross-border offering and initial 
listings by foreign issuers», Del I, utgitt av Den internasjonale organisasjon 
for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet, september 1998.
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31) For å lette utsendelsen av de ulike dokumentene som 
prospektet består av, bør det oppmuntres til bruk av 
elektroniske medier som Internett. På investorers 
forespørsel bør prospektet alltid utleveres kostnadsfritt i 
papirform.

32) Prospektet bør registreres hos den relevante vedkommende 
myndighet og gjøres tilgjengelig for offentligheten av 
utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak 
til notering på et regulert marked, idet det tas hensyn til 
Den europeiske unions personvernbestemmelser.

33) For å unngå smutthull i Fellesskapets regelverk som 
ville undergrave offentlighetens tillit, og dermed være til 
hinder for at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende 
måte, er det også nødvendig å harmonisere reglene for 
annonsering.

34) Enhver ny omstendighet som vil kunne påvirke 
vurderingen av investeringen, og som inntreffer etter at 
prospektet er offentliggjort, men før tilbudet avsluttes 
eller noteringen på et regulert marked begynner, bør 
vurderes på egnet måte av investorer og krever derfor 
godkjenning og spredning av et tillegg til prospektet.

35) Utstederens plikt til å oversette hele prospektet til alle de 
relevante offisielle språk virker hemmende på tilbud over 
landegrensene eller notering i flere medlemsstater. For å 
gjøre det lettere å tilby verdipapirer over landegrensene, 
skal verts- eller hjemstaten ha rett til å kreve at bare 
sammendraget av prospektet oversettes til statens offisielle 
språk dersom prospektet er utarbeidet på et språk som 
vanligvis brukes i internasjonale finanskretser.

36) Vedkommende myndighet i vertsstaten bør ha rett til 
å få en bekreftelse fra vedkommende myndighet i 
hjemstaten på at prospektet er utarbeidet i samsvar 
med dette direktiv. For å sikre at dette direktivs formål 
oppnås fullt ut, er det også nødvendig at direktivets 
virkeområde omfatter verdipapirer utstedt av utstedere 
som er underlagt tredjestaters lovgivning.

37) Et stort antall vedkommende myndigheter i medlems-
statene med ulike ansvarsområder kan skape unødvendige 
kostnader og overlapping av ansvar, uten at det gir 
noen tilleggsverdi. I hver medlemsstat bør en enkelt 
vedkommende myndighet utpekes til å godkjenne 
prospekter og ha ansvar for å føre tilsyn med at 
bestemmelsene i dette direktiv overholdes. På strenge 
vilkår bør en medlemsstat kunne utpeke mer enn én 
vedkommende myndighet, men bare én myndighet skal 
ivareta det internasjonale samarbeid. En slik myndighet 
eller slike myndigheter bør etableres som en administrativ 
myndighet og i en slik form at den/de er garantert 

uavhengig av økonomiske aktører og at interessekonflikter 
unngås. Utpekingen av en vedkommende myndighet for 
godkjenning av prospekter bør ikke utelukke samarbeid 
mellom vedkommende myndighet og andre enheter 
med sikte på å sikre effektiv kontroll og godkjenning av 
prospekter i utstederes, investorers, markedsdeltakeres 
og markeders interesse. Enhver delegering av oppgaver 
i forbindelse med forpliktelsene i henhold til dette 
direktiv og dets gjennomføringstiltak, bør i samsvar med 
artikkel 31 vurderes på nytt fem år etter dette direktivs 
ikrafttredelsesdato og bør, med unntak av offentliggjøring 
på Internett av godkjente prospekter og registrering av 
prospekter som nevnt i artikkel 14, avsluttes åtte år etter 
dette direktivs ikrafttredelse.

38) Et felles minstemål av fullmakter for vedkommende 
myndigheter vil sikre at deres tilsyn blir effektivt. De 
opplysninger til markedene som kreves i henhold til 
direktiv 2001/34/EF, bør sikres, og tiltak mot overtredelser 
bør treffes av vedkommende myndigheter.

39) Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal 
samarbeide i utførelsen av sine oppgaver.

40) Praktiske retningslinjer og gjennomføringstiltak for 
bestemmelsene 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).

41) 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 
små investorer og små og mellomstore bedrifter ved 
å fremme høye standarder for innsyn i disse marke-
dene,

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

– behovet for å sikre at uavhengige reguleringsmyndig-
heter håndhever reglene på en ensartet måte, særlig 
når det gjelder bekjempelse av økonomisk kriminali-
tet,

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

(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.
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– behovet for å stimulere til nyskaping i finans-
markedene slik at de blir dynamiske og effektive,

– behovet for å sikre systemisk stabilitet i finanssystemet 
gjennom tett og streng kontroll av økonomisk 
nyskaping,

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

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

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

– behovet for å skape like konkurransevilkår 
for alle markedsdeltakere ved å utarbeide 
fellesskapsbestemmelser dersom det er 
hensiktsmessig,

– behovet for å respektere forskjellene mellom de 
nasjonale finansmarkedene 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.

42) 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.

43) Medlemsstatene bør fastsette en sanksjonsordning 
for overtredelser av nasjonale bestemmelser vedtatt i 
henhold til dette direktiv og bør treffe alle tiltak som er 
nødvendige for å sikre at disse sanksjonene anvendes. 
De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i 
forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

44) Det bør fastsettes bestemmelser om klageadgang i 
forbindelse med beslutninger truffet av medlemsstatenes 
vedkommende myndigheter ved anvendelse av dette 
direktiv.

45) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet er det 
nødvendig og hensiktsmessig å fastsette regler for et 
felles utstederpass, for å nå det grunnleggende målet som 
er å sikre et indre marked for verdipapirer. I samsvar med 
traktatens artikkel 5 tredje ledd går dette direktiv ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå dette mål.

46) Kommisjonens vurdering av anvendelsen av dette 
direktiv bør særlig dreie seg om den framgangsmåten 
for godkjenning av prospekter som vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene anvender og, mer 
generelt, anvendelsen av hjemstatsprinsippet, samt om 
hvorvidt problemer med hensyn til vern av investorene 
og markedets effektivitet kan oppstå på grunn av en slik 
anvendelse. Kommisjonen bør også undersøke hvordan 
artikkel 10 virker.

47) Ved en framtidig utvikling av dette direktiv bør det 
vurderes hvilken godkjenningsordning som bør vedtas 
for ytterligere å fremme en ensartet anvendelse av 
Fellesskapets regelverk for prospekter, herunder en 
eventuell innføring av en europeisk verdipapirenhet.

48) I dette direktiv respekteres de grunnleggende rettigheter 
og overholdes de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.

49) 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:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1.  Dette direktivs formål er å harmonisere kravene til 
utarbeiding, godkjenning og spredning av det prospekt som 
skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig 
tegning eller opptas til notering på et regulert marked som 
ligger i eller driver virksomhet i en medlemsstat.

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på

a) andeler som er utstedt av foretak for kollektiv investering 
av annen type enn lukket,

b) ikke-aksjerelaterte verdipapirer som er utstedt av en 
medlemsstat eller av en medlemsstats regionale eller lokale 
myndigheter, av internasjonale offentlige organer der én 
eller flere medlemsstater er medlem, av Den europeiske 
sentralbank eller av medlemsstatenes sentralbanker,

c) kapitalandeler i medlemsstatenes sentralbanker,

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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d) verdipapirer som omfattes av en ubetinget og ugjenkallelig 
garanti fra en medlemsstat eller fra en regional eller lokal 
myndighet i en medlemsstat,

e) verdipapirer utstedt av sammenslutninger med rettslig 
status eller av ideelle organisasjoner som er anerkjent av en 
medlemsstat, med sikte på å skaffe til veie midler til ideelle 
formål,

f) ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes fortløpende 
eller gjentatte ganger av kredittinstitusjoner, forutsatt at 
disse verdipapirene

i)  ikke er etterstilte, konvertible eller ombyttelige,

ii) ikke gir rett til å tegne eller erverve andre typer 
verdipapirer og ikke er knyttet til et derivat,

iii) muliggjør mottak av innskudd som skal tilbakebetales,

iv) omfattes av en innskuddsgarantiordning i henhold 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF om 
innskuddsgarantiordninger(1),

g) kapitalandeler som ikke er ombyttelige, men som har som 
hovedformål å gi innehaveren rett til å benytte hele eller en 
del av en leilighet eller en annen type fast eiendom, og som 
ikke kan selges uten at denne retten bortfaller,

h) verdipapirer som inngår i et tilbud der det samlede 
vederlaget er mindre enn 2 500 000 euro, en grense som 
skal beregnes over et tidsrom på tolv måneder,

i) «bostadsobligationer» som utstedes gjentatte ganger av 
kredittinstitusjoner i Sverige og som har som hovedformål 
å gi pantelån, forutsatt at

i)  de utstedte «bostadsobligationer» tilhører samme 
serie,

ii) «bostadsobligationene» utstedes i flere omganger i 
løpet av en angitt emisjonsperiode,

iii) vilkårene for «bostadsobligationene» ikke endres i 
løpet av emisjonsperioden,

iv) de beløp som stammer fra emisjon av nevnte 
«bostadsobligationer», plasseres i eiendeler som gir 
tilstrekkelig dekning for de forpliktelser som er knyttet 
til verdipapirene, i samsvar med utstederens vedtekter,

j) ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes fortløpende 
eller gjentatte ganger av kredittinstitusjoner, der det 
samlede vederlaget er mindre enn 50 000 000 euro, en 
grense som skal beregnes over et tidsrom på tolv måneder, 
forutsatt at disse verdipapirene

i)  ikke er etterstilte, konvertible eller ombyttelige,

ii) ikke gir rett til å tegne eller erverve andre typer 
verdipapirer og ikke er knyttet til et derivat.

3.  Med forbehold for nr. 2 bokstav b), d), h), i) og j) skal 
en utsteder, en tilbyder eller en person som søker om opptak 
til notering på et regulert marked, ha rett til å utarbeide et 
prospekt i samsvar med dette direktiv når verdipapirer legges 
ut til offentlig tegning eller opptas til notering.

Artikkel 2

Definisjoner

1.  I dette direktiv menes med:

a) «verdipapirer», omsettelige verdipapirer som 
definert i artikkel 1 nr. 4 i direktiv 93/22/EØF, unntatt 
pengemarkedsinstrumenter som definert i artikkel 1 nr. 5 
i direktiv 93/22/EØF, med en løpetid på mindre enn tolv 
måneder. Nasjonal lovgivning kan få anvendelse på disse 
instrumentene,

b) «egenkapitalinstrumenter», aksjer og andre omsettelige 
verdipapirer som kan sidestilles med aksjer i selskaper, 
samt alle andre typer omsettelige verdipapirer som gir rett 
til erverv av slike verdipapirer som følge av konvertering 
eller utøvelse av rettighetene som følger av dem, forutsatt 
at verdipapirer av sistnevnte type utstedes av utstederen 
av de underliggende aksjer, eller av en enhet som tilhører 
denne utstederens konsern,

c) «ikke-aksjerelaterte verdipapirer», alle verdipapirer som 
ikke er egenkapitalinstrumenter,

d) «innbydelse til offentlig tegning av verdipapirer», en 
henvendelse til personer, uansett form og middel, der 
det framlegges tilstrekkelige opplysninger om vilkårene 
for tilbudet og verdipapirene som tilbys, for å sette 
en investor i stand til å treffe beslutning om å kjøpe 
eller tegne slike verdipapirer. Denne definisjonen får 
også anvendelse på plassering av verdipapirer gjennom 
finansielle mellommenn,

e) «profesjonelle investorer»,

i) juridiske personer som er godkjent eller lovregulert 
med sikte på å drive virksomhet på finansmarkedene, 
herunder: kredittinstitusjoner, investeringsforetak, 
andre godkjente eller lovregulerte finansinstitusjoner, 
forsikringsselskaper, kollektive investeringsordninger 
og deres forvaltningsselskaper, pensjonskasser og deres 
forvaltningsselskaper, råvarehandlere, samt enheter 
som ikke er godkjent eller lovregulert på en slik 
måte og hvis eneste forretningsformål er å investere i 
verdipapirer,

ii) nasjonale og regionale myndigheter, sentralbanker, 
internasjonale og overnasjonale institusjoner som Det 
internasjonale valutafond, Den europeiske sentralbank, 
Den europeiske investeringsbank og andre lignende 
internasjonale organisasjoner,

iii) andre juridiske personer som ikke oppfyller to av de tre 
kriteriene i bokstav f),(1) EFT L 135 av 31.5.1994, s. 5.
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iv) visse fysiske personer: med forbehold for gjensidig 
anerkjennelse kan en medlemsstat velge å godkjenne 
fysiske personer som er bosatt i medlemsstaten og 
som uttrykkelig ber om å bli ansett som profesjonelle 
investorer, dersom disse personene oppfyller minst to 
av kriteriene i nr. 2,

v) visse små og mellomstore bedrifter: med forbehold 
for gjensidig anerkjennelse kan en medlemsstat 
velge å godkjenne små og mellomstore bedrifter 
med forretningskontor i vedkommende medlemsstat 
som uttrykkelig ber om å bli ansett som profesjonelle 
investorer,

f) «små og mellomstore bedrifter», selskaper som i henhold 
til siste årsregnskap eller konsoliderte regnskap oppfyller 
minst to av følgende tre kriterier: et gjennomsnittlig antall 
ansatte i løpet av regnskapsåret på mindre enn 250, en 
balansesum som ikke overskrider 43 000 000 euro, og 
en årlig nettoomsetning som ikke overskrider 50 000 000 
euro,

g) «kredittinstitusjon», et foretak som definert i artikkel 1 
nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å starte og 
utøve virksomhet som kredittinstitusjon(1),

h) «utsteder», en juridisk person som utsteder eller foreslår å 
utstede verdipapirer,

i) «person som tilbyr verdipapirer» (eller «tilbyder»), en 
juridisk eller fysisk person som legger ut verdipapirer til 
offentlig tegning,

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

k) «emisjonsprogram», et program som gir mulighet for 
å utstede ikke-aksjerelaterte verdipapirer, herunder alle 
typer tegningsretter av lignende type og/eller klasse, 
fortløpende eller gjentatte ganger i løpet av en nærmere 
angitt periode,

l) «verdipapirer utstedt fortløpende eller gjentatte ganger», 
emisjon i flere omganger eller minst to atskilte emisjoner 
av verdipapirer av lignende type og/eller klasse, i et 
tidsrom på tolv måneder,

m) «hjemstat»,

i) for alle utstedere i Fellesskapet av verdipapirer som 
ikke er nevnt under ii): den medlemsstat der utstederen 
har sitt forretningskontor,

ii) ved emisjon av ikke-aksjerelaterte verdipapirer med 
pålydende verdi per enhet på minst 1 000 euro, og ved 
emisjon av ikke-aksjerelaterte verdipapirer som gir 
rett til å erverve omsettelige verdipapirer eller motta 
et kontantbeløp som følge av at de konverteres eller 
at de tilknyttede rettighetene utøves, og forutsatt at 
utstederen av de ikke-aksjerelaterte verdipapirene ikke 
er utsteder av de underliggende verdipapirene eller et 
foretak som tilhører sistnevnte utsteders konsern, den 
  

medlemsstat der utstederen har sitt forretningskontor, 
eller der verdipapirene er opptatt eller skal opptas til 
notering på et regulert marked, når verdipapirene legges 
ut til offentlig tegning etter valg foretatt av utstederen, 
tilbyderen eller personen som søker om opptak til 
notering, alt etter omstendighetene. De samme regler 
får anvendelse på ikke-aksjerelaterte verdipapirer som 
utstedes i en annen valuta enn euro, forutsatt at minste 
pålydende verdi tilsvarer ca. 1 000 euro,

iii) for alle utstedere som er registrert i tredjestater, og 
som utsteder verdipapirer som ikke er nevnt under ii), 
den medlemsstat der verdipapirene skal legges ut til 
offentlig tegning for første gang etter den dag dette 
direktiv trer i kraft, eller der den første søknaden 
om opptak til notering på et regulert marked inngis, 
etter valg foretatt av utstederen, tilbyderen eller 
personen som søker om opptak til notering, alt etter 
omstendighetene, med forbehold for etterfølgende valg 
foretatt av utstedere registrert i en tredjestat dersom 
hjemstaten ikke ble fastsatt etter deres valg,

n) «vertsstat», den stat der innbydelse til offentlig tegning 
skjer eller der det søkes om opptak til notering, når denne 
ikke er hjemstaten,

o) «foretak for kollektiv investering av annen type enn 
lukket», aksjefond og investeringsselskaper

i) hvis formål er kollektiv investering av kapital skaffet 
til veie ved henvendelse til offentligheten, og hvis 
virksomhet bygger på prinsippet om risikospredning, 
og

ii) der andelene på innehaverens anmodning gjenkjøpes 
eller innløses direkte eller indirekte over disse foretaks 
eiendeler,

p) «andeler i et foretak for kollektiv investering», verdipapirer 
som er utstedt av et foretak for kollektiv investering, og 
som representerer deltakernes rettigheter i disse foretaks 
eiendeler,

q) «godkjenning», det positive utfall av hjemstatens 
vedkommende myndighets kontroll av om prospektet er 
fullstendig, herunder av om opplysningene som gis er 
sammenhengende og forståelige,

r) «grunnprospekt», et prospekt som inneholder alle relevante 
opplysninger som fastsatt i artikkel 5 og 7 og, dersom 
det finnes et tillegg, i artikkel 16, om utstederen og 
verdipapirene som skal legges ut til offentlig tegning eller 
opptas til notering, samt, etter utstederens valg, de endelige 
vilkår for tilbudet.

2.  Med hensyn til anvendelsen av nr. 1 bokstav e) iv) 
gjelder følgende kriterier:

a) investoren har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse 
på verdipapirmarkedet i gjennomsnitt minst ti ganger per 
kvartal i løpet av de fire foregående kvartaler,

b) størrelsen på investorens verdipapirportefølje overskrider 
0,5 millioner euro,(1) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2000/28/EF 

(EFT L 275 av 27.10.2000, s. 37).
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c) investoren arbeider eller har arbeidet i minst ett år i 
finanssektoren i en stilling som krever kunnskap om 
investering i verdipapirer.

3.   Med hensyn til anvendelsen av nr. 1 bokstav e) iv) og v) 
gjelder følgende kriterier:

Hver vedkommende myndighet skal sikre at det finnes egnede 
ordninger for registrering av fysiske personer og små og 
mellomstore bedrifter som anses som profesjonelle investorer, 
idet det tas hensyn til behovet for å sikre et tilstrekkelig vern 
av personopplysninger. Registeret skal være tilgjengelig for 
alle utstedere. Enhver fysisk person eller enhver liten eller 
mellomstor bedrift som ønsker å bli ansett som en profesjonell 
investor, skal registrere seg, men kan når som helst velge å 
trekke seg.

4.  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 24 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for definisjonene 
nevnt i nr. 1, herunder tilpasning av tallene brukt i definisjonen 
av små og mellomstore bedrifter, idet det tas hensyn til 
Fellesskapets regelverk og anbefalinger samt den økonomiske 
utvikling og tiltak for offentliggjøring i forbindelse med 
registreringen av individuelle profesjonelle investorer.

Artikkel 3

Plikt til å offentliggjøre et prospekt

1.  Medlemsstatene skal ikke tillate at verdipapirer legges ut 
til offentlig tegning på deres territorium uten at det på forhånd 
er offentliggjort et prospekt.

2.  Plikten til å offentliggjøre et prospekt skal ikke gjelde 
følgende typer tilbud:

a) et tilbud av verdipapirer som rettes bare til profesjonelle 
investorer, og/eller

b) et tilbud av verdipapirer som rettes til færre enn 100 
fysiske eller juridiske personer som ikke er profesjonelle 
investorer, per medlemsstat, og/eller

c) et tilbud av verdipapirer som rettes til investorer som 
erverver verdipapirer for et samlet vederlag på minst 
50 000 euro per investor for hvert enkelt tilbud, og/eller

d) et tilbud av verdipapirer med pålydende verdi per enhet på 
minst 50 000 euro, og/eller

e) et tilbud av verdipapirer med pålydende verdi på mindre 
enn 100 000 euro, en grense som skal beregnes over et 
tidsrom på tolv måneder.

Ethvert påfølgende videresalg av verdipapirer som tidligere 
var gjenstand for én eller flere av de typer tilbud som er nevnt i 
dette nummer, skal anses som et særskilt tilbud, og definisjonen 
fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav d) får anvendelse for å avgjøre 
om videresalget av verdipapirene er en innbydelse til offentlig 
tegning av verdipapirer. Når verdipapirer plasseres gjennom 
finansielle mellommenn, skal det offentliggjøres et prospekt 
dersom ingen av vilkårene a)-e) er oppfylt når det gjelder den 
endelige plassering.

3.  Medlemsstatene skal sikre at ethvert opptak av 
verdipapirer til notering på et regulert marked som befinner 
seg eller driver virksomhet på deres territorier, er betinget av 
at det offentliggjøres et prospekt.

Artikkel 4

Unntak fra plikten til å offentliggjøre et prospekt

1.  Plikten til å offentliggjøre et prospekt får ikke anvendelse 
på innbydelse til offentlig tegning av følgende typer 
verdipapirer:

a) aksjer utstedt i bytte mot aksjer i samme aksjeklasse 
som allerede er utstedt, dersom emisjonen av disse nye 
aksjene ikke innebærer en forhøyelse av den utstedte 
aksjekapitalen,

b) verdipapirer som tilbys i forbindelse med en overtakelse 
gjennom et offentlig ombyttingstilbud, forutsatt at et 
dokument er tilgjengelig med opplysninger som av 
vedkommende myndighet anses som likeverdige med 
opplysningene i prospektet, idet det tas hensyn til kravene 
i Fellesskapets regelverk,

c) verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles i 
forbindelse med en fusjon, forutsatt at et dokument er 
tilgjengelig med opplysninger som av vedkommende 
myndighet anses som likeverdige med opplysningene i 
prospektet, idet det tas hensyn til kravene i Fellesskapets 
regelverk,

d) aksjer som tilbys, tildeles eller skal tildeles vederlagsfritt til 
eksisterende aksjeeiere, og utbytte utbetalt i form av aksjer 
av samme klasse som de aksjer slikt utbytte utbetales for, 
forutsatt at et dokument er tilgjengelig med opplysninger 
om aksjenes antall og type samt formålet med og nærmere 
opplysninger om tilbudet,

e) verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles til 
nåværende eller tidligere styremedlemmer eller ansatte, av 
deres arbeidsgiver som allerede har fått verdipapirer notert 
på et regulert marked, eller av et tilknyttet foretak, forutsatt 
at et dokument gjøres tilgjengelig med opplysninger 
om verdipapirenes antall og type samt formålet med og 
nærmere opplysninger om tilbudet.

2.  Plikten til å offentliggjøre et prospekt får ikke anvendelse 
på opptak til notering på et regulert marked av følgende typer 
verdipapirer:

a) aksjer som over et tidsrom på tolv måneder utgjør mindre 
enn ti prosent av det antall aksjer av samme klasse som 
allerede er notert på det samme regulerte marked,

b) aksjer utstedt i bytte mot aksjer av samme klasse som 
allerede er notert på det samme regulerte marked, dersom 
emisjonen av slike aksjer ikke innebærer en forhøyelse av 
den tegnede kapitalen,

c) verdipapirer som tilbys i forbindelse med en overtakelse 
gjennom et offentlig ombyttingstilbud, forutsatt at et 
dokument er tilgjengelig med opplysninger som av 
vedkommende myndighet anses som likeverdige med 
opplysningene i prospektet, idet det tas hensyn til kravene 
i Fellesskapets regelverk,
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d) verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles i 
forbindelse med en fusjon, forutsatt at et dokument er 
tilgjengelig med opplysninger som av vedkommende 
myndighet anses som likeverdige med opplysningene i 
prospektet, idet det tas hensyn til kravene i Fellesskapets 
regelverk,

e) aksjer som tilbys, tildeles eller skal tildeles vederlagsfritt til 
eksisterende aksjeeiere, og utbytte utbetalt i form av aksjer 
av samme klasse som de aksjer slikt utbytte utbetales for, 
forutsatt at nevnte aksjer er av samme klasse som de aksjer 
som allerede er notert på det samme regulerte marked, 
og at et dokument er tilgjengelig med opplysninger om 
aksjenes antall og type samt formålet med og nærmere 
opplysninger om tilbudet,

f) verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles til 
nåværende eller tidligere styremedlemmer eller ansatte, 
av deres arbeidsgiver eller et tilknyttet foretak, forutsatt at 
nevnte verdipapirer er av samme klasse som verdipapirene 
som allerede er notert på det samme regulerte marked, 
og at et dokument er tilgjengelig med opplysninger om 
verdipapirenes antall og type samt formålet med og 
nærmere opplysninger om tilbudet,

g) aksjer som utstedes gjennom konvertering eller i bytte mot 
andre verdipapirer eller som følge av utøvelse av rettigheter 
som følger av andre verdipapirer, forutsatt at nevnte aksjer 
er av samme klasse som de aksjer som allerede er notert på 
det samme regulerte marked,

h) verdipapirer som allerede er notert på et annet regulert 
marked, på følgende vilkår:

i) at disse verdipapirene, eller verdipapirer av samme 
klasse, har vært opptatt til notering på det andre 
regulerte marked i mer enn 18 måneder,

ii) at opptaket til notering på det andre regulerte marked, 
for verdipapirer som første gang ble opptatt til 
notering på et regulert marked etter dette direktivs 
ikrafttredelsesdato, var knyttet til et godkjent prospekt 
som var tilgjengelig for offentligheten i samsvar med 
artikkel 14,

iii) at prospektet for verdipapirer som første gang ble 
opptatt til notering etter 30. juni 1983, unntatt i 
tilfeller som omfattes av ii), ble godkjent i samsvar 
med kravene i direktiv 80/390/EØF eller direktiv 
2001/34/EF,

iv) at de løpende forpliktelser i forbindelse med notering 
på det andre regulerte marked er oppfylt,

v) at personen som søker om å få et verdipapir opptatt 
til notering på et regulert marked i henhold til 
dette unntak, utarbeider et sammendrag som gjøres 
tilgjengelig for offentligheten på et språk godkjent 
av vedkommende myndighet i den medlemsstat der 
det regulerte marked ligger som søknaden om opptak 
gjelder,

vi) at sammendraget nevnt under v) gjøres tilgjengelig 
for offentligheten i den medlemsstat der det regulerte 
marked ligger som det etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2 søkes om opptak til notering på, og

vii) at innholdet i sammendraget skal være i samsvar 
med artikkel 5 nr. 2. Videre skal det i dokumentet 
angis hvor det nyeste prospekt kan fås og hvor den 
finansielle informasjonen utstederen offentliggjør i 
henhold til opplysningsplikten, er tilgjengelig.

3.  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 24 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for nr. 1 bokstav b), 
nr. 1 bokstav c) og nr. 2 bokstav c) og d), særlig når det gjelder 
betydningen av likeverdig.

KAPITTEL II

UTARBEIDING AV PROSPEKTET

Artikkel 5

Prospektet

1.  Med forbehold for artikkel 8 nr. 2 skal prospektet 
inneholde alle opplysninger som, med hensyn til utsteders art 
og den type verdipapir som legges ut til offentlig tegning eller 
opptas til notering på et regulert marked, er nødvendige for 
at investorene skal kunne foreta en velfundert vurdering av 
utsteders og en eventuell garantists eiendeler og forpliktelser, 
finansielle stilling, resultater og framtidsutsikter samt av 
de rettigheter som er knyttet til nevnte verdipapirer. Disse 
opplysningene skal framlegges i en form som er lett å forstå 
og analysere.

2.  Prospektet skal inneholde opplysninger om utstederen 
og verdipapirene som skal legges ut til offentlig tegning 
eller opptas til notering på et regulert marked. Det skal 
også inneholde et sammendrag. Sammendraget, som skal 
være kortfattet og ikke-teknisk, skal formidle de vesentlige 
kjennetegn ved og risikoer knyttet til utstederen, en eventuell 
garantist og verdipapirene, på det språk prospektet opprinnelig 
ble utarbeidet. Sammendraget skal også inneholde en advarsel 
om at

a) det bør leses som en innledning til prospektet,

b) en eventuell beslutning om å investere i verdipapirene bør 
bygge på investors vurdering av hele prospektet,

c) dersom et krav i forbindelse med opplysningene i prospektet 
bringes inn for en domstol, kan den investor som er saksøker 
i henhold til medlemsstatenes nasjonale lovgivning måtte 
betale kostnadene for å oversette prospektet før rettergang 
innledes, og

d) erstatningsansvar kan påhvile de personer som har framlagt 
sammendraget, herunder eventuelle oversettelser av det, og 
søkt om melding av det, men bare dersom sammendraget 
er villedende, unøyaktig eller uforenlig med de andre 
delene av prospektet.
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Når prospektet gjelder opptak til notering på et regulert marked 
av ikke-aksjerelaterte verdipapirer med pålydende verdi på 
minst 50 000 euro, skal det ikke kreves sammendrag, unntatt 
dersom en medlemsstat krever det i henhold til artikkel 19 
nr. 4.

3.  Med forbehold for nr. 4 kan utstederen, tilbyderen 
eller personen som søker om opptak til notering på et 
regulert marked, utarbeide prospektet som ett eller flere 
særskilte dokumenter. I et prospekt som består av særskilte 
dokumenter, skal opplysningene som kreves, inndeles i 
et registreringsdokument, et verdipapirdokument og et 
sammendrag. Registreringsdokumentet skal inneholde 
opplysninger om utstederen. Verdipapirdokumentet skal 
inneholde opplysninger om verdipapirene som legges ut 
til offentlig tegning eller opptas til notering på et regulert 
marked.

4.  For følgende typer verdipapirer kan prospektet etter 
valg foretatt av utstederen, tilbyderen eller personen som 
søker om opptak til notering på et regulert marked, bestå av 
et grunnprospekt som inneholder alle relevante opplysninger 
om utstederen og verdipapirene som skal legges ut til offentlig 
tegning eller opptas til notering på et regulert marked:

a) ikke-aksjerelaterte verdipapirer, herunder tegningsretter 
av enhver type, som utstedes i forbindelse med et 
emisjonsprogram,

b) ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes fortløpende 
eller gjentatte ganger av kredittinstitusjoner,

i) dersom de beløp som kommer fra emisjonen av 
nevnte verdipapirer, i henhold til nasjonal lovgivning 
plasseres i eiendeler som gir tilstrekkelig dekning for 
de forpliktelser som er knyttet til verdipapirene fram til 
forfallsdato,

ii) dersom nevnte beløp ved en eventuell insolvens i 
den tilknyttede kredittinstitusjon, skal anvendes med 
prioritet for tilbakebetaling av kapital og renter som 
forfaller til betaling, med forbehold for bestemmelsene 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/
EF av 4. april 2001 om sanering og avvikling av 
kredittinstitusjoner(1).

De opplysninger som gis i grunnprospektet, skal om 
nødvendig utfylles i samsvar med artikkel 16 med ajourførte 
opplysninger om utstederen og om de verdipapirer som 
skal legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering 
på et regulert marked.

Dersom de endelige vilkår for tilbudet ikke inngår verken 
i grunnprospektet eller i et tillegg, skal de endelige 
vilkår gjøres tilgjengelige for investorene og inngis til 
vedkommende myndighet for hver innbydelse til offentlig 
tegning, snarest mulig og om mulig før startdatoen for 
innbydelsen. Bestemmelsene i artikkel 8 nr. 1 bokstav a) 
får anvendelse i slike tilfeller.

5.  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 24 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for formatet for 
prospektet eller grunnprospektet samt tillegg.

Artikkel 6

Ansvar knyttet til prospektet

1.  Medlemsstatene skal sikre at ansvaret for de opplysninger 
som gis i et prospekt, som et minstekrav påhviler utstederen 
eller dennes styre, ledelse eller tilsynsorganer, tilbyderen, 
personen som søker om opptak til notering på et regulert 
marked, eller garantisten, alt etter omstendighetene. De 
ansvarlige personer skal være klart angitt i prospektet med 
navn og stillingsbetegnelse, eller dersom de er juridiske 
personer, navn og forretningskontor, samt erklæringer fra dem 
om at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i 
samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer 
utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan endre 
betydningsinnholdet.

2.  Medlemsstatene skal sikre at deres lover og forskrifter 
om erstatningsansvar får anvendelse på de personer som har 
ansvar for de opplysninger som gis i et prospekt.

Medlemsstatene skal imidlertid sikre at erstatningsansvar ikke 
skal påhvile en person bare på grunnlag av sammendraget, 
herunder eventuelle oversettelser av det, med mindre det er 
villedende, unøyaktig eller uforenlig med de andre delene av 
prospektet.

Artikkel 7

Minstekrav til opplysningene

1.  Detaljerte gjennomføringstiltak med hensyn til de 
særskilte opplysninger som skal inngå i et prospekt, og 
som skal hindre gjentakelse av opplysninger når prospektet 
består av særskilte dokumenter, skal vedtas av Kommisjonen 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2. De første 
gjennomføringstiltak skal vedtas innen 1. juli 2004.

2.  Ved utarbeiding av de ulike modellene for prospekter 
skal det tas særlig hensyn til følgende:

a) de ulike former for opplysninger som investorene har 
behov for i forbindelse med egenkapitalinstrumenter og i 
forbindelse med ikke-aksjerelaterte verdipapirer; samme 
tilnærmingsmåte skal anvendes på opplysninger som 
kreves i et prospekt for verdipapirer som har et lignende 
økonomisk grunnlag, særlig derivater,(1) EFT L 125 av 5.5.2001, s. 15.
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b) de ulike typer og egenskaper ved innbydelser og opptak 
til notering på et regulert marked av ikke-aksjerelaterte 
verdipapirer. De opplysninger som kreves i et prospekt, 
skal være hensiktsmessige sett fra den berørte investors 
synspunkt for ikke-aksjerelaterte verdipapirer med 
pålydende verdi per enhet på minst 50 000 euro,

c) det format som anvendes og de opplysninger som kreves 
i prospekter som gjelder ikke-aksjerelaterte verdipapirer, 
herunder alle typer tegningsretter utstedt i forbindelse med 
et emisjonsprogram,

d) det format som anvendes og de opplysninger som kreves i 
prospekter som gjelder ikke-aksjerelaterte verdipapirer, og 
som ikke er etterstilte, konvertible, ombyttelige, knyttet til 
tegnings- eller kjøpsretter eller derivater, og som utstedes 
fortløpende eller gjentatte ganger av foretak som er 
godkjent eller lovregulert med sikte på å drive virksomhet 
på finansmarkedene i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde,

e) utsteders ulike former for virksomhet og størrelse, særlig 
små og mellomstore bedrifter. For slike selskaper skal 
opplysningene tilpasses deres størrelse samt eventuelt det 
at de har drevet virksomhet i kortere tid,

f) ved behov, utsteders offentligrettslige status.

3.  Gjennomføringstiltakene nevnt i nr. 1 skal bygge på 
de standarder for finansiell og ikke-finansiell informasjon 
som fastsettes av internasjonale organisasjoner for 
tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet, særlig IOSCO, og 
på de veiledende vedlegg til dette direktiv.

Artikkel 8

Utelatelse av opplysninger

1.  Når opplysninger om den endelige salgskurs og antall 
verdipapirer som skal legges ut til tegning ikke kan inngå i 
prospektet, skal medlemsstatene sikre at

a) prospektet angir de kriterier og/eller vilkår som ligger til 
grunn for fastsettelse av ovennevnte opplysninger, eller når 
det gjelder kursen, av den høyeste kursen, eller

b) godkjenning av kjøp eller tegning av verdipapirer kan 
trekkes tilbake i minst to virkedager etter at den endelige 
salgskurs og antall verdipapirer som skal inngå, er inngitt.

Den endelige salgskurs og antall verdipapirer skal inngis til 
vedkommende myndigheter i hjemstaten og offentliggjøres i 
samsvar med ordningene fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

2.  Vedkommende myndighet i hjemstaten kan tillate 
utelatelse fra prospektet av visse opplysninger omhandlet i 
dette direktiv eller i gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 7 
nr. 1 dersom den anser at

a) offentliggjøring av slike opplysninger vil være i strid med 
offentlighetens interesse, eller

b) offentliggjøring av slike opplysninger vil være til alvorlig 
skade for utstederen, forutsatt at det er sannsynlig at 
utelatelsen ikke vil villede offentligheten med hensyn til 
saksforhold og omstendigheter som er avgjørende for en 
velfundert vurdering av utsteder, tilbyder eller en eventuell 
garantist, og for rettigheter knyttet til de verdipapirene 
prospektet gjelder, eller

c) slike opplysninger bare er av mindre betydning for en 
bestemt innbydelse eller et bestemt opptak til notering 
på et regulert marked og ikke vil påvirke vurderingen av 
utsteders, tilbyders eller en eventuell garantists finansielle 
stilling og utsikter.

3.  I særlige tilfeller der visse opplysninger som skal inngå i et 
prospekt i henhold til gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 
7 nr. 1, ikke er relevante for utsteders virksomhetsområde eller 
utsteders juridiske form eller for de verdipapirer prospektet 
gjelder, skal prospektet, uten at det medfører at investorene ikke 
får hensiktsmessige opplysninger, inneholde opplysninger som 
er likeverdige med de opplysninger som kreves. Dersom slike 
opplysninger ikke finnes, får dette kravet ikke anvendelse.

4.  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 24 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for nr. 2.
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Artikkel 9

Prospektets, grunnprospektets og 
registreringsdokumentets gyldighet

1.  Et prospekt skal være gyldig i tolv måneder fra 
offentliggjøringen når det gjelder innbydelser til offentlig 
tegning eller opptak til notering på et regulert marked, forutsatt 
at prospektet er fullstendig med eventuelle tillegg som kreves i 
henhold til artikkel 16.

2.  Når det gjelder et emisjonsprogram, skal det tidligere 
inngitte grunnprospektet være gyldig i et tidsrom på inntil tolv 
måneder.

3.  Når det gjelder ikke-aksjerelaterte verdipapirer som 
omhandlet i artikkel 5 nr. 4 bokstav b), skal prospektet være 
gyldig til de berørte verdipapirene ikke lenger utstedes 
fortløpende eller gjentatte ganger.

4.  Et registreringsdokument som omhandlet i artikkel 5 
nr. 3, som er inngitt tidligere, skal være gyldig i et tidsrom 
på inntil tolv måneder, forutsatt at det er ajourført i samsvar 
med artikkel 10 nr. 1. Registreringsdokumentet, sammen med 
verdipapirdokumentet, ved behov ajourført i samsvar med 
artikkel 12, samt sammendraget skal anses som et gyldig 
prospekt.

Artikkel 10

Opplysninger

1.  Utstedere av verdipapirer som opptas til notering på 
et regulert marked, skal minst én gang i året framlegge et 
dokument som inneholder eller viser til alle opplysninger de 
har offentliggjort eller gjort tilgjengelige for offentligheten 
de foregående tolv måneder i én eller flere medlemsstater og 
i tredjestater, i samsvar med sine forpliktelser i henhold til 
Fellesskapets regelverk og nasjonale lover og forskrifter om 
fastsettelse av regler for verdipapirer, utstedere av verdipapirer 
og verdipapirmarkeder. Utstedere skal vise til de opplysninger 
som kreves i henhold til selskapsrettsdirektiver, direktiv 
2001/34/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1).

2.  Dokumentet skal inngis til vedkommende myndighet i 
hjemstaten etter at regnskapet er offentliggjort. Når dokumentet 
viser til opplysninger, skal det oppgis hvor opplysningene kan 
innhentes.

3.  Forpliktelsen fastsatt i nr. 1 får ikke anvendelse på 
utstedere av ikke-aksjerelaterte verdipapirer med et pålydende 
beløp per enhet på minst 50 000 euro.

4.  For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 
finansmarkedene og sikre en ensartet anvendelse av dette 
direktiv, kan Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 24 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for nr. 1. Disse 
tiltakene skal gjelde bare framgangsmåten for offentliggjøring 
av opplysningskravene nevnt i nr. 1, og skal ikke medføre nye 
opplysningskrav. De første gjennomføringstiltak skal vedtas 
innen 1. juli 2004.

Artikkel 11

Innlemming av opplysninger ved henvisning

1.  Medlemsstatene skal tillate at opplysninger innlemmes 
i prospektet ved henvisning til ett eller flere dokumenter 
som er offentliggjort tidligere eller samtidig, og som er 
godkjent av vedkommende myndighet i hjemstaten eller 
inngitt til den i samsvar med dette direktiv, særlig i henhold 
til artikkel 10, eller til avdeling IV og V i direktiv 2001/34/EF. 
Disse opplysningene skal være de som senest ble tilgjengelige 
for utstederen. I sammendraget skal det ikke innlemmes 
opplysninger ved henvisning.

2.  Når opplysninger innlemmes ved henvisning, skal det 
utarbeides en sammenligningstabell slik at investorene lett kan 
finne bestemte opplysninger.

3.  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 24 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for de 
opplysninger som skal innlemmes ved henvisning. De første 
gjennomføringstiltak skal vedtas innen 1. juli 2004.

Artikkel 12

Prospekt som består av særskilte dokumenter

1.  En utsteder som allerede har fått godkjent et 
registreringsdokument av vedkommende myndighet, skal bare 
måtte utarbeide verdipapirdokumentet og sammendraget når 
verdipapirene legges ut til offentlig tegning eller opptas til 
notering på et regulert marked.

2.  I et slikt tilfelle skal verdipapirdokumentet 
inneholde opplysninger som vanligvis ville ha inngått i 
registreringsdokumentet dersom en vesentlig endring eller 
en hendelse som kunne påvirke investorenes vurderinger, 
har inntruffet siden godkjenningen av det sist ajourførte 
registreringsdokumentet eller av et tillegg i henhold til 
artikkel 16. Verdipapirdokumentene og sammendragene skal 
godkjennes hver for seg.

3.  Når en utsteder har inngitt bare et registreringsdokument 
uten godkjenning, skal hele dokumentasjonen, herunder 
ajourførte opplysninger, godkjennes.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
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KAPITTEL III

ORDNINGER FOR GODKJENNING OG 
OFFENTLIGGJØRING AV PROSPEKTET

Artikkel 13

Godkjenning av prospektet

1.  Et prospekt skal ikke offentliggjøres før det er godkjent 
av vedkommende myndighet i hjemstaten.

2.  Denne vedkommende myndighet skal underrette 
utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak 
til notering på et regulert marked, alt etter omstendighetene, 
om sin beslutning om godkjenning av prospektet, innen ti 
virkedager fra utkastet til prospekt er inngitt.

Dersom vedkommende myndighet ikke treffer en beslutning 
om prospektet innen fristene fastsatt i dette nummer og i nr. 3, 
skal dette ikke anses som en godkjenning av søknaden.

3.  Fristen nevnt i nr. 2 skal utvides til 20 virkedager dersom 
innbydelsen til offentlig tegning omfatter verdipapirer utstedt 
av en utsteder som ikke har fått noen verdipapirer notert på et 
regulert marked, og som ikke tidligere har lagt verdipapirer ut 
til offentlig tegning.

4.  Dersom vedkommende myndighet av rimelige grunner 
finner at de inngitte dokumentene er ufullstendige eller at 
det er behov for ytterligere opplysninger, skal fristene nevnt 
i nr. 2 og 3 få anvendelse bare fra den dato slike opplysninger 
framlegges av utstederen, tilbyderen eller personen som søker 
om opptak til notering på et regulert marked.

Dersom dokumentene er ufullstendige, bør vedkommende 
myndighet i tilfellet nevnt i nr. 2 underrette utstederen om dette 
innen ti virkedager etter at søknaden er inngitt.

5.  Vedkommende myndighet i hjemstaten kan overføre 
godkjenningen av et prospekt til vedkommende myndighet i 
en annen medlemsstat, forutsatt at denne myndighet samtykker 
i det. Videre skal en slik overføring meddeles utstederen, 
tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering 
på et regulert marked, innen tre virkedager fra datoen for 
beslutningen tatt av vedkommende myndighet i hjemstaten. 
Fristen nevnt i nr. 2 får anvendelse fra samme dato.

6.  Dette direktiv skal ikke medføre noen endring i 
vedkommende myndigheters ansvar, som fortsatt utelukkende 
skal være underlagt nasjonal lovgivning.

Medlemsstatene skal sikre at deres nasjonale bestemmelser 
om vedkommende myndigheters ansvar får anvendelse bare 
på godkjenning av prospekter foretatt av deres vedkommende 
myndighet eller myndigheter.

7.  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 24 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for vilkårene for 
tilpasning av fristene.

Artikkel 14

Offentliggjøring av prospektet

1.  Når prospektet er godkjent, skal det inngis til 
vedkommende myndighet i hjemstaten og gjøres tilgjengelig 
for offentligheten av utstederen, tilbyderen eller personen som 
søker om opptak til notering på et regulert marked, så snart 
som mulig, og under alle omstendigheter i rimelig tid før, 
og senest på det tidspunkt innbydelsen til offentlig tegning 
begynner å gjelde eller de berørte verdipapirene opptas til 
notering. I et tilfelle der aksjer i en klasse som ikke allerede er 
notert på et regulert marked, legges ut til offentlig tegning og 
dermed skal opptas til notering for første gang, skal prospektet 
dessuten være tilgjengelig minst seks virkedager før tilbudet 
opphører.

2.  Prospektet skal anses som tilgjengelig for offentligheten 
når det er offentliggjort enten

a) ved innrykk i én eller flere aviser som er landsdekkende 
eller har stort opplag i medlemsstaten der innbydelsen 
til offentlig tegning skjer eller det søkes om opptak til 
notering, eller

b) i trykt form som vederlagsfritt skal gjøres tilgjengelig for 
offentligheten, på kontorene for det marked der verdipapirene 
opptas til notering, eller på forretningskontoret til utstederen 
og på kontorene til de finansielle mellommenn, herunder 
betalingsagenter, som plasserer eller selger verdipapirene, 
eller

c) i elektronisk form på utstederens nettsted og, dersom det er 
relevant, på nettstedet til finansielle mellommenn, herunder 
betalingsagenter, som plasserer eller selger verdipapirene, 
eller

d) i elektronisk form på nettsiden til det regulerte marked der 
det søkes om opptak til notering, eller

e) i elektronisk form på nettsiden til vedkommende myndighet 
i hjemstaten dersom nevnte myndighet har vedtatt å tilby 
denne tjenesten.

En hjemstat kan kreve at utstedere som offentliggjør sine 
prospekter i samsvar med bokstav a) eller b), også skal 
offentliggjøre sine prospekter i elektronisk form i samsvar med 
bokstav c).

3.  I tillegg kan en hjemstat kreve at det offentliggjøres en 
melding om hvordan prospektet er gjort tilgjengelig og hvor 
offentligheten kan få tak i det.
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4.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal i løpet 
av en tolvmånedersperiode på sitt nettsted etter eget valg 
offentliggjøre enten alle godkjente prospekter, eller i det 
minste listen over prospekter som er godkjent i samsvar med 
artikkel 13, herunder, dersom det er relevant, en hyperlenke til 
prospektet som er offentliggjort på utstederens nettsted eller 
det regulerte markeds nettsted.

5.  Dersom et prospekt består av flere dokumenter og/eller 
innlemmer opplysninger ved henvisning, kan dokumentene og 
opplysningene som utgjør prospektet, offentliggjøres og spres 
hver for seg, forutsatt at nevnte dokumenter vederlagsfritt 
gjøres tilgjengelige for offentligheten i samsvar med ordningene 
omhandlet i nr. 2. Det skal i hvert dokument angis hvor de 
andre dokumentene som utgjør det fullstendige prospektet, kan 
fås tak i.

6.  Teksten og formatet til prospektet og/eller til tilleggene 
til prospektet som er offentliggjort eller gjort tilgjengelig 
for offentligheten, skal til enhver tid være identisk med den 
opprinnelige versjonen som er godkjent av vedkommende 
myndighet i hjemstaten.

7.  Når prospektet gjøres tilgjengelig ved offentliggjøring i 
elektronisk form, skal investoren likevel på anmodning få en 
papirkopi vederlagsfritt av utstederen, tilbyderen eller personen 
som søker om opptak til notering, eller av de finansielle 
mellommenn som plasserer eller selger verdipapirene.

8.  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 24 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for nr. 1, 2, 3 og 4. 
De første gjennomføringstiltak skal vedtas innen 1. juli 2004.

Artikkel 15

Annonsering

1.  Enhver form for annonsering i tilknytning til enten en 
innbydelse til offentlig tegning eller et opptak til notering på et 
regulert marked, skal oppfylle prinsippene omhandlet i nr. 2-5. 
Nr. 2-4 får anvendelse bare i tilfeller der utstederen, tilbyderen 
eller personen som søker om opptak til notering, omfattes av 
plikten til å utarbeide et prospekt.

2.  I annonsene skal det opplyses om at et prospekt er 
eller vil bli offentliggjort, samt angis hvor det er eller vil bli 
tilgjengelig for investorene.

3.  Det skal klart framgå av annonsen at det er en annonse. 
Opplysningene i en annonse skal ikke være unøyaktige 
eller villedende. Opplysningene skal også være i samsvar 
med opplysningene i prospektet dersom dette allerede er 
offentliggjort, eller med opplysningene som skal være i 
prospektet, dersom prospektet offentliggjøres senere.

4.  I alle tilfeller skal alle opplysninger om innbydelsen 
til offentlig tegning eller opptaket til notering på et regulert 
marked som gis i muntlig eller skriftlig form, selv om det 
ikke skjer med sikte på annonsering, være i samsvar med 
opplysningene i prospektet.

5.  Dersom det i henhold til dette direktiv ikke kreves 
noe prospekt, skal vesentlige opplysninger som en utsteder 
eller tilbyder framlegger for profesjonelle investorer eller 
særlige kategorier av investorer, herunder opplysninger som 
gis i forbindelse med møter som gjelder tilbud av verdipapirer, 
meddeles alle profesjonelle investorer eller særlige kategorier 
av investorer som tilbudet utelukkende er rettet til. Når det 
kreves at et prospekt offentliggjøres, skal slike opplysninger 
inngå i prospektet eller i et tillegg til prospektet i samsvar med 
artikkel 16 nr. 1.

6.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal ha fullmakt 
til å føre kontroll med at annonsering i forbindelse med 
en innbydelse til offentlig tegning av verdipapirer eller et 
opptak til notering på et regulert marked, skjer i samsvar med 
prinsippene i nr. 2-5.

7.  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 24 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for spredning av 
annonser som bekjentgjør planen om innbydelse til offentlig 
tegning eller opptak til notering på et regulert marked, særlig 
før prospektet er gjort tilgjengelig for offentligheten eller 
før tegningsperioden er innledet, samt gjennomføringstiltak 
for nr. 4. De første gjennomføringstiltakene skal vedtas av 
Kommisjonen innen 1. juli 2004.

Artikkel 16

Tillegg til prospektet

1.  Alle betydelige nye omstendigheter, vesentlige feil eller 
unøyaktigheter knyttet til opplysningene i prospektet, som kan 
påvirke vurderingen av verdipapirene, og som oppstår eller 
fastslås mellom tidspunktet for godkjenning av prospektet og 
den endelige avslutning av tilbudet, eller eventuelt det tidspunkt 
da notering på et regulert marked begynner, skal nevnes i et 
tillegg til prospektet. Et slikt tillegg skal godkjennes på samme 
måte innen høyst sju virkedager og offentliggjøres i henhold 
til regler som minst tilsvarer de regler som ble anvendt da det 
opprinnelige prospektet ble offentliggjort. Sammendraget, og 
eventuelle oversettelser av det, skal også ved behov ajourføres 
for å ta hensyn til de nye opplysninger som inngår i tillegget.

2.  Investorer som allerede har samtykket i å kjøpe eller 
tegne verdipapirer før tillegget er offentliggjort, skal ha rett 
til å tilbakekalle sin godkjenning innen en frist på minst to 
virkedager etter at tillegget er offentliggjort.
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KAPITTEL IV

TILBUD OG OPPTAK TIL NOTERING OVER 
LANDEGRENSENE

Artikkel 17

Virkeområde for godkjenning av et prospekt i 
Fellesskapet

1.  Når det planlegges en innbydelse til offentlig tegning 
eller et opptak til notering på et regulert marked i én 
eller flere medlemsstater eller i en annen medlemsstat enn 
hjemstaten, skal det prospekt som er godkjent i hjemstaten 
samt eventuelle tillegg til det, være gyldig for innbydelser til 
offentlig tegning eller opptak til notering i enhver vertsstat, 
forutsatt at vedkommende myndighet i vertsstaten har mottatt 
en melding i samsvar med artikkel 18, uten at det berører 
artikkel 23. Vedkommende myndigheter i vertsstatene skal 
ikke iverksette noen framgangsmåte for godkjenning eller 
annen forvaltningsmessig behandling av prospekter.

2.  Dersom det etter at prospektet er godkjent oppstår 
betydelige nye omstendigheter, vesentlige feil eller 
unøyaktigheter som nevnt i artikkel 16, skal vedkommende 
myndighet i hjemstaten kreve at det offentliggjøres et tillegg som 
skal godkjennes i henhold til artikkel 13 nr. 1. Vedkommende 
myndighet i vertsstaten kan gjøre vedkommende myndighet i 
hjemstaten oppmerksom på behovet for nye opplysninger.

Artikkel 18

Melding

1.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal på anmodning 
fra utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide 
prospektet, innen tre virkedager etter anmodningen, eller dersom 
anmodningen framsettes sammen med utkastet til prospekt, 
innen én virkedag etter at prospektet er godkjent, oversende 
vedkommende myndighet i vertsstaten et godkjenningsbevis 
som viser at prospektet er utarbeidet i samsvar med dette 
direktiv, samt en kopi av nevnte prospekt. Meldingen skal, 
dersom det er relevant, være vedlagt en oversettelse av 
sammendraget som er utarbeidet på oppdrag fra utsteder eller 
personen som har ansvar for utarbeidingen av prospektet. Den 
samme framgangsmåte skal følges for eventuelle tillegg til 
prospektet.

2.  Dersom bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 og 3 er anvendt, 
skal det angis og begrunnes i beviset.

KAPITTEL V

SPRÅKBESTEMMELSER OG UTSTEDERE MED 
FORRETNINGSKONTOR I TREDJESTATER

Artikkel 19

Språkbestemmelser 

1.  Når det innbys til offentlig tegning eller søkes om 
opptak til notering på et regulert marked bare i hjemstaten, 
skal prospektet utarbeides på et språk som er godtatt av 
vedkommende myndighet i hjemstaten.

2.  Når det innbys til offentlig tegning eller søkes om 
opptak til notering på et regulert marked i én eller flere 
medlemsstater unntatt hjemstaten, skal prospektet utarbeides 
enten på et språk som godtas av vedkommende myndigheter 
i disse medlemsstatene, eller på et språk som vanligvis 
brukes i internasjonale finanskretser, etter valg foretatt av 
utsteder, tilbyder eller personen som søker om opptak, alt etter 
omstendighetene. Vedkommende myndighet i hver vertsstat 
kan bare kreve at sammendraget oversettes til vedkommende 
stats offisielle språk.

For at vedkommende myndighet i hjemstaten skal kunne foreta 
kontroll, skal prospektet utarbeides enten på et språk som 
godtas av denne myndighet, eller på et språk som vanligvis 
brukes i internasjonale finanskretser, etter valg foretatt av 
utsteder, tilbyder eller personen som søker om opptak, alt etter 
omstendighetene.

3.  Når det innbys til offentlig tegning eller søkes om opptak 
til notering på et regulert marked i mer enn én medlemsstat, 
herunder hjemstaten, skal prospektet utarbeides på et språk 
som godtas av vedkommende myndighet i hjemstaten, og 
skal også gjøres tilgjengelig enten på et språk som godtas av 
vedkommende myndigheter i hver vertsstat, eller på et språk 
som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser, etter valg 
foretatt av utsteder, tilbyder eller personen som søker om 
opptak, alt etter omstendighetene. Vedkommende myndighet i 
hver vertsstat kan bare kreve at sammendraget nevnt i artikkel 
5 nr. 2 oversettes til vedkommende stats offisielle språk.

4.  Når det i én eller flere medlemsstater søkes om opptak til 
notering på et regulert marked av ikke-aksjerelaterte verdipapirer 
med pålydende verdi per enhet på minst 50 000 euro, skal 
prospektet utarbeides enten på et språk som godtas av 
vedkommende myndigheter i hjem- og vertsstaten(e), eller på 
et språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser, 
etter valg foretatt av utsteder, tilbyder eller personen som søker 
om opptak, alt etter omstendighetene. Medlemsstatene kan 
velge å fastsette i sin nasjonale lovgivning at et sammendrag 
skal utarbeides på deres offisielle språk.

Artikkel 20

Utstedere med forretningskontor i tredjestater

1.  Vedkommende myndighet i hjemstaten til utstedere med 
forretningskontor i en tredjestat kan godkjenne et prospekt for 
innbydelse til offentlig tegning eller for opptak til notering 
på et regulert marked, som er utarbeidet i samsvar med en 
tredjestats lovgivning, forutsatt at

a) prospektet er utarbeidet i samsvar med internasjonale 
standarder fastsatt av internasjonale organisasjoner for 
tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet, herunder 
IOSCOs opplysningsstandarder,
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b) opplysningskravene, også med hensyn til opplysninger av 
finansiell art, tilsvarer kravene i dette direktiv.

2.  Ved en innbydelse til offentlig tegning eller opptak 
til notering på et regulert marked i en annen medlemsstat 
enn hjemstaten av verdipapirer utstedt av en utsteder med 
forretningskontor i en tredjestat, får kravene fastsatt i 
artikkel 17, 18 og 19 anvendelse.

3.  For å sikre ensartet anvendelse av dette direktiv kan 
Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 2, der det fastslås at en tredjestat sikrer 
at prospekter som utarbeides i vedkommende stat er i samsvar 
med dette direktiv, enten i henhold til statens nasjonale 
lovgivning eller praksis, eller i henhold til framgangsmåter som 
bygger på internasjonale standarder fastsatt av internasjonale 
organisasjoner, herunder IOSCOs opplysningsstandarder.

KAPITTEL VI

VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

Artikkel 21

Myndighet

1.  Hver medlemsstat skal utpeke en sentral vedkommende 
forvaltningsmyndighet med ansvar for å ivareta forpliktelsene 
fastsatt i dette direktiv, samt for å sikre anvendelse av 
bestemmelsene som vedtas i henhold til dette direktiv.

En medlemsstat kan likevel, dersom det kreves i henhold til 
nasjonal lovgivning, utpeke andre forvaltningsmyndigheter for 
anvendelsen av kapittel III.

Disse vedkommende myndigheter skal være helt uavhengige 
av alle markedsdeltakere.

Når det innbys til offentlig tegning eller søkes om opptak 
til notering på et regulert marked i en annen medlemsstat 
enn hjemstaten, skal bare den sentrale vedkommende 
forvaltningsmyndighet som er utpekt av hver medlemsstat, ha 
rett til å godkjenne prospektet.

2.  Medlemsstatene kan tillate at deres vedkommende 
myndighet eller myndigheter delegerer oppgaver. Med unntak 
av delegering av offentliggjøring på Internett av godkjente 
prospekter og inngivelse av prospekter i henhold til artikkel 14, 
skal enhver delegering av oppgaver i forbindelse med 
forpliktelser fastsatt i dette direktiv og dets gjennomføringstiltak 
gjennomgås på nytt i samsvar med artikkel 31 innen 31. 
desember 2008, og skal opphøre 31. desember 2011. Enhver 
delegering av oppgaver til andre enheter enn myndighetene 
nevnt i nr. 1, skal skje på en bestemt måte med angivelse av 
hvilke oppgaver som skal utføres, og på hvilke vilkår de skal 
utføres.

Disse vilkårene skal omfatte en klausul som pålegger 
vedkommende enhet å handle og å være organisert på en slik 
måte at interessekonflikter unngås og opplysninger som mottas 
i forbindelse med utførelsen av de delegerte oppgaver, ikke 

brukes urettmessig eller til å hindre konkurranse. I alle tilfeller 
skal det endelige ansvar for kontrollen av overholdelsen 
av dette direktiv og dets gjennomføringstiltak, samt for å 
godkjenne prospektet, påhvile vedkommende myndighet eller 
myndigheter som er utpekt i samsvar med nr. 1.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og vedkom-
mende myndigheter i andre medlemsstater om eventuelle 
ordninger som innføres med hensyn til delegering av oppgaver, 
herunder de nøyaktige vilkårene for delegeringen.

3.  Hver vedkommende myndighet skal ha de nødvendige 
fullmakter for å utføre sine oppgaver. En vedkommende 
myndighet som har mottatt en søknad om godkjenning av et 
prospekt, skal minst ha fullmakt til å:

a) kreve at utstedere, tilbydere eller personer som søker 
om opptak til notering på et regulert marked, tar med 
tilleggsopplysninger i prospektet dersom det er nødvendig 
for å verne investorene,

b) kreve at utstedere, tilbydere eller personer som søker om 
opptak til notering på et regulert marked, samt de personer 
som kontrollerer dem eller kontrolleres av dem, framlegger 
opplysninger og dokumenter,

c) kreve at revisorer og medlemmer av ledelsen hos utstederen, 
tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering 
på et regulert marked, samt finansielle mellommenn som 
har til oppgave å innby til offentlig tegning eller søke om 
opptak til notering, framlegger opplysninger,

d) utsette en innbydelse til offentlig tegning eller et opptak 
til notering i høyst ti sammenhengende virkedager dersom 
den har begrunnet mistanke om overtredelse av dette 
direktivs bestemmelser,

e) forby eller utsette annonsering i høyst ti sammenhengende 
virkedager dersom den har begrunnet mistanke om 
overtredelse av dette direktivs bestemmelser,

f) forby en innbydelse til offentlig tegning dersom den 
fastslår at dette direktivs bestemmelser er overtrådt, eller 
den har begrunnet mistanke om at bestemmelsene vil bli 
overtrådt,

g) utsette eller be de relevante regulerte markeder om å utsette 
notering på et regulert marked i høyst ti sammenhengende 
virkedager dersom den har begrunnet mistanke om at dette 
direktivs bestemmelser er overtrådt,

h) forby notering på et regulert marked dersom den fastslår at 
dette direktivs bestemmelser er overtrådt,

i) offentliggjøre det forhold at en utsteder ikke oppfyller sine 
forpliktelser.

Når det er nødvendig i henhold til nasjonal lovgivning, 
kan vedkommende myndigheter anmode den relevante 
rettsmyndighet om å treffe avgjørelsen om anvendelse av 
fullmaktene nevnt i bokstav d)-h) ovenfor.
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4.  Hver vedkommende myndighet skal også, når 
verdipapirene er notert på et regulert marked, ha fullmakt til å

a) kreve at utsteder framlegger alle vesentlige opplysninger 
som kan påvirke vurderingen av verdipapirene som opptas 
til notering på regulerte markeder, for å sikre vern av 
investorene eller at markedet virker på en tilfredsstillende 
måte,

b) utsette eller be de relevante regulerte markeder om å 
utsette noteringen av verdipapirene dersom vedkommende 
myndighet anser at utstederens stilling er slik at noteringen 
vil skade investorenes interesser,

c) sikre at utstedere av verdipapirer som omsettes på regulerte 
markeder, overholder forpliktelsene fastsatt i artikkel 102 
og 103 i direktiv 2001/34/EF, og at utstederen gir 
likeverdige opplysninger til alle investorer og behandler 
alle innehavere av verdipapirer som er i samme stilling på 
en likeverdig måte i alle medlemsstater der det innbys til 
offentlig tegning eller opptas verdipapirer til notering,

d) foreta inspeksjoner på stedet på sitt territorium 
i samsvar med nasjonal lovgivning, for å kontrollere 
overholdelsen av bestemmelsene i dette direktiv og dets 
gjennomføringstiltak. Når det er nødvendig i henhold til 
nasjonal lovgivning, kan vedkommende myndighet eller 
myndigheter bruke denne fullmakt ved å bringe saken inn 
for den relevante rettsmyndighet og/eller i samarbeid med 
andre myndigheter.

5.  Artikkel 1-4 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 22

Taushetsplikt og samarbeid mellom myndigheter

1.  Taushetsplikten skal gjelde alle personer som arbeider 
eller har arbeidet for vedkommende myndighet og for enheter 
som vedkommende myndigheter har delegert visse oppgaver 
til. De opplysninger som omfattes av taushetsplikten, kan ikke 
gis videre til noen annen person eller myndighet, unntatt når 
dette skjer i henhold til lov.

2.  Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal 
samarbeide med hverandre når det er nødvendig for at de 
skal kunne utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet. 
Vedkommende myndigheter skal bistå vedkommende 
myndigheter i andre medlemsstater. De skal særlig utveksle 
opplysninger og samarbeide når en utsteder har mer enn 
én vedkommende myndighet i hjemstaten fordi den har 
verdipapirer av ulike klasser, eller når godkjenningen av et 
prospekt er overført til vedkommende myndighet i en annen 
medlemsstat i henhold til artikkel 13 nr. 5. De skal også 
samarbeide nært når de krever utsettelse av eller forbud mot 
notering av verdipapirer som noteres i flere medlemsstater, 
for å sikre like konkurransevilkår på noteringsstedene og 

vern av investorene. Vedkommende myndighet i vertsstaten 
kan eventuelt be om bistand fra vedkommende myndighet i 
hjemstaten fra det tidspunkt en sak undersøkes, særlig med 
hensyn til en ny type eller sjeldne former for verdipapirer. 
Vedkommende myndighet i hjemstaten kan anmode om 
opplysninger fra vedkommende myndighet i vertsstaten om 
forhold som gjelder særskilt for det relevante marked.

Med forbehold for artikkel 21 kan vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene ved behov rådføre seg med aktører på 
regulerte markeder, særlig når de vedtar å utsette, eller vedtar å 
be et regulert marked om å utsette eller forby notering.

3.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende 
myndigheter utveksler fortrolige opplysninger. Opplysninger 
utvekslet på denne måten omfattes av den taushetsplikt 
som gjelder for personer som arbeider eller har arbeidet for 
vedkommende myndigheter som mottar opplysningene.

Artikkel 23

Forebyggende tiltak

1.  Når vedkommende myndighet i vertsstaten fastslår 
at uregelmessigheter er begått av utstederen eller av de 
finansinstitusjoner som har ansvar for den offentlige 
tegningsinnbydelsen, eller at utsteders forpliktelser som følge 
av at verdipapirene er notert på et regulert marked, ikke 
oppfylles, skal den underrette vedkommende myndighet i 
hjemstaten om dette.

2.  Dersom utstederen eller finansinstitusjonen som har 
ansvar for den offentlige tegningsinnbydelsen, til tross for 
tiltak truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, eller 
fordi slike tiltak viser seg å være utilstrekkelige, fortsetter å 
overtre de relevante lover eller forskrifter, skal vedkommende 
myndighet i vertsstaten, etter å ha underrettet vedkommende 
myndighet i hjemstaten, treffe alle egnede tiltak for å verne 
investorene. Kommisjonen skal så snart som mulig underrettes 
om slike tiltak.

KAPITTEL VII

GJENNOMFØRINGSTILTAK

Artikkel 24

Komitéframgangsmåte

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.
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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 fastsatt 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 
på fire år.

Artikkel 25

Sanksjoner

1.  Uten at det berører medlemsstatenes rett til å iverksette 
strafferettslige sanksjoner eller deres ordninger for 
erstatningsansvar, 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.

2.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndighet 
kan offentliggjøre alle tiltak som er truffet eller sanksjoner som 
er iverksatt ved overtredelse av de bestemmelser som er vedtatt 
i henhold til dette direktiv, med mindre slik offentliggjøring 
kan skape alvorlig uro på finansmarkedene eller påføre de 
berørte parter uforholdsmessig stor skade.

Artikkel 26

Klageadgang

Medlemsstatene skal påse at alle beslutninger som treffes i 
henhold til lover og forskrifter vedtatt i samsvar med dette 
direktiv, kan prøves for domstolene.

KAPITTEL VIII

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 27

Endringer

Med virkning fra den dato som er fastsatt i artikkel 29, gjøres 
følgende endringer i direktiv 2001/34/EF:

1. Artikkel 3, 20-41, 98-101, 104 og 108 nr. 2 bokstav c) ii) 
oppheves.

2. I artikkel 107 nr. 3 oppheves første ledd.

3. I artikkel 108 nr. 2 bokstav a) utgår ordene «vilkårene for 
utarbeiding, kontroll og spredning av prospekt».

4. Vedlegg I oppheves.

Artikkel 28

Oppheving

Med virkning fra den dato som er fastsatt i artikkel 29, 
oppheves direktiv 89/298/EØF. Henvisninger til det opphevede 
direktiv skal forstås som henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 29

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Medlemsstatene skal innen 1. 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.

Artikkel 30

Overgangsbestemmelser

1. Utstedere som har forretningskontor i en tredjestat og 
hvis verdipapirer allerede er notert på et regulert marked, 
skal velge sin vedkommende myndighet i samsvar med 
artikkel 2 nr. 1 bokstav m) iii) og underrette vedkommende 
myndighet i den hjemstat de har valgt om sin beslutning innen 
31. desember 2005.

2.  Som unntak fra artikkel 3 kan medlemsstater som har 
anvendt unntaket i artikkel 5 bokstav a) i direktiv 89/298/
EØF, fortsatt tillate at kredittinstitusjoner eller andre 
finansinstitusjoner som kan sidestilles med kredittinstitusjoner 
som ikke omfattes av artikkel 1 nr. 2 bokstav j) i dette direktiv, 
tilbyr obligasjoner eller andre omsettelige verdipapirer som 
kan sidestilles med obligasjoner som utstedes fortløpende eller 
gjentatte ganger på deres territorium, i fem år etter datoen for 
dette direktivs ikrafttredelse.

3.  Som unntak fra artikkel 29 skal Forbundsrepublikken 
Tyskland oppfylle kravene i artikkel 21 nr. 1 innen 31. 
desember 2008.

Artikkel 31

Revisjon

Fem år etter datoen for dette direktivs ikrafttredelse skal 
Kommisjonen foreta en vurdering av anvendelsen av dette 
direktiv og framlegge en rapport for Europaparlamentet og 
Rådet, eventuelt sammen med forslag til endringer.
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Artikkel 32

Ikrafttredelse

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

Artikkel 33

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. november 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. ALEMANNO

 President Formann
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VEDLEGG I

PROSPEKT

I.  Sammendrag

 Sammendraget skal på noen få sider sammenfatte de viktigste opplysningene som inngår i prospektet, og skal 
minst omfatte:

A. navn på medlemmer av styre og ledelse, rådgivere og revisorer

B. tilbudsstatistikk og forventet tidsplan

C. utvalgt finansiell informasjon: kapitalisering og gjeldsforpliktelser, formål med tilbudet og anvendelse av 
provenyet, risikofaktorer

D. opplysninger om utsteder

– utsteders historie og utvikling

– forretningsoversikt

E. oversikt over drift og økonomi samt framtidsutsikter

– forskning og utvikling, patenter og lisenser osv.

– utviklingstrekk

F. medlemmer av styre og ledelse samt ansatte

G. større aksjeeiere og transaksjoner mellom nærstående parter

H. finansiell informasjon

– konsoliderte regnskaper og annen finansiell informasjon

– betydelige endringer

I. nærmere opplysninger om tilbudet og opptaket til notering

– tilbud og opptak til notering

– plan for spredning

– markeder

– selgende aksjeeiere

– utvanning (gjelder bare egenkapitalinstrumenter)

– emisjonskostnader

J. tilleggsopplysninger

– aksjekapital

– stiftelsesdokument og vedtekter

– dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten

II.  Navn på medlemmer av styre og ledelse, rådgivere og revisorer

 Formålet er å identifisere selskapets representanter og andre personer som deltar i selskapets tilbud eller opptak 
til notering, dvs. personer som har ansvar for å utarbeide prospektet i henhold til direktivets artikkel 5 samt de 
som har ansvar for revisjon av regnskapene.

III.  Tilbudsstatistikk og forventet tidsplan

 Formålet er å framlegge viktige opplysninger om gjennomføringen av tilbudet og å angi viktige datoer knyttet til 
det.

A. Tilbudsstatistikk

B. Framgangsmåte og forventet tidsplan
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IV.  Viktige opplysninger

 Formålet er å sammenfatte viktige opplysninger om selskapets finansielle stilling, kapitalisering og risikofaktorer. 
Dersom regnskapene i dokumentet er omarbeidet for å gjenspeile vesentlige endringer i selskapets konsernstruktur 
eller regnskapsprinsipper, skal også den utvalgte finansielle informasjonen omarbeides.

A. Utvalgt finansiell informasjon

B. Kapitalisering og gjeldsforpliktelser

C. Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet

D. Risikofaktorer

V.  Opplysninger om selskapet

 Formålet er å framlegge opplysninger om selskapets forretningsvirksomhet, produktene det framstiller eller 
tjenestene det yter, og de forhold som påvirker virksomheten. Det skal også gis opplysninger om selskapets 
faste eiendom, anlegg og utstyr er formålstjenlige og egnet, samt planer for framtidig kapasitetsøkning eller 
-reduksjon.

A. Selskapets historie og utvikling

B. Forretningsoversikt

C. Organisasjonsstruktur

D. Fast eiendom, anlegg og utstyr

VI.  Oversikt over drift og økonomi samt framtidsutsikter

 Formålet er å gi ledelsens beskrivelse av hvilke forhold som har påvirket selskapets finansielle stilling og 
driftsresultater i de perioder regnskapene omfatter, og ledelsens vurdering av forhold og utviklingstrekk som 
forventes å ha vesentlig innvirkning på selskapets finansielle stilling og driftsresultater i framtiden.

A. Driftsresultater

B. Likviditet og kapitalressurser

C. Forskning og utvikling, patenter og lisenser osv.

D. Utviklingstrekk

VII.  Medlemmer av styre og ledelse samt ansatte

 Formålet er å framlegge opplysninger om medlemmer av selskapets styre og ledelse som gjør det mulig for 
investorene å vurdere deres erfaring, kvalifikasjoner og vederlag, samt deres tilknytning til selskapet.

A. Medlemmer av styre og ledelse

B. Vederlag

C. Styrets arbeidsform

D. Ansatte

E. Aksjeeierskap

VIII.  Større aksjeeiere og transaksjoner mellom nærstående parter

 Formålet er å framlegge opplysninger om større aksjeeiere og andre som kontrollerer eller har innflytelse på 
selskapet. Det skal også gis opplysninger om transaksjoner selskapet har inngått med personer tilknyttet selskapet 
og om hvorvidt vilkårene for slike transaksjoner er i selskapets interesse.

A. Større aksjeeiere

B. Transaksjoner mellom nærstående parter

C. Eksperters og rådgiveres interesser
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IX.  Finansiell informasjon

 Formålet er å angi nærmere hvilke regnskaper som skal inngå i dokumentet, hvilke perioder som skal omfattes, 
regnskapenes alder og annen finansiell informasjon. De regnskaps- og revisjonsprinsipper som vil bli godkjent 
for utarbeiding og revisjon av regnskapene, skal fastsettes i samsvar med internasjonale regnskaps- og 
revisjonsstandarder.

A. Konsoliderte regnskaper og annen finansiell informasjon

B. Betydelige endringer

X. Nærmere opplysninger om tilbudet og opptaket til notering

 Formålet er å framlegge opplysninger om tilbudet og opptaket til notering av verdipapirer, planen for spredning 
av verdipapirene og tilknyttede spørsmål.

A. Tilbud og opptak til notering

B. Plan for spredning

C. Markeder

D. Verdipapirinnehavere som ønsker å selge

E. Utvanning (gjelder bare egenkapitalinstrumenter)

F. Emisjonskostnader

XI.  Tilleggsopplysninger

 Formålet er å framlegge opplysninger, hovedsakelig vedtektsmessige, som ikke inngår andre steder i 
prospektet.

A. Aksjekapital

B. Stiftelsesdokument og vedtekter

C. Vesentlige kontrakter

D. Valutakontroll

E. Skatter

F. Utbytte og betalingsagenter

G. Uttalelse fra sakkyndige

H. Dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten

I. Andre opplysninger.



22.2.2007 Nr. 9/45EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II

REGISTRERINGSDOKUMENT

I. Navn på medlemmer av styre og ledelse, rådgivere og revisorer

 Formålet er å identifisere selskapets representanter og andre personer som deltar i selskapets tilbud eller opptak 
til notering, dvs. personer som har ansvar for å utarbeide prospektet samt de som har ansvar for revisjon av 
regnskapene.

II.  Viktige opplysninger om utsteder

 Formålet er å sammenfatte viktige opplysninger om selskapets finansielle stilling, kapitalisering og risikofaktorer. 
Dersom regnskapene i dokumentet er omarbeidet for å gjenspeile vesentlige endringer i selskapets konsernstruktur 
eller regnskapsprinsipper, skal også den utvalgte finansielle informasjonen omarbeides.

A. Utvalgt finansiell informasjon

B. Kapitalisering og gjeldsforpliktelser

C. Risikofaktorer

III.  Opplysninger om selskapet

 Formålet er å framlegge opplysninger om selskapets forretningsvirksomhet, produktene det framstiller eller 
tjenestene det yter, og de forhold som påvirker virksomheten. Det skal også gis opplysninger om selskapets 
faste eiendom, anlegg og utstyr er formålstjenlige og egnet, samt planer for framtidig kapasitetsøkning eller 
-reduksjon.

A. Selskapets historie og utvikling

B. Forretningsoversikt

C. Organisasjonsstruktur

D. Fast eiendom, anlegg og utstyr

IV.  Oversikt over drift og økonomi samt framtidsutsikter

 Formålet er å gi ledelsens beskrivelse av hvilke forhold som har påvirket selskapets finansielle stilling og 
driftsresultater i de perioder regnskapene omfatter, og ledelsens vurdering av forhold og utviklingstrekk som 
forventes å ha vesentlig innvirkning på selskapets finansielle stilling og driftsresultater i framtiden.

A. Driftsresultater

B. Likviditet og kapitalressurser

C. Forskning og utvikling, patenter og lisenser osv.

D. Utviklingstrekk

V.  Medlemmer av styre og ledelse samt ansatte

 Formålet er å framlegge opplysninger om medlemmer av selskapets styre og ledelse som gjør det mulig for 
investorene å vurdere deres erfaring, kvalifikasjoner og vederlag, samt deres tilknytning til selskapet.

A. Medlemmer av styre og ledelse

B. Vederlag

C. Styrets arbeidsform

D. Ansatte

E. Aksjeeierskap
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VI.  Større aksjeeiere og transaksjoner mellom nærstående parter

 Formålet er å framlegge opplysninger om større aksjeeiere og andre som kontrollerer eller har innflytelse på 
selskapet. Det skal også gis opplysninger om transaksjoner selskapet har inngått med personer tilknyttet selskapet 
og om hvorvidt vilkårene for slike transaksjoner er i selskapets interesse.

A. Større aksjeeiere

B. Transaksjoner mellom nærstående parter

C. Eksperters og rådgiveres interesser

VII.  Finansiell informasjon

  Formålet er å angi nærmere hvilke regnskaper som skal inngå i dokumentet, hvilke perioder som skal omfattes, 
regnskapenes alder og annen finansiell informasjon. De regnskaps- og revisjonsprinsipper som vil bli godkjent 
for utarbeiding og revisjon av regnskapene, skal fastsettes i samsvar med internasjonale regnskaps- og 
revisjonsstandarder.

A. Konsoliderte regnskaper og annen finansiell informasjon

B. Betydelige endringer

VIII.  Tilleggsopplysninger

 Formålet er å framlegge opplysninger, hovedsakelig vedtektsmessige, som ikke inngår andre steder i 
prospektet.

A. Aksjekapital

B. Stiftelsesdokument og vedtekter

C. Vesentlige kontrakter

D. Ekspertuttalelse

E. Dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten

F. Andre opplysninger.
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VEDLEGG III

VERDIPAPIRDOKUMENT

I. Navn på medlemmer av styre og ledelse, rådgivere og revisorer

 Formålet er å identifisere selskapets representanter og andre personer som deltar i selskapets tilbud eller opptak 
til notering, dvs. personer som har ansvar for å utarbeide prospektet samt de som har ansvar for revisjon av 
regnskapene.

II.  Tilbudsstatistikk og forventet tidsplan

 Formålet er å framlegge viktige opplysninger om gjennomføringen av tilbudet og å angi viktige datoer knyttet til 
det.

A. Tilbudsstatistikk

B. Framgangsmåte og forventet tidsplan

III.  Viktige opplysninger om utsteder

 Formålet er å sammenfatte viktige opplysninger om selskapets finansielle stilling, kapitalisering og risikofaktorer. 
Dersom regnskapene i dokumentet er omarbeidet for å gjenspeile vesentlige endringer i selskapets konsernstruktur 
eller regnskapsprinsipper, skal også den utvalgte finansielle informasjonen omarbeides.

A. Kapitalisering og gjeldsforpliktelser

B. Årsak til tilbudet og anvendelse av provenyet

C. Risikofaktorer

IV.  Sakkyndiges interesser

 Formålet er å framlegge opplysninger om transaksjoner selskapet har inngått med sakkyndige eller rådgivere som 
arbeider på honorarbasis.

V. Nærmere opplysninger om tilbudet og opptaket til notering

 Formålet er å framlegge opplysninger om tilbudet og opptaket til notering av verdipapirer, planen for spredning 
av verdipapirene og tilknyttede spørsmål.

A. Tilbud og opptak til notering

B. Plan for spredning

C. Markeder

D. Verdipapirinnehavere som ønsker å selge

E. Utvanning (gjelder bare egenkapitalinstrumenter)

F. Emisjonskostnader

VI.  Tilleggsopplysninger

 Formålet er å framlegge opplysninger, hovedsakelig vedtektsmessige, som ikke inngår andre steder i 
prospektet.

A. Valutakontroll

B. Skatter

C. Utbytte og betalingsagenter

D. Uttalelse fra sakkyndige

E. Dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten
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VEDLEGG IV

SAMMENDRAG

Sammendraget skal på noen få sider sammenfatte de viktigste opplysninger som inngår i prospektet, og skal minst 
omfatte:

– navn på medlemmer av styre og ledelse, rådgivere og revisorer

– tilbudsstatistikk og forventet tidsplan

– utvalgt finansiell informasjon; kapitalisering og gjeldsforpliktelser; formål med tilbudet og anvendelse av 
provenyet; risikofaktorer

– opplysninger om utsteder

– utsteders historie og utvikling

– forretningsoversikt

– oversikt over drift og økonomi samt framtidsutsikter

– forskning og utvikling, patenter og lisenser osv.

– utviklingstrekk

– medlemmer av styre og ledelse samt ansatte

– større aksjeeiere og transaksjoner mellom nærstående parter

– finansiell informasjon

– konsoliderte regnskaper og annen finansiell informasjon

– betydelige endringer

– nærmere opplysninger om tilbudet og opptaket til notering

– tilbud og opptak til notering

– plan for spredning

– markeder

– selgende aksjeeiere

– utvanning (gjelder bare egenkapitalinstrumenter)

– emisjonskostnader

– tilleggsopplysninger

– aksjekapital

– stiftelsesdokument og vedtekter

– dokumenter som er tilgjengelige for innsyn
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 25. juli 2003

om behandling av lokaliseringsopplysninger i elektroniske kommunikasjonsnett med henblikk 
på nødmeldingstjenester utvidet med anropslokalisering(*)

[meddelt under nummer K(2003) 2657]

(2003/558/EF)

2007/EØS/9/07

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til direktiv 2002/21/EF om felles 
rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 
(«rammedirektivet»)(1), særlig artikkel 19, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til rådsvedtak 91/396/EØF om innføring av et 
felles europeisk nødnummer(2) skulle medlemsstatene 
sørge for at nummer 112 ble innført i de offentlige 
telefonnett som et felles europeisk nødnummer innen 
31. desember 1992, med mulighet for unntak på visse 
vilkår fram til 31. desember 1996.

2) I henhold til direktiv 2002/22/EF om leveringspliktige 
tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 
(«direktivet om leveringspliktige tjenester»)(3) skal 
operatører av offentlige telefonnett (heretter kalt 
«operatører») i den grad det er teknisk mulig stille 
lokaliseringsopplysninger til rådighet for myndigheter 
som håndterer nødssituasjoner, ved ethvert anrop til det 
felles europeiske nødnummer 112. I direktiv 2002/58/EF 
om behandling av personopplysninger og personvern i 
sektoren for elektronisk kommunikasjon («direktivet om 
personvern og elektronisk kommunikasjon»)(4) fastsettes 
det at tilbydere av offentlige kommunikasjonsnett og 
-tjenester kan oppheve blokkeringen av A-nummervisning 
og se bort fra at en abonnent eller bruker har nektet eller 
ikke gitt sitt samtykke til behandling av lokaliserings-
opplysninger linje for linje, for organisasjoner som 
besvarer nødanrop, og som er godkjent til det av en 
medlemsstat, herunder politi, ambulansetjenester og 
brannvesen, med sikte på å kunne besvare slike anrop.

3) Denne rekommandasjon omhandler en 112-tjeneste 
utvidet med anropslokalisering, men det er underforstått 
at parallelle nasjonale nødnumre skal utvides med samme  
 
 
 
 
 
 

funksjoner og etter samme prinsipper. Organisasjoner 
som driver private teleanlegg, berøres ikke av denne 
rekommandasjon.

4) For at E112-tjenestene skal virke på en tilfredsstillende 
måte i hele Fellesskapet, må problemer knyttet til 
gjennomføringen behandles og tidsplaner for innføring 
av nye systemer samordnes. Samordningsgruppen for 
nødmeldingstjenesters tilgang til lokaliseringsopplysning-
er (CGALIES), opprettet av Kommisjonen i mai 2000 
som et partnerskap mellom aktører i offentlig og privat 
sektor, har gjort det mulig for aktører fra ulike sektorer 
å drøfte og bli enige om prinsippene for en harmonisert 
innføring til rett tid.

5) I forlengelsen av anbefalingen fra CGALIES bør tilbydere 
av offentlige telefonnett eller offentlig tilgjengelige 
teletjenester gjøre sitt beste for å skaffe til veie og 
videreformidle mest mulig pålitelige lokaliserings-
opplysninger for alle anrop til det felles europeiske 
nødnummer 112.

6) I E112-tjenestenes første fase er prinsippet om at 
alle gjør sitt beste å foretrekke framfor å pålegge 
bestemte spesifikasjoner for lokaliseringen. Etter 
hvert som alarmsentraler og nødmeldingstjenester får 
praktisk erfaring med lokaliseringsopplysninger, vil 
imidlertid kravene deres bli mer nøyaktig definert. 
Lokaliseringsteknologien vil dessuten bli videreutviklet 
både i mobilnett og satellittsystemer. Derfor må prinsippet 
om å gjøre sitt beste tas opp til ny vurdering etter første 
fase.

7) Det er viktig at alle medlemsstater utvikler felles tekniske 
løsninger og framgangsmåter for levering av E112-
tjenestene. Det bør utarbeides felles tekniske løsninger 
gjennom de europeiske standardiseringsorganisasjoner 
for å lette innføringen av E112, opprette samvirkende 
løsninger og redusere kostnadene ved innføringen for 
Den europeiske union.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 29.7.2003, s. 49, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 8.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
(2) EFT L 217 av 6.8.1991, s. 31.
(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 31.
(4) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37.
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8) En harmonisert løsning i hele Europa vil bedre 
samvirkingsevnen til avanserte sikkerhetsprogrammer som 
for eksempel gjør det mulig å overføre anrop manuelt eller 
automatisk fra en telematikkterminal i et kjøretøy. Disse 
anropene kan gi ytterligere opplysninger om for eksempel 
antall passasjerer i en bil eller en buss, kompassretning, 
kollisjonsfølerens signaler, hvilken type farlig gods 
som finnes i lasten, eller førerens og passasjerenes 
helsetilstand. Den store trafikken over grensene i Europa 
øker behovet for en felles dataoverføringsprotokoll 
som gjør det mulig å formidle slike opplysninger til 
alarmsentraler og nødmeldingstjenester uten fare for 
uklarheter eller feiltolking.

9) Ordningene for operatørenes videreformidling av lokali-
seringsopplysninger til alarmsentraler bør tilrettelegges 
på en måte som sikrer innsyn og likebehandling, også når 
det gjelder eventuelle kostnader.

10) For at nødmeldingstjenester utvidet med anropslokali-
sering skal kunne innføres på en effektiv måte, må lokali- 
seringsopplysninger fastsatt av tilbyderen av det offentlige 
telefonnettet eller den offentlig tilgjengelige teletjenesten 
videreformidles automatisk til alle egnede alarmsentraler 
som er i stand til å motta og bruke lokaliseringsopplys-
ningene.

11) I henhold til direktiv 2002/58/EF om behandling 
av personopplysninger og personvern i sektoren for 
elektronisk kommunikasjon («direktivet om personvern 
og elektronisk kommunikasjon») skal den enkeltes rett til 
personvern og vern av personopplysninger respekteres fullt 
ut og egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 
iverksettes for dette formål. I direktivet gis imidlertid 
nødmeldingstjenester tillatelse til å bruke lokali- 
seringsopplysninger uten den berørte brukers samtykke. 
Medlemsstatene bør særlig sikre at det finnes åpne 
framgangsmåter for hvordan en tilbyder av et offentlig 
telenett og/eller en offentlig tilgjengelig teletjeneste 
kan se bort fra at en bruker har nektet eller ikke gitt sitt 
samtykke til behandling av lokaliseringsopplysninger 
linje for linje, for organisasjoner som besvarer nødanrop, 
og som er godkjent til det av en medlemsstat.

12) Tiltak som iverksettes innenfor rammen av Fellesskapets 
handlingsprogram for katastrofeberedskap (heretter kalt 
«handlingsprogrammet for katastrofeberedskap»)(1) bør 
bidra til å integrere målene for katastrofeberedskapen 
i annen fellesskapspolitikk og andre fellesskapstiltak, 
og sikre at det er sammenheng mellom nevnte program 
og andre fellesskapstiltak. Dette gir Kommisjonen 
rett til å iverksette tiltak for å bedre beredskapen hos 
organisasjoner som arbeider med katastrofeberedskap i 
medlemsstatene, med sikte på å bedre deres evne til å  
 
 

gripe inn i tilfelle nødssituasjoner samt bedre teknikkene 
og metodene for gjennomføring av hjelpeaksjoner og 
yting av omgående hjelp etter nødssituasjoner. Dette 
kan omfatte alarmsentralenes og nødmeldingstjenestenes 
behandling og bruk av lokaliseringsopplysninger i 
forbindelse med nødanrop til E112.

13) Dersom målene i denne rekommandasjon skal nås, trengs 
det i enda større grad en fortsatt dialog mellom operatører 
av offentlige nett og tjenestetilbydere på den ene side og 
offentlige myndigheter, herunder nødmeldingstjenester, 
på den annen side.

14) I sine rapporter om innføringen av E112 bør de nasjonale 
myndigheter behandle eventuelle tekniske problemer som 
kan hindre innføringen av E112 for bestemte kategorier 
sluttbrukere samt tekniske krav som stilles til håndtering 
av nødanrop via tekstmeldinger eller andre dataover-
føringstjenester.

15) Tiltakene fastsatt i denne rekommandasjon er i samsvar 
med rådgivende uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen 
nedsatt ved artikkel 22 i direktiv 2002/21/EF —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1.  Medlemsstatene bør anvende følgende harmoniserte vilkår 
og prinsipper ved formidling til nødmeldingstjenester av 
lokaliseringsopplysninger i forbindelse med alle anrop til 
det felles europeiske nødnummer 112.

2.  I denne rekommandasjon menes med:

a) «nødmeldingstjeneste»: en tjeneste som med 
godkjenning fra medlemsstaten gir umiddelbar og rask 
hjelp i situasjoner der det er direkte fare for menneskers 
liv og lemmer, den enkeltes helse eller folkehelsen, 
privat eller offentlig sikkerhet, privat eller offent- 
lig eiendom eller miljøet, men som ikke nødvendigvis 
er begrenset til disse situasjoner.

b) «lokaliseringsopplysninger»: i et offentlig mobilnett, 
behandlede opplysninger som viser den geografiske 
plasseringen til en brukers mobilterminal, og i et offentlig 
fasttelefonnett, opplysninger om termineringspunktets 
fysiske adresse.

c) «E112»: en nødmeldingstjeneste som bruker det 
felles europeiske nødnummer 112 og er utvidet med 
opplysninger om anropende brukers lokalisering.

d) «alarmsentral»: et fysisk sted der nødanrop besvares, 
og som er underlagt en offentlig myndighets ansvar.(5) EFT L 327 av 21.12.1999, s. 53.
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3.  Medlemsstatene bør utarbeide nærmere regler for operatører 
av offentlige nett som blant annet omfatter bestemmelsene 
i nr. 4-9 nedenfor.

4.  For hvert nødanrop til det europeiske nødnummer 112 
bør operatører av offentlige telefonnett automatisk 
videreformidle til alarmsentralene de beste tilgjengelige 
lokaliseringsopplysninger som genereres av nettet, i den 
grad det er teknisk mulig. I tiden fram til vurderingen nevnt 
i nr. 13 er avsluttet kan det godtas at operatører gir tilgang 
til lokaliseringsopplysninger bare på anmodning.

5.  Operatører av offentlige fasttelefonnett bør gi tilgang til 
installasjonsadressen til linjen nødanropet utgår fra.

6.  Operatører av offentlige telefonnett bør formidle lokali-
seringsopplysninger uten forskjellsbehandling, og bør 
særlig ikke gi opplysninger av forskjellig kvalitet avhengig 
av om de gjelder operatørens egne abonnenter eller 
andre brukere. Når det gjelder fastnett, omfatter begrepet 
«andre brukere» brukere av offentlige betalingstelefoner; 
når det gjelder mobilnett eller programmer for mobilt 
utstyr, omfatter begrepet «andre brukere» streifende 
eller besøkende brukere, eller eventuelt brukere av 
mobilterminaler som ikke kan identifiseres ved hjelp av 
abonnent- eller brukernummeret.

7.  Alle lokaliseringsopplysninger bør inneholde data om 
identiteten til nettet som anropet utgår fra.

8.  Operatører av offentlige telefonnett bør påse at lokali-
seringsopplysningene, herunder adresseopplysninger, er 
riktige og ajourførte.

9.  For hvert nødanrop der abonnent- eller brukernummeret 
er identifisert, bør operatører av offentlige telefonnett 
gi alarmsentraler og nødmeldingstjenester mulighet 
til å fornye lokaliseringsopplysningene gjennom en 
tilbakeringingsfunksjon med sikte på håndtering av 
nødssituasjonen.

10.  For å lette dataoverføringen mellom operatører og 
alarmsentraler bør medlemsstatene oppfordre til bruk av 
en felles standard med åpent grensesnitt, og særlig en 
felles dataoverføringsprotokoll vedtatt av Det europeiske 
standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner (ETSI), 
når den foreligger. En slik standard bør være fleksibel nok 
til å oppfylle framtidige krav etter hvert som de oppstår, 

for eksempel i forbindelse med telematikkterminaler i 
kjøretøyer. Medlemsstatene bør påse at grensesnittet er best 
mulig egnet til effektiv håndtering av nødssituasjoner.

11.  I forbindelse med plikten til å levere E112-tjenester 
fastsatt i direktivet om leveringspliktige tjenester bør 
medlemsstatene gi sine borgere tilstrekkelige opplysninger 
om E112-tjenestenes eksistens, bruk og fordeler. Borgerne 
bør opplyses om at anrop til 112 setter dem i forbindelse med 
nødmeldingstjenester i hele Den europeiske union, og at 
opplysninger om anropers lokalisering blir videreformidlet. 
De bør også underrettes om hvilke nødmeldingstjenester 
som får lokaliseringsopplysningene, og om andre 
nødvendige forhold, for å sikre at personopplysningene 
behandles riktig.

12.  Som ledd i den stadige utvikling av kunnskap og teknologi 
oppfordres medlemsstatene til å fremme og støtte utvikling 
av tjenester knyttet til hjelp i nødssituasjoner f.eks. for turister 
og reisende samt transport av farlig gods på vei eller med 
jernbane, herunder framgangsmåter for videreformidling 
til alarmsentraler av opplysninger om lokalisering og 
andre forhold av betydning i nødssituasjoner eller ved 
ulykker, til å støtte utviklingen og innføringen av felles 
grensesnittspesifikasjoner for å sikre samvirkingsevnen 
mellom slike tjenester i hele Europa og til å oppmuntre 
til bruk av lokaliseringsteknologi med høy presisjon, slik 
som tredjegenerasjons lokaliseringsteknologi i mobilnett 
og verdensomspennende satellittnavigasjonssystemer.

13.  Medlemsstatene bør forplikte sine nasjonale myndigheter 
til å framlegge en rapport for Kommisjonen om 
innføringen av E112 innen utgangen av 2004 slik at 
Kommisjonen kan foreta en vurdering der det tas hensyn til 
nye krav fra alarmsentraler og nødmeldingstjenester samt 
utvikling av og tilgang til teknologisk kapasitet knyttet til 
anropslokalisering.

14.  Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. juni 2003

om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Argentina i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 95/46/EF(*)

(2003/490/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske 
personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger(1), 
særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene sørge for at overføring av personopplysninger 
til en tredjestat kan finne sted bare dersom den aktuelle tredjestaten sikrer et tilstrekkelig vern og 
dersom medlemsstatenes lover for gjennomføring av andre bestemmelser i direktivet overholdes før 
overføringen finner sted.

2) Kommisjonen kan fastslå at en tredjestat sikrer et tilstrekkelig vern. I så fall kan personopplysninger 
overføres fra medlemsstatene uten at ytterligere garantier er nødvendige.

3) I henhold til direktiv 95/46/EF skal vurderingen av vernet av personopplysninger foretas på bakgrunn 
av alle forhold som har innflytelse på en overføring eller på en kategori overføringer, idet det tas særlig 
hensyn til en rekke faktorer som er relevante for overføringen og som er oppført i direktivets artikkel 25 
nr. 2. Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger, som ble 
nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 95/46/EF, har utarbeidet en veiledning for slike vurderinger(2).

4) På grunn av tredjestaters ulike oppfatninger med hensyn til vern av personopplysninger, bør 
vurderingen av om vernet er tilstrekkelig og enhver avgjørelse i henhold til artikkel 25 nr. 6 i direktiv 
95/46/EF gjennomføres på en måte som ikke medfører vilkårlig eller uberettiget forskjellsbehandling 
av eller mellom tredjestater der lignende vilkår gjelder, eller utgjør en skjult handelshindring, idet det 
tas hensyn til Fellesskapets gjeldende internasjonale forpliktelser.

2007/EØS/9/08

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 5.7.2003, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2004 av 4. 
juni 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 25.11.2004, s. 9.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
(2) Uttalelse 12/98, vedtatt av arbeidsgruppen 24. juli 1998: Overføring av personopplysninger til tredjestater: anvendelse av artikkel 25 

og 26 i EUs personverndirektiv (DG MARKT D/5025/98), tilgjengelig på Kommisjonens nettsted «Europa» — http://europa.eu.int/
comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm.
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5) I Argentina finnes rettsregler for vern av personopplysninger i form av både alminnelige og 
sektorvise regler. Begge kategorier har bindende rettsvirkning.

6) Alminnelige regler er fastsatt i forfatningen, i lov nr. 25.326 om vern av personopplysninger og i 
forordning godkjent ved dekret nr. 1558/2001 (heretter kalt «den argentinske lovgivning»).

7) Den argentinske forfatning omfatter en særlig klageadgang for vern av personopplysninger som 
kalles «habeas data». Dette er en underkategori av den framgangsmåte som er fastsatt i forfatningen 
for vern av forfatningsmessige rettigheter, og derfor er vern av personopplysninger en grunnleggende 
rettighet. I henhold til forfatningens artikkel 43 nr. 3 har enhver person i henhold til «habeas data»-
regelen rett til å få vite innholdet i og formålet med alle opplysninger om ham eller henne som inngår 
i offentlige registre eller databanker eller i private registre eller databanker for opplysningsformål. I 
henhold til nevnte artikkel kan en person i tilfeller der opplysninger i nevnte registre er falske eller 
anvendes til formål som innebærer forskjellsbehandling, kunne be om at opplysningene slettes, 
rettes, behandles fortrolig eller ajourføres. Nevnte artikkel berører ikke kildevern i forbindelse med 
journalistiske opplysninger. I argentinsk rettspraksis anses «habeas data» som en grunnleggende 
rettighet som får direkte anvendelse.

8) Ved lov nr. 25.326 av 4. oktober 2000 om vern av personopplysninger (heretter kalt «loven») utvikles 
og utvides de forfatningsmessige bestemmelser. Den inneholder bestemmelser om alminnelige 
prinsipper for vern av opplysninger, om registrertes rettigheter, om behandlingsansvarliges og 
opplysningsbrukeres forpliktelser, om tilsynsmyndighet eller kontrollorgan samt om sanksjoner og 
saksbehandlingsregler i forbindelse med anvendelsen av klageadgangen «habeas data».

9) Forordningen, som er godkjent ved dekret nr. 1558/2001 av 3. desember 2001 (heretter kalt 
«forordningen»), fastsetter regler for gjennomføring av loven, utfyller dens bestemmelser og 
presiserer punkter i loven som kan føre til ulike fortolkninger.

10) Den argentinske lovgivning omfatter vern av personopplysninger som er registrert i offentlige data-
filer, registre, databanker eller ved hjelp av andre tekniske midler, samt vern av personopplysninger 
som er registrert i private datafiler, registre, databanker eller ved hjelp av andre tekniske midler  
som anvendes for opplysningsformål. Dette omfatter midler som anvendes til annet enn rent 
personlige formål, og midler som er beregnet på overdragelse eller overføring av personopplysninger, 
uavhengig av om spredningen av dataene eller opplysningene skjer mot betaling eller gratis.

11) Visse bestemmelser i loven får ensartet anvendelse i hele Argentina. De omfatter alminnelige 
bestemmelser og bestemmelser om alminnelige prinsipper for vern av opplysninger, om de 
registrertes rettigheter, om forpliktelser for behandlingsansvarlige og brukere av datafiler, registre og 
databanker, om strafferettslige sanksjoner samt hovedtrekk ved klageadgangen «habeas data», som 
er fastsatt i forfatningen.

12) Andre bestemmelser i loven får anvendelse på registre, datafiler, databaser eller databanker 
som er knyttet sammen i nettverk mellom flere rettskretser (dvs. provinser) eller på nasjonalt 
eller internasjonalt plan, og som anses å høre inn under den føderale domsmyndighet. De 
gjelder den kontroll tilsynsmyndigheten utøver, sanksjoner tilsynsmyndigheten pålegger, samt 
saksbehandlingsregler for klageadgangen «habeas data». Andre typer registre, datafiler, databaser 
eller databanker bør anses å høre inn under provinsenes domsmyndighet. Provinsene kan vedta 
rettslige bestemmelser på disse områdene.

13) Bestemmelser om vern av opplysninger inngår også i en rekke juridiske dokumenter som regulerer 
ulike sektorer, for eksempel betaling med kredittkort, statistikk, bankvirksomhet eller helse.
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14) Den argentinske lovgivningen omfatter alle de grunnleggende prinsipper som er nødvendige for et 
tilstrekkelig vern av fysiske personer, selv om det er fastsatt unntak og begrensninger for å ivareta 
viktige offentlige interesser. Anvendelsen av disse reglene sikres gjennom en forenklet og rask 
klageadgang for vern av personopplysninger, kjent som «habeas data», ved siden av den alminnelige 
klageadgang. Loven inneholder bestemmelser om opprettelse av et kontrollorgan for personvern som 
skal ha ansvar for å treffe alle nødvendige tiltak for å nå lovens mål og overholde dens bestemmelser 
samt ha fullmakt til å foreta undersøkelser og inngrep. I henhold til forordningen ble et nasjonalt 
direktorat for personvern opprettet som kontrollorgan. Den argentinske lovgivningen inneholder 
bestemmelser om effektive avskrekkende sanksjoner, både av administrativ og strafferettslig 
art. Videre skal bestemmelser i argentinsk lovgivning om erstatningsansvar (både i og utenfor 
kontraktsforhold) anvendes ved lovstridig behandling av personopplysninger som påfører de berørte 
personer skade.

15) Den argentinske regjering har gitt forklaringer og forsikringer når det gjelder fortolkningen av den 
argentinske lovgivningen, og har forsikret at de argentinske regler for vern av opplysninger anvendes 
i samsvar med denne fortolkning. Dette vedtak bygger på disse forklaringene og forsikringene, og er 
derfor betinget av dem. Dette vedtak bygger særlig på de forklaringer og forsikringer de argentinske 
myndigheter har gitt om hvordan den argentinske lovgivning skal tolkes med hensyn til situasjoner 
som omfattes av den argentinske lovgivning om vern av opplysninger.

16) Argentina bør derfor anses å ha et tilstrekkelig vern av personopplysninger som nevnt i direktiv 
95/46/EF.

17) Av hensyn til innsyn og for å gi medlemsstatenes vedkommende myndigheter mulighet til å 
sikre personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger, må det angis under hvilke 
ekstraordinære omstendigheter det er berettiget å innstille bestemte overføringer av opplysninger, 
selv når vernet anses som tilstrekkelig.

18) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger nedsatt ved 
artikkel 29 i direktiv 95/46/EF har avgitt uttalelse om vern av personopplysninger i Argentina, som 
er tatt i betraktning ved utarbeidingen av dette vedtak(1).

19) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 nr. 1 
i direktiv 95/46/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Med hensyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF anses Argentina å tilby et tilstrekkelig vern av 
personopplysninger som overføres fra Fellesskapet.

Artikkel 2

Dette vedtak gjelder bare spørsmålet om vernet i Argentina er tilstrekkelig med sikte på å oppfylle kravene 
i artikkel 25 nr. 1 i direktiv 95/46/EF, og berører ikke anvendelsen av andre vilkår eller begrensninger i 
forbindelse med gjennomføringen av andre bestemmelser i nevnte direktiv som gjelder behandling av 
personopplysninger i medlemsstatene.

(1) Uttalelse 4/2002 om vernet av personopplysninger i Argentina — WP 63 av 3. oktober 2002, tilgjengelig på http://europa.eu.int/
comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm.
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Artikkel 3

1.  Uten at det berører deres myndighet til å treffe tiltak for å sikre overholdelse av nasjonale bestemmelser 
vedtatt i henhold til andre bestemmelser enn artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, kan medlemsstatenes 
vedkommende myndigheter utøve sin nåværende myndighet til å innstille overføring av opplysninger 
til en mottaker i Argentina for å verne personer i forbindelse med behandling av personopplysninger i 
følgende tilfeller:

a) når vedkommende argentinske myndighet har fastslått at mottakeren ikke overholder de gjeldende 
personvernreglene, eller

b) når det er svært sannsynlig at personvernreglene ikke overholdes, når det er rimelig grunn til å tro 
at vedkommende argentinske myndighet ikke i rett tid treffer eller ikke kommer til å treffe passende 
tiltak som behøves for å avgjøre saken, når fortsatt overføring vil innebære en overhengende fare for 
alvorlig skade for de registrerte og når medlemsstatenes vedkommende myndigheter under de rådende 
omstendigheter har gjort en rimelig innsats for å varsle den behandlingsansvarlige i Argentina og gi 
vedkommende mulighet til å svare.

Innstillingen skal opphøre så snart personvernreglene overholdes og den berørte vedkommende myndighet 
i Fellesskapet er underrettet om dette.

2.  Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen om tiltak som vedtas i henhold til nr. 1.

3.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer 
med ansvar for at personvernreglene overholdes i Argentina, ikke sikrer slik overholdelse.

4.  Dersom opplysningene som er innhentet i samsvar med nr. 1, 2 og 3 viser at et organ med ansvar 
for at personvernreglene i Argentina overholdes, ikke utfører oppgaven sin på en effektiv måte, skal 
Kommisjonen underrette vedkommende argentinske myndighet og om nødvendig framlegge et utkast til 
tiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF med sikte på å oppheve eller 
midlertidig oppheve dette vedtak eller begrense dets virkeområde.

Artikkel 4

1.  Dette vedtak kan til enhver tid endres i lys av de erfaringer som er gjort ved anvendelsen av det eller 
ved endringer i argentinsk lovgivning, dens gjennomføring og fortolkning.

Kommisjonen skal overvåke anvendelsen av dette vedtak og underrette komiteen nedsatt ved artikkel 31 
i direktiv 95/46/EF om enhver relevant iakttakelse, herunder ethvert forhold som kan ha innvirkning på 
vurderingen i artikkel 1 i dette vedtak av at vernet i Argentina er tilstrekkelig i henhold til artikkel 25 i 
direktiv 95/46/EF, og ethvert forhold som viser at dette vedtak blir gjennomført på en måte som innebærer 
forskjellsbehandling.

2.  Kommisjonen skal om nødvendig framlegge et utkast til tiltak etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å etterkomme dette vedtak innen 120 dager etter at 
det er meddelt dem.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. juni 2003.

  For Kommisjonen

  Frederik BOLKESTEIN

  Medlem av Kommisjonen

(Footnotes)
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2327/2003

av 22. desember 2003

om innføring, innenfor rammen av en bærekraftig transportpolitikk, av et midlertidig 
punktsystem for 2004 for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike(*)

2007/EØS/9/09

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 25. november 
2003, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 11 nr. 2 bokstav a) i protokoll 9 til tiltredelses-
akten av 1994(4) er det fastsatt at økopunktsystemet skal 
utløpe 31. desember 2003.

2) I nr. 58 i konklusjonene fra møtet i Laeken 14. og 
15. desember 2001 krevde Det europeiske råd 
at økopunktsystemet skulle forlenges som en 
midlertidig løsning. Denne forlengelsen er i tråd med 
miljøvernpolitikken for sårbare områder som Alpeom-
rådet. I nr. 35 i konklusjonene fra Det europeiske råds 
møte i København 12. og 13. desember 2002 ble Rådet 
anmodet om å vedta en forordning om en midlertidig 
løsning for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom 
Østerrike for tidsrommet 2004-2006, innen utgangen 
av 2002.

3) Dette tiltak er nødvendig i påvente av vedtakelse av 
rammeforslaget om betaling for bruk av infrastruktur, som 
er omhandlet i hvitboken om europeisk transportpolitikk 
fram mot 2010, og som Kommisjonen har erklært at den 
skal framlegge i 2003.

4) Dette tiltak er også begrunnet i behovet for å verne 
miljøet mot følgene av forurensning som skyldes at svært 
mange tunge lastebiler kjører i transitt.

5) Det europeiske miljøvernbyrå fastslår at utvidelsen av 
Den europeiske union sannsynligvis vil føre til en sterk 
økning i transittrafikken. Det midlertidige punktsystemet  
 
 
 
 

 som anvendes for tunge lastebiler som kjører gjennom 
Østerrike, bør derfor med tanke på utvidelsen utvides til 
å omfatte de tiltredende stater.

6) Konvensjonen om vern av Alpene (Alpekonvensjonen), 
som er underskrevet og godkjent av Fellesskapet(5), 
inneholder en rekke regler for begrensning av trafikk 
med tunge lastebiler i Alpeområdet. Den fastsetter særlig 
at mengden av og farene ved transport mellom og over 
Alpene må reduseres til et nivå som ikke er skadelig 
for mennesker, dyr og planter og deres habitater, ved å 
overføre en større del av trafikken, særlig godstransport, 
til jernbanene, særlig gjennom egnet infrastruktur og 
oppmuntring i samsvar med markedsprinsippene, uten 
forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet.

7) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av denne forordning, bør treffes i samsvar med 
rådsforordning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 
den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(6).

8) Det er av avgjørende betydning at det finnes løsninger 
uten forskjellsbehandling som gjør det mulig å forene 
forpliktelsene i henhold til traktaten (herunder artikkel 6, 
artikkel 51 nr. 1 og artikkel 71, for eksempel med hensyn 
til fri bevegelighet for varer og tjenester samt vern av 
miljøet.

9) Et midlertidig punktsystem bør derfor innføres for 
2004 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I denne forordning menes med:

a) «kjøretøy», kjøretøy som definert i artikkel 2 i 
rådsforordning (EØF) nr. 881/92 av 26. mars 1992 om 
markedsadgang i Fellesskapet for godstransport på vei 
som utføres fra eller til en medlemsstats territorium eller 
krysser en eller flere medlemsstaters territorium(7),

b) «internasjonal transport», internasjonal transport som 
definert i artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 881/92,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 31.12.2003, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 10.

(1) EFT C 103 E av 30.4.2002, s. 230.
(2) EFT C 221 av 17.9.2002, s. 84.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 12. februar 2003 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT), Rådets felles holdning av 28. mars 2003 (EFT C 214 E av 
9.9.2003, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 3. juli 2003 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT). Europaparlamentets lovgivningsmessige resolusjon 
av 18. desember 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning 
av 22. desember 2003.

(4) EFT C 241 av 29.8.1994, s. 361.

(5) Rådsbeslutning 96/191/EF av 26. februar 1996 (EFT L 61 av 12.3.1996,  
s. 31).

(6) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(7) EFT L 95 av 9.4.1992, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 484/2002 (EFT L 76 av 19.3.2002, s. 1).
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c) «transittrafikk gjennom Østerrike», trafikk gjennom 
Østerrikes territorium fra et avgangssted til et ankomststed 
som begge ligger utenfor Østerrike,

d) «tung lastebil», alle motorvogner med høyeste tillatte vekt 
på mer enn 7,5 tonn som er registrert i en medlemsstat og 
bestemt til transport av gods, og alle kombinasjoner av 
tilhengere eller semitrailere med høyeste tillatte vekt på 
mer enn 7,5 tonn som trekkes av en motorvogn som er 
registrert i en medlemsstat, og som har en høyeste tillatt 
vekt på 7,5 tonn,

e) «transitt av gods på vei gjennom Østerrike», transittrafikk 
av tunge lastebiler gjennom Østerrike, uansett om slike 
kjøretøyer fører last eller ikke,

f) «turer mellom to stater», internasjonale turer med et gitt 
kjøretøy der avgangsstedet eller ankomststedet befinner seg 
i Østerrike og henholdsvis avgangssted eller ankomststed 
befinner seg i en annen medlemsstat, samt tomkjøring i 
forbindelse med slik transport.

Artikkel 2

Denne forordning får anvendelse på internasjonal godstransport 
på vei innenfor Fellesskapets territorium. Det midlertidige 
punktsystemet innebærer ingen direkte begrensning av antall 
transitturer gjennom Østerrike.

Artikkel 3

1.  For turer som medfører transitt av gods på vei gjennom 
Østerrike, skal ordningen som ble innført for turer for egen 
regning og for en annens regning i første rådsdirektiv av 
23. juli 1962 om fastsettelse av felles regler for visse typer 
godstransport på vei(1) og forordning (EØF) nr. 881/92 
få anvendelse, med forbehold for bestemmelsene i denne 
artikkel.

2.  Følgende bestemmelser får anvendelse fra 1. januar 2004 
til 31. desember 2004 for å oppmuntre til bruk av miljøvennlige 
tunge lastebiler til transittrafikk gjennom Østerrike:

a) transittrafikk av tunge lastebiler som ellers ville brukt fem 
punkter eller mindre, skal ikke omfattes av det midlertidige 
punktsystemet,

b) transittrafikk av tunge lastebiler som bruker seks, sju 
eller åtte punkter, skal omfattes av det midlertidige 
punktsystemet(2),

c) transittrafikk av tunge lastebiler som bruker mer enn 
åtte punkter skal forbys, med unntak av transittransport 
med slike tunge lastebiler som er registrert i Hellas, og 
transittransport med visse svært spesialiserte kjøretøyer 
som er svært dyre og har lang økonomisk levetid,

d) de samlede NOx-utslippene fra tunge lastebiler som kjører 
i transitt gjennom Østerrike, skal fastsettes i samsvar med 
verdiene for vedkommende år som fastsatt i vedlegg I,

e) verdien av de samlede NOx-utslippene fra tunge lastebiler 
skal fastsettes på grunnlag av det tidligere punktsystemet 
som fastsatt i Protokoll 9 til tiltredelsesakten av 1994. I 
henhold til dette systemet skal alle tunge lastebiler som 
kjører i transitt gjennom Østerrike, kreve et antall punkter 
som tilsvarer kjøretøyets NOx-utslipp (tillatt i henhold til 
produksjonssamsvar (COP-verdi) eller typegodkjenning
sverdien). Beregnings- og forvaltningsmetoden for slike 
punkter beskrives i vedlegg II,

f) Østerrike skal utstede og i god tid gjøre tilgjengelig 
de punkter som kreves for å forvalte det midlertidige 
punktsystemet i henhold til vedlegg II, for tunge lastebiler 
som kjører i transitt gjennom Østerrike,

g) de årlige samlede kvoter for NOx-utslipp er oppført i 
vedlegg I og skal forvaltes og fordeles blant medlemsstatene 
av Kommisjonen i samsvar med de samme prinsipper 
som ble anvendt for økopunktsystemet i 2003 i henhold 
til bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 3298/94(3),

h) nytildelingen av punkter fra fellesskapsreserven skal veies 
i samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i 
forordning (EF) 3298/94 og særlig i samsvar med den 
faktiske bruk av punkter som er tildelt medlemsstatene 
samt de særlige behov hos transportører som kjører i 
transitt gjennom Østerrike på strekningen Lindau-Bregenz-
St. Margrethen (Hörbranz-Transit).

3.  Dersom forslaget om betaling for bruk av infrastruktur 
(Eurovignette-forslaget) ikke er vedtatt innen 31. desember 
2004, skal alle bestemmelser i nr. 2 fortsatt få anvendelse i 
ytterligere ett år, og dersom forslaget ikke er vedtatt innen 
31. desember 2005, i høyst ett år til(4). Etter 2006 skal ingen 
midlertidige punktsystemer anvendes.

4.  Kommisjonen skal forvalte det midlertidige 
punktsystemet i samsvar med de relevante bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 3298/94. Ved behov skal Kommisjonen 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 nr. 2 treffe ytterligere 
tiltak med hensyn til framgangsmåtene for det midlertidige 
punktsystemet, fordelingen av punkter og tekniske spørsmål 
knyttet til anvendelsen av denne artikkel.

Artikkel 4

1.  Så lenge bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2 og eventuelt 
artikkel 3 nr. 3 får anvendelse, skal medlemsstatene i henhold 
til sine gjensidige samarbeidsavtaler treffe alle nødvendige 
tiltak som er forenlige med traktaten, mot misbruk av det 
midlertidige punktsystemet.

(1) EFT 70 av 6.8.1962, s. 2005/62. Direktivet sist endret ved forordning (EØF) 
nr. 881/92 (EFT L 95 av 9.4.1992, s. 1).

(2) Tilgjengelige punkter for 2004 er oppført i vedlegg I.

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94 av 21. desember 1994 om 
fastsettelse av nærmere bestemmelser om systemet med transittrettigheter 
(økopunkter) for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike (EFT 
L 341 av 30.12.1994, s. 20). Forordningen sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 2012/2000 (EFT L 241 av 26.9.2000, s. 18).

(4) Tilgjengelige punkter for 2005 og 2006 er oppført i vedlegg I.
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2.  De beslutninger som treffes av Kommisjonen i henhold 
til artikkel 5, skal være i samsvar med en bærekraftig 
transportpolitikk utformet for Alpeområdet som helhet.

3.  Transportører med en fellesskapstillatelse utstedt av 
vedkommende myndigheter i Østerrike, skal ikke ha rett til 
å utføre internasjonal godstransport der verken lasting eller 
lossing finner sted i Østerrike. Alle slike turer som medfører 
transittkjøring gjennom Østerrike, skal imidlertid omfattes av 
bestemmelsene i artikkel 3.

4.  I den grad det er nødvendig skal eventuelle 
overvåkingsmetoder, herunder elektroniske systemer knyttet til 
gjennomføringen av artikkel 3, fastsettes etter framgangsmåten 
i artikkel 5 nr. 2.

Artikkel 5

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité.

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 6

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX A. MATTEOLI

 President Formann

VEDLEGG I

Tilgjengelige punkter for 2004, 2005 og 2006

År Punkter for EU-15

2004 6 593 487

2005 6 246 462

2006 5 899 436
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VEDLEGG II

BEREGNING OG FORVALTNING AV PUNKTENE

1.  Følgende dokumenter skal framlegges av førere av tunge lastebiler hver gang de krysser den østerrikske grensen 
(uansett retning):

a) et dokument som viser COP-verdien for NOx-utslipp fra vedkommende kjøretøy,

b) et gyldig punktkort utstedt av vedkommende myndighet.

For bokstav a) gjelder følgende:

For tunge lastebiler av EURO 0-, EURO 1-, EURO 2-, og EURO 3-standard som er registrert etter 1. oktober 
1990, skal dokumentet som viser COP-verdien, være en attest utstedt av vedkommende myndighet med 
nærmere opplysninger om en offisiell COP-verdi for NOx-utslipp eller typegodkjenningsdokumentet som viser 
godkjenningsdato og verdien som er fastsatt for typegodkjenningsformål. I det siste tilfellet skal COP-verdien være 
typegodkjenningsverdien pluss 10 %. Når en slik verdi er fastsatt for et kjøretøy, kan den ikke endres i kjøretøyets 
levetid.

For tunge lastebiler registrert før 1. oktober 1990 og tunge lastebiler som det ikke er framlagt attest for, fastsettes 
en COP-verdi på 15,8 g/kWh.

For bokstav b) gjelder følgende:

Punktkortet/økopunktbrikken inneholder et visst antall punkter som anvendes på følgende måte på grunnlag av 
COP-verdien for vedkommende kjøretøyer:

1. Hvert g/kWh NOx-utslipp, beregnet i henhold til bokstav a), regnes som ett punkt,

2. NOx-utslippsverdiene avrundes oppover til nærmeste hele tall dersom desimalen er 0,5 eller høyere, ellers 
avrundes de nedover.

2.  Hver tredje måned skal Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 nr. 2 beregne antall turer og 
gjennomsnittsnivået for NOx-utslipp fra tunge lastebiler samt registrere statistiske opplysninger fordelt etter 
nasjonalitet.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1726/2003

av 22. juli 2003

om endring av forordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller  
tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog(*)

2007/EØS/9/10

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 80 nr. 2,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

etter å ha rådspurt Regionutvalet,

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

ut frå desse synsmåtane:

1)  I forordning (EF) nr. 417/2002(4) er det fastsett ei 
ordning for framskunda innføring av krav om dobbelt 
skrog eller tilsvarande konstruksjon i MARPOL 73/78-
konvensjonen for oljetankskip med enkelt skrog, for å 
redusere risikoane for utilsikta oljeureining i europeiske 
farvatn.

2)  Kommisjonen og medlemsstatane bør gjere alt dei kan 
for å sikre at liknande reglar som dei som er omfatta 
av denne forordninga om endring av forordning (EF) 
nr. 417/2002, kan fastsetjast på verdsplan i 2003 gjennom 
ei endring av MARPOL-konvensjonen. Både Rådet og 
Kommisjonen helsar velkommen den viljen som Den 
internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har til å 
halde eit tilleggsmøte i Utvalet for vern av havmiljøet 
(MEPC) i desember 2003 for å gjere det lettare å finne ei 
internasjonal løysing med omsyn til framskunda utfasing 
av oljetankskip med enkelt skrog og innføring av eit 
forbod på kort sikt mot oljetankskip med enkelt skrog 
som fraktar tunge oljer.

3)  Fellesskapet ser med stor uro på at aldersgrensene for 
drift av oljetankskip med enkelt skrog i forordning 
(EF) nr. 417/2002 ikkje er tilstrekkeleg strenge. Desse 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

aldersgrensene bør gjerast lågare, særleg på bakgrunn av 
forliset til «Prestige», eit oljetankskip med enkelt skrog i 
kategori 1, som var like gammalt som «Erika» (26 år).

4)  I kommisjonsmeldinga til Europaparlamentet og Rådet 
om tryggleiken ved oljetransport til sjøs vart det gjort 
framlegg om aldersgrenser på høvesvis 23, 28 og 25-30 
år for tre kategoriar oljetankskip med enkelt skrog, og 
endelege fristar til høvesvis 2005, 2010 og 2015 for slike 
tanskip. I det opphavlege framlegget frå Kommisjonen er 
det fastsett at forordninga skal nyttast på oljetankskip på 
600 tonn daudvekt eller meir. Dei grensene som til slutt 
vart fastsette i forordning (EF) nr. 417/2002 på grunnlag 
av forhandlingar, var mindre strenge på alle område.

5)  I kommisjonsmeldinga til Europaparlamentet og Rådet om 
betring av sjøtryggleiken etter forliset til oljetankskipet 
«Prestige» vart det slått fast at Kommisjonen aktar å gjere 
framlegg om ei forordning om forbod mot transport av 
tunge oljer i oljetankskip med enkelt skrog som har kurs 
for eller som seglar frå medlemsstatshamner.

6)  I konklusjonane til Rådet av 6. desember 2002 vart 
Kommisjonen oppmoda til snarast mogleg å gjere 
framlegg om framskunda utfasing av oljetankskip med 
enkelt skrog og om innføring av tilstandsvurderingsord
ninga for alle typar tankskip som er over 15 år gamle. 
Rådet var òg samd i at tunge oljer berre bør fraktast i 
oljetankskip med dobbelt skrog.

7)  Framskunda utfasing av skip med enkelt skrog vil føre 
til ein monaleg auke i talet på skip til opphogging, og 
det bør difor gjerast ein innsats for å sikre at skip til 
opphogging vert handsama på ein måte som er sikker for 
menneske og miljø.

8)  Tilstandsvurderingsordninga er utforma for å oppdage 
veikskapar i strukturen til gamle tankskip, og frå 2005 
bør ho difor nyttast på alle oljetankskip som er meir enn 
15 år gamle.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 1.10.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 12.

(1) Enno ikkje offentleggjord i TEU.
(2) TEU C 133 av 6.6.2003, s. 97.
(3) Fråsegn frå Europaparlamentet av 4. juni 2003 (enno ikkje offentleggjord i 

TEU) og rådsavgjerd av 22. juli 2003.
(4) TEF L 64 av 7.3.2002, s. 1. Forordninga endra ved forordning (EF) 

nr. 2099/2002 (TEF L 324 av 29.11.2002, s. 1).
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9)  I resolusjonen sin av 21. november 2002 om katastrofen 
med oljetankskipet «Prestige» utanfor kysten av Galicia 
oppmoda Europaparlamentet til meir verksame tiltak 
som kan setjast i verk snøggare, og slo fast at denne nye 
katastrofen nok ein gong har streka under kor viktig det 
er med effektive tiltak på internasjonalt plan og EU-plan 
for ei monaleg betring av tryggleiken til sjøs.

10)  Rådet og medlemsstatane bør gje Kommisjonen eit 
mandat til å forhandle innanfor IMO om gjennomføring 
av føresegnene i denne forordninga.

11)  Ettersom den snøgt aukande mengda av olje som vert 
frakta over Austersjøen, utgjer ein risiko for havmiljøet, 
særleg om vinteren, bør dei oljetankskipa som legg til 
ved eller seglar frå ei hamn eller ein offshoreterminal, 
eller som ankrar opp i eit område som er underlagt 
jurisdiksjonen til ein medlemsstat i den regionen, vere 
utstyrde med forsterking mot is og framdriftsmaskineri 
som stettar dei krava som forvaltinga i medlemsstaten 
stiller, når istilhøva krev bruk av fartøy som har forsterking 
mot is.

12)  Det er særs viktig å få tredjestatar, særleg søkjarstatar 
og nabostatar til EU, til å plikte seg til å slutte å nytte 
oljetankskip med enkelt skrog.

13)  Laste- eller containerskip har ofte lagra tung brennolje 
som drivstoff i mengder som i stor grad kan overstige 
lasta til mindre oljetankskip. Kommisjonen bør gjere 
framlegg til Europaparlamentet og Rådet så snøgt som 
råd, for å sikre at olje som vert nytta til drivstoff, vert 
lagra i sikre tankar med doble vegger på nye skip.

14)  Europeiske skipsverft har den fagkunnskapen som er 
naudsynt for å byggje tankskip med dobbelt skrog. 
Kommisjonen og medlemsstatane bør difor ved hjelp 
av høvelege rettsakter og program freiste å sikre at den 
auka etterspurnaden etter sikre oljetankskip med dobbelt 
skrog som følgjer av denne forordninga, har ein positiv 
innverknad på skipsbyggingsindustrien i Fellesskapet.

15)  Forordning (EF) nr. 417/2002 bør difor endrast —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 417/2002 vert det gjort følgjande 
endringar:

1.  I artikkel 1 skal følgjande leggjast til:

«, og å forby transport av tunge oljer til eller frå 
medlemsstatshamner i oljetankskip med enkelt skrog.»

2.  I artikkel 2 skal nr. 1 lyde:

«1.  Denne forordninga skal nyttast på oljetankskip på 
5 000 tonn daudvekt eller meir, som

– legg til ved eller seglar frå hamner eller 
offshoreterminalar, eller som ankrar opp i eit område 
som er underlagt jurisdiksjonen til ein medlemsstat, 
utan omsyn til kva flagg dei seglar under, eller som

– seglar under flagget til ein medlemsstat.

 For føremålet med artikkel 4 nr. 3 skal denne forordninga 
nyttast på oljetankskip på 600 tonn daudvekt eller meir.»

3.  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar:

a)  Nr. 10 skal lyde:

«10.  «oljetankskip med dobbelt skrog» eit oljetankskip 
som stettar krava om dobbelt skrog eller 
tilsvarande konstruksjon i regel 13F i vedlegg I 
til MARPOL 73/78. Eit oljetankskip som stettar 
føresegnene i nr. 1 bokstav c)  i den reviderte 
regel 13G i vedlegg I til MARPOL 73/78, vert òg 
rekna som oljetankskip med dobbelt skrog,»

b)  Nytt nr. 14 skal lyde:

«14.  «tunge oljer»

a)  råoljer med ein densitet ved 15 °C på over 
900 kg/m3(*), 

b)  brennoljer med ein densitet ved 15 °C på over 
900 kg/m3 eller ein kinematisk viskositet ved 
50 °C på over 180 mm2/s(**), 

c)  bitumen og tjøre og emulsjonar av desse.

_____________

(*)  Tilsvarer ein API-grad på under 25,7.

(**)  Tilsvarer ein kinematisk viskositet på over 180 
cSt.»

4.  I artikkel 4 vert det gjort følgjande endringar:

a)  I nr. 1 skal bokstav a) og b) lyde:

«a)  for oljetankskip i kategori 1:

– 2003 for skip som er leverte i 1980 eller 
tidlegare,

– 2004 for skip som er leverte i 1981,

– 2005 for skip som er leverte i 1982 eller 
seinare,

b)  for oljetankskip i kategori 2 og 3:

– 2003 for skip som er leverte i 1975 eller 
tidlegare,

– 2004 for skip som er leverte i 1976,
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– 2005 for skip som er leverte i 1977,

– 2006 for skip som er leverte i 1978 og 1979,

– 2007 for skip som er leverte i 1980 og 1981,

– 2008 for skip som er leverte i 1982,

– 2009 for skip som er leverte i 1983,

– 2010 for skip som er leverte i 1984 eller 
seinare.»

b)  Bokstav c) vert oppheva. 

c)  Nytt nr. 2 skal lyde:

«2.  Utan omsyn til føresegnene i nr. 1 kan 
oljetankskip i kategori 2 eller 3 — som berre har 
dobbel botn eller doble sider som ikkje vert nytta 
til transport av olje, og som strekkjer seg langs 
heile lengda av lastetanken, eller oljetankskip med 
dobbeltbotnrom som ikkje vert nytta til transport 
av olje, og som strekkjer seg langs heile lengda av 
lastetanken, men som ikkje stettar krava for å få unntak 
frå føresegnene i nr. 1 bokstav c) i den reviderte regel 
13G i vedlegg I til MARPOL 73/78 — framleis nyttast 
etter den datoen som er nemnd i nr. 1, men ikkje etter 
årsdagen for leveringsdatoen til skipet i 2015 eller etter 
25-årsdagen for leveringsdatoen til skipet, alt etter kva 
årsdag som kjem først.»

d)  Noverande nr. 2 skal lyde:

 «3.  Det er ikkje tillate for oljetankskip som fraktar 
tunge oljer, utan omsyn til kva flagg dei seglar 
under, å leggje til ved eller segle frå hamner eller 
offshoreterminalar, eller ankre opp i eit område som 
er underlagt jurisdiksjonen til ein medlemsstat, med 
mindre tankskipet har dobbelt skrog.»

e)  Nye nr. 4, 5 og 6 skal lyde:

«4.  Oljetankskip som berre vert nytta i hamner og til 
fart på innlandsvassvegar, kan få unntak frå den plikta 
som er nemnd i nr. 3, dersom dei har tilbørleg løyve i 
medhald av regelverket for innlandsvassvegar.

5.  Oljetankskip med ei daudvekt på mindre enn 
5 000 tonn må vere i samsvar med føresegnene i nr. 3 
seinast på årsdagen for leveringsdatoen til skipet i 
2008.

6.  Fram til 21. oktober 2005 kan ein medlemsstat, 
når istilhøva krev bruk av fartøy som har forsterking 
mot is, tillate oljetankskip med forsterking mot is og 
med enkelt skrog med dobbel botn som ikkje vert nytta 
til transport av olje, og som strekkjer seg langs heile 
lengda av lastetankane, å leggje til ved eller segle frå 

ei hamn eller ein offshoreterminal eller å ankre opp 
med tunge oljer i lasta i eit område som er underlagt 
jurisdiksjonen til ein medlemsstat, dersom den tunge 
olja vert frakta berre i tankane midt i skipet.»

5.  Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

Stetting av tilstandsvurderinga for oljetankskip i 
kategori 2 og 3

Det er ikkje tillate for oljetankskip med enkelt skrog 
som er eldre enn 15 år, utan omsyn til kva flagg dei 
seglar under, å leggje til ved eller segle frå hamner eller 
offshoreterminalar eller å ankre opp i eit område som er 
underlagt jurisdiksjonen til ein medlemsstat, etter årsdagen 
for leveringsdatoen til skipet i 2005 for skip i kategori 2 og 
3, med mindre skipet stettar krava i den tilstandsvurdering
sordninga som er nemnd i artikkel 6.»

6.  Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

Tilstandsvurderingsordning for skip

I medhald av artikkel 5 skal den endra tilstandsvurderings-
ordninga for skip, som er vedteken ved resolusjon 
MEPC.94(96) av 27. april 2001, nyttast.»

7.  I artikkel 8 skal den innleiande delen i nr. 1 lyde:

«1.  Som eit unntak frå artikkel 4, 5 og 7 kan den rette 
styresmakta i medlemsstaten, med atterhald for nasjonale 
føresegner, i særskilte høve tillate eit skip å leggje til ved 
eller segle frå ei hamn eller ein offshoreterminal eller å 
ankre opp i eit område som er underlagt jurisdiksjonen til 
denne medlemsstaten, når».

Artikkel 2

Formannskapet i Rådet, som handlar på vegner av 
medlemsstatane, skal saman med Kommisjonen informere 
IMO om at denne forordninga er vedteken, og samstundes vise 
til artikkel 211 nr. 3 i Havrettskonvensjonen til Dei sameinte 
nasjonane.

Artikkel 3

Denne forordninga tek til å gjelde tjuande dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. juli 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. ALEMANNO

 President Formann
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004

av 20. januar 2004

om tilsyn med foretakssammenslutninger(*)

(«EFs fusjonsforordning»)

2007/EØS/9/11

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 83 og 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) Rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 av 21. desember 
1989 om tilsyn med foretakssammenslutninger(4) er blitt 
betydelig endret. Ettersom det skal gjøres flere endringer, 
bør den omarbeides av klarhetshensyn. 

2) For å nå traktatens mål skal Fellesskapet i henhold til 
artikkel 3 nr. 1 bokstav g) innføre en ordning som sikrer 
at konkurransen på det indre marked ikke vris. I henhold 
til traktatens artikkel 4 nr. 1 skal medlemsstatenes og 
Fellesskapets virksomhet utøves i samsvar med prinsippet 
om en åpen markedsøkonomi med fri konkurranse. Disse 
prinsippene er avgjørende for den videre utvikling av det 
indre marked.

3) Gjennomføringen av det indre marked og den økonomiske 
og monetære union, utvidelsen av Den europeiske 
union og nedbyggingen av internasjonale hindringer for 
handel og investeringer vil fortsatt føre til betydelige 
omorganiseringer av foretak i Fellesskapet, særlig i form 
av foretakssammenslutninger.

4) Slike omorganiseringer må vurderes positivt i den grad 
de skjer i samsvar med kravene til dynamisk konkurranse 
og vil kunne styrke konkurranseevnen i europeisk 
industri, bedre vekstvilkårene og heve levestandarden i 
Fellesskapet.

5) Det må likevel sikres at omorganiseringene ikke skader 
konkurransen på lengre sikt. Fellesskapsretten må derfor 
omfatte bestemmelser om foretakssammenslutninger 
som i betydelig grad kan hindre effektiv konkurranse på 
det felles marked eller i en vesentlig del av det.

6) Det er derfor behov for en særskilt rettsakt i form av 
en forordning som skal gjøre det mulig å føre effektivt 
tilsyn med alle foretakssammenslutningers innvirkning 
på konkurransestrukturen i Fellesskapet, og som skal 
være den eneste rettsakt som får anvendelse på slike fo
retakssammenslutninger. Forordning (EØF) nr. 4064/89 
har gjort det mulig å utvikle en fellesskapspolitikk på 
dette område. På bakgrunn av de erfaringer som er gjort 
bør likevel nevnte forordning omarbeides til et regelverk 
tilpasset de utfordringer som et mer integrert marked 
og den framtidige utvidelse av Den europeiske union 
medfører. I samsvar med nærhetsprinsippet og forholds- 
messighetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5 
går denne forordning ikke lenger enn det som er 
nødvendig for å nå målet, som er å sikre at konkurransen 
i det felles marked ikke vris, i samsvar med prinsippet om 
en åpen markedsøkonomi med fri konkurranse.

7) Artikkel 81 og 82 kommer i henhold til Domstolens 
rettspraksis til anvendelse på visse foretakssammenslut-
ninger, men er likevel ikke tilstrekkelige til å dekke alle 
sammenslutninger som kan vise seg å være uforenlige 
med den ordning uten konkurransevridning som er 
traktatens mål. Denne forordning bør derfor baseres 
ikke bare på traktatens artikkel 83, men særlig på dens 
artikkel 308, som gir Fellesskapet adgang til å gi seg 
selv den myndighet som er nødvendig for å virkeliggjøre 
sine mål, også når det gjelder foretakssammenslutninger 
på markedene for de landbruksvarer som er oppført i 
vedlegg I til traktaten.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om 
gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak), protokoll 22 (om 
betegnelsene ”foretak” og ”omsetning” i artikkel 56) og protokoll 24 (om 
samarbeid om tilsyn med foretakssammenslutninger), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 32, 19.6.2004, p. 1.

(1) EFT C 20 av 28.1.2003, s. 4. 
(2) Uttalelse avgitt 9.10.2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 
(3) Uttalelse avgitt 24.10.2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 
(4) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1. Rettet i EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13. 

Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97 (EFT L 180 av 
9.7.1997, s. 1). Rettelse i EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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8) Bestemmelsene i denne forordning bør få anvendelse 
på betydelige omorganiseringer som påvirker 
markedet ut over en medlemsstats grenser. Slike 
foretakssammenslutninger bør som en hovedregel 
undersøkes bare på fellesskapsplan, ved anvendelse av 
en ordning med ett saksbehandlingssted og i samsvar 
med nærhetsprinsippet. Foretakssammenslutninger som 
ikke omfattes av denne forordning, hører i prinsippet inn 
under medlemsstatenes jurisdiksjon.

9) Denne forordnings virkeområde bør avgrenses 
til det geografiske område der de berørte foretak 
utøver sin virksomhet og begrenses ved kvantitative 
terskelverdier for å omfatte foretakssammenslutninger 
av fellesskapsdimensjon. Kommisjonen bør framlegge 
rapport for Rådet om gjennomføringen av gjeldende 
terskelverdier og kriterier, slik at Rådet i samsvar med 
traktatens artikkel 202 regelmessig kan ta dem samt 
reglene for henvisning av en foretakssammenslutning 
før melding opp til ny vurdering på bakgrunn av de 
erfaringer som gjøres. Dette forutsetter at medlemsstatene 
oversender statistiske opplysninger til Kommisjonen slik 
at den kan utarbeide slike rapporter og mulige forslag 
til endringer. Kommisjonens rapporter og forslag bør 
bygge på relevante opplysninger som medlemsstatene 
oversender regelmessig.

10) En foretakssammenslutning av fellesskapsdimensjon 
anses for å foreligge når de berørte foretaks samlede 
omsetning overstiger visse terskelverdier. Dette 
gjelder uavhengig av om foretakene som gjennomfører 
sammenslutningen har sine forretningskontorer eller 
viktigste virksomhetsområder i Fellesskapet, forutsatt at 
de har en betydelig virksomhet der.

11) Reglene for henvisning av foretakssammenslutninger fra 
Kommisjonen til medlemsstatene og fra medlemsstatene 
til Kommisjonen bør virke som en effektiv korrigerende 
mekanisme på bakgrunn av nærhetsprinsippet. Disse 
reglene beskytter medlemsstatenes konkurranseinteresser 
på en hensiktsmessig måte og tar tilbørlig 
hensyn til rettssikkerheten og prinsippet om ett 
saksbehandlingssted.

12) Foretakssammenslutninger som ikke når opp til de 
terskelverdier for omsetning som er nevnt i denne 
forordning, kan oppfylle vilkårene for undersøkelse 
innenfor rammen av flere nasjonale tilsynsordninger for 
fusjoner. Flere meldinger av samme transaksjon svekker 
rettssikkerheten, fører til økte belastninger og kostnader 
for foretakene og kan føre til motstridende vurderinger. 
Ordningen med at berørte medlemsstater kan henvise 
foretakssammenslutninger til Kommisjonen bør derfor 
videreutvikles.

13) Kommisjonen bør stå i nær og løpende kontakt med 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene, og 
innhente merknader og opplysninger fra dem.

14) Kommisjonen og vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene bør sammen danne et nettverk av 
offentlige myndigheter som utøver sin respektive 
myndighet i nært samarbeid ved bruk av effektive 
ordninger for utveksling av opplysninger og samråd, 
for å sikre at en sak behandles av den myndighet som 
er best egnet, på bakgrunn av nærhetsprinsippet og for 
i størst mulig utstrekning å sikre at flere meldinger av 
en gitt foretakssammenslutning unngås. Henvisninger 
av foretakssammenslutninger fra Kommisjonen til 
medlemsstatene og fra medlemsstatene til Kommisjonen 
bør skje på en effektiv måte for i størst mulig utstrekning 
å unngå at en foretakssammenslutning henvises både før 
og etter at den er meldt.

15) Kommisjonen bør kunne henvise en meldt 
foretakssammenslutning av fellesskapsdimensjon til en 
medlemsstat når det er fare for at sammenslutningen i 
betydelig grad vil påvirke konkurransen på et marked i 
denne medlemsstat som har alle kjennetegn på et separat 
marked. Dersom foretakssammenslutningen påvirker 
konkurransen på et slikt marked, som ikke utgjør en 
vesentlig del av det felles marked, bør Kommisjonen ha 
plikt til på anmodning å henvise hele saken eller en del av 
den til den berørte medlemsstat. En medlemsstat bør kunne 
henvise til Kommisjonen en foretakssammenslutning 
som ikke er av fellesskapsdimensjon, men som påvirker 
handelen mellom medlemsstater, og det er fare for at den 
i betydelig grad vil påvirke konkurransen på den berørte 
medlemsstats territorium. Andre medlemsstater som også 
har kompetanse til å undersøke foretakssammenslutningen 
bør kunne slutte seg til anmodningen. For å sikre at 
ordningen er effektiv og forutsigbar bør de nasjonale 
frister i slike tilfeller forlenges til det er truffet beslutning 
om henvisning av saken. Kommisjonen bør ha fullmakt 
til å undersøke og behandle en foretakssammenslutning 
på vegne av en anmodende medlemsstat eller anmodende 
medlemsstater.

16) For ytterligere å øke effektiviteten i tilsynsordningen 
for foretakssammenslutninger i Fellesskapet, bør de 
berørte foretak få mulighet til å anmode om at en 
foretakssammenslutning henvises til eller fra Kommi-
sjonen før den meldes. I slike tilfeller bør Kommisjonen 
og de nasjonale konkurransemyndigheter innen korte, klart 
fastsatte frister avgjøre om det bør foretas en henvisning 
til eller fra Kommisjonen og dermed sikre at ordningen 
er effektiv. Kommisjonen bør på anmodning fra de 
berørte foretak kunne henvise en foretakssammenslutning 
av fellesskapsdimensjon til en medlemsstat når 
foretakssammenslutningen i betydelig grad vil kunne 
påvirke konkurransen på et marked i vedkommende 
medlemsstat som har alle kjennetegn på et separat 
marked. De berørte foretak bør likevel ikke være pålagt 
å bevise at foretakssammenslutningen vil ha skadelige 
virkninger på konkurransen. En foretakssammenslutning 
bør ikke henvises fra Kommisjonen til en medlemsstat 
som har gjort innsigelser mot en slik henvisning. Før 
foretakssammenslutningen meldes til de nasjonale 
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myndigheter bør de berørte foretak også ha mulighet til 
å anmode om at en foretakssammenslutning som ikke er 
av fellesskapsdimensjon, og som vil kunne undersøkes 
i henhold til minst tre medlemsstaters nasjonale 
konkurranselovgivning, henvises til Kommisjonen. 
En slik anmodning om henvisning til Kommisjonen 
før melding vil være særlig relevant i tilfeller der 
foretakssammenslutningen vil påvirke konkurransen 
utenfor en medlemsstats territorium. Dersom en 
foretakssammenslutning som kan undersøkes i henhold 
til konkurranselovgivningen i minst tre medlemsstater 
henvises til Kommisjonen før den meldes i en medlemsstat, 
og ingen av medlemsstatene som har kompetanse 
til å undersøke saken gjør innsigelser mot det, bør 
Kommisjonen ha enekompetanse til å undersøke foretak
ssammenslutningen, og en slik foretakssammenslutning 
bør anses for å være av fellesskapsdimensjon. En 
slik henvisning fra medlemsstatene til Kommisjonen 
før melding bør likevel ikke foretas dersom minst en 
medlemsstat med kompetanse til å undersøke saken har 
gjort innsigelser mot en slik henvisning.

17) Med forbehold for Domstolens kontroll bør Kommisjonen 
få enekompetanse til å anvende denne forordning.

18) Medlemsstatene kan ikke anvende nasjonal 
konkurranselovgivning på foretakssammenslutninger av 
fellesskapsdimensjon, med mindre det er tillatt etter denne 
forordning. Nasjonale myndigheters kompetanse på dette 
område bør begrenses til tilfeller der det er fare for at 
effektiv konkurranse i betydelig grad kan bli hindret på 
en medlemsstats territorium dersom Kommisjonen ikke 
griper inn, og medlemsstatens konkurranseinteresser ikke 
kan beskyttes tilstrekkelig på annen måte ved anvendelse 
av denne forordning. De berørte medlemsstater må 
handle raskt i slike tilfeller. På grunn av ulikhetene i 
nasjonal lovgivning er det i denne forordning ikke mulig 
å fastsette en enkelt frist for å vedta egnede tiltak i 
henhold til nasjonal lovgivning.

19) At denne forordning utelukkende kommer til anvendelse 
på foretakssammenslutninger av fellesskapsdimensjon, er 
ikke til hinder for anvendelse av traktatens artikkel 296, 
og heller ikke for at medlemsstatene kan treffe nødvendige 
tiltak for å beskytte andre berettigede interesser enn 
dem som følger av denne forordning, forutsatt at disse 
tiltakene er forenlige med de alminnelige prinsipper og 
andre bestemmelser i fellesskapsretten.

20) Begrepet foretakssammenslutning bør defineres på en slik 
måte at det omfatter transaksjoner som fører til en varig 
endring av kontrollen over de berørte foretak og dermed 
av markedsstrukturen. Denne forordnings virkeområde 
bør derfor omfatte alle fellesforetak som på varig grunnlag 
ivaretar alle funksjoner som hører inn under en uavhengig 
økonomisk enhet. Videre bør transaksjoner som er nært 
knyttet til hverandre fordi de er forbundet gjennom vilkår 

eller fordi de gjennomføres i løpet av rimelig kort tid i 
form av en rekke verdipapirtransaksjoner, anses som én 
enkelt foretakssammenslutning.

21) Denne forordning bør også få anvendelse dersom de 
berørte foretak godtar begrensninger som er direkte 
knyttet til og er nødvendige for gjennomføringen av for
etakssammenslutningen. Kommisjonens vedtak om at en 
foretakssammenslutning er forenlig med det felles marked 
i henhold til denne forordning bør automatisk omfatte 
slike begrensninger, uten at Kommisjonen skal vurdere 
disse begrensninger i hvert enkelt tilfelle. På anmodning 
fra de berørte foretak bør Kommisjonen likevel, i saker 
som inneholder nye eller uløste spørsmål som fører til 
virkelig usikkerhet, uttrykkelig vurdere om eventuelle 
begrensninger er direkte knyttet til og nødvendige for 
gjennomføringen av foretakssammenslutningen. En sak 
inneholder nye eller uløste spørsmål som fører til virkelig 
usikkerhet, dersom spørsmålet ikke omfattes av den 
relevante gjeldende kommisjonskunngjøring eller en 
kunngjort kommisjonsbeslutning.

22) Med forbehold for traktatens artikkel 86 nr. 2 bør 
prinsippet om lik behandling av offentlig og privat sektor 
følges i den ordning som skal innføres for tilsyn med fore-
takssammenslutninger. Ved beregning av omsetningen i et 
foretak som er berørt av en sammenslutning, må det derfor 
i offentlig sektor regnes med alle foretak som utgjør en 
økonomisk enhet med uavhengig beslutningsmyndighet, 
uten hensyn til foretakenes eierforhold eller de regler for 
offentlig tilsyn som gjelder for dem.

23) Det må fastslås om foretakssammenslutninger av 
fellesskapsdimensjon er forenlige med det felles marked, 
med tanke på nødvendigheten av å opprettholde og 
utvikle effektiv konkurranse på det felles marked. I 
den forbindelse må Kommisjonen foreta en vurdering 
innenfor rammen av de grunnleggende mål nevnt i 
artikkel 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap og i artikkel 2 i traktaten om Den europeiske 
union.

24) For å sikre en ordning uten konkurransevridning på 
det felles marked, og for å fremme en politikk som er 
i samsvar med prinsippet om en åpen markedsøkonomi 
med fri konkurranse, må denne forordning muliggjøre 
et effektivt tilsyn med alle foretakssammenslutningers 
innvirkning på konkurransen i Fellesskapet. Forordning 
(EØF) nr. 4064/89 fastsatte derfor prinsippet om at en 
foretakssammenslutning av fellesskapsdimensjon som 
skaper eller styrker en dominerende stilling som fører til 
at effektiv konkurranse i betydelig grad hindres på det 
felles marked eller i en vesentlig del av det, bør erklæres 
uforenlig med det felles marked.
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25) På bakgrunn av de følger som foretakssammenslutninger 
i oligopolistiske markedsstrukturer kan ha, er det desto 
mer nødvendig å opprettholde effektiv konkurranse 
på slike markeder. Mange oligopolistiske markeder 
har en sunn konkurranse. Under visse omstendigheter 
kan likevel foretakssammenslutninger som innebærer 
opphør av et betydelig konkurransepress som partene i 
sammenslutningen tidligere har utøvd mot hverandre, 
og et mindre konkurransepress mot de konkurrenter 
som blir igjen, føre til at effektiv konkurranse blir 
betydelig hindret, selv når det ikke er sannsynlig at 
det forekommer samordning mellom medlemmene i 
oligopolet. Fellesskapets domstoler har hittil likevel ikke 
uttrykkelig tolket det slik at det i henhold til forordning 
(EØF) nr. 4064/89 kreves at foretakssammenslutninger 
som fører til slike ikke-samordnede virkninger, skal 
erklæres uforenlige med det felles marked. Av hensyn 
til rettssikkerheten bør det derfor klargjøres at denne 
forordning gir mulighet for effektivt tilsyn med alle 
slike foretakssammenslutninger ved at det fastsettes at 
enhver foretakssammenslutning som i betydelig grad kan 
hindre effektiv konkurranse på det felles marked eller 
en vesentlig del av det, bør erklæres uforenlig med det 
felles marked. Begrepet «betydelig grad hindre effektiv 
konkurranse» i artikkel 2 nr. 2 og 3 bør tolkes slik at det 
ut over begrepet «dominerende stilling» omfatter bare 
en foretakssammenslutnings konkurransebegrensende 
virkninger som følge av en ikke-samordnet atferd i 
foretak som ikke ville få noen dominerende stilling på det 
berørte markedet.

26) At effektiv konkurranse hindres i betydelig grad, er 
vanligvis en følge av at en dominerende stilling skapes 
eller styrkes. For å fastholde de retningslinjer som kan 
utledes av tidligere dommer fra europeiske domstoler og 
kommisjonsbeslutninger i henhold til forordning (EØF) 
nr. 4064/89, samtidig som det opprettholdes et samsvar 
med de standarder for skade på konkurransen som er 
anvendt av Kommisjonen og Fellesskapets domstoler 
med hensyn til om en foretakssammenslutning er forenlig 
med det felles marked, bør denne forordning derfor 
fastsette prinsippet om at en foretakssammenslutning 
av fellesskapsdimensjon som i betydelig grad ville 
hindre effektiv konkurranse på det felles marked eller 
i en vesentlig del av det, særlig som følge av at en 
dominerende stilling skapes eller styrkes, må erklæres 
uforenlig med det felles marked.

27) Dessuten bør kriteriene i traktatens artikkel 81 nr. 1 og 3 
anvendes på fellesforetak som på varig grunnlag ivaretar 
alle funksjoner som hører inn under en uavhengig 
økonomisk enhet, i den grad opprettelsen av slike foretak 
fører til en merkbar begrensning av konkurransen mellom 
fortsatt uavhengige foretak.

28) For å tydeliggjøre og forklare hvordan Kommisjonen 
vurderer foretakssammenslutninger i henhold til 
denne forordning, bør Kommisjonen offentliggjøre 
retningslinjer som bør utgjøre en sunn økonomisk ramme 
for vurderingen av foretakssammenslutninger med sikte 
på å fastslå om de kan erklæres forenlige med det felles 
marked.

29) For å fastslå hvilke virkninger en foretakssammenslutning 
vil få på konkurransen på det felles marked, bør 
det tas hensyn til enhver begrunnet og sannsynlig 
effektivitetsgevinst de berørte foretak kan påvise. Det 
er mulig at de effektivitetsgevinster som følger av 
en foretakssammenslutning motvirker de virkninger 
på konkurransen, og særlig den mulige skade for 
forbrukerne, som den ellers ville ha medført, og at 
foretakssammenslutningen derfor ikke i betydelig grad 
vil hindre effektiv konkurranse på det felles marked 
eller i en vesentlig del av det, særlig som følge av at en 
dominerende stilling skapes eller styrkes. Kommisjonen 
bør offentliggjøre retningslinjer for når den kan ta hensyn 
til effektivitetsgevinster ved vurderingen av foretaks-
sammenslutninger.

30) Dersom de berørte foretak endrer en meldt foretaks-
sammenslutning, særlig ved å påta seg forpliktelser for 
å gjøre foretakssammenslutningen forenlig med det 
felles marked, bør Kommisjonen kunne erklære den 
endrede foretakssammenslutningen forenlig med det 
felles marked. Slike forpliktelser bør stå i forhold til 
konkurranseproblemet og føre til at det løses helt. Dersom 
problemet er lett å påvise og enkelt å løse, er det også 
hensiktsmessig å godta forpliktelser før saksbehandlingen 
innledes. Det bør uttrykkelig fastsettes at Kommisjonen 
kan knytte vilkår og forpliktelser til sitt vedtak for å sikre 
at de berørte foretak oppfyller forpliktelsene i rett tid og 
på en effektiv måte slik at foretakssammenslutningen 
blir forenlig med det felles marked. Åpenhet og effektivt 
samråd med både medlemsstatene og berørt tredjemann 
bør også sikres gjennom hele saksbehandlingen.

31) Kommisjonen bør ha tilgang til egnede midler for å sikre 
at forpliktelser oppfylles og for å håndtere situasjoner 
der de ikke oppfylles. Dersom et vilkår knyttet til et 
vedtak om at en foretakssammenslutning er forenlig 
med det felles marked ikke oppfylles, oppstår ikke den 
situasjon som gjør foretakssammenslutningen forenlig 
med det felles marked, og Kommisjonen godkjenner 
derfor ikke den gjennomførte sammenslutningen. 
Dersom foretakssammenslutningen gjennomføres, bør 
den derfor behandles på samme måte som en ikke 
meldt foretakssammenslutning som er gjennomført uten 
godkjenning. Dersom Kommisjonen allerede har fastslått 
at foretakssammenslutningen, dersom vilkåret ikke 
oppfylles, ville være uforenlig med det felles marked, 
bør den dessuten ha fullmakt til å gi direkte pålegg 
om at sammenslutningen oppløses for å gjenopprette 
situasjonen som forelå før foretakssammenslutningen ble 
gjennomført. Dersom en forpliktelse knyttet til et vedtak 
der det erklæres at foretakssammenslutningen er forenlig 
med det felles marked ikke følges, bør Kommisjonen 
kunne tilbakekalle vedtaket. Kommisjonen bør videre 
kunne iverksette egnede økonomiske sanksjoner dersom 
vilkår eller forpliktelser ikke oppfylles.
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32) Foretakssammenslutninger som ikke vil kunne hindre 
effektiv konkurranse fordi de berørte foretak har en 
begrenset markedsandel, kan antas å være forenlige 
med det felles marked. Med forbehold for traktatens 
artikkel 81 og 82 er det særlig grunn til å anta at dette 
er tilfelle dersom de berørte foretaks markedsandel ikke 
overstiger 25 % verken på det felles marked eller i en 
vesentlig del av det.

33) Kommisjonen bør være pålagt å gjøre alle vedtak som er 
nødvendige for å fastslå om en foretakssammenslutning av 
fellesskapsdimensjon er forenlig med det felles marked, 
og vedtak som tar sikte på å gjenopprette situasjonen som 
forelå før gjennomføringen av en foretakssammenslutning 
som er erklært uforenlig med det felles marked.

34) For å sikre effektivt tilsyn bør foretakene ha plikt 
til å gi forhåndsmelding om foretakssammenslutninger 
av fellesskapsdimensjon etter inngåelse av en avtale, 
offentliggjøring av et overtakelsestilbud eller ervervelse 
av en kontrollerende interesse. Melding bør også kunne 
gis når de berørte foretak godtgjør overfor Kommisjonen 
at de har til hensikt å inngå en avtale om en foreslått 
foretakssammenslutning og viser Kommisjonen 
at planen for den foreslåtte sammenslutningen er 
tilstrekkelig konkret, f.eks. gjennom en prinsippavtale, 
programerklæring eller hensiktserklæring som er 
undertegnet av alle berørte foretak eller, ved et offentlig 
overtakelsestilbud, når de har erklært offentlig at de 
har til hensikt å gi et slikt tilbud, forutsatt at avtalen 
de akter å inngå eller tilbudet de akter å gi vil føre 
til en foretakssammenslutning av fellesskapsdimensjon. 
Gjennomføringen av en foretakssammenslutning bør 
utsettes til Kommisjonen har gjort et endelig vedtak. 
Det bør likevel være mulig å gjøre unntak fra kravet om 
utsettelse på anmodning fra de berørte foretak dersom det 
er hensiktsmessig. I sin vurdering av om den skal innvilge 
et unntak bør Kommisjonen ta hensyn til alle relevante 
omstendigheter, som arten og omfanget av den skade 
de berørte foretak eller tredjemann kan bli påført og den 
trussel mot konkurransen som foretakssammenslutningen 
utgjør. Av hensyn til rettssikkerheten må transaksjonenes 
gyldighet likevel beskyttes så langt det er nødvendig.

35) Det bør fastsettes en frist for når Kommisjonen skal 
kunne innlede behandlingen i forbindelse med en meldt 
foretakssammenslutning, og en frist for når Kommisjonen 
må gjøre et endelig vedtak i spørsmålet om en meldt 
foretakssammenslutning er forenlig eller uforenlig 
med det felles marked. Disse fristene bør forlenges 
når de berørte foretak påtar seg forpliktelser for å 
gjøre foretakssammenslutningen forenlig med det felles 
marked, slik at Kommisjonen får tilstrekkelig tid til å 
analysere og utprøve slike forpliktelser på markedet samt 
rådføre seg med medlemsstatene og berørt tredjemann. 
En begrenset forlengelse av den frist Kommisjonen har 
til å gjøre et endelig vedtak bør også være mulig, slik at 
Kommisjonen får tilstrekkelig tid til å undersøke saken 
og kontrollere de faktiske forhold og argumenter som er 
framlagt.

36) Fellesskapet respekterer de grunnleggende rettigheter og 
overholder de prinsipper som anerkjennes særlig i Den 
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter(1). 
Denne forordning bør derfor tolkes og anvendes med 
respekt for disse rettigheter og prinsipper.

37) De berørte foretak må gis rett til å uttale seg overfor 
Kommisjonen så snart saksbehandlingen er innledet. 
Medlemmer av foretakenes ledelses- og kontrollorganer 
og godkjente arbeidstakerrepresentanter samt berørt 
tredjemann, bør også få mulighet til å uttale seg.

38) For å kunne foreta en riktig vurdering av 
foretakssammenslutninger bør Kommisjonen ha 
myndighet til å kreve alle nødvendige opplysninger og 
gjennomføre all nødvendig kontroll i hele Fellesskapet. 
For dette formål og for å beskytte konkurransen på en 
effektiv måte må Kommisjonens undersøkelsesmyndighet 
utvides. Kommisjonen bør særlig ha rett til å innhente 
uttalelse fra enhver person som kan ha nyttige 
opplysninger, og registrere vedkommendes uttalelser.

39) Ved en kontroll bør tjenestemenn som har fullmakt fra 
Kommisjonen ha rett til å kreve alle opplysninger som 
har forbindelse med kontrollens gjenstand og formål. De 
bør også ha rett til å bruke forsegling under kontrollen, 
særlig under omstendigheter der det er rimelig grunn 
til mistanke om at en foretakssammenslutning er 
gjennomført uten at den er meldt, der Kommisjonen har 
fått uriktige, ufullstendige eller villedende opplysninger, 
eller der de berørte foretak eller personer ikke har oppfylt 
et vilkår eller en forpliktelse pålagt ved et vedtak gjort av 
Kommisjonen. Under alle omstendigheter skal forsegling 
brukes bare i særlige tilfeller og i det tidsrom som er 
absolutt nødvendig for kontrollen, vanligvis ikke mer enn 
48 timer.

40) Med forbehold for Domstolens rettspraksis er det også 
hensiktsmessig å fastsette rekkevidden av den kontroll 
som den nasjonale rettsmyndighet kan utføre, når den i 
henhold til nasjonal lovgivning og som et forebyggende 
tiltak tillater at politiet tilkalles dersom et foretak 
motsetter seg en kontroll, herunder forsegling, som er 
pålagt ved et vedtak gjort av Kommisjonen. Det følger 
av rettspraksis at den nasjonale rettsmyndighet særlig 
kan anmode Kommisjonen om ytterligere opplysninger 
som den trenger for å utføre kontrollen, og at den uten 
disse kan nekte tillatelsen. I rettspraksis bekreftes også 
de nasjonale domstolers myndighet til å kontrollere 
anvendelsen av nasjonale regler for gjennomføring 
av tvangstiltak. Vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene bør samarbeide aktivt når Kommisjonen 
utøver sin undersøkelsesmyndighet.

(1) EFT C 364 av 18.12.2000, s. 1.
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41) Når berørte foretak og personer etterkommer 
Kommisjonens vedtak, kan de ikke tvinges til å innrømme 
at de har begått overtredelser, men de er uansett forpliktet 
til å svare på faktiske spørsmål og framlegge dokumenter, 
selv om disse opplysningene kan bli brukt mot dem eller 
andre for å fastslå at slike overtredelser har funnet sted.

42) Av hensyn til åpenhet bør alle Kommisjonens vedtak 
som ikke bare dreier seg om framgangsmåte gjøres 
tilgjengelige for et bredt publikum. Samtidig som 
de berørte foretaks rett til å forsvare seg, og særlig 
retten til dokumentinnsyn, sikres, er det nødvendig å 
beskytte forretningshemmeligheter. Det bør også sikres 
at opplysninger som utveksles i nettverket og med 
vedkommende myndigheter i tredjestater, blir behandlet 
fortrolig.

43) Bestemmelsene i denne forordning bør kunne håndheves 
etter behov ved hjelp av bøter og tvangsmulkter. Domstolen 
bør i den forbindelse tildeles full domsmyndighet i 
henhold til traktatens artikkel 229.

44) Det er grunn til å være oppmerksom på de vilkår som 
gjelder i tredjestater ved foretakssammenslutninger der 
foretak som har sitt forretningskontor eller viktigste 
virksomhetsområde i Fellesskapet deltar, og Rådet bør 
kunne gi Kommisjonen en egnet fullmakt til å forhandle 
med sikte på å oppnå like vilkår for slike foretak.

45) Denne forordning berører på ingen måte arbeidstakernes 
kollektive rettigheter som anerkjent av de berørte foretak, 
særlig med hensyn til en eventuell plikt til å underrette 
eller rådføre seg med deres anerkjente representanter i 
henhold til fellesskapsretten og nasjonal lovgivning.

46) Kommisjonen bør kunne fastsette nærmere regler for 
gjennomføring av denne forordning i samsvar med 
reglene for utøvelse av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen. Ved vedtakelse av slike 
gjennomføringsbestemmelser bør Kommisjonen bistås 
av en rådgivende komité sammensatt av representanter 
for medlemsstatene som fastsatt i artikkel 23 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

1. Med forbehold for artikkel 4 nr. 5 og artikkel 22 får 
denne forordning anvendelse på alle foretakssammenslutninger 
av fellesskapsdimensjon som definert i denne artikkel.

2. En foretakssammenslutning er av fellesskapsdimensjon 
når

a) alle berørte foretak til sammen har en samlet omsetning på 
verdensmarkedet på mer enn 5 milliarder euro, og

b) minst to av de berørte foretak enkeltvis har en samlet 
omsetning i Fellesskapet på mer enn 250 millioner euro, 

med mindre hvert av de berørte foretak oppnår mer enn to 
tredeler av sin samlede omsetning i Fellesskapet i én og samme 
medlemsstat.

3. En foretakssammenslutning som ikke oppnår 
terskelverdiene fastsatt i nr. 2, er av fellesskapsdimensjon når

a) alle berørte foretak til sammen har en samlet omsetning på 
verdensmarkedet på mer enn 2,5 milliarder euro,

b) alle berørte foretak til sammen har en samlet omsetning 
i hver enkelt av minst tre medlemsstater på mer enn 
100 millioner euro,

c) minst to av de berørte foretak enkeltvis har en samlet 
omsetning i hver enkelt av minst tre medlemsstater som 
omhandlet i bokstav b), på mer enn 25 millioner euro, og

d) minst to av de berørte foretak enkeltvis har en samlet 
omsetning i Fellesskapet på mer enn 100 millioner euro,

med mindre hvert av de berørte foretak oppnår mer enn to 
tredeler av sin samlede omsetning i Fellesskapet i én og samme 
medlemsstat.

4. På grunnlag av statistiske opplysninger som 
medlemsstatene regelmessig oversender, skal Kommisjonen 
innen 1. juli 2009 framlegge rapport for Rådet om 
gjennomføringen av terskelverdiene og kriteriene i nr. 2 og 3, 
og den kan eventuelt framlegge forslag i henhold til nr. 5.

5. I forbindelse med rapporten nevnt i nr. 4 og etter forslag 
fra Kommisjonen kan Rådet med kvalifisert flertall endre 
terskelverdiene og kriteriene nevnt i nr. 3.

Artikkel 2

Vurdering av foretakssammenslutninger

1. Foretakssammenslutninger som omfattes av denne 
forordning, skal vurderes i samsvar med forordningens mål 
og følgende bestemmelser slik at det kan fastslås om de er 
forenlige med det felles marked.

Kommisjonen skal i sin vurdering ta hensyn til

a) nødvendigheten av å opprettholde og utvikle effektiv 
konkurranse på det felles marked, blant annet på bakgrunn 
av strukturen på alle de berørte markeder og faktisk eller 
mulig konkurranse fra foretak i eller utenfor Fellesskapet,
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b) de berørte foretaks markedsstilling og deres økonomiske 
og finansielle styrke, leverandørenes og brukernes 
valgmuligheter og deres tilgang til forsyningskilder eller 
markeder, juridiske eller faktiske adgangsbegrensninger, 
utviklingen i tilbud og etterspørsel for de aktuelle varer 
og tjenester, mellomforbrukernes og sluttforbrukernes 
interesser, og den tekniske og økonomiske utvikling, 
forutsatt at den er til fordel for forbrukerne og ikke er til 
hinder for konkurransen.

2. En foretakssammenslutning som ikke i betydelig grad 
vil hindre effektiv konkurranse på det felles marked eller i en 
vesentlig del av det, særlig som et resultat av at en dominerende 
stilling skapes eller styrkes, skal erklæres forenlig med det 
felles marked.

3. En foretakssammenslutning som i betydelig grad vil 
hindre effektiv konkurranse på det felles marked eller i en 
vesentlig del av det, særlig som et resultat av at en dominerende 
stilling skapes eller styrkes, skal erklæres uforenlig med det 
felles marked.

4. I den utstrekning opprettelsen av et fellesforetak som 
utgjør en foretakssammenslutning i henhold til artikkel 3, 
har til formål eller virkning å samordne fortsatt uavhengige 
foretaks konkurransemessige atferd, skal denne samordning 
vurderes etter kriteriene i traktatens artikkel 81 nr. 1 og 3 med 
sikte på å fastslå om transaksjonen er forenlig med det felles 
marked.

5. Ved vurderingen skal Kommisjonen særlig ta hensyn til

— om to eller flere morselskaper fortsatt i betydelig grad er 
virksomme på det samme markedet som fellesforetaket 
eller på et marked i et tidligere eller senere ledd i 
omsetningskjeden eller på et tilgrensende marked,

— om samordningen, som er en direkte følge av opprettelsen 
av fellesforetaket, gir de berørte foretak mulighet til å 
hindre konkurransen for en betydelig del av de aktuelle 
varer og tjenester.

Artikkel 3

Definisjon av foretakssammenslutning

1. En foretakssammenslutning skal anses for å foreligge når 
en varig endring av kontrollen følger av at

a) to eller flere tidligere uavhengige foretak eller deler av 
slike foretak fusjonerer, eller

b) en eller flere personer som allerede kontrollerer minst 
ett foretak, eller ett eller flere foretak, gjennom kjøp av 
verdipapirer eller aktiva, ved avtale eller på annen måte 
direkte eller indirekte helt eller delvis overtar kontrollen 
over ett eller flere andre foretak.

2. Kontroll oppnås gjennom rettigheter, avtaler eller andre 
midler som enkeltvis eller sammen, de faktiske eller juridiske 
forhold tatt i betraktning, gir mulighet til å utøve avgjørende 
innflytelse over et foretaks virksomhet, særlig:

a) eiendomsrett eller bruksrett til et foretaks samlede aktiva 
eller deler av dem,

b) rettigheter eller avtaler som gir avgjørende innflytelse på 
et foretaks organer med hensyn til deres sammensetning, 
stemmegivning eller vedtak.

3. Kontroll oppnås av personer eller foretak som

a) er innehavere av slike rettigheter eller har rettigheter i 
henhold til slike avtaler, eller

b) uten å være innehavere av slike rettigheter eller å ha 
rettigheter i henhold til slike avtaler, kan utøve de rettigheter 
som følger av dem.

4. Når det opprettes et fellesforetak som på varig grunnlag 
ivaretar alle funksjoner som hører inn under en uavhengig 
økonomisk enhet, foreligger det en foretakssammenslutning i 
henhold til nr. 1 bokstav b).

5. Det foreligger ikke en foretakssammenslutning når

a) kredittinstitusjoner, andre finansinstitusjoner eller 
forsikringsselskaper hvis normale virksomhet omfatter 
transaksjoner og omsetning av verdipapirer på egne eller 
andres vegne, midlertidig eier andeler som de har ervervet 
i et foretak med sikte på videresalg, forutsatt at de ikke 
utøver den stemmerett som er knyttet til andelene med 
sikte på å bestemme foretakets konkurransemessige atferd, 
eller forutsatt at de utøver slik stemmerett bare for å 
forberede enten salget av hele eller deler av foretaket eller 
dets aktiva, eller salget av andelene, og at salget finner sted 
innen ett år etter at andelene ble ervervet; denne fristen 
kan forlenges av Kommisjonen på anmodning dersom 
institusjonene eller selskapene godtgjør at de ikke har hatt 
rimelig mulighet til å selge innen den fastsatte fristen,

b) kontrollen overtas av en person som har fullmakt fra en 
offentlig myndighet i henhold til en medlemsstats lovgiv-
ning om avvikling, konkurs, insolvens, betalingsstans, 
akkord eller en lignende framgangsmåte,
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c) transaksjonene nevnt i nr. 1 bokstav b) gjennomføres av 
et finansielt holdingselskap som omhandlet i artikkel 5 
nr. 3 i fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) 
om årsregnskapene for visse selskapsformer(1), forutsatt 
at holdingselskapet utøver den stemmerett som er knyttet 
til de andeler det har ervervet i et foretak, særlig når det 
gjelder utnevnelse av medlemmer av foretakets ledelses- 
og kontrollorganer, bare for å sikre investeringenes fulle 
verdi, og ikke for direkte eller indirekte å bestemme 
foretakets konkurransemessige atferd.

Artikkel 4

Forhåndsmelding om foretakssammenslutninger og 
henvisning før melding på anmodning fra melderne

1. Foretakssammenslutninger av fellesskapsdimensjon som 
nevnt i denne forordning skal meldes til Kommisjonen før de 
gjennomføres og etter inngåelse av avtalen, offentliggjøring 
av overtakelsestilbudet eller ervervelse av en kontrollerende 
andel.

Melding kan også gis når de berørte foretak kan godtgjøre 
overfor Kommisjonen at de i god tro har til hensikt å inngå en 
avtale eller, når det gjelder et offentlig overtakelsestilbud, når 
de har erklært offentlig at de har til hensikt å gi et slikt tilbud, 
forutsatt at avtalen de akter å inngå eller tilbudet de akter å gi 
fører til en foretakssammenslutning av fellesskapsdimensjon.

I denne forordning skal begrepet «meldt foretaks-
sammenslutning» også omfatte planlagte foretaks-
sammenslutninger som meldes i henhold til annet ledd. I nr. 4 
og 5 i denne artikkel skal begrepet «foretakssammenslutning» 
omfatte planlagte foretakssammenslutninger som omhandlet i 
annet ledd.

2. En foretakssammenslutning som gjennomføres ved fusjon 
i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) eller ved overtakelse av 
felles kontroll i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b), skal 
meldes i fellesskap av partene i fusjonen eller av dem som 
overtar felles kontroll. I andre tilfeller skal melding gis av den 
person eller det foretak som helt eller delvis overtar kontroll 
over ett eller flere foretak.

3. Dersom Kommisjonen fastslår at en meldt 
foretakssammenslutning kommer inn under denne forordning, 
skal den offentliggjøre at melding er gitt, og samtidig 
oppgi de berørte foretaks navn, deres opprinnelsesstat, 
sammenslutningens art og hvilke økonomiske sektorer som er 
berørt. Kommisjonen skal ta hensyn til foretakenes berettigede 
interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter.

4. Før melding om en foretakssammenslutning i henhold 
til nr. 1, kan personene eller foretakene nevnt i nr. 2 gjennom 
en grunngitt erklæring underrette Kommisjonen om at 
foretakssammenslutningen i betydelig grad kan påvirke 
  
 

konkurransen på et marked i en medlemsstat som har alle 
kjennetegn på et separat marked, og derfor helt eller delvis bør 
undersøkes av vedkommende medlemsstat.

Kommisjonen skal omgående videresende denne erklæring 
til alle medlemsstater. Den medlemsstat som omhandles i den 
grunngitte erklæringen skal innen en frist på 15 virkedager 
etter at erklæringen er mottatt, meddele om den samtykker 
i henvisningen eller ikke. Dersom medlemsstaten ikke har 
truffet en beslutning innen fristen, skal den anses for å ha 
samtykket.

Med mindre denne medlemsstat har motsatt seg det, kan 
Kommisjonen, når den anser at et slikt separat marked 
foreligger og at konkurransen på det markedet kan bli betydelig 
påvirket av foretakssammenslutningen, beslutte å henvise hele 
saken eller en del av den til vedkommende myndigheter i den 
berørte medlemsstat med sikte på anvendelse av denne stats 
nasjonale konkurranselovgivning.

Vedtaket om å henvise eller ikke henvise saken i samsvar med 
tredje ledd skal gjøres innen en frist på 25 virkedager regnet fra 
den dag Kommisjonen mottok den begrunnede erklæringen. 
Kommisjonen skal underrette de øvrige medlemsstater og 
de berørte personer eller foretak om sitt vedtak. Dersom 
Kommisjonen ikke har gjort vedtak innen fristen, skal den 
anses for å ha gjort vedtak om å henvise saken i samsvar med 
erklæringen fra de berørte personer eller foretak.

Dersom Kommisjonen vedtar, eller i henhold til tredje og 
fjerde ledd skal anses for å ha vedtatt å henvise hele saken, 
skal det ikke gis melding i henhold til nr. 1, og den nasjonale 
konkurranselovgivning får anvendelse. Artikkel 9 nr. 6-9 får 
tilsvarende anvendelse.

5. Når det gjelder foretakssammenslutninger som definert i 
artikkel 3 som ikke er av fellesskapsdimensjon som definert i 
artikkel 1, og som kan undersøkes i henhold til den nasjonale 
konkurranselovgivning i minst tre medlemsstater, kan personer 
eller foretak som nevnt i nr. 2, før melding til vedkommende 
myndigheter, gjennom en grunngitt erklæring underrette 
Kommisjonen om at foretakssammenslutningen bør undersøkes 
av Kommisjonen.

Kommisjonen skal umiddelbart videresende denne erklæring 
til alle medlemsstater.

Medlemsstater som har kompetanse til å undersøke 
foretakssammenslutningen i henhold til sin nasjonale 
konkurranselovgivning, kan innen en frist på 15 virkedager 
etter at de har mottatt den grunngitte erklæringen meddele at 
de ikke samtykker i at saken henvises.

Dersom minst én slik medlemsstat har meddelt at den ikke 
samtykker i dette i samsvar med tredje ledd innen fristen på 
15 virkedager, skal saken ikke henvises. Kommisjonen skal 
umiddelbart underrette alle medlemsstater og berørte personer 
eller foretak om dette.

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/51/EF (EUT L 178 av 17.7.2003, s. 16).
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Dersom ingen medlemsstat har meddelt at den ikke samtykker 
i dette i samsvar med tredje ledd innen fristen på 15 
virkedager, skal foretakssammenslutningen anses for å være 
av fellesskapsdimensjon og meldes til Kommisjonen i samsvar 
med nr. 1 og 2. I så fall skal ingen medlemsstat anvende sin 
nasjonale konkurranselovgivning på foretakssammenslutning- 
en.

6. Kommisjonen skal senest 1. juli 2009 framlegge rapport 
for Rådet om gjennomføringen av nr. 4 og 5. På grunnlag av 
denne rapporten og etter forslag fra Kommisjonen kan Rådet 
med kvalifisert flertall endre bestemmelsene i nr. 4 og 5.

Artikkel 5

Beregning av omsetning

1. Samlet omsetning i henhold til denne forordning skal 
omfatte alle beløp som følger av de berørte foretaks salg 
av varer og yting av tjenester som inngår i foretakenes 
ordinære virksomhet i løpet av det siste regnskapsår, etter 
fradrag av salgsrabatter, merverdiavgift og andre avgifter med 
direkte tilknytning til omsetningen. Et berørt foretaks samlede 
omsetning skal ikke omfatte transaksjoner mellom foretakene 
nevnt i nr. 4.

Omsetning på fellesskapsplan eller i en medlemsstat skal 
omfatte salg av varer og yting av tjenester til foretak eller 
forbrukere i henholdsvis Fellesskapet og den aktuelle 
medlemsstat.

2. Dersom en foretakssammenslutning består i ervervelse 
av deler av ett eller flere foretak, enten de er rettssubjekter 
eller ikke, skal det, som unntak fra nr. 1, for selgerens eller 
selgernes vedkommende bare tas hensyn til omsetningen for 
de deler som inngår i foretakssammenslutningen.

Dersom det innenfor et tidsrom på to år gjennomføres to eller 
flere transaksjoner som nevnt i første ledd mellom de samme 
personer eller foretak, skal dette likevel betraktes som én og 
samme foretakssammenslutning, med virkning fra den dag den 
siste transaksjonen finner sted.

3. I stedet for omsetning skal brukes:

a) for kredittinstitusjoner og andre finansinstitusjoner, 
summen av følgende inntekter som definert i rådsdirektiv 
86/635/EØF(1), eventuelt etter fradrag av merverdiavgift 
og andre skatter og avgifter som er direkte knyttet til slike 
inntekter:

i) renteinntekter og lignende inntekter,

ii) inntekter av verdipapirer:

– inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer 
med variabel avkastning,

– inntekter av eierinteresser,

– inntekter av andeler i tilknyttede foretak,

iii) provisjonsinntekter,

iv) nettoinntekter fra finansielle operasjoner,

v) andre driftsinntekter.

 En kredittinstitusjons eller finansinstitusjons omsetning 
innenfor Fellesskapet eller i en medlemsstat skal omfatte de 
inntekter, som definert ovenfor, som oppebæres av nevnte 
institusjons filial eller avdeling etablert i Fellesskapet eller 
den aktuelle medlemsstat,

b) for forsikringsforetak, verdien av tegnede bruttopremier, 
som skal omfatte alle innbetalte og utestående beløp i 
forbindelse med forsikringsavtaler tegnet av eller på vegne 
av forsikringsforetakene, herunder utgående gjenforsik-
ringspremier, etter fradrag av skatter og parafiskale avgifter 
som oppkreves på grunnlag av individuelle premiebeløp 
eller samlet premiemengde; når det gjelder artikkel 1 
nr. 2 bokstav b) og nr. 3 bokstav b), c) og d) og siste 
del av nr. 2 og 3, skal det tas hensyn til bruttopremier 
innbetalt av henholdsvis valutainnlendinger i Fellesskapet 
og valutainnlendinger i en medlemsstat.

4. Med forbehold for nr. 2 skal et berørt foretaks samlede 
omsetning i henhold til denne forordning beregnes ved å legge 
sammen omsetningen for:

a) det berørte foretak,

b) foretak der det berørte foretak direkte eller indirekte

i) eier mer enn halvparten av kapitalen eller driftskapitalen, 
eller

ii) har rett til å utøve mer enn halvparten av stemmerettene, 
eller

iii) kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene i 
foretakets kontrollorgan eller administrasjonsorgan 
eller i de organer som rettslig representerer foretaket, 
eller

iv) har rett til å lede foretakets forretninger,

c) foretak som i et berørt foretak har rettigheter eller innflytelse 
som nevnt i bokstav b),

d) foretak der et foretak som er nevnt i bokstav c), har 
rettigheter eller innflytelse som nevnt i bokstav b),

e) foretak der to eller flere foretak som er nevnt i bokstav a)-d), 
i fellesskap har rettigheter eller innflytelse som nevnt i 
bokstav b).(1) EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/51/EF (EUT L 178 av 17.7.2003, s. 16).
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5. Dersom foretak som deltar i en sammenslutning i 
fellesskap har rettigheter eller innflytelse som nevnt i nr. 4 
bokstav b), skal det ved beregning av de berørte foretaks 
samlede omsetning i henhold til denne forordning

a) ikke tas hensyn til omsetning fra salg av varer eller yting 
av tjenester mellom fellesforetaket og hvert av de berørte 
foretak eller ethvert annet foretak som er tilknyttet ett av 
dem, som definert i nr. 4 bokstav b)-e),

b) tas hensyn til omsetning fra salg av varer eller yting av 
tjenester mellom fellesforetaket og et tredje foretak. Denne 
omsetningen skal fordeles likt mellom de berørte foretak.

Artikkel 6

Behandling av meldingen og innledning av 
saksbehandlingen

1. Kommisjonen skal behandle meldingen så snart den har 
mottatt den.

a) Dersom Kommisjonen trekker den konklusjon at en meldt 
foretakssammenslutning ikke kommer inn under denne 
forordning, skal den fastslå dette i et vedtak.

b) Dersom Kommisjonen fastslår at en meldt 
foretakssammenslutning, til tross for at den kommer inn 
under denne forordning, ikke reiser alvorlig tvil med 
hensyn til dens forenlighet med det felles marked, skal den 
vedta ikke å motsette seg sammenslutningen, og erklære 
den forenlig med det felles marked.

 Et vedtak der det erklæres at en foretakssammenslutning 
er forenlig med det felles marked skal anses for å omfatte 
begrensninger som er direkte knyttet til og er nødvendige 
for gjennomføringen av foretakssammenslutningen.

c) Med forbehold for nr. 2 skal Kommisjonen dersom den 
fastslår at en meldt foretakssammenslutning kommer inn 
under denne forordning og reiser alvorlig tvil med hensyn 
til om den er forenlig med det felles marked, vedta å 
innlede saksbehandlingen. Med forbehold for artikkel 9 
skal slik saksbehandling avsluttes ved et vedtak i henhold 
til artikkel 8 nr. 1-4, med mindre de berørte foretak på en 
tilfredsstillende måte har godtgjort overfor Kommisjonen 
at de har avbrutt foretakssammenslutningen.

2. Dersom Kommisjonen fastslår at en meldt 
foretakssammenslutning etter endringer foretatt av de berørte 
foretak ikke lenger reiser alvorlig tvil i henhold til nr. 1 
bokstav c), skal den erklære foretakssammenslutningen 
forenlig med det felles marked i henhold til nr. 1 bokstav b).

Kommisjonen kan knytte vilkår og forpliktelser til vedtak som 
den gjør i henhold til nr. 1 bokstav b), for å sikre at de berørte 
foretak oppfyller de forpliktelser de har påtatt seg overfor 
Kommisjonen for å gjøre foretakssammenslutningen forenlig 
med det felles marked.

3. Kommisjonen kan tilbakekalle det vedtak den har gjort i 
henhold til nr. 1 bokstav a) eller b) dersom

a) vedtaket er basert på uriktige opplysninger og et av 
de berørte foretak er ansvarlig for dette, eller dersom 
erklæringen er oppnådd ved bedrag,

 eller

b) de berørte foretak ikke overholder en forpliktelse knyttet til 
vedtaket.

4. I tilfellene nevnt i nr. 3 kan Kommisjonen gjøre vedtak 
i henhold til nr. 1 uten å være bundet av fristene nevnt i 
artikkel 10 nr. 1.

5. Kommisjonen skal umiddelbart underrette de berørte 
foretak og vedkommende myndigheter i medlemsstatene om 
sitt vedtak.

Artikkel 7

Utsettelse av foretakssammenslutninger

1. En foretakssammenslutning som er av 
fellesskapsdimensjon som definert i artikkel 1, eller som skal 
undersøkes av Kommisjonen i henhold til artikkel 4 nr. 5, skal 
ikke gjennomføres før den er meldt eller før den er erklært 
forenlig med det felles marked ved et vedtak i henhold til 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b), artikkel 8 nr. 1 eller 2 eller på 
grunnlag av en formodning i henhold til artikkel 10 nr. 6.

2. Nr. 1 skal ikke være til hinder for gjennomføring av et 
offentlig overtakelsestilbud eller en rekke transaksjoner med 
verdipapirer, herunder slike som kan konverteres til andre 
verdipapirer som kan omsettes på et marked som en fondsbørs, 
der kontrollen omhandlet i artikkel 3 er ervervet fra flere 
selgere, dersom

a) foretakssammenslutningen umiddelbart meldes til 
Kommisjonen i samsvar med artikkel 4, og

b) erververen ikke utøver den stemmerett som er knyttet til 
de aktuelle verdipapirene, eller at vedkommende gjør dette 
bare for å sikre sine investeringers fulle verdi på grunnlag 
av et unntak innrømmet av Kommisjonen i henhold til 
nr. 3.

3. Kommisjonen kan på anmodning innrømme unntak fra 
forpliktelsene nevnt i nr. 1 eller 2. Anmodningen om unntak 
skal være grunngitt. Når Kommisjonen treffer avgjørelse i 
forbindelse med anmodningen, skal den ta hensyn til bl.a. de 
virkninger en utsettelse kan ha for ett eller flere av foretakene 
som berøres av sammenslutningen eller for tredjemann, 
og den trussel foretakssammenslutningen kan utgjøre mot 
konkurransen. Det kan knyttes vilkår og forpliktelser til 
unntaket for å sikre effektiv konkurranse. Det kan søkes om og 
innrømmes unntak til enhver tid, også før meldingen og etter 
transaksjonen.

4. Gyldigheten av transaksjoner som er gjennomført i strid 
med nr. 1, skal være avhengig av vedtak i henhold til artikkel 6 
nr. 1 bokstav b) eller artikkel 8 nr. 1, 2 eller 3, eller av en 
formodning i henhold til artikkel 10 nr. 6.
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Denne artikkel får imidlertid ingen virkning på gyldigheten 
av transaksjoner med verdipapirer, herunder slike som kan 
konverteres til andre verdipapirer som kan omsettes på et 
marked som en fondsbørs, med mindre kjøper og selger vet 
eller burde vite at transaksjonen er gjennomført i strid med 
nr. 1.

Artikkel 8

Kommisjonens beslutningsmyndighet

1. Dersom Kommisjonen fastslår at en meldt foretaks-
sammenslutning oppfyller vilkåret i artikkel 2 nr. 2 og, i 
tilfellene omhandlet i artikkel 2 nr. 4, kriteriene i traktatens 
artikkel 81 nr. 3, skal den gjøre et vedtak der det erklæres at 
sammenslutningen er forenlig med det felles marked.

Vedtaket der det erklæres at sammenslutningen er forenlig med 
det felles marked, skal anses for å omfatte begrensninger som 
er direkte knyttet til og nødvendige for sammenslutningens 
gjennomføring.

2. Dersom Kommisjonen fastslår at en meldt 
foretakssammenslutning etter at de berørte foretak har 
foretatt endringer oppfyller kriteriet i artikkel 2 nr. 2 og, i 
tilfellene omhandlet i artikkel 2 nr. 4, kriteriene i traktatens 
artikkel 81 nr. 3, skal den gjøre et vedtak der det erklæres at 
sammenslutningen er forenlig med det felles marked.

Kommisjonen kan knytte vilkår og forpliktelser til vedtaket for 
å sikre at de berørte foretak oppfyller forpliktelser de har påtatt 
seg overfor Kommisjonen for å gjøre foretakssammenslut-
ningen forenlig med det felles marked.

Vedtaket der det erklæres at sammenslutningen er forenlig med 
det felles marked, skal anses for å omfatte begrensninger som 
er direkte knyttet til og nødvendige for sammenslutningens 
gjennomføring.

3. Dersom Kommisjonen fastslår at en 
foretakssammenslutning oppfyller kriteriet i artikkel 2 nr. 3 
eller, i tilfellene omhandlet i artikkel 2 nr. 4, ikke oppfyller 
kriteriene i traktatens artikkel 81 nr. 3, skal den gjøre et vedtak 
der det erklæres at sammenslutningen er uforenlig med det 
felles marked.

4. Dersom Kommisjonen fastslår at en foretaks-
sammenslutning

a) allerede er gjennomført og erklært uforenlig med det felles 
marked, eller

b) er gjennomført i strid med et vilkår knyttet til et vedtak gjort 
i henhold til nr. 2, der det fastslås at sammenslutningen, 
dersom vilkåret ikke oppfylles, skal oppfylle kriteriet i 
artikkel 2 nr. 3 eller, i tilfellene omhandlet i artikkel 2 nr. 4, 
ikke oppfyller kriteriene i traktatens artikkel 81 nr. 3,

kan Kommisjonen

— kreve at de berørte foretak oppløser foretakssammenslut-
ningen, særlig ved å oppløse fusjonen eller selge alle 
ervervede aksjer eller aktiva for å gjenopprette situasjonen 
som forelå før gjennomføringen av foretakssammen-
slutningen. Dersom det ikke er mulig å gjenopprette 
situasjonen som forelå før gjennomføringen ved å oppløse 
foretakssammenslutningen, kan Kommisjonen vedta andre 
egnede tiltak for i størst mulig utstrekning å gjenopprette 
situasjonen, 

— pålegge andre egnede tiltak for å sikre at de berørte 
foretak oppløser foretakssammenslutningen eller treffer 
andre tiltak for å gjenopprette situasjonen i samsvar med 
Kommisjonens vedtak.

I tilfeller som omfattes av første ledd bokstav a), kan slike 
tiltak pålegges enten ved et vedtak i henhold til nr. 3 eller ved 
et særskilt vedtak.

5. Kommisjonen kan treffe egnede midlertidige tiltak 
for å gjenopprette eller opprettholde effektiv konkurranse 
dersom en foretakssammenslutning

a) er gjennomført i strid med artikkel 7, og det ennå ikke er 
gjort vedtak om  foretakssammenslutningen er forenlig 
med det felles marked,

b) er gjennomført i strid med et vilkår knyttet til et vedtak 
gjort i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller nr. 2 i 
denne artikkel,

c) allerede er gjennomført og erklært uforenlig med det felles 
marked.

6. Kommisjonen kan tilbakekalle et vedtak gjort i 
henhold til nr. 1 eller 2 dersom

a) erklæringen om forenlighet er basert på uriktige 
opplysninger og et av de berørte foretak er ansvarlig for 
dette, eller dersom erklæringen er oppnådd ved bedrag, 
eller

b) de berørte foretak ikke overholder en forpliktelse knyttet til 
vedtaket.

7. Kommisjonen kan gjøre et vedtak i henhold til 
nr. 1-3 uten å være bundet av fristene nevnt i artikkel 10 nr. 3, 
i tilfeller der

a) den fastslår at en foretakssammenslutning er gjennomført

i) i strid med et vilkår knyttet til et vedtak gjort i henhold 
til artikkel 6 nr. 1 bokstav b), eller

ii) i strid med et vilkår knyttet til et vedtak gjort i 
henhold til nr. 2 og i samsvar med artikkel 10 
nr. 2, der det fastslås at det, dersom vilkåret ikke 
oppfylles, vil oppstå alvorlig tvil med hensyn til om 
foretakssammenslutningen er forenlig med det felles 
marked, eller

b) et vedtak er tilbakekalt i henhold til nr. 6.
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8. Kommisjonen skal umiddelbart underrette de berørte 
foretak og vedkommende myndigheter i medlemsstatene om 
sitt vedtak.

Artikkel 9

Henvisning til vedkommende myndigheter i medlems-
statene

1. Kommisjonen kan henvise en meldt 
foretakssammenslutning til vedkommende myndigheter i den 
berørte medlemsstat ved et vedtak som umiddelbart skal 
meddeles de berørte foretak og vedkommende myndigheter i 
de andre medlemsstatene på vilkårene nevnt nedenfor.

2. Innen 15 virkedager etter at den har mottatt kopi 
av meldingen kan en medlemsstat av eget tiltak eller på 
oppfordring fra Kommisjonen underrette Kommisjonen, som 
skal underrette de berørte foretak, om at

a) det er fare for at en foretakssammenslutning i betydelig 
grad vil påvirke konkurransen på et marked i denne 
medlemsstat som har alle kjennetegn på et separat marked, 
eller

b) en foretakssammenslutning påvirker konkurransen på et 
marked i denne medlemsstat som har alle kjennetegn på et 
separat marked, og som ikke utgjør en vesentlig del av det 
felles marked.

3. Dersom Kommisjonen etter vurdering av markedet for de 
aktuelle varer eller tjenester og det geografiske referansemarked 
i henhold til nr. 7, mener at det foreligger et slikt separat 
marked og en slik fare, skal den enten

a) selv behandle saken i samsvar med denne forordning, 
eller

b) henvise hele saken eller en del av den til 
vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat 
med sikte på anvendelse av denne statens nasjonale 
konkurranselovgivning.

Dersom Kommisjonen derimot mener at det ikke foreligger et 
slikt separat marked eller en slik fare, skal den gjøre vedtak 
om dette rettet til den berørte medlemsstat, og den skal selv 
behandle saken i samsvar med denne forordning.

I tilfeller der en medlemsstat underretter Kommisjonen i 
henhold til nr. 2 bokstav b) om at en foretakssammenslutning 
påvirker konkurransen på et separat marked på medlemsstatens 
territorium som ikke utgjør en vesentlig del av det felles 
marked, skal Kommisjonen henvise hele saken eller en del av 
den som gjelder dette separate marked, dersom den anser at et 
slikt separat marked påvirkes.

4. Et vedtak om å henvise eller avslå å henvise en sak i 
henhold til nr. 3 skal gjøres

a) som en hovedregel innen fristen nevnt i artikkel 10 nr. 1 
annet ledd dersom Kommisjonen ikke har innledet en 
saksbehandling i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b), 
eller 

b) innen 65 virkedager etter at foretakssammenslutningen er 

meldt dersom Kommisjonen har innledet en saksbehandling 

i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c), uten å ha tatt 

forberedende skritt til å vedta nødvendige tiltak i samsvar 

med artikkel 8 nr. 2, 3 eller 4 med sikte på å opprettholde 

eller gjenopprette effektiv konkurranse på det aktuelle 

markedet.

5. Dersom Kommisjonen til tross for en påminnelse fra 

den berørte medlemsstat ikke har gjort vedtak om å henvise 

eller avslå å henvise saken i samsvar med nr. 3 eller tatt 

forberedende skritt som nevnt i nr. 4 bokstav b) innen fristen på 

65 virkedager nevnt i nr. 4 bokstav b), skal Kommisjonen anses 

for å ha vedtatt å henvise saken til den berørte medlemsstat i 

samsvar med nr. 3 bokstav b).

6. Vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat 

skal snarest mulig gjøre vedtak i saken.

Innen 45 virkedager etter at Kommisjonen har henvist saken 

skal vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat 

underrette de berørte foretak om resultatet av den foreløpige 

konkurransevurderingen og om hvilke ytterligere tiltak den 

eventuelt akter å treffe. Den berørte medlemsstat kan unntaksvis 

forlenge denne fristen dersom de berørte foretak ikke har sendt 

den de nødvendige opplysninger i henhold til medlemsstatens 

nasjonale konkurranselovgivning. 

Dersom melding kreves i henhold til nasjonal lovgivning, skal 

de 45 virkedagene regnes fra og med første virkedag etter den 

dag da vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat 

mottok en fullstendig melding.

7. Det geografiske referansemarked er området der de 

berørte foretak deltar i tilbud og etterspørsel av varer og 

tjenester, der konkurranseforholdene er tilstrekkelig ensartet, 

og som kan holdes atskilt fra tilgrensende områder særlig 

fordi konkurranseforholdene er merkbart forskjellige på disse 

områdene. Ved denne vurderingen skal det særlig tas hensyn 

til de aktuelle varenes og tjenestenes art og egenskaper, 

eventuelle adgangsbegrensninger eller forbrukerpreferanser, 

betydelige forskjeller i foretakenes markedsandeler eller 

vesentlige prisforskjeller mellom dette område og tilgrensende 

områder.

8. Ved anvendelse av denne artikkel skal den berørte 

medlemsstat treffe bare de tiltak som er absolutt nødvendige 

for å opprettholde eller gjenopprette effektiv konkurranse på 

det berørte markedet.

9. I samsvar med de relevante bestemmelser i traktaten 

kan en medlemsstat prøve et vedtak for Domstolen, og særlig 

anmode om anvendelse av traktatens artikkel 243 med sikte på 

å anvende nasjonal konkurranselovgivning.
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Artikkel 10

Frister for innledning av saksbehandlingen og for vedtak

1. Med forbehold for artikkel 6 nr. 4 skal vedtak i henhold 
til artikkel 6 nr. 1 gjøres innen 25 virkedager. Fristen skal 
løpe fra første virkedag etter at meldingen er mottatt eller, 
dersom opplysningene som skal gis sammen med meldingen 
er ufullstendige, fra første virkedag etter at fullstendige 
opplysninger er mottatt.

Fristen skal forlenges til 35 virkedager dersom Kommisjonen 
mottar en anmodning fra en medlemsstat i samsvar med 
artikkel 9 nr. 2, eller dersom de berørte foretak påtar seg 
forpliktelser for å gjøre en foretakssammenslutning forenlig 
med det felles marked i henhold til artikkel 6 nr. 2.

2. Vedtak i henhold til artikkel 8 nr. 1 eller 2 om meldte 
foretakssammenslutninger skal gjøres så snart den alvorlige 
tvil nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) er fjernet, særlig som 
følge av endringer foretatt av de berørte foretak, og senest 
innen den frist som er fastsatt i nr. 3.

3. Med forbehold for artikkel 8 nr. 7 skal vedtak i henhold til 
artikkel 8 nr. 1-3 om meldte foretakssammenslutninger gjøres 
senest innen 90 virkedager etter den dag saksbehandlingen 
innledes. Denne frist forlenges til 105 virkedager dersom de 
berørte foretak påtar seg forpliktelser i henhold til artikkel 8 
nr. 2 annet ledd for å gjøre foretakssammenslutningen forenlig 
med det felles marked, med mindre disse forpliktelsene er 
foreslått mindre enn 55 virkedager etter at saksbehandlingen 
er innledet.

Fristene fastsatt i første ledd forlenges også dersom melderne 
anmoder om det senest 15 virkedager etter at saksbehandling 
i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) ble innledet. Melderne 
kan framsette bare én slik anmodning. Fristene fastsatt i første 
ledd kan også når som helst etter at saksbehandlingen er 
innledet forlenges av Kommisjonen med meldernes samtykke. 
Samlet varighet av alle forlengelser i henhold til dette ledd skal 
ikke overstige 20 virkedager.

4. Fristene fastsatt i nr. 1 og 3 skal i unntakstilfeller avbrytes 
dersom Kommisjonen på grunn av omstendigheter som kan 
tilskrives et av de foretak som deltar i foretakssammenslutning-
en, har måttet kreve opplysninger ved et vedtak i henhold til 
artikkel 11 eller kreve en kontroll ved et vedtak i henhold til 
artikkel 13.

Bestemmelsene i første ledd får også anvendelse på fristen 
fastsatt i artikkel 9 nr. 4 bokstav b).

5. Dersom Domstolen avsier en dom som helt eller delvis 
opphever et vedtak gjort av Kommisjonen som er underlagt 
en frist fastsatt i denne artikkel, skal Kommisjonen undersøke 
foretakssammenslutningen på nytt med sikte på å gjøre et 
vedtak i henhold til artikkel 6 nr. 1.

Foretakssammenslutningen skal undersøkes på nytt på 
bakgrunn av de aktuelle markedsvilkår.

Melderne skal umiddelbart oversende en ny melding eller utfylle 
den opprinnelige melding dersom den opprinnelige melding er 
blitt ufullstendig på grunn av endringer i markedsvilkårene 
eller i de opplysninger som er gitt. Dersom det ikke har skjedd 
endringer, skal partene umiddelbart bekrefte dette.

Fristene fastsatt i nr. 1 skal løpe fra den første virkedag etter at 
fullstendige opplysninger ble mottatt i en ny melding, en utfylt 
melding eller en bekreftelse i henhold til tredje ledd.

Bestemmelsene i annet og tredje ledd får også anvendelse på 
tilfellene omhandlet i artikkel 6 nr. 4 og artikkel 8 nr. 7.

6. Dersom Kommisjonen ikke har gjort vedtak i henhold 
til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller c) eller artikkel 8 nr. 1, 2 
eller 3 innen fristene fastsatt i henholdsvis nr. 1 og 3, skal 
foretakssammenslutningen anses for å være erklært forenlig 
med det felles marked, med forbehold for artikkel 9.

Artikkel 11

Anmodning om opplysninger

1. For å utføre de oppgaver den er pålagt ved denne 
forordning, kan Kommisjonen, ved en enkel anmodning eller 
ved vedtak kreve at personer omhandlet i artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) samt foretak og sammenslutninger av foretak 
framlegger alle nødvendige opplysninger.

2. Når Kommisjonen sender en enkel anmodning om 
opplysninger til en person, et foretak eller en sammenslutning 
av foretak, skal den angi det rettslige grunnlag for og formålet 
med anmodningen, angi hvilke opplysninger som kreves, 
fastsette fristen for framlegging av opplysningene samt angi 
sanksjonene fastsatt i artikkel 14 for framlegging av uriktige 
eller villedende opplysninger.

3. Når Kommisjonen ved vedtak krever at en person, 
et foretak eller en sammenslutning av foretak framlegger 
opplysninger, skal den angi det rettslige grunnlag for og 
formålet med anmodningen, angi hvilke opplysninger som 
kreves og fastsette fristen for framlegging av opplysningene. 
Den skal også vise til sanksjonene fastsatt i artikkel 14 samt 
vise til eller ilegge sanksjonene fastsatt i artikkel 15. Den skal 
videre vise til retten til å bringe vedtaket inn for Domstolen.
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4. Foretakenes eiere eller deres representanter og, når 
det gjelder juridiske personer, selskaper eller foretak, eller 
sammenslutninger som ikke er juridiske personer, de personer 
som i henhold til lov eller vedtekter har fullmakt til å 
representere dem, skal gi de ønskede opplysninger på vegne 
av det berørte foretak. Personer med behørig fullmakt kan gi 
de ønskede opplysninger på vegne av sine klienter. Klientene 
har det fulle ansvar dersom opplysningene er ufullstendige, 
uriktige eller villedende.

5. Kommisjonen skal umiddelbart sende en kopi av alle 
vedtak som er gjort i henhold til nr. 3 til vedkommende 
myndigheter i den medlemsstat der vedkommende person har 
sitt bosted eller vedkommende foretak eller sammenslutning 
av foretak har sitt forretningskontor, og til vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstat. Dersom vedkommende 
myndighet i en medlemsstat uttrykkelig anmoder om det, skal 
Kommisjonen sende den en kopi av enkle anmodninger om 
opplysninger om en meldt foretakssammenslutning.

6. På Kommisjonens anmodning skal medlemsstatenes 
regjeringer og vedkommende myndigheter gi Kommisjonen 
alle opplysninger som er nødvendige for å utføre de oppgaver 
den er pålagt ved denne forordning.

7. For å utføre de oppgaver den er pålagt ved denne 
forordning, kan Kommisjonen innhente uttalelser fra enhver 
fysisk eller juridisk person som samtykker i det, for å samle inn 
opplysninger som gjelder gjenstanden for en undersøkelse. Når 
den innhenter uttalelser per telefon eller på annen elektronisk 
måte, skal Kommisjonen begynne med å opplyse om det 
rettslige grunnlag for og formålet med å innhente uttalelsen.

Når Kommisjonen ikke innhenter uttalelsen i sine lokaler eller 
per telefon eller på annen elektronisk måte, skal den på forhånd 
underrette vedkommende myndighet i den medlemsstat der 
uttalelsen innhentes. Dersom vedkommende myndighet i 
denne medlemsstat anmoder om det, kan dennes tjenestemenn 
bistå Kommisjonens tjenestemenn og andre personer som har 
fullmakt fra Kommisjonen til å innhente uttalelsen.

Artikkel 12

Kontroller gjennomført av medlemsstatenes myndigheter

1. På anmodning fra Kommisjonen skal vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene foreta de kontroller som 
Kommisjonen anser som nødvendige i henhold til artikkel 13 
nr. 1, eller som den har pålagt ved vedtak i henhold til 
artikkel 13 nr. 4. Vedkommende myndigheters tjenestemenn 
i medlemsstatene som skal foreta disse kontrollene, samt de 
som har fått fullmakt eller er utpekt av dem, skal utøve sin 
myndighet i samsvar med nasjonal lovgivning.

2. På anmodning fra Kommisjonen eller vedkommende 
myndighet i den medlemsstat der kontrollen skal foretas, 
kan tjenestemenn og andre ledsagende personer som har 
fullmakt fra Kommisjonen bistå vedkommende myndigheters 
tjenestemenn.

Artikkel 13

Kommisjonens kontrollmyndighet

1. Kommisjonen kan, for å utføre de oppgaver den er pålagt 
ved denne forordning, foreta alle nødvendige kontroller i 
foretak og sammenslutninger av foretak.

2. De tjenestemenn og andre ledsagende personer som har 
fullmakt fra Kommisjonen til å gjennomføre en kontroll, skal 
ha rett til

a) å få adgang til alle lokaler, eiendommer og transportmidler 
til foretak og sammenslutninger av foretak,

b) å kontrollere bøker og andre forretningsdokumenter, 
uansett hvilket medium de er lagret på,

c) å ta eller få alle former for kopier eller utdrag av slike 
bøker eller forretningsdokumenter,

d) å forsegle alle forretningslokaler og bøker eller 
forretningsdokumenter i det tidsrom og i det omfang det er 
nødvendig for kontrollen,

e) å anmode representanter for eller medarbeidere i foretak 
eller sammenslutninger av foretak om forklaringer om 
saksforhold eller dokumenter tilknyttet kontrollens 
gjenstand og formål og registrere svarene.

3. De tjenestemenn og andre ledsagende personer som 
har fullmakt fra Kommisjonen til å gjennomføre en kontroll, 
skal utøve sin myndighet etter framlegging av en skriftlig 
fullmakt der kontrollens gjenstand og formål oppgis, og der 
det vises til at sanksjonene fastsatt i artikkel 14 får anvendelse 
dersom de bøker eller forretningsdokumenter som kreves ikke 
framlegges i sin helhet, eller svarene på spørsmålene i henhold 
til nr. 2 i denne artikkel er uriktige eller villedende. I god tid 
før kontrollen skal Kommisjonen underrette vedkommende 
myndighet i den medlemsstat på hvis territorium kontrollen 
skal foretas, om kontrollen.

4. Foretak og sammenslutninger av foretak har plikt til å 
underkaste seg den kontroll som Kommisjonen har pålagt 
ved vedtak. Vedtaket skal angi kontrollens gjenstand og 
formål, fastsette hvilken dag kontrollen skal innledes og vise 
til sanksjonene fastsatt i artikkel 14 og 15 og til retten til å 
bringe vedtaket inn for Domstolen. Kommisjonen skal gjøre 
slike vedtak etter å ha rådspurt vedkommende myndighet i den 
medlemsstat på hvis territorium kontrollen skal foretas.

5. Tjenestemenn ved og personer som har fullmakt fra 
eller er utpekt av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
på hvis territorium kontrollen skal foretas, skal etter 
anmodning fra denne myndighet eller Kommisjonen aktivt 
bistå tjenestemennene og andre ledsagende personer som har 
fullmakt fra Kommisjonen. For dette formål skal de ha den 
myndighet som er nevnt i nr. 2.
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6. Når de tjenestemenn og andre ledsagende personer som 
har fullmakt fra Kommisjonen fastslår at et foretak motsetter 
seg en kontroll, herunder forsegling av forretningslokaler, 
bøker eller forretningsdokumenter, som er pålagt i henhold 
til denne artikkel, skal den berørte medlemsstat yte den 
bistand som er nødvendig for at de skal kunne gjennomføre 
kontrollen, og ved behov anmode om bistand fra politiet eller 
en tilsvarende myndighet.

7. Dersom bistanden nevnt i nr. 6 i henhold til nasjonal 
lovgivning krever tillatelse fra en rettsmyndighet, skal det 
søkes om slik tillatelse. Det kan også søkes om slik tillatelse 
som et forebyggende tiltak.

8. Når det søkes om tillatelse som nevnt i nr. 7, skal den 
nasjonale rettsmyndighet prøve om Kommisjonens vedtak er 
autentisk og at de planlagte tvangsmidler verken er vilkårlige 
eller går for langt i forhold til kontrollens gjenstand. Når 
den prøver om tvangsmidlene er forholdsmessige, kan den 
nasjonale rettsmyndighet direkte eller gjennom vedkommende 
myndighet i medlemsstaten anmode Kommisjonen om 
nærmere forklaringer om kontrollens gjenstand. Den nasjonale 
rettsmyndighet kan likevel verken prøve nødvendigheten 
av kontrollen eller kreve å få de opplysninger som finnes i 
Kommisjonens saksdokumenter. Det er Domstolens oppgave å 
prøve lovligheten av Kommisjonens vedtak.

Artikkel 14

Bøter 

1. Kommisjonen kan ved vedtak ilegge personer nevnt i 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b), foretak eller sammenslutninger av 
foretak bøter på opptil 1 % av den samlede omsetningen til det 
berørte foretak eller den berørte sammenslutning av foretak 
som definert i artikkel 5, dersom de forsettlig eller uaktsomt

a) gir uriktige eller villedende opplysninger i en erklæring, 
bekreftelse, melding eller et tillegg til en melding i henhold 
til artikkel 4, artikkel 10 nr. 5 eller artikkel 22 nr. 3,

b) gir uriktige eller villedende opplysninger som svar på en 
anmodning framsatt i henhold til artikkel 11 nr. 2,

c) gir uriktige, ufullstendige eller villedende opplysninger 
som svar på en anmodning framsatt ved vedtak gjort i 
henhold til artikkel 11 nr. 3, eller unnlater å gi opplysninger 
innen den fastsatte fristen,

d) ikke framlegger i sin helhet de bøker og andre 
forretningsdokumenter som kreves framlagt ved kontrollene 
i henhold til artikkel 13, eller nekter å underkaste seg en 
kontroll pålagt ved vedtak i henhold til artikkel 13 nr. 4,

e) som svar på et spørsmål som er stilt i samsvar med 
artikkel 13 nr. 2 bokstav e)

– gir et uriktig eller villedende svar,

– unnlater å rette et uriktig, ufullstendig eller villedende 
svar gitt av en medarbeider, innen den frist Kommi-
sjonen har fastsatt, eller

– unnlater eller nekter å gi et fullstendig svar med hensyn 
til de faktiske forhold tilknyttet gjenstanden for og 
formålet med en kontroll pålagt ved vedtak i henhold 
til artikkel 13 nr. 4,

f) har brutt forseglinger påsatt i samsvar med artikkel 13 
nr. 2 bokstav d) av tjenestemenn eller andre ledsagende 
personer som har fullmakt fra Kommisjonen.

2. Kommisjonen kan ved vedtak ilegge personer nevnt i 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) eller de berørte foretak bøter på 
opptil 10 % av det berørte foretaks samlede omsetning som 
definert i artikkel 5, dersom de forsettlig eller uaktsomt

a) unnlater å melde en foretakssammenslutning i samsvar 
med artikkel 4 eller artikkel 22 nr. 3 før den gjennomføres, 
med mindre de uttrykkelig har fått tillatelse til dette i 
henhold til artikkel 7 nr. 2, eller ved vedtak i henhold til 
artikkel 7 nr. 3,

b) gjennomfører en foretakssammenslutning i strid med 
artikkel 7,

c) gjennomfører en foretakssammenslutning som er erklært 
uforenlig med det felles marked ved vedtak i henhold til 
artikkel 8 nr. 3, eller unnlater å treffe tiltak pålagt ved 
vedtak i henhold til artikkel 8 nr. 4 eller 5,

d) unnlater å oppfylle et vilkår eller en forpliktelse pålagt ved 
vedtak i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b), artikkel 7 
nr. 3 eller artikkel 8 nr. 2 annet ledd.

3. Ved fastsettelse av botens størrelse skal det tas hensyn til 
overtredelsens art, grovhet og varighet.

4. Bot som ilegges ved vedtak gjort i henhold til nr. 1, 2 og 
3, er ikke straff.

Artikkel 15

Tvangsmulkter

1. Kommisjonen kan ved vedtak ilegge personer nevnt i 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b), foretak eller sammenslutninger av 
foretak tvangsmulkter på opptil 5 % av den gjennomsnittlige 
daglige omsetningen til det berørte foretak eller den berørte 
sammenslutning av foretak som definert i artikkel 5, for hver 
virkedag fristen overskrides regnet fra den dag som er fastsatt 
i vedtaket, for å tvinge dem til

a) å gi fullstendige og riktige opplysninger som Kommisjonen 
har anmodet om ved vedtak i henhold til artikkel 11 nr. 3,

b) å underkaste seg en kontroll Kommisjonen har pålagt ved 
vedtak i henhold til artikkel 13 nr. 4,
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c) å overholde en forpliktelse pålagt ved vedtak i henhold til 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b), artikkel 7 nr. 3 eller artikkel 8 
nr. 2 annet ledd, eller

d) å gjennomføre de tiltak som er pålagt dem ved vedtak i 
henhold til artikkel 8 nr. 4 eller 5.

2. Når personer nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b), foretak 
eller sammenslutninger av foretak har oppfylt den forpliktelse 
som tvangsmulkten ble ilagt for, kan Kommisjonen fastsette 
den endelige tvangsmulkten til et lavere beløp enn det som 
ville følge av det opprinnelige vedtak.

Artikkel 16

Domstolens kontroll

Domstolen skal ha full domsmyndighet i henhold til traktatens 
artikkel 229 til å kontrollere Kommisjonens vedtak om 
fastsettelse av bot eller tvangsmulkt; den kan oppheve, redusere 
eller forhøye boten eller tvangsmulkten.

Artikkel 17

Taushetsplikt

1. Opplysninger som innhentes ved anvendelse av 
bestemmelsene i denne forordning, skal brukes bare for 
anmodningens, undersøkelsens eller høringens formål.

2. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 4 nr. 3, 
artikkel 18 og artikkel 20 skal Kommisjonen og vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene, deres tjenestemenn og andre 
ansatte, andre personer som arbeider under disse myndigheters 
kontroll samt tjenestemenn og ansatte hos andre myndigheter i 
medlemsstatene ikke gi videre opplysninger som er innhentet 
ved gjennomføring av denne forordning, og som er av en slik 
art at de er undergitt taushetsplikt.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 skal ikke være til hinder 
for å offentliggjøre generell informasjon eller oversikter 
som ikke inneholder opplysninger om bestemte foretak eller 
sammenslutninger av foretak.

Artikkel 18

Uttalelse fra parter og tredjemann 

1. Kommisjonen skal, før den gjør vedtak i henhold 
til artikkel 6 nr. 3, artikkel 7 nr. 3, artikkel 8 nr. 2-6 samt 
artikkel 14 og 15, på hvert trinn i saksbehandlingen inntil den 

rådspør Den rådgivende komité, gi de berørte personer, foretak 
og sammenslutninger av foretak mulighet til å uttale seg om de 
innsigelser som er gjort mot dem.

2. Som unntak fra nr. 1 kan det gjøres midlertidig vedtak i 
henhold til artikkel 7 nr. 3 og artikkel 8 nr. 5 uten at de berørte 
personer, foretak eller sammenslutninger av foretak har fått 
mulighet til å uttale seg på forhånd, forutsatt at Kommisjonen 
gir dem mulighet til dette så snart som mulig etter å ha gjort 
vedtak.

3. Kommisjonen skal basere sitt vedtak bare på innsigelser 
som partene har hatt mulighet til å uttale seg om. Under 
saksbehandlingen skal retten til å forsvare seg være fullt 
ut sikret. Rett til dokumentinnsyn skal minst innrømmes 
de direkte berørte parter, med forbehold for foretakenes 
berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmelig-
heter.

4. I den utstrekning Kommisjonen eller vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene anser det for nødvendig, kan 
de også la andre fysiske eller juridiske personer uttale seg. 
Fysiske eller juridiske personer som kan godtgjøre at de har 
en tilstrekkelig interesse, og særlig medlemmer av de berørte 
foretaks administrasjons- eller ledelsesorganer eller godkjente 
representanter for de berørte foretaks arbeidstakere skal, 
dersom de anmoder om det, ha rett til å uttale seg.

Artikkel 19

Kontakt med medlemsstatenes myndigheter

1. Kommisjonen skal innen tre virkedager sende 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene kopier av 
meldinger og, så snart som mulig, kopier av de viktigste 
dokumentene den mottar eller utsteder i henhold til denne 
forordning. Slike dokumenter skal omfatte forpliktelser de 
berørte foretak påtar seg overfor Kommisjonen for å gjøre 
en foretakssammenslutning forenlig med det felles marked i 
henhold til artikkel 6 nr. 2 eller artikkel 8 nr. 2 annet ledd.

2. Kommisjonen skal gjennomføre den saksbehandling 
som er fastsatt i denne forordning i nær og løpende kontakt 
med vedkommende myndigheter i medlemsstatene, som 
skal ha rett til å framlegge merknader til saksbehandlingen. 
Ved anvendelse av artikkel 9 skal Kommisjonen innhente 
opplysninger fra vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
som nevnt i artikkel 9 nr. 2, og gi dem mulighet til å uttale seg 
på hvert trinn av saksbehandlingen inntil Kommisjonen gjør 
vedtak i henhold til nr. 3 i nevnte artikkel; i den forbindelse 
skal vedkommende myndigheter ha rett til dokumentinnsyn.
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3. En rådgivende komité for foretakssammenslutninger skal 
rådspørres før det gjøres vedtak i henhold til artikkel 8 nr. 1-6, 
artikkel 14 eller 15, med unntak av midlertidige vedtak gjort i 
henhold til artikkel 18 nr. 2.

4. Den rådgivende komité skal være sammensatt 
av representanter for vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene. Hver medlemsstat skal utpeke en eller to 
representanter, som hver ved forfall kan erstattes av en annen 
representant. Minst en av representantene skal ha kompetanse 
innen konkurransesaker.

5. Den rådgivende komité skal rådspørres på et felles møte 
som Kommisjonen skal innkalle til og lede. Med innkallingen 
skal det for hver enkelt sak følge et sammendrag av saken med 
angivelse av de viktigste dokumentene og et foreløpig utkast 
til vedtak. Møtet skal finne sted tidligst ti virkedager etter 
at innkallingen er sendt. Kommisjonen kan i unntakstilfeller 
fastsette en kortere frist dersom dette er nødvendig for å hindre 
at foretak som deltar i en sammenslutning, påføres alvorlig 
skade.

6. Den rådgivende komité skal avgi en uttalelse om 
Kommisjonens utkast til vedtak, om nødvendig ved avstemning. 
Den rådgivende komité kan avgi uttalelse selv om enkelte 
medlemmer ikke er til stede og heller ikke er representert. 
Uttalelsen skal være skriftlig og vedlegges utkastet til vedtak. 
Kommisjonen skal ta størst mulig hensyn til komiteens 
uttalelse. Den skal underrette komiteen om på hvilken måte 
dens uttalelse er tatt hensyn til.

7. Kommisjonen skal formidle uttalelsen fra Den rådgivende 
komité, sammen med vedtaket, til dem vedtaket er rettet til. 
Den skal offentliggjøre uttalelsen sammen med vedtaket, idet 
det tas hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare 
sine forretningshemmeligheter.

Artikkel 20

Offentliggjøring av vedtak

1. Kommisjonen skal offentliggjøre vedtak gjort i henhold 
til artikkel 8 nr. 1-6, artikkel 14 og 15, med unntak av de 
midlertidige vedtak som er gjort i henhold til artikkel 18 nr. 2, 
sammen med uttalelsen fra Den rådgivende komité i Den 
europeiske unions tidende.

2. Ved offentliggjøringen skal partenes navn og vedtakets 
hovedinnhold oppgis; det skal tas hensyn til foretakenes 
berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmelig-
heter.

Artikkel 21

Anvendelse av forordningen og jurisdiksjon

1. Bare denne forordning får anvendelse på foretaks-
sammenslutninger som definert i artikkel 3, og rådsforordning 
(EF) nr. 1/2003(1), (EØF) nr. 1017/68(2), (EØF) nr. 4056/86(3) 
og (EØF) nr. 3975/87(4) får ikke anvendelse unntatt på 
fellesforetak som ikke er av fellesskapsdimensjon og som 
har til formål eller virkning å samordne fortsatt uavhengige 
foretaks konkurransemessige atferd.

2. Med forbehold for Domstolens kontroll skal Kommisjonen 
ha enekompetanse til å gjøre vedtak etter denne forordning.

3. Medlemsstatene skal ikke anvende sin nasjonale lovgiv-
ning på en foretakssammenslutning av fellesskapsdimensjon.

Første ledd berører ikke medlemsstatenes myndighet til å 
foreta de undersøkelser som er nødvendige for å anvende 
artikkel 4 nr. 4 eller artikkel 9 nr. 2, eller etter en henvisning i 
henhold til artikkel 9 nr. 3 første ledd bokstav b) eller artikkel 9 
nr. 5 å treffe de tiltak som er absolutt nødvendige for å anvende 
artikkel 9 nr. 8.

4. Uten hensyn til nr. 2 og 3 kan medlemsstatene treffe 
egnede tiltak for å beskytte andre berettigede interesser enn 
dem som er nevnt i denne forordning, dersom de er forenlige 
med de alminnelige prinsipper og andre bestemmelser i 
fellesskapsretten.

Offentlig sikkerhet, mediemangfold og tilsynsregler skal anses 
som berettigede interesser i henhold til første ledd.

Enhver annen offentlig interesse skal meddeles Kommisjonen 
av den berørte medlemsstat, og godkjennes av Kommisjonen 
etter vurdering av om den er forenlig med de alminnelige 
prinsipper og andre bestemmelser i fellesskapsretten, før 
det kan treffes tiltak som nevnt ovenfor. Kommisjonen skal 
underrette den berørte medlemsstat om sitt vedtak innen 25 
virkedager etter at meddelelse er gitt.

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1.
(2) EFT L 175 av 23.7.1968, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1/2003 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1).
(3) EFT L 378 av 31.12.1986, s. 4. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1/2003.
(4) EFT L 374 av 31.12.1987, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1/2003.
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Artikkel 22

Henvisning til Kommisjonen

1. En eller flere medlemsstater kan anmode Kommisjonen 
om å undersøke enhver foretakssammenslutning som definert 
i artikkel 3, som ikke er av fellesskapsdimensjon som nevnt i 
artikkel 1, men som påvirker handelen mellom medlemsstater, 
og det er fare for at den i betydelig grad vil påvirke konkurransen 
på territoriet til den medlemsstat eller de medlemsstater som 
har framsatt anmodningen.

En slik anmodning skal framsettes innen 15 virkedager etter 
den dag foretakssammenslutningen ble meldt, eller, dersom 
den ikke er meldingspliktig, etter den dag den på annen måte 
ble meddelt vedkommende medlemsstat.

2. Kommisjonen skal umiddelbart underrette vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene og de berørte foretak om enhver 
anmodning den har mottatt i henhold til nr. 1.

Enhver annen medlemsstat har rett til å slutte seg til den 
opprinnelige anmodningen innen en frist på 15 virkedager etter 
at den ble underrettet av Kommisjonen om den opprinnelige 
anmodning.

Alle nasjonale frister som gjelder foretakssammenslutningen 
skal avbrytes til det etter framgangsmåten i denne artikkel 
er fastsatt hvor foretakssammenslutningen skal undersøkes. 
Så snart en medlemsstat har underrettet Kommisjonen og 
de berørte foretak om at den ikke ønsker å slutte seg til 
anmodningen, fortsetter de nasjonale frister å løpe.

3. Kommisjonen kan innen en frist på ti virkedager 
etter utløpet av fristen fastsatt i nr. 2 vedta å undersøke en 
foretakssammenslutning dersom den anser at sammenslutningen 
påvirker handelen mellom medlemsstatene og det er fare for at 
den i betydelig grad vil påvirke konkurransen på territoriet 
til den medlemsstat eller de medlemsstater som har framsatt 
anmodningen. Dersom Kommisjonen ikke gjør vedtak innen 
denne fristen, skal den anses for å ha vedtatt å undersøke 
foretakssammenslutningen i samsvar med anmodningen.

Kommisjonen skal underrette alle medlemsstater og berørte 
foretak om sitt vedtak. Den kan kreve melding i samsvar med 
artikkel 4.

Den eller de medlemsstater som har framsatt anmodningen, 
skal ikke lenger anvende sin nasjonale konkurranselovgivning 
på foretakssammenslutningen.

4. Når Kommisjonen undersøker en foretakssammenslutning 
i henhold til nr. 3, får artikkel 2, artikkel 4 nr. 2 og 3, 
artikkel 5, artikkel 6 og artikkel 8-21 anvendelse. Artikkel 7 
får anvendelse i den utstrekning foretakssammenslutningen 
ikke er gjennomført på den dag Kommisjonen underretter de 
berørte foretak om at det er framsatt en slik anmodning.

Dersom det ikke kreves melding i henhold til artikkel 4, 
skal fristen fastsatt i artikkel 10 nr. 1 for innledning av 
saksbehandlingen begynne å løpe første virkedag etter at 
Kommisjonen underretter det berørte foretak om at den i 
henhold til nr. 3 har vedtatt å undersøke foretakssammen-
slutningen.

5. Kommisjonen kan underrette en eller flere medlemsstater 
om at den anser at en foretakssammenslutning oppfyller 
kriteriene i nr. 1. Kommisjonen kan i så fall oppfordre den eller 
de berørte medlemsstater til å framsette anmodning i henhold 
til nr. 1.

Artikkel 23

Gjennomføringsbestemmelser

1. Kommisjonen skal ha myndighet til etter 
framgangsmåten i nr. 2 å fastsette: 

a) gjennomføringsbestemmelser om form, innhold og andre 
enkeltheter i forbindelse med meldinger og erklæringer 
som gis i henhold til artikkel 4,

b) gjennomføringsbestemmelser om fristene i henhold til 
artikkel 4 nr. 4 og 5 samt artikkel 7, 9, 10 og 22,

c) framgangsmåte og frister for å påta seg og oppfylle 
forpliktelser i henhold til artikkel 6 nr. 2 og artikkel 8 
nr. 2,

d) gjennomføringsbestemmelser om uttalelser i henhold til 
artikkel 18.

2. Kommisjonen skal bistås av en rådgivende komité 
sammensatt av representanter for medlemsstatene.

a) Før Kommisjonen offentliggjør et utkast til gjennom-
føringsbestemmelser og før den vedtar slike bestemmelser 
skal den rådspørre Den rådgivende komité.

b) Samråd skal finne sted på et møte som Kommisjonen 
innkaller til og leder. Et utkast til de gjennomførings-
bestemmelser som skal vedtas skal sendes sammen med 
innkallingen. Møtet skal finne sted tidligst ti virkedager 
etter at innkallingen er sendt.

c) Den rådgivende komité skal avgi en uttalelse om utkastet 
til gjennomføringsbestemmelser, om nødvendig ved 
avstemning. Kommisjonen skal ta størst mulig hensyn til 
komiteens uttalelse.

Artikkel 24

Forbindelse med tredjestater

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
alminnelige problemer deres foretak møter i tredjestater i 
forbindelse med foretakssammenslutninger som definert i 
artikkel 3.

2. Kommisjonen skal, første gang senest ett år etter at denne 
forordning har trådt i kraft og deretter regelmessig, utarbeide 
en rapport der den etter kriteriene i nr. 3 og 4 gjennomgår 
den behandling foretak som har sitt forretningskontor eller 
viktigste virksomhetsområde i Fellesskapet gis i forbindelse 
med foretakssammenslutninger i tredjestater. Kommisjonen 
skal framlegge rapportene for Rådet, eventuelt sammen med 
rekommandasjoner.
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3. Dersom Kommisjonen, enten på grunnlag av rapportene 
nevnt i nr. 2 eller ut fra andre opplysninger, fastslår at en 
tredjestat ikke behandler foretak som har sitt forretningskontor 
eller viktigste virksomhetsområde i Fellesskapet på en måte 
som tilsvarer den behandling tredjestatens foretak får i 
Fellesskapet, kan Kommisjonen framlegge forslag for Rådet 
om en egnet fullmakt til å forhandle med sikte på å oppnå 
lignende vilkår for foretak som har sitt forretningskontor eller 
viktigste virksomhetsområde i Fellesskapet.

4. Tiltak som treffes i henhold til denne artikkel, skal være i 
samsvar med Fellesskapets eller medlemsstatenes forpliktelser 
i henhold til internasjonale bilaterale og multilaterale avtaler, 
med forbehold for traktatens artikkel 307.

Artikkel 25

Oppheving av tidligere forordninger

1. Med forbehold for artikkel 26 nr. 2 skal forordning 
(EØF) nr. 4064/89 og (EF) nr. 1310/97 oppheves med virkning 
fra 1. mai 2004.

2. Henvisninger til de opphevede forordningene skal forstås 
som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegget.

Artikkel 26

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. mai 2004.

2. Forordning (EØF) nr. 4064/89 får fortsatt anvendelse 
på enhver foretakssammenslutning som var gjenstand for 
avtale eller offentliggjøring, eller der det var oppnådd kontroll 
i henhold til artikkel 4 nr. 1 i nevnte forordning, før den 
dato denne forordning får anvendelse, med forbehold særlig 
for bestemmelsene om anvendelse i artikkel 25 nr. 2 og 3 i 
forordning (EØF) nr. 4064/89 og artikkel 2 i forordning (EØF) 
nr. 1310/97.

3. Når det gjelder foretakssammenslutninger som denne 
forordning får anvendelse på etter en tiltredelse, skal 
den dato denne forordning får anvendelse erstattes med 
tiltredelsesdatoen.

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

Utferdiget i Brussel, 20. januar 2004.

 For Rådet

 C. McCREEVY

 Formann
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VEDLEGG

Sammenligningstabell

Forordning (EØF) nr. 4064/89 Denne forordning Denne forordning

Artikkel 1 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 2 nr. 1

—

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 3 nr. 4

—

Artikkel 3 nr. 5

Artikkel 4 nr. 1 første punktum

Artikkel 4 nr. 1 annet punktum

—

Artikkel 4 nr. 2 og 3

—

Artikkel 5 nr. 1-3

Artikkel 5 nr. 4 innledende ord

Artikkel 5 nr. 4 bokstav a)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) innledende ord

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) første strekpunkt

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) annet strekpunkt

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) tredje strekpunkt

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) fjerde strekpunkt

Artikkel 5 nr. 4 bokstav c), d) og e)

Artikkel 5 nr. 5

Artikkel 6 nr. 1 innledende ord

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 6 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 6 nr. 2-5

Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 7 nr. 4

Artikkel 7 nr. 5

Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 1 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 2 nr. 5

Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 3 nr. 5

Artikkel 4 nr. 1 første ledd

—

Artikkel 4 nr. 1 annet og tredje ledd

Artikkel 4 nr. 2 og 3

Artikkel 4 nr. 4-6

Artikkel 5 nr. 1-3

Artikkel 5 nr. 4 innledende ord

Artikkel 5 nr. 4 bokstav a)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) innledende ord

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) i)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) ii)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) iii)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) iv)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav c), d) og e)

Artikkel 5 nr. 5

Artikkel 6 nr. 1 innledende ord

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) første punktum

Artikkel 6 nr. 2-5

Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 7 nr. 2

Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 7 nr. 4

Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) annet punktum

Artikkel 8 nr. 1 og 2

Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 1 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 2 nr. 5

Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 3 nr. 5

Artikkel 4 nr. 1 første ledd

—

Artikkel 4 nr. 1 annet og tredje ledd

Artikkel 4 nr. 2 og 3

Artikkel 4 nr. 4-6

Artikkel 5 nr. 1-3

Artikkel 5 nr. 4 innledende ord

Artikkel 5 nr. 4 bokstav a)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) innledende ord

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) i)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) ii)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) iii)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav b) iv)

Artikkel 5 nr. 4 bokstav c), d) og e)

Artikkel 5 nr. 5

Artikkel 6 nr. 1 innledende ord

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) første punktum

Artikkel 6 nr. 2-5

Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 7 nr. 2

Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 7 nr. 4

Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) annet punktum

Artikkel 8 nr. 1 og 2

Artikkel 8 nr. 3
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Artikkel 8 nr. 4

—

Artikkel 8 nr. 5

Artikkel 8 nr. 6

—

Artikkel 9 nr. 1-9

Artikkel 9 nr. 10

Artikkel 10 nr. 1 og 2

Artikkel 10 nr. 3

—

—

Artikkel 10 nr. 4

—

Artikkel 10 nr. 5

—

Artikkel 10 nr. 6

Artikkel 11 nr. 1

Artikkel 11 nr. 2

Artikkel 11 nr. 3

Artikkel 11 nr. 4

—

Artikkel 11 nr. 5 første punktum

Artikkel 11 nr. 5 annet punktum

Artikkel 11 nr. 6

—

Artikkel 12

Artikkel 13 nr. 1 første ledd

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd innledende ord

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav a),

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav b)

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav c)

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav d)

—

Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 13 nr. 4

Artikkel 13 nr. 5

—

Artikkel 13 nr. 6 første punktum

Artikkel 13 nr. 6 annet punktum

—

Artikkel 14 nr. 1 innledende ord

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 8 nr. 5

Artikkel 8 nr. 6

Artikkel 8 nr. 7

Artikkel 8 nr. 8

Artikkel 9 nr. 1-9

—

Artikkel 10 nr. 1 og 2

Artikkel 10 nr. 3 første ledd første punktum

Artikkel 10 nr. 3 første ledd annet punktum

Artikkel 10 nr. 3 annet ledd

Artikkel 10 nr. 4 første ledd

Artikkel 10 nr. 4 annet ledd

Artikkel 10 nr. 5 første og fjerde ledd

Artikkel 10 nr. 5 annet, tredje og femte ledd

Artikkel 10 nr. 6

Artikkel 11 nr. 1

—

Artikkel 11 nr. 2

Artikkel 11 nr. 4 første punktum

Artikkel 11 nr. 4 annet og tredje punktum

—

Artikkel 11 nr. 3

Artikkel 11 nr. 5

Artikkel 11 nr. 6 og 7

Artikkel 12

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 13 nr. 2 innledende ord

Artikkel 13 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 13 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 13 nr. 2 bokstav e)

Artikkel 13 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 13 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 13 nr. 4 første og annet punktum

Artikkel 13 nr. 4 tredje punktum

Artikkel 13 nr. 5 første punktum

Artikkel 13 nr. 5 annet punktum

Artikkel 13 nr. 6

—

Artikkel 13 nr. 7 og 8

Artikkel 14 nr. 1 innledende ord

Artikkel 14 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og c)

Artikkel 13 nr. 7 og 8

Artikkel 14 nr. 1 innledende ord

Artikkel 14 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og c)

Denne forordning
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Artikkel 8 nr. 4

—

Artikkel 8 nr. 5

Artikkel 8 nr. 6

—

Artikkel 9 nr. 1-9

Artikkel 9 nr. 10

Artikkel 10 nr. 1 og 2

Artikkel 10 nr. 3

—

—

Artikkel 10 nr. 4

—

Artikkel 10 nr. 5

—

Artikkel 10 nr. 6

Artikkel 11 nr. 1

Artikkel 11 nr. 2

Artikkel 11 nr. 3

Artikkel 11 nr. 4

—

Artikkel 11 nr. 5 første punktum

Artikkel 11 nr. 5 annet punktum

Artikkel 11 nr. 6

—

Artikkel 12

Artikkel 13 nr. 1 første ledd

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd innledende ord

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav a),

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav b)

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav c)

Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav d)

—

Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 13 nr. 4

Artikkel 13 nr. 5

—

Artikkel 13 nr. 6 første punktum

Artikkel 13 nr. 6 annet punktum

—

Artikkel 14 nr. 1 innledende ord

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 8 nr. 5

Artikkel 8 nr. 6

Artikkel 8 nr. 7

Artikkel 8 nr. 8

Artikkel 9 nr. 1-9

—

Artikkel 10 nr. 1 og 2

Artikkel 10 nr. 3 første ledd første punktum

Artikkel 10 nr. 3 første ledd annet punktum

Artikkel 10 nr. 3 annet ledd

Artikkel 10 nr. 4 første ledd

Artikkel 10 nr. 4 annet ledd

Artikkel 10 nr. 5 første og fjerde ledd

Artikkel 10 nr. 5 annet, tredje og femte ledd

Artikkel 10 nr. 6

Artikkel 11 nr. 1

—

Artikkel 11 nr. 2

Artikkel 11 nr. 4 første punktum

Artikkel 11 nr. 4 annet og tredje punktum

—

Artikkel 11 nr. 3

Artikkel 11 nr. 5

Artikkel 11 nr. 6 og 7

Artikkel 12

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 13 nr. 2 innledende ord

Artikkel 13 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 13 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 13 nr. 2 bokstav e)

Artikkel 13 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 13 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 13 nr. 4 første og annet punktum

Artikkel 13 nr. 4 tredje punktum

Artikkel 13 nr. 5 første punktum

Artikkel 13 nr. 5 annet punktum

Artikkel 13 nr. 6

—

Artikkel 13 nr. 7 og 8

Artikkel 14 nr. 1 innledende ord

Artikkel 14 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og c)

Artikkel 13 nr. 7 og 8

Artikkel 14 nr. 1 innledende ord

Artikkel 14 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og c)

Denne forordning

Forordning (EØF) nr. 4064/89 Denne forordning Denne forordning

Artikkel 14 nr. 1 bokstav d)

—

Artikkel 14 nr. 2 innledende ord

Artikkel 14 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 14 nr. 2 bokstav b) og c)

Artikkel 14 nr. 3

Artikkel 14 nr. 4

Artikkel 15 nr. 1 innledende ord

Artikkel 15 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 15 nr. 2 innledende ord

Artikkel 15 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 15 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 15 nr. 3

Artikkel 16-20

Artikkel 21 nr. 1

Artikkel 21 nr. 2

Artikkel 21 nr. 3

Artikkel 22 nr. 1

Artikkel 22 nr. 3

—

Artikkel 22 nr. 4

Artikkel 22 nr. 5

—

Artikkel 23

—

Artikkel 24

—

Artikkel 25 nr. 1

—

Artikkel 25 nr. 2

Artikkel 25 nr. 3

—

Artikkel 14 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav e) og f)

Artikkel 14 nr. 2 innledende ord

Artikkel 14 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 14 nr. 2 bokstav b) og c)

Artikkel 14 nr. 3

Artikkel 14 nr. 4

Artikkel 15 nr. 1 innledende ord

Artikkel 15 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 15 nr. 1 innledende ord

Artikkel 15 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 15 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 15 nr. 2

Artikkel 16-20

Artikkel 21 nr. 2

Artikkel 21 nr. 3

Artikkel 21 nr. 4

Artikkel 21 nr. 1

—

Artikkel 22 nr. 1-3

Artikkel 22 nr. 4

—

Artikkel 22 nr. 5

Artikkel 23 nr. 1

Artikkel 23 nr. 2

Artikkel 24

Artikkel 25

Artikkel 26 nr. 1 første ledd

Artikkel 26 nr. 1 annet ledd

Artikkel 26 nr. 2

Artikkel 26 nr. 3

Vedlegg
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 502/2004

av 11. mars 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1177/2002 om en midlertidig beskyttelsesordning for  
skipsbyggingsindustrien(*)

2007/EØS/9/12

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 87 nr. 3 bokstav e), artikkel 89 og 
artikkel 133,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europakommisjonen og Republikken Koreas regjering 
undertegnet 22. juni 2000 den omforente protokoll 
om verdensmarkedet for skipsbygging, heretter kalt 
«den omforente protokoll», med sikte på å gjenopprette 
rettferdige og oversiktlige konkurransevilkår. 
Forpliktelsene etter den omforente protokoll, særlig 
forpliktelsen til å sikre en effektiv prisovervåkingsord-
ning, er imidlertid ikke blitt oppfylt på en effektiv måte 
fra Sør-Koreas side, og en tilfredsstillende løsning er 
derfor ikke oppnådd.

2) Som et ekstraordinært og midlertidig tiltak, og for å hjelpe 
Fellesskapets skipsverft innenfor de markedssegmentene 
som har lidd alvorlig skade som følge av illojal konkurranse 
fra Sør-Korea, ble en midlertidig beskyttelsesordning 
for skipsbyggingsindustrien innført ved forordning 
(EF) nr. 1177/2002(2) for bestemte markedssegmenter 
i et kort og begrenset tidsrom. Den midlertidige 
beskyttelsesordningen ble bare tillatt etter at Fellesskapet 
hadde innledet en framgangsmåte for tvisteløsning mot 
Republikken Korea, og den kan ikke lenger tillates 
dersom denne framgangsmåten for tvisteløsning har ført 
til en løsning eller er blitt innstilt.

3) Fellesskapet innledet 8. oktober 2002, i henhold til 
beslutning 2002/818/EF(3), en framgangsmåte for 
tvisteløsning mot Republikken Korea ved å anmode om 

 
 
  
 
 
 

samråd i samsvar med Verdens handelsorganisasjons 
overenskomst om regler og framgangsmåter for 
tvisteløsning.

4) Samrådet som ble avholdt mellom Republikken Korea 
og Fellesskapet, som forutsatt i WTO-avtalen, førte 
ikke til noen tilfredsstillende løsning. Fellesskapet 
anmodet 11. juni 2003 WTOs tvisteløsningsorgan om 
å opprette et panel for den illojale praksis i koreansk 
skipsbyggingsindustri.

5) Forordning (EF) nr. 1177/2002 opphører å gjelde  
31. mars 2004. Republikken Korea har ennå ikke på en 
effektiv måte gjennomført sine forpliktelser i henhold til 
den omforente protokoll, og WTOs framgangsmåte for 
tvisteløsning forventes ikke å ha ført til en løsning innen 
nevnte dato. Den midlertidige beskyttelsesordningen må 
derfor forlenges —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artkkel 1

Artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1177/2002 skal lyde:

«Artikkel 5

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er blitt 
kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den opphører 
å gjelde 31. mars 2005.»

Artikkel 2

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 19.3.2004, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 13.

(1) Uttalelse av 26. februar 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 172 av 2.7.2002, s. 1.
(3) Kommisjonsbeslutning 2002/818/EF av 8. oktober 2002 i henhold til 

bestemmelsene i rådsforordning  (EF) nr. 3286/94 om handelspraksis 
opprettholdt av Korea som påvirker handelen med handelsskip (EFT L 281 
av 19.10.2002, s. 15).
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2004.

 For Rådet

 M. HARNEY

 Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2195/2002 av 5. november 2002 om en felles klassifikasjon 
for offentlige innkjøp (CPV)(1), særlig artikkel 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 2195/2002 ble det fastsatt et 
felles klassifikasjonssystem for offentlige innkjøp med 
sikte på å standardisere de referanser som anvendes av 
ordregivende myndigheter og andre ordregivere for å 
beskrive kontraktenes innhold.

2) Oppbygningen av og kodene i CPV kan tilpasses eller 
endres i lys av markedsutviklingen og brukernes behov.

3) Oppbygningen av og kodene i CPV bør ajourføres for å 
ta hensyn til de særlige behov som medlemsstatene og 
brukerne av CPV har gitt uttrykk for, og for å rette faktiske 
feil som er oppdaget i de forskjellige språkversjonene.

4) Tekniske tilpasninger og forbedringer som ble kartlagt 
under den lovgivningsprosess som førte fram til vedtakelse 
av forordning (EF) nr. 2195/2002, men som det ikke ble 
tatt hensyn til i nevnte forordning, bør innarbeides i 
forordningens vedlegg.

5) I sin uttalelse(2) om utkastet til CPV-forordningen 
påpekte Regionkomiteen at klassifikasjonen av 
legemidler må forbedres, og anbefalte bruk av ATC-
systemet («Anatomic Therapeutic Chemical»), utarbeidet 
av Verdens helseorganisasjon, for å utfylle kodene for 
legemidler i CPV.

6) Berørte parter og brukere av CPV har kommet med 
konkrete forslag til forbedring av CPV.

7) Ajourføringen av kodene i og oppbygningen av CPV bør 
gjenspeiles i de veiledende tabellene som viser samsvaret 
mellom CPV og De forente nasjoners foreløpige 
sentrale produktgruppering (CPC Prov.), standarden 
for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap 
(NACE Rev. 1) og Den kombinerte nomenklatur (KN).

8) Av hensyn til klarheten bør både CPV og 
sammenligningstabellen mellom CPV og CPC Prov. 
erstattes i sin helhet. Alle endringer i CPV-koder eller 
kodenes beskrivelser bør føres i et eget nytt vedlegg til 
forordning (EF) nr. 2195/2002.

9) Iverksettelsen av kommisjonsforordning (EF) nr. 204/2002 
av 19. desember 2001 om endring av rådsforordning 
(EØF) nr. 3696/93 om den statistiske produktgruppering 
etter næring (CPA) innen Det europeiske økonomiske 
fellesskap(3) har overflødiggjort opplysningene i 
vedlegg II til forordning (EF) nr. 2195/2002, som viser 
samsvaret mellom CPV og CPA 96.

10) I Rådets felles holdning (EF) nr. 33/2003 av 20. mars 
2003, som ble vedtatt med sikte på vedtakelse av et 
europaparlaments- og rådsdirektiv om samordning av 
framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og 
anleggskontrakter, kontrakter om offentlig varekjøp og 
kontrakter om offentlig tjenesteyting(4), og i Rådets felles 
holdning (EF) nr. 34/2003 av 20. mars 2003, som ble 
vedtatt med sikte på vedtakelse av et europaparlaments- 
og rådsdirektiv om samordning av framgangsmåtene 
ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energifor
syningssektoren, transportsektoren samt postsektoren(5), 
fastsettes ikke produktområdene ved referanser til den 
statistiske produktgruppering etter næring (CPA).

11) Det er derfor ikke hensiktsmessig å ajourføre 
sammenligningstabellen mellom CPV og CPA 96, som 
er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2195/2002. 
Dette vedlegget bør derfor oppheves.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2151/2003

av 16. desember 2003

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 om en felles klassifikasjon  
for offentlige innkjøp (CPV)

2007/EØS/09/13

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 17.12.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 14.

(1) EFT L 340 av 16.12.2002, s. 1.
(2) EFT C 192 av 12.8.2002, s. 50.

(3) EFT L 36 av 6.2.2002, s. 1.
(4) EUT C 147 E av 24.6.2003, s. 1.
(5) EUT C 147 E av 24.6.2003, s. 137.
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12) Forordning (EF) nr. 2195/2002 bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige 
innkjøp —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2195/2002 gjøres følgende endringer:

Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne 
forordning.

Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne 
forordning.

Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg III til denne 
forordning.

Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg IV til denne 
forordning.

Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg V til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje 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, 16. desember 2003.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

FELLES KLASSIFIKASJON FOR OFFENTLIGE INNKJØP (CPV)

Klassifikasjonssystemets oppbygning

1.  CPV består av en hovedklassifikasjon og en tilleggsklassifikasjon.

2.  Hovedklassifikasjonen bygger på en trestruktur som omfatter koder med opptil ni sifre, som svarer til en betegnelse 
som beskriver de varer, arbeider eller tjenester som utgjør kontraktsgjenstanden.

Tallkoden består av åtte sifre som er inndelt i:

– næringer, angitt ved kodens to første sifre (XX000000-Y),

– næringshovedgrupper, angitt ved kodens tre første sifre (XXX00000-Y),

– næringsgrupper, angitt ved kodens fire første sifre (XXXX0000-Y),

– kategorier, angitt ved kodens fem første sifre (XXXXX000-Y).

Hvert av de tre siste sifrene gir en ytterligere presisering innenfor hver enkelt kategori.

Et niende siffer benyttes til kontroll av de foranstående sifrene.

3.  Tilleggsklassifikasjonen kan benyttes til å utfylle beskrivelsen av kontraktsgjenstanden. Den består av en 
alfanumerisk kode som svarer til en beskrivelse som gjør det mulig å tilføye ytterligere presiseringer vedrørende 
typen varer som skal anskaffes, eller deres bruksområde.

Den alfanumeriske koden omfatter:

– et første nivå som består av en bokstav som svarer til et næringshovedområde,

– et annet nivå som består av fire sifre, der de tre første sifrene utgjør en hovedinndeling og det siste er et 
kontrolltall.
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HOVEDKLASSIFIKASJON

CPV-kode Beskrivelse

01000000-7 Produkter fra landbruk, hagebruk, jakt og tilknyttede produkter

01100000-8 Produkter fra landbruk, gartneri og hagebruk

01110000-1 Korn og andre avlinger

01111000-8 Korn

01111100-9 Hvete

01111110-2 Durumhvete

01111120-5 Vanlig hvete

01111200-0 Mais

01111300-1 Ris

01111400-2 Bygg

01111500-3 Rug

01111600-4 Havre

01111700-5 Malt

01111900-7 Kornprodukter

01112000-5 Poteter og tørkede grønnsaker

01112100-6 Poteter

01112200-7 Tørkede belgfrukter og -frø

01112210-0 Tørkede belgfrukter

01112211-7 Linser

01112212-4 Kikerter

01112213-1 Tørkede erter

01112220-3 Belgfrukter

01113000-2 Oljeholdige frø og frukter

01113100-3 Soyabønner

01113200-4 Jordnøtter

01113300-5 Solsikkefrø

01113400-6 Bomullsfrø

01113500-7 Sesamfrø

01113600-8 Sennepsfrø

01114000-9 Råtobakk

01115000-6 Sukkerbeter, sukkerrør

01115100-7 Sukkerbeter

01115200-8 Sukkerrør

01116000-3 Halm og fôrproduksjon

01116100-4 Halm

01116200-5 Fôrproduksjon

01117000-0 Ubearbeidede planteprodukter

01117100-1 Ubearbeidede planteprodukter, brukt i tekstiler

01117110-4 Bomull

01117120-7 Jute

01117130-0 Lin

01118000-7 Naturgummi, naturlateks og tilhørende produkter

01118100-8 Naturgummi

01118200-9 Naturlateks

01118210-2 Lateksprodukter

01119000-4 Planter til bruk innenfor særskilte områder

01119100-5 Planter brukt til framstilling av parfymepreparater, legemidler, insektsbekjempende midler eller 
lignende
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CPV-kode Beskrivelse

01119110-8 Planter brukt til framstilling av parfymepreparater

01119120-1 Planter brukt til framstilling av farmasøytiske preparater

01119130-4 Planter brukt til framstilling av insektsbekjempende midler

01119140-7 Planter brukt til framstilling av soppbekjempende midler eller lignende

01119200-6 Plantefrø til bestemt bruk

01120000-4 Grønnsaker, hagebruksprodukter og planteskoleprodukter

01121000-1 Grønnsaker

01121100-2 Rot- og knollvekster

01121110-5 Rotvekster

01121111-2 Rødbeter

01121112-9 Gulrøtter

01121113-6 Løk

01121114-3 Turnips

01121120-8 Knollvekster

01121200-3 Fruktbærende grønnsaker

01121210-6 Bønner

01121211-3 Bønnevikker

01121212-0 Grønne bønner

01121213-7 Prydbønner

01121220-9 Erter

01121221-6 Hageerter

01121222-3 Fôrbete

01121230-2 Paprika

01121240-5 Tomater

01121250-8 Squash

01121260-1 Sopp

01121270-4 Agurker

01121300-4 Bladgrønnsaker

01121310-7 Hodesalat

01121320-0 Salatblader

01121330-3 Artisjokker

01121340-6 Spinat

01121400-5 Kålgrønnsaker

01121410-8 Kål

01121420-1 Blomkål

01121430-4 Brokkoli

01121440-7 Rosenkål

01121500-6 Grønnsakfrø

01122000-8 Hagebruksprodukter

01122100-9 Levende planter, blomsterløk, røtter, podekvister og stiklinger

01122200-0 Avskårne blomster

01122210-3 Blomsterarrangementer

01122300-1 Blomsterfrø

01130000-7 Frukter, nøtter, planter til framstilling av drikkevarer og krydder

01131000-4 Frukter og nøtter

01131100-5 Tropiske frukter og nøtter

01131110-8 Tropiske frukter
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CPV-kode Beskrivelse

01131111-5 Bananer

01131112-2 Ananas

01131113-9 Mangofrukter

01131114-6 Dadler

01131115-3 Rosiner

01131116-0 Fikner

01131117-7 Avokadoer

01131118-4 Kiwifrukter

01131120-1 Kokosnøtter

01131200-6 Sitrusfrukter

01131210-9 Sitroner

01131220-2 Appelsiner

01131230-5 Grapefrukter

01131240-8 Tangeriner

01131250-1 Limetter

01131300-7 Ikke-tropiske frukter

01131310-0 Bærfrukt

01131311-7 Rips

01131312-4 Stikkelsbær

01131313-1 Jordbær

01131314-8 Bringebær

01131315-5 Tranebær

01131320-3 Epler, pærer og kveder

01131321-0 Epler

01131322-7 Pærer

01131323-4 Kveder

01131330-6 Steinfrukter

01131331-3 Aprikoser

01131332-0 Ferskner

01131333-7 Kirsebær

01131334-4 Plommer

01131340-9 Druer

01131341-6 Borddruer

01131342-3 Vindruer

01131400-8 Oliven

01131500-9 Fruktfrø

01132000-1 Planter til framstilling av drikkevarer

01132100-2 Kaffebønner

01132200-3 Teplanter

01132300-4 Maté

01132400-5 Kakaobønner

01133000-8 Krydder, ikke bearbeidet

01200000-9 Levende dyr og dyreprodukter

01210000-2 Storfe og produkter herav

01211000-9 Storfe

01211100-0 Storfe, levende

01211200-1 Kalver
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CPV-kode Beskrivelse

01212000-6 Fersk kumelk

01213000-3 Storfesæd

01220000-5 Husdyr og produkter herav

01221000-2 Husdyrbestand

01221100-3 Sauer

01221200-4 Geiter

01221300-5 Hester

01222000-9 Fersk melk fra sauer og geiter

01222100-0 Melk fra sauer

01222200-1 Melk fra geiter

01223000-6 Ull og dyrehår

01223100-7 Klippet ull

01223200-8 Dyrehår

01230000-8 Svin

01240000-1 Levende fjørfe og egg

01241000-8 Levende fjørfe

01242000-5 Egg

01250000-4 Levende smådyr og produkter herav

01251000-1 Kaniner og harer

01251100-2 Kaniner

01251200-3 Harer

01252000-8 Animalske produkter

01252100-9 Naturlig honning

01252200-0 Snegler

01252300-1 Spiselige produkter av animalsk opprinnelse

01252400-2 Voks

01300000-0 Produkter fra blandet landbruksdrift

01900000-6 Landbruksvarer

02000000-4 Produkter fra skogbruk og tømmerhogst

02100000-5 Trevirke

02110000-8 Bartrær

02120000-1 Tropiske tresorter

02130000-4 Ved til brensel

02140000-7 Ubehandlet tre

02150000-0 Bløtt tre

02160000-3 Spilltre

02170000-6 Treavfall

02180000-9 Tømmerstokker

02181000-6 Trepåler

02182000-3 Påler

02190000-2 Tømmer

02191000-9 Tømmerprodukter

02200000-6 Gummier

02210000-9 Balsatre

02220000-2 Skjellakk

02300000-7 Kork

02400000-8 Skogbruksprodukter
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02410000-1 Prydplanter, gress, mose og lav

02500000-9 Planteskoleprodukter

02510000-2 Planter

02511000-9 Vekster til utplanting

02512000-6 Blomsterløk

02513000-3 Busker

02520000-5 Trær

05000000-5 Fisk, fiskevarer o.a. biprodukter fra fiskeindustrien

05100000-6 Fisk

05110000-9 Fisk, levende

05120000-2 Fisk, fersk eller kjølt

05121000-9 Flatfisk, fersk eller kjølt

05121100-0 Tunge, fersk eller kjølt

05121200-1 Rødspette, fersk eller kjølt

05122000-6 Torskefisk, fersk eller kjølt

05122100-7 Torsk, fersk eller kjølt

05122200-8 Sei, fersk eller kjølt

05122300-9 Lysing, fersk eller kjølt

05122400-0 Kolje, fersk eller kjølt

05123000-3 Sild, fersk eller kjølt

05124000-0 Tunfisk, fersk eller kjølt

05125000-7 Hvitting, fersk eller kjølt

05126000-4 Småsild, fersk eller kjølt

05127000-1 Laks, fersk eller kjølt

05130000-5 Fiskekjøtt

05200000-7 Krepsdyr

05210000-0 Ferske krepsdyr

05220000-3 Østers

05230000-6 Skalldyr

05240000-9 Virvelløse havdyr

05300000-8 Sjøprodukter

05310000-1 Koraller eller tilsvarende produkter

05320000-4 Natursvamp

05330000-7 Tang

05331000-4 Alger

05400000-9 Biprodukter fra fiskeindustrien

05410000-2 Fiskemel

10000000-3 Kull, brunkull, torv og tilknyttede produkter

10100000-4 Kull og kullbasert brensel

10110000-7 Kull

10120000-0 Kullbasert brensel

10121000-7 Steinkull

10122000-4 Briketter

10123000-1 Fast brensel

10124000-8 Fossilt brensel

10125000-5 Trebrensel

10200000-5 Brunkull og torv
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10210000-8 Brunkull

10220000-1 Torv

10300000-6 Kullrelaterte produkter

10310000-9 Kullolje

10320000-2 Koksprodukter

10321000-9 Koks

11000000-0 Råolje, naturgass, olje og tilknyttede produkter

11100000-1 Råolje

11200000-2 Naturgass

11300000-3 Olje og tilknyttede produkter

11310000-6 Bituminøs skifer eller oljeskifer

12000000-7 Uran- og thoriummalm

12100000-8 Uranmalm

12200000-9 Thoriummalm

13000000-4 Metallholdig malm

13100000-5 Jernmalm

13200000-6 Ikke-jernholdig malm

13210000-9 Kobbermalm

13220000-2 Nikkelmalm

13230000-5 Aluminiummalm

13240000-8 Edelmetallmalm

13250000-1 Blymalm

13260000-4 Sinkmalm

13270000-7 Tinnmalm

13300000-7 Diverse malm

14000000-1 Produkter fra gruve- og bergverksdrift, steinbrudd og tilknyttede produkter

14100000-2 Byggematerialer i stein

14110000-5 Stein til bygging

14111000-2 Marmor og bygningskalkstein

14111100-3 Marmor

14111200-4 Travertin

14112000-9 Diverse bygningsstein

14112100-0 Granitt

14112200-1 Sandstein

14112300-2 Basalt

14112400-3 Kantstein

14120000-8 Kalkstein, gips og kritt

14121000-5 Kalkstein og gips

14121100-6 Gips

14121200-7 Kalk

14121210-0 Kalkmel

14121300-8 Kalkstein

14122000-2 Kritt og dolomitt

14122100-3 Kritt

14122200-4 Dolomitt

14130000-1 Skifer

14200000-3 Sand og leire
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14210000-6 Grus, sand, knuste stein og tilslagsmaterialer

14211000-3 Sand

14211100-4 Natursand

14212000-0 Korn, steinflis, pulver av stein, småstein, grus, knust stein, steinblandinger, blandinger av sand 
og grus og andre tilslagsmaterialer

14212100-1 Småstein og grus

14212110-4 Småstein

14212120-7 Grus

14212200-2 Tilslagsmaterialer

14212210-5 Blandinger av sand og grus

14212300-3 Knust stein

14212310-6 Pukk

14212320-9 Knust granitt

14212330-2 Knust basalt

14212400-4 Jord

14212410-7 Matjord

14212420-0 Underjord

14212430-3 Steinflis

14213000-7 Makadam, tjæremakadam og asfaltsand

14213100-8 Makadam

14213200-9 Tjæremakadam

14213300-0 Asfaltsand

14220000-9 Leire og kaolin

14221000-6 Leire

14222000-3 Kaolin

14300000-4 Kjemiske mineraler og gjødselsmineraler

14310000-7 Gjødselsmineraler

14311000-4 Naturlig kalsium, aluminiumkalsiumfosfat og rå, naturlige kaliumsalter

14311100-5 Naturlig kalsium

14311200-6 Aluminiumkalsiumfosfater

14311300-7 Rå, naturlige kaliumsalter

14312000-1 Svovelkis

14312100-2 Ikke brent svovelkis

14320000-0 Kjemiske mineraler

14400000-5 Salt og ren natriumklorid

14410000-8 Steinsalt

14420000-1 Havsalt

14430000-4 Inndampet salt og ren natriumklorid

14440000-7 Veisalt

14450000-0 Saltlake

14500000-6 Produkter knyttet til gruve- og bergverksdrift og steinbrudd

14510000-9 Bitumen og asfalt

14511000-6 Bitumen

14512000-3 Asfalt

14520000-2 Edelsteiner og halvedelsteiner; pimpstein; smergel; naturlige slipemidler; andre mineraler og 
edle metaller
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14521000-9 Edelsteiner og halvedelsteiner

14521100-0 Edelsteiner

14521110-3 Diamanter

14521120-6 Rubiner

14521130-9 Smaragder

14521140-2 Støv eller pulver av edelsteiner

14521200-1 Halvedelsteiner

14521210-4 Støv eller pulver av halvedelsteiner

14522000-6 Industridiamanter; pimpstein; smergel og andre naturlige slipemidler

14522100-7 Pimpstein

14522200-8 Industridiamanter

14522300-9 Smergel

14522400-0 Naturlige slipemidler

14523000-3 Beslektede mineraler, edle metaller og produkter herav

14523100-4 Mineraler

14523200-5 Gull

14523300-6 Sølv

14523400-7 Platina

15000000-8 Næringsmidler og drikkevarer

15100000-9 Dyreprodukter, kjøtt og kjøttprodukter

15110000-2 Kjøtt

15111000-9 Storfekjøtt

15111100-0 Storfekjøtt

15111110-3 Corned beef

15111140-2 Storfekjøtt, skrotter

15111190-7 Oppkuttet storfekjøtt

15111191-4 Biffer av storfekjøtt

15111200-1 Kalvekjøtt

15111210-4 Oppkuttet kalvekjøtt

15112000-6 Fjørfe

15112100-7 Ferskt fjørfe, hele dyr

15112110-0 Gjess

15112120-3 Kalkuner

15112130-6 Kyllinger

15112140-9 Ender

15112200-8 Oppkuttet fjørfe

15112210-1 Oppkuttet kylling

15112220-4 Oppkuttet kalkun

15112230-7 Oppkuttet kjøtt av ender, gjess og perlehøns

15112300-9 Fjørfelever

15112310-2 Gåse- og andelever

15113000-3 Svinekjøtt

15113100-4 Svinekoteletter

15113300-6 Svineskrotter

15114000-0 Innmat

15115000-7 Lamme- og fårekjøtt

15115100-8 Lammekjøtt
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15115200-9 Fårekjøtt

15117000-1 Geitekjøtt

15118000-8 Kjøtt av hester, esler, muldyr eller mulesler

15118100-9 Hestekjøtt

15118900-7 Kjøtt av esler, muldyr eller mulesler

15119000-5 Diverse kjøtt

15119100-6 Kaninkjøtt

15119200-7 Harekjøtt

15119300-8 Vilt

15119400-9 Froskelår

15119500-0 Duer

15120000-5 Ull, huder og skinn av dyr

15121000-2 Ull

15122000-9 Dyrehuder

15123000-6 Dyreskinn

15124000-3 Skinn og fjær av fugler

15130000-8 Kjøttprodukter

15131000-5 Kjøttkonserver og kjøttvarer

15131100-6 Pølsekjøttprodukter

15131110-9 Pølsekjøtt

15131120-2 Pølseprodukter

15131130-5 Pølser

15131131-2 Leverpølser

15131132-9 Pølser av storfekjøtt

15131133-6 Pølser av svinekjøtt

15131134-3 Blodpudding og andre blodpølser

15131135-0 Pølser av fjørfe

15131200-7 Tørket, saltet, røkt eller krydret kjøtt

15131210-0 Saltet skinke

15131220-3 Bacon

15131230-6 Salami

15131300-8 Leverprodukter

15131310-1 Paté

15131320-4 Produkter av gåse- eller andelever

15131400-9 Produkter av svinekjøtt

15131410-2 Skinke

15131420-5 Kjøttboller

15131490-6 Ferdigretter tilberedt av svinekjøtt

15131500-0 Produkter av fjørfe

15131600-1 Produkter av storfe- og kalvekjøtt

15131610-4 Kjøttboller av oksekjøtt

15131620-7 Hakkebiff

15131640-3 Burgere av storfekjøtt

15131700-2 Kjøttprodukter

15200000-0 Tilberedt og konservert fisk

15210000-3 Fiskefileter, fiskelever og rogn

15211000-0 Fiskefileter
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15211100-1 Ferske fiskefileter

15212000-7 Fiskerogn

15213000-4 Fiskelever

15220000-6 Fryst fisk, fiskefileter og øvrig fiskekjøtt

15221000-3 Fryst fisk

15222000-0 Fryste fiskefileter

15223000-7 Fryste fiskekoteletter

15229000-9 Fryste fiskevarer

15230000-9 Tørket eller saltet fisk; fisk i saltlake; røkt fisk

15231000-6 Tørket fisk

15232000-3 Saltet fisk

15233000-0 Fisk i saltlake

15234000-7 Røkt fisk

15234100-8 Røkt laks

15234200-9 Røkt sild

15234300-0 Røkt ørret

15235000-4 Konservert fisk

15240000-2 Hermetisert fisk og på annen vis tilberedt eller konservert fisk

15241000-9 Panert eller hermetisert fisk

15241100-0 Hermetisert laks

15241200-1 Tilberedt eller konservert sild

15241300-2 Sardiner

15241400-3 Hermetisert tunfisk

15241500-4 Makrell

15241600-5 Ansjoser

15241700-6 Fiskepinner

15241800-7 Panerte fiskevarer

15242000-6 Tilberedte fiskeretter

15243000-3 Fiskevarer

15244000-0 Kaviar og kaviarerstatninger

15244100-1 Kaviar

15244200-2 Kaviarerstatninger

15250000-5 Fisk og skalldyr

15251000-2 Fryste krepsdyr

15252000-9 Tilberedte eller konserverte krepsdyr

15253000-6 Skalldyrprodukter

15300000-1 Frukt, grønnsaker og lignende produkter

15310000-4 Poteter og potetprodukter

15311000-1 Fryste poteter

15311100-2 Pommes frites

15311200-3 Fryste poteter i terninger, skiver og annet

15312000-8 Potetprodukter

15312100-9 Potetmospulver

15312200-0 Pommes frites, delvis fritert

15312300-1 Potetgull

15312310-4 Potetgull, smakstilsatt

15312400-2 Potetsnacks
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15312500-3 Potetkroketter

15313000-5 Bearbeidede poteter

15320000-7 Juice av frukt og grønnsaker

15321000-4 Fruktjuice

15321100-5 Appelsinjuice

15321110-8 Konsentrert appelsinjuice

15321200-6 Grapefruktjuice

15321300-7 Sitronjuice

15321400-8 Ananasjuice

15321500-9 Druejuice

15321600-0 Eplejuice

15321700-1 Juiceblandinger, ikke konsentrert

15321800-2 Juicekonsentrater

15322000-1 Grønnsaksjuicer

15322100-2 Tomatjuice

15330000-0 Frukt og grønnsaker

15331000-7 Bearbeidede grønnsaker

15331100-8 Ferske eller fryste grønnsaker

15331110-1 Bearbeidede rotgrønnsaker

15331120-4 Bearbeidede knollgrønnsaker

15331130-7 Bønner, erter, paprika, tomater og andre grønnsaker

15331131-4 Bearbeidede bønner

15331132-1 Bearbeidede erter

15331133-8 Gule erter

15331134-5 Bearbeidede tomater

15331135-2 Bearbeidet sopp

15331136-9 Bearbeidede paprika

15331137-6 Bønnespirer

15331138-3 Trøfler

15331140-0 Blad- og kålgrønnsaker

15331142-4 Bearbeidet kål

15331150-3 Bearbeidede belgfrukter

15331170-9 Fryste grønnsaker

15331400-1 Grønnsaker, konserverte og/eller hermetiserte

15331410-4 Bønner i tomatsaus

15331411-1 Hvite bønner

15331420-7 Konserverte tomater

15331423-8 Hermetiserte tomater

15331425-2 Tomatpuré

15331427-6 Konsentrert tomatpuré

15331428-3 Tomatsaus

15331430-0 Hermetisert sopp

15331450-6 Bearbeidede olivener

15331460-9 Hermetiserte grønnsaker

15331461-6 Hermetisert surkål

15331462-3 Hermetiserte erter

15331463-0 Hermetiserte bønner, skrelte
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15331464-7 Hermetiserte bønner, hele

15331465-4 Hermetiserte asparges

15331466-1 Hermetiserte olivener

15331470-2 Sukkermais

15331480-5 Midlertidig konserverte grønnsaker

15331500-2 Grønnsaker, konservert i eddik

15332000-4 Bearbeidede frukter og nøtter

15332100-5 Bearbeidet frukt

15332140-7 Bearbeidede epler

15332150-0 Bearbeidede pærer

15332160-3 Bearbeidede bananer

15332170-6 Rabarbra

15332180-9 Meloner

15332200-6 Syltetøy og marmelade; fruktgelé; smørepålegg av frukter eller nøtter

15332230-5 Marmelader

15332231-2 Appelsinmarmelade

15332232-9 Sitronmarmelade

15332240-8 Fruktgeleer

15332250-1 Smørepålegg av frukter

15332260-4 Smørepålegg av nøtter

15332261-1 Peanøttsmør

15332270-7 Fruktpureer

15332290-3 Syltetøy

15332291-0 Aprikossyltetøy

15332292-7 Bjørnebærsyltetøy

15332293-4 Solbærsyltetøy

15332294-1 Kirsebærsyltetøy

15332295-8 Bringebærsyltetøy

15332296-5 Jordbærsyltetøy

15332300-7 Bearbeidede nøtter

15332310-0 Ristede eller saltede nøtter

15332400-8 Konservert frukt

15332410-1 Tørket frukt

15332411-8 Bearbeidede korinter

15332412-5 Bearbeidede rosiner

15332419-4 Små rosiner

15333000-1 Vegetabilske biprodukter

15400000-2 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer

15410000-5 Rå animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer

15411000-2 Animalske og vegetabilske oljer

15411100-3 Vegetabilske oljer

15411110-6 Olivenolje

15411120-9 Sesamolje

15411130-2 Jordnøttolje

15411140-5 Kokosnøttolje

15411200-4 Matolje

15411210-7 Stekeolje
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15412000-9 Fettstoffer

15412100-0 Animalske fettstoffer

15412200-1 Vegetabilske fettstoffer

15413000-6 Faste reststoffer av vegetabilske fettstoffer eller oljer

15413100-7 Oljekaker

15420000-8 Raffinerte oljer og fettstoffer

15421000-5 Raffinerte oljer

15422000-2 Raffinerte fettstoffer

15423000-9 Hydrogenerte eller forestrede oljer eller fettstoffer

15424000-6 Vegetabilsk voks

15430000-1 Spiselige fettstoffer

15431000-8 Margarin og tilsvarende produkter

15431100-9 Margarin

15431110-2 Flytende margarin

15431200-0 Magre smørbare produkter med redusert fettinnhold

15500000-3 Meieriprodukter

15510000-6 Melk og fløte

15511000-3 Melk

15511100-4 Pasteurisrt melk

15511200-5 Sterilisert melk

15511210-8 Bearbeidet melk med lang holdbarhetstid

15511300-6 Skummetmelk

15511400-7 Lettmelk

15511500-8 Helmelk

15511600-9 Kondensert melk

15511700-0 Tørrmelk

15512000-0 Fløte

15512100-1 Kaffefløte

15512200-2 Fløte med et fettinnhold på minst 45 vektprosent

15512300-3 Tykk fløte med et fettinnhold på minst 63 vektprosent

15512900-9 Kremfløte

15530000-2 Smør

15540000-5 Osteprodukter

15541000-2 Ost

15542000-9 Fersk ost

15542100-0 Cottage cheese

15542200-1 Mjukost

15542300-2 Fetaost

15543000-6 Revet, pulverisert og blåskimlet ost samt andre oster

15543100-7 Muggost

15543200-8 Cheddarost

15543300-9 Revet ost

15543400-0 Parmesanost

15544000-3 Hard ost

15545000-0 Smøreost

15550000-8 Assorterte meieriprodukter

15551000-5 Yoghurt og andre gjærede melkeprodukter



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/104 22.2.2007

CPV-kode Beskrivelse

15551300-8 Yoghurt

15551310-1 Yoghurt naturell

15551320-4 Yoghurt med smakstilsetning

15551500-0 Kjernemelk

15552000-2 Kasein

15553000-9 Laktose eller laktosesirup

15554000-6 Myse

15555000-3 Iskrem og lignende produkter

15555100-4 Iskrem

15555200-5 Sorbet

15600000-4 Kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter

15610000-7 Kornvarer

15611000-4 Avskallet ris

15612000-1 Mel av korn eller vegetabilsk mel og beslektede produkter

15612100-2 Hvetemel

15612110-5 Helkornmel

15612120-8 Bakemel

15612130-1 Vanlig mel

15612150-7 Mel til finere bakverk

15612190-9 Selvhevende mel

15612200-3 Mel av korn

15612210-6 Maismel

15612220-9 Rismel

15612300-4 Fin- og grovmalt vegetabilsk mel

15612400-5 Blandinger til bakeriprodukter

15612410-8 Ferdiglagde kakeblandinger

15612420-1 Ferdiglagde bakeblandinger

15612500-6 Bakeriprodukter

15613000-8 Produkter av kjerner av korn

15613100-9 Gryn

15613300-1 Produkter av korn

15613310-4 Ferdiglagde frokostprodukter av korn

15613311-1 Cornflakes

15613312-8 Havreblanding

15613313-5 Müsli

15613319-7 Puffet hvete

15613380-5 Havregryn

15614000-5 Bearbeidet ris

15614100-6 Langkornet ris

15614200-7 Polert ris

15614300-8 Knust ris

15615000-2 Kli

15620000-0 Stivelse og stivelsesprodukter

15621000-7 Maisolje

15622000-4 Glukose og glukoseprodukter; fruktose og fruktoseprodukter

15622100-5 Glukose og glukoseprodukter
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15622110-8 Glukose

15622120-1 Glukosesirup

15622300-7 Fruktose og fruktoseprodukter

15622310-0 Fruktose

15622320-3 Fruktosepreparater

15622321-0 Fruktoseløsninger

15622322-7 Fruktosesirup

15623000-1 Stivelse

15624000-8 Tapioka

15625000-5 Semulegryn

15626000-2 Vaniljekrempulver

15700000-5 Fôrblandinger til dyr

15710000-8 Ferdige fôrblandinger til husdyr og andre dyr

15711000-5 Fiskefôr

15712000-2 Tørrfôr

15713000-9 Fôr til selskapsdyr

15800000-6 Diverse næringsmidler

15810000-9 Brødprodukter, ferskt bakverk og kaker

15811000-6 Brødprodukter

15811100-7 Brød

15811200-8 Rundstykker

15811300-9 Croissanter

15811400-0 Tebrød (crumpets)

15811500-1 Ferdiglagde brødprodukter

15811510-4 Smørbrød/sandwicher

15811511-1 Ferdiglagde smørbrød/sandwicher

15812000-3 Bakverk og kaker

15812100-4 Bakverk

15812120-0 Terter

15812121-7 Middagsterter

15812122-4 Dessertterter

15812200-5 Kaker

15813000-0 Frokostvarer

15820000-2 Kavringer og kjeks; bakverk og kaker med konserveringsmiddel

15821000-9 Ristede brødprodukter og bakverk

15821100-0 Ristede brødprodukter

15821110-3 Ristet brød

15821130-9 Knekkebrød

15821150-5 Kavringer

15821200-1 Småkaker/kjeks

15830000-5 Sukker og lignende produkter

15831000-2 Sukker

15831200-4 Hvitt sukker

15831300-5 Lønnesukker og lønnesirup

15831400-6 Melasse

15831500-7 Sukkersirup

15831600-8 Honning
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15832000-9 Avfallsprodukter fra sukkerframstilling

15833000-6 Sukkerprodukter

15833100-7 Desserter

15833110-0 Tertebunner

15840000-8 Kakao; sjokolade- og sukkervarer/søtsaker

15841000-5 Kakao

15841100-6 Kakaomasse

15841200-7 Kakaosmør, -fett eller -olje

15841300-8 Usøtet kakaopulver

15841400-9 Søtet kakaopulver

15842000-2 Sjokolade og sukkervarer/søtsaker

15842100-3 Sjokolade

15842200-4 Sjokoladevarer

15842210-7 Drikkesjokolade

15842220-0 Sjokoladeplater

15842300-5 Konfekt og søtsaker

15842310-8 Dropssukkertøy

15842320-1 Nougat

15842400-6 Frukt, nøtter eller fruktskall, konservert med sukker

15850000-1 Pastaprodukter

15851000-8 Melprodukter

15851100-9 Pastaprodukter, ukokte

15851110-2 Makaroni

15851120-5 Nudler

15851190-6 Spaghetti

15851200-0 Ferdiglaget pasta og couscous

15851210-3 Ferdiglaget pasta

15851220-6 Fylt pasta

15851230-9 Lasagne

15851250-5 Couscous

15851290-7 Hermetisert pasta

15860000-4 Kaffe, te og lignende produkter

15861000-1 Kaffe

15861100-2 Brent kaffe

15861200-3 Koffeinfri kaffe

15861300-4 Kaffe med koffein

15862000-8 Kaffeerstatninger

15863000-5 Te

15863100-6 Grønn te

15863200-7 Svart te

15864000-2 Produkter av te eller maté

15864100-3 Teposer

15865000-9 Urtete

15870000-7 Smakstilsetninger og krydderier

15871000-4 Eddik; sauser; blandede smakstilsetninger; sennepspulver- og mel; tilberedt sennep

15871100-5 Eddik og eddikerstatninger
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15871110-8 Eddik

15871120-1 Eddikerstatninger

15871200-6 Sauser, blandede smakstilsetninger og blandede krydder

15871210-9 Soyasauser

15871230-5 Tomatketchup

15871250-1 Sennep

15871260-4 Sauser

15871270-7 Blandede smakstilsetninger

15871273-8 Majones

15871274-5 Smørepålegg

15871279-0 Chutney

15872000-1 Urter og krydder

15872100-2 Pepper

15872200-3 Krydder

15872300-4 Urter

15872400-5 Salt

15872500-6 Ingefær

15880000-0 Spesielle næringsmidler

15881000-7 Homogeniserte næringsmidler

15882000-4 Diettprodukter

15884000-8 Barnemat

15890000-3 Diverse næringsmidler i.e.n. samt tørkede varer

15891000-0 Supper og buljonger

15891100-1 Kjøttsupper

15891200-2 Fiskesupper

15891300-3 Blandede supper

15891400-4 Supper

15891410-7 Suppeblandinger

15891500-5 Buljonger

15891600-6 Suppekraft

15891610-9 Blandinger til suppekraft

15891900-9 Grønnsaksupper

15892000-7 Grønnsaksafter, ekstrakter, pektinstoffer og jevningsmidler

15892100-8 Safter av grønnsaker

15892200-9 Grønnsakekstrakter

15892400-1 Jevningsmidler

15893000-4 Tørrvarer

15893100-5 Matvareblandinger

15893200-6 Dessertblandinger

15893300-7 Sausblandinger

15894000-1 Bearbeidede næringsmidler

15894100-2 Veganisk mat

15894200-3 Ferdiglagde måltider

15894210-6 Ferdiglagde måltider til skoler

15894220-9 Ferdiglagde måltider til sykehus

15894300-4 Ferdige matretter

15894400-5 Mellommåltid (snacks)
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15894500-6 Matvarer til automater

15894600-7 Pålegg

15894700-8 Delikatessevarer

15895000-8 Hurtigmatprodukter

15895100-9 Hamburgere

15896000-5 Dypfryste varer

15897000-2 Hermetiserte varer

15897100-3 Feltrasjoner

15898000-9 Gjær

15899000-6 Bakepulver

15900000-7 Drikkevarer

15910000-0 Destillerte alkoholholdige drikkevarer

15911000-7 Spritholdige drikkevarer

15911100-8 Brennevin

15911200-9 Likører

15930000-6 Vin

15931000-3 Vin, uten smakstilsetninger

15931100-4 Musserende vin

15931200-5 Bordvin

15931300-6 Portvin

15931400-7 Madeira

15931500-8 Druemost

15931600-9 Sherry

15932000-0 Vinberme

15940000-9 Sider og annen fruktvin

15941000-6 Sider

15942000-3 Fruktviner

15950000-2 Udestillerte gjærede drikkevarer

15951000-9 Vermut

15960000-5 Maltøl

15961000-2 Øl

15961100-3 Pilsnerøl

15962000-9 Berme fra brygging eller destillering

15980000-1 Alkoholfrie drikkevarer

15981000-8 Mineralvann

15981100-9 Mineralvann uten kullsyre

15981200-0 Mineralvann med kullsyre

15981300-1 Vann i fast form

15981310-4 Is

15981320-7 Snø

15981400-2 Mineralvann tilsatt smak

15982000-5 Leskedrikker

15982100-6 Fruktsaft

15982200-7 Sjokolademelk

16000000-5 Tobakk, tobakksvarer og tilhørende utstyr

16100000-6 Tobakksvarer

16110000-9 Sigarer
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16120000-2 Sigarilloer

16130000-5 Sigaretter

16200000-7 Tobakk

16210000-0 Behandlet tobakk

16300000-8 Tobakkhandelsvarer

17000000-2 Tekstiler og tekstilvarer

17100000-3 Tekstilstoffer og tilhørende artikler

17110000-6 Vevd stoff

17111000-3 Vevd syntetisk stoff

17111100-4 Vevd stoff av blandede fibrer

17112000-0 Vevd bomullsstoff

17112100-1 Bolster

17112200-2 Denim

17112300-3 Lerret

17112310-6 Lerretsvarer

17112400-4 Poplin

17112500-5 Vevde bånd

17112510-8 Båndstropper

17120000-9 Ullstoff

17130000-2 Linstoff

17131000-9 Lin

17140000-5 Spesialstoffer

17141000-2 Fløyel

17142000-9 Frotté

17143000-6 Møbelstoff

17144000-3 Gardinstoff

17145000-0 Stoff til fôring

17150000-8 Strikket eller heklet materiale

17151000-5 Strikkevarer

17151100-6 Fløyelsstoffer

17152000-2 Heklevarer

17160000-1 Tøy

17170000-4 Fibertøy

17200000-4 Tekstilvarer

17210000-7 Tekstilvarer til husholdningsbruk

17211000-4 Tepper og reisepledd

17211100-5 Tepper

17211200-6 Reisepledd

17212000-1 Sengetøy

17212100-2 Laken

17212200-3 Dynetrekk

17212300-4 Trekk til madrasser

17212400-5 Dundyner

17212500-6 Putetrekk

17212600-7 Trekk til underlagsmadrasser

17213000-8 Lintøy for bord

17213100-9 Bordduker
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17213200-0 Bordservietter

17214000-5 Bad- og kjøkkenhåndklær

17214100-6 Håndklær

17214200-7 Kjøkkenhåndklær

17214300-8 Håndkle på rull

17214500-0 Vaskekluter

17215000-2 Gardiner, forheng, gardinkapper og rullegardiner av tekstilmateriale

17215100-3 Gardiner

17215110-6 Tunge gardiner

17215200-4 Forheng

17215300-5 Gardinkapper

17215400-6 Rullegardiner

17215410-9 Persienner til innendørsbruk

17215420-2 Rullegardiner av tekstilmateriale

17215430-5 Persienner

17215440-8 Vertikale persienner

17216000-9 Innredningsartikler

17216100-0 Innredningstekstiler

17216110-3 Puter

17216120-6 Hodeputer

17218000-3 Sykehuslintøy

17218100-4 Operasjonssalsduker

17218200-5 Operasjonssalslakener

17220000-0 Ferdige tekstilvarer

17221000-7 Sekker og poser

17221100-8 Reisevesker

17221110-1 Ryggsekker

17221200-9 Sportsvesker

17221300-0 Sekker til brev eller postpakker

17221310-3 Brevposer

17221400-1 Skipssekker, ransler

17221500-2 Vaskeposer

17221600-3 Stoffposer

17221700-4 Sekker til pakking av varer

17221710-7 Poser til pakking av varer

17222000-4 Presenninger, seil til båter, seilbrett eller seilvogner, solseil, markiser, telt og campingutstyr

17222100-5 Presenninger, solseil og markiser

17222110-8 Presenninger

17222120-1 Solseil

17222130-4 Markiser

17222200-6 Kamuflasjeovertrekk

17222400-8 Seil

17222500-9 Campingutstyr av tekstil

17222510-2 Luftmadrasser

17222520-5 Campingsenger

17222530-8 Telt

17222540-1 Soveposer
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17222541-8 Soveposer fylt med fjær eller dun

17223000-1 Fallskjermer

17223100-2 Styrbare fallskjermer

17223200-3 Rotochutes

17225000-5 Diverse bearbeidede tekstilvarer

17225100-6 Støvkluter

17225200-7 Stoffilter

17225300-8 Redningsvester

17225400-9 Branntepper

17225500-0 Myggnett

17225600-1 Oppvaskkluter

17225700-2 Livbelter

17225800-3 Rengjøringskluter

17225810-6 Pussekluter

17230000-3 Tepper, dørmatter og ryer

17231000-0 Gulvtepper

17231100-1 Knyttede tepper

17231200-2 Vevde tepper

17231300-3 Tuftede tepper

17231310-6 Teppefliser

17231400-4 Teppebelegg

17232000-7 Dørmatter

17233000-4 Mindre tepper/ryer

17234000-1 Tepper til industriell bruk

17240000-6 Diverse tauverk, rep, hyssing og garn

17241000-3 Tauverk, rep, hyssing og garn

17241100-4 Hyssing, tauverk og rep

17241110-7 Rep

17241120-0 Tauverk

17241130-3 Snøre

17241140-6 Hyssing

17241200-5 Garn av tekstilmaterialer

17241210-8 Knyttede garn

17241220-1 Løftestropper

17242000-0 Kluter

17250000-9 Uvevde artikler

17260000-2 Diverse tekstilvarer

17261000-9 Tyll, blonder, kniplinger, vevde bånd, besetningsartikler og broderier

17261100-0 Vevde bånd, besetningsartikler

17261110-3 Bånd

17261120-6 Tekstilbånd

17261130-9 Etiketter og merker av tekstil

17261131-6 Etiketter av tekstil

17261132-3 Merker av tekstil

17261133-0 Insignier

17261140-2 Pyntebånd

17261141-9 Flettede snorer
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17261142-6 Epauletter

17261200-1 Nettstoffer

17262000-6 Filt

17263000-3 Tekstilvattering, garn, stoffer og produkter til teknisk bruk

17263100-4 Tekstilvattering

17263200-5 Metallisert garn

17263300-6 Vevet stoff av metalltråd

17263400-7 Impregnerte, overtrukne eller belagte tekstilstoffer

17263500-8 Tekstilvarer til teknisk bruk

17263510-1 Slanger av tekstilmaterialer

17263520-4 Transportbånd av tekstilmaterialer

17263530-7 Ventilasjonskanaler av tekstilmaterialer

17263600-9 Vatterte tekstilprodukter

17280000-8 Trikotasje, strømpevarer og lignende produkter

17281000-5 Strømpevarer

17281100-6 Strømpebukser, strømper og sokker

17281110-9 Strømper

17281120-2 Strømpebukser

17281130-5 Sokker

17282000-2 Gensere, kofter og lignende plagg

17282100-3 Trøyer, gensere, kofter, vester og lignende plagg

17282110-6 Gensere

17282120-9 Kofter

17282130-2 Sweatshirts/collegegensere

17282140-5 Vester

17300000-5 Tekstilgarn og -tråd

17310000-8 Naturlige tekstilfibrer

17320000-1 Kunstige tekstilfibrer

17330000-4 Tekstilgarn og -tråd av naturfibrer

17331000-1 Silkegarn

17332000-8 Ullgarn

17333000-5 Bomullsgarn

17334000-2 Lingarn

17335000-9 Sytråd og garn av naturfibrer

17335100-0 Sytråd

17335200-1 Strikkegarn

17336000-6 Garn av vegetabilske tekstilfibrer

17340000-7 Syntetisk garn eller tråd

17341000-4 Syntetisk garn

17342000-1 Syntetisk tråd

17342100-2 Syntetisk sytråd

17342200-3 Syntetisk strikkegarn

17400000-6 Tekstilavfall

18000000-9 Klær og tilbehør

18100000-0 Yrkesklær, arbeidsklær til spesialformål samt tilbehør

18110000-3 Yrkesklær

18111000-0 Sykehusklær
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18112000-7 Militære klær

18113000-4 Klær til bruk i industrien

18114000-1 Overtrekksdrakter

18115000-8 Uniformer

18115100-9 Brannuniformer

18115200-0 Politiuniformer

18115300-1 Militæruniformer

18130000-9 Arbeidsklær til spesialformål

18131000-6 Beskyttelses- og sikkerhetsbekledning

18131100-7 Skuddsikre vester

18131200-8 Klær til biologisk eller kjemisk beskyttelse

18131300-9 Klær til beskyttelse mot røntgenstråling

18131400-0 Skuddsikre klær

18131500-1 Sikkerhetsvester

18131600-2 Reflekterende vester

18132000-3 Flygerklær

18132100-4 Flygerjakker

18132200-5 Flygerdresser

18133000-0 Spesialbekledning og -utstyr

18133100-1 Kamuflasjejakker

18133200-2 Kampdrakter

18133300-3 Kamputstyr

18133400-4 Kampuniformer

18133500-5 Militærhjelmer

18133600-6 Overtrekk til hjelmer

18133700-7 Skiutrustning

18133800-8 Klær og utstyr til arktiske forhold

18133900-9 Klær til dykking

18134000-7 Våtdrakter

18134100-8 Overlevelsesdrakter

18140000-2 Tilbehør til arbeidsklær

18141000-9 Arbeidshansker

18142000-6 Sikkerhetsvisirer

18143000-3 Beskyttelsesutrustning

18200000-1 Ytterklær

18210000-4 Frakker

18211000-1 Kapper

18212000-8 Slengkapper

18213000-5 Vindjakker

18220000-7 Værbestandige klær

18221000-4 Vanntette klær

18221100-5 Vanntette kapper

18221200-6 Anorakker

18221300-7 Regnfrakker

18222000-1 Bedriftsantrekk

18222100-2 Drakter og dresser

18222200-3 Ensembler
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18223000-8 Jakker og blazere

18223100-9 Blazere

18223200-0 Jakker

18224000-5 Klesartikler av overtrukkede eller impregnerte tekstilstoffer

18230000-0 Diverse yttertøy

18231000-7 Kjoler

18232000-4 Skjørt

18233000-1 Shorts/kortbukser

18234000-8 Bukser

18300000-2 Klesartikler

18310000-5 Undertøy og innertøy

18311000-2 Underkjoler

18312000-9 Underbukser

18313000-6 Dametruser

18314000-3 Badekåper

18320000-8 Skjorter og nattøy

18321000-5 Skjorter

18322000-2 Nattøy

18322100-3 Nattskjorter

18322200-4 Slåbroker

18322300-5 Pyjamaser

18322400-6 Undertrøyer

18322500-7 Nattkjoler

18323000-9 Brystholdere, korsetter, strømpeholdere og lignende produkter

18323100-0 Brystholdere

18323200-1 Korsetter

18323300-2 Strømpeholdere

18330000-1 T-skjorter

18400000-3 Spesialklær og tilbehør

18410000-6 Spesialklær

18411000-3 Barneklær

18412000-0 Sportstøy

18412100-1 Treningsdrakter

18412200-2 Sportsskjorter

18412300-3 Skidrakter

18412800-8 Badetøy

18420000-9 Tilbehør til klesartikler

18421000-6 Lommetørklær

18422000-3 Skjerf

18423000-0 Slips

18424000-7 Hansker

18425000-4 Belter, ikke av lær

18440000-5 Hodeplagg

18441000-2 Hatter

18443000-6 Hodeplagg og tilbehør

18443100-7 Pannebånd

18443200-8 Hodeplagg av metall
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18443300-9 Hodeplagg av tekstilmaterialer

18443310-2 Alpeluer/berets

18443320-5 Feltluer

18443330-8 Hetter

18443340-1 Skyggeluer

18443400-0 Hakereimer til hodeplagg

18443500-1 Visirer

18444000-3 Beskyttelseshodeplagg

18444100-4 Sikkerhetshodeplagg

18444110-7 Hjelmer

18444200-5 Sikkerhetshjelmer

18450000-8 Spenner

18451000-5 Knapper

18451100-6 Knappemner

18452000-2 Sikkerhetsnåler

18453000-9 Glidelåser

18500000-4 Klær av lær

18510000-7 Tilbehør til klær av lær

18511000-4 Lærhansker eller -vanter

18511100-5 Kjørehansker

18512000-1 Lærbelter og bandolærer

18512100-2 Belter

18512200-3 Bandolærer

18600000-5 Pels og pelsprodukter

18610000-8 Pelsprodukter

18611000-5 Pelsskinn

18612000-2 Pelsklær

18613000-9 Kunstige pelsprodukter

18620000-1 Pels

18700000-6 Brukte klær

19000000-6 Lær, lærvarer og fottøy

19100000-7 Lær

19110000-0 Semsket lær

19120000-3 Lær av storfe eller av dyr av hestefamilien

19130000-6 Lær av sau, geit eller svin

19131000-3 Lær av sau eller lam

19132000-0 Lær av geit eller geitekilling

19133000-7 Lær av svin

19140000-9 Lær av andre dyr, kunstlær og annet lær

19141000-6 Lær av andre dyr

19142000-3 Kunstlær

19143000-0 Lærimitasjoner

19144000-7 Lakklær

19150000-2 Avfall av lær, lærskre

19200000-8 Lærprodukter, reisegods og salmakerarbeider

19210000-1 Salmakerarbeider

19211000-8 Sadler
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19212000-5 Ridepisker

19213000-2 Pisker

19220000-4 Reisegods, vesker og tilsvarende

19221000-1 Kofferter

19222000-8 Håndvesker

19223000-5 Tasker og lommebøker

19223100-6 Tasker

19223200-7 Lommebøker

19224000-2 Store kofferter

19225000-9 Vannflaskeholdere og -hylstre

19225100-0 Vannflaskeholdere

19225200-1 Hylstre

19229000-7 Toalettvesker

19230000-7 Klokkereimer

19240000-0 Lærprodukter brukt i maskiner eller mekaniske redskaper

19300000-9 Fottøy

19310000-2 Fottøy unntatt sports- og beskyttelsesfottøy

19311000-9 Vanntett fottøy

19312000-6 Fottøy med deler av gummi eller plast

19312100-7 Sandaler med overdel av gummi eller plast

19312200-8 Gummistøvler

19312300-9 Vanlig fottøy med overdel av gummi eller plast

19312400-0 Badetøfler

19313000-3 Fottøy med overdel av lær

19313100-4 Sandaler

19313200-5 Tøfler

19313300-6 Vanlig fottøy

19314000-0 Fottøy med overdel av tekstilmaterialer

19315000-7 Støvler

19315100-8 Ankletter, ankelhøye sko

19315200-9 Støvletter

19315300-0 Knestøvler

19315400-1 Vadere

19316000-4 Kalosjer

19320000-5 Sportsfottøy

19321000-2 Skisko

19321100-3 Langrennssko

19322000-9 Joggesko

19323000-6 Fjellsko/fjellstøvler

19324000-3 Fotballsko

19330000-8 Beskyttelsesfottøy

19331000-5 Fottøy med innebygd tåbeskyttelse av metall

19332000-2 Spesialfottøy

19332100-3 Flygerfottøy

19340000-1 Deler til fottøy

19341000-8 Overdeler til fottøy

19342000-5 Såler
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19343000-2 Hæler

20000000-6 Trelast, varer av tre og kork, kurv- og flettverk

20100000-7 Trelast, saget

20110000-0 Jernbanesviller

20111000-7 Sviller av tre

20112000-4 Deler av sviller

20120000-3 Gruvetømmer

20130000-6 Bearbeidede bløte tresorter

20131000-3 Deler til inngjerding

20140000-9 Hardt tre

20150000-2 Parkett

20160000-5 Trevarer, bearbeidede eller behandlede

20161000-2 Tre, behandlet

20161100-3 Påler, behandlede

20170000-8 Sagspon

20200000-8 Tynne treplater og finerplater

20210000-1 Treplater

20211000-8 Kryssfiner

20212000-5 Laminert tre

20213000-2 Sponplater

20214000-9 Fiberplater

20215000-6 Treplater

20216000-3 Tynne finerplater

20220000-4 Komprimert tre

20300000-9 Bygningstømmer og snekkerartikler av tre

20310000-2 Bygningstømmer

20311000-9 Vinduer av tre

20311100-0 Vindusdører

20312000-6 Tredører

20313000-3 Parkettplater av tre

20320000-5 Snekkerartikler av tre

20321000-2 Ferdiglagde gjerdeplater

20322000-9 Taksperrer av tre

20323000-6 Trapper

20330000-8 Prefabrikkerte trebygninger

20400000-0 Containere av tre, paller, kasser og andre containere

20410000-3 Containere av tre

20411000-0 Tretønner

20411100-1 Treesker

20411200-2 Kabeltromler

20412000-7 Trekasser

20412100-8 Fat

20412200-9 Trekar

20413000-4 Trekasser

20420000-6 Trepaller

20421000-3 Pallebokser

20500000-1 Produkter av tre og kork
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20510000-4 Treprodukter og tilsvarende produkter

20511000-1 Verktøyhåndtak av tre

20512000-8 Verktøyholdere av tre

20513000-5 Verktøydeler av tre

20514000-2 Trerammer

20515000-9 Kister

20520000-7 Varer av kork, kurv- og flettverk

20521000-4 Kurvprodukter

20521100-5 Flettverk

20522000-1 Naturkork

20522100-2 Korkfliser

21000000-3 Diverse typer papirmasse, papir og papirvarer

21100000-4 Papirmasse, papir og papp

21110000-7 Papirmasse

21111000-4 Tremasse

21111100-5 Kjemisk tremasse

21120000-0 Papir og papp

21121000-7 Avispapir, håndlaget papir eller papp til grafisk bruk

21121100-8 Avispapir

21121200-9 Håndlaget papir eller papp

21121300-0 Lysfølsomt, varmefølsomt eller termografisk papir og papp

21121310-3 Lysfølsomt papir eller papp

21121320-6 Varmefølsomt papir eller papp

21121330-9 Termografisk papir eller papp

21122000-4 Toalettpapir, kraftliner og annet papir og papp

21122100-5 Flerlags papir og papp

21122200-6 Kraftliner

21124000-8 Bakepapir og andre papirvarer

21124100-9 Bakepapir

21124200-0 Kalkerpapir

21124300-1 Pergamyn, glatt papir

21124400-2 Gjennomsiktig eller gjennomskinnelig papir

21124500-3 Papir til kunst og kunsthåndverk

21124600-4 Tegnepapir

21124700-5 Kartpapir

21125000-5 Bearbeidet papir og papp

21125100-6 Sammensatt papir og papp

21125300-8 Skrivepapir

21125400-9 Trykkpapir

21125600-1 Selvkopierende eller annet kopipapir

21125610-4 Termografisk papir

21125690-8 Kopieringspapir og elektrografisk papir

21125691-5 Kopieringspapir

21125692-2 Elektrografisk papir

21126000-2 Avfall og rester av papir og papp

21200000-5 Papir- og papprodukter



22.2.2007 Nr. 9/119EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

21210000-8 Bølgepapir eller -papp

21211000-5 Beholdere av papir og papp

21211100-6 Kartonger, kasser eller esker

21211110-9 Papir- eller pappesker

21211120-2 Arkivkasser, brevkurver, oppbevaringskasser og lignende produkter

21211200-7 Papirsekker og papirposer

21211210-0 Papirsekker

21211220-3 Papirposer

21211230-6 Poser for reisesyke

21220000-1 Husholdnings- og sykehusartikler av papir

21221000-8 Toalettpapir, lommetørklær, håndklær og servietter

21221100-9 Toalettpapir

21221200-0 Papirlommetørklær

21221300-1 Papirhåndklær

21221400-2 Papirservietter

21222000-5 Hygiene- eller sykehusartikler av papir

21222100-6 Sanitærprodukter av papir

21222110-9 Damebind eller tamponger

21222120-2 Engangsbleier

21222121-9 Papirinnlegg (til tøybleier)

21222200-7 Sykehusartikler av papir

21222210-0 Papirkompresser

21222220-3 Steriliseringsposer eller -innpakninger av papir

21222300-8 Engangsprodukter av papir

21230000-4 Papirprodukter til kontor samt andre artikler

21231000-1 Karbonpapir, selvkopierende papir, papirduplikatorstensiler og karbonfritt papir

21231100-2 Karbonpapir, blåpapir

21231200-3 Selvkopierende papir

21231300-4 Selvkopierende papir uten karbon

21231400-5 Stensiler til papirduplikatorer

21232000-8 Konvolutter, lukkede brevkort og vanlige postkort

21232100-9 Lukkede brevkort

21232200-0 Vanlige postkort

21232300-1 Konvolutter

21233000-5 Preget eller perforert papir

21233100-6 Preget eller perforert trykkpapir

21233200-7 Preget eller perforert skrivepapir

21233600-1 Løpende papir til dataskrivere

21233610-4 Løpende formularer/skjemaer

21234000-2 Gummibelagt eller selvklebende papir

21234100-3 Selvklebende papir

21240000-7 Tapet og annen veggbekledning

21241000-4 Veggbekledning av papir eller papp

21241100-5 Tapet

21242000-1 Veggbekledning av tekstilmaterialer

21243000-8 Gulvbelegg av papir eller papp

21250000-0 Sigarettpapir og filterpapir



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/120 22.2.2007

CPV-kode Beskrivelse

21251000-7 Sigarettpapir

21252000-4 Filterpapir

22000000-0 Diverse typer trykksaker

22100000-1 Trykte bøker, brosjyrer og foldere

22110000-4 Trykte bøker

22111000-1 Skolebøker

22112000-8 Lærebøker

22113000-5 Bibliotekbøker

22114000-2 Ordbøker, kart, notehefter og andre bøker

22114100-3 Ordbøker

22114200-4 Atlaser

22114300-5 Kart

22114310-8 Matrikkelkart

22114311-5 Blåkopier, lyskopier

22114400-6 Trykte noter

22114500-7 Leksika

22120000-7 Publikasjoner

22121000-4 Tekniske publikasjoner

22130000-0 Telefonbøker, adressekalendrer

22140000-3 Foldere

22150000-6 Brosjyrer

22160000-9 Hefter

22200000-2 Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner

22210000-5 Aviser

22211000-2 Fagtidsskrifter

22212000-9 Tidsskrifter

22212100-0 Periodiske publikasjoner

22213000-6 Magasiner, ukeblader

22300000-3 Postkort, gratulasjonskort og andre trykksaker

22310000-6 Postkort

22312000-0 Bilder

22313000-7 Overføringsbilder

22314000-4 Mønstre

22315000-1 Fotografier

22320000-9 Gratulasjonskort

22321000-6 Julekort

22400000-4 Frimerker, sjekker, pengesedler, aksjebrev, reklametrykksaker, kataloger og håndbøker

22410000-7 Frimerker

22411000-4 Julefrimerker

22412000-1 Nye frimerker

22413000-8 Samlerfrimerker

22420000-0 Stempelpapir

22430000-3 Pengesedler

22440000-6 Sjekkblanketter

22450000-9 Trykksaker med sikkerhetstrykk

22451000-6 Pass



22.2.2007 Nr. 9/121EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

22452000-3 Postanvisninger

22460000-2 Reklametrykksaker, varekataloger og håndbøker

22461000-9 Varekataloger

22462000-6 Reklamemateriale

22470000-5 Håndbøker

22471000-2 Datamaskin-brukerhåndbøker

22472000-9 Brukerhåndbøker, instruksjonsbøker

22473000-6 Tekniske håndbøker

22500000-5 Trykkplater eller sylindere eller andre materialer til bruk for trykking

22510000-8 Offsetplater

22520000-1 Utstyr til tørretsning

22521000-8 Pregeutstyr

22800000-8 Protokoller, regnskapsbøker, samlepermer, blanketter og lignende trykksaker av papir eller 
papp

22810000-1 Protokoller av papir eller papp

22813000-2 Regnskapsbøker

22814000-9 Kvitteringsblokker

22815000-6 Notatbøker

22816000-3 Notisblokker

22817000-0 Dagbøker eller personlige planleggingskalendrer

22819000-4 Adressebøker

22820000-4 Blanketter

22821000-1 Stemmesedler

22822000-8 Forretningsblanketter

22822100-9 Løpende forretningsblanketter

22822200-0 Enkeltstående forretningsblanketter

22830000-7 Øvelsesbøker, kladdebøker

22832000-1 Øvelsespapir, kladdepapir

22840000-0 Presentasjonsmapper

22841000-7 Samlealbum

22841100-8 Frimerkehefter

22841200-9 Frimerkealbum

22850000-3 Samlepermer og tilbehør

22851000-0 Samlepermer

22852000-7 Dokumentomslag

22852100-8 Arkivomslag

22860000-6 Trykt kontormateriell, unntatt blanketter

22861000-3 Konvolutter

22861100-4 Konvolutter med vindu

22861200-5 Konvolutter uten vindu

22861300-6 Konvolutter til røntgenbilder

22862000-0 Notatpapir

22863000-7 Visittkort

22864000-4 Kort med påtrykt hilsen

22865000-1 Kuponger

22866000-8 Etiketter

22866100-9 Strekkodeetiketter
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22866200-0 Bagasjemerker, adresselapper

22867000-5 Lunsjkuponger

22868000-2 Skriveunderlag

22869000-9 Tidtabeller

22869100-0 Planleggingskalendrer for vegg

22869200-1 Kalendrer

22900000-9 Diverse trykksaker

22910000-2 Vektavgiftsoblater

22920000-5 Førerkort

22930000-8 ID-kort

22940000-1 Tillatelser

22950000-4 Adgangskort

22960000-7 Trykksaker etter bestilling

22980000-3 Billetter

22981000-0 Kjøresedler, -rekvisisjoner

23000000-7 Petroleumsprodukter og drivstoff

23100000-8 Raffinerte petroleumsprodukter

23110000-1 Lette oljer, mellomoljer og derivater

23111000-8 Bensin og flybensin

23111100-9 Flyparafin

23111110-2 Jetdrivstoff av parafin

23111200-0 Blyfri bensin

23111300-1 Blyholdig bensin

23112000-5 Sprit til spesielle formål

23112100-6 White spirit

23120000-4 Tungoljer samt derivater

23121000-1 Gassoljer

23121100-2 Dieselolje

23121200-3 Dieseldrivstoff

23122000-8 Brenselsoljer

23122100-9 Fyringsolje

23123000-5 Smøreoljer og smøremidler

23123100-6 Motoroljer

23123200-7 Kompressoroljer

23123300-8 Turbinoljer

23123400-9 Giroljer

23123500-0 Oljer til reduksjonsgir

23123600-1 Oljer til bruk i hydrauliske systemer og til andre formål

23123610-4 Væsker til hydraulisk bruk

23123620-7 Formslippoljer

23123630-0 Korrosjonshindrende oljer

23123640-3 El-isolerende oljer

23123650-6 Bremsevæsker

23123700-8 Hvitoljer og flytende parafin

23123710-1 Hvitoljer

23123720-4 Flytende parafin

23130000-7 Oljer og produkter av petroleum
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23132000-1 Lettolje

23133000-8 Olje av petroleum

23200000-9 Petroleumsgasser og andre gassformige hydrokarboner, unntatt naturgass

23210000-2 Propan og butan

23211000-9 Propangass

23211100-0 Flytende propangass

23212000-6 Butangass

23212100-7 Flytende butangass

23300000-0 Diverse petroleumsprodukter

23310000-3 Vaselin og voks

23311000-0 Vaselin

23312000-7 Parafinvoks

23313000-4 Petroleumsvoks

23320000-6 Restprodukter av petroleum

24000000-4 Kjemikalier, kjemiske produkter og kunstfiber

24100000-5 Kjemikalier

24110000-8 Gasser

24111000-5 Industrigasser

24111100-6 Hydrogen, argon, edelgasser, nitrogen og oksygen

24111120-2 Argon

24111130-5 Edelgasser

24111131-2 Helium

24111139-8 Neon

24111140-8 Gasser til medisinsk bruk

24111150-1 Hydrogen

24111160-4 Nitrogen

24111161-1 Flytende nitrogen

24111170-7 Oksygen

24111200-7 Uorganiske oksygenforbindelser

24111210-0 Karbondioksid

24111220-3 Nitrogenoksider

24111230-6 Gasslignende uorganiske oksygenforbindelser

24111300-8 Flytende og komprimert luft

24111310-1 Flytende luft

24111320-4 Komprimert luft

24120000-1 Fargestoffer og pigmenter

24121000-8 Oksider, peroksider og hydroksider

24121100-9 Sinkoksid og sinkperoksid, titanoksid, fargestoffer og pigmenter

24121110-2 Sinkoksid

24121120-5 Sinkperoksid

24121130-8 Titanoksid

24121200-0 Oksider og hydroksider av krom, mangan, magnesium, bly og kobber

24121210-3 Kromoksid

24121220-6 Manganoksid

24121230-9 Blyoksid

24121240-2 Kobberoksid

24121250-5 Magnesiumoksid



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/124 22.2.2007

CPV-kode Beskrivelse

24121260-8 Hydroksider til fargestoffer og pigmenter

24121261-5 Kromhydroksid

24121262-2 Manganhydroksid

24121263-9 Blyhydroksid

24121264-6 Kobberhydroksid

24121265-3 Magnesiumhydroksid

24121300-1 Kalsiumhydroksid

24122000-5 Garveekstrakter, fargestoffekstrakter, garvesyre og fargestoffer

24122100-6 Fargestoffekstrakter

24122200-7 Garvestoffekstrakter

24122300-8 Garvesyrer

24122400-9 Fargemidler

24122500-0 Garveprodukter

24130000-4 Uorganiske kjemiske grunnstoffer

24131000-1 Kjemiske stoffer, uorganiske syrer og forbindelser

24131100-2 Metalloider

24131110-5 Fosfider

24131120-8 Karbider

24131130-1 Hydrider

24131140-4 Nitrider

24131150-7 Azider

24131160-0 Silisider, silisiumforbindelser

24131170-3 Borider

24131180-6 Raffinert svovel

24131200-3 Halogen

24131300-4 Alkaliemetaller

24131310-7 Kvikksølv

24131400-5 Hydrogenklorid, uorganiske syrer, silisiumdioksid og svoveldioksid

24131410-8 Uorganiske syrer

24131411-5 Svovelsyre

24131420-1 Fosforsyre

24131430-4 Polyfosforsyrer

24131440-7 Heksafluorkiselsyre

24131450-0 Svoveldioksid

24131460-3 Silisiumdioksid

24131470-6 Hydrogenklorid

24131500-6 Hydroksider som basiske uorganiske kjemikalier

24131510-9 Metalloksider

24131511-6 Jernpyritter og jernoksider

24131520-2 Natriumhydroksid

24131521-9 Kaustisk soda

24131522-6 Natronlut

24131600-7 Svovelforbindelser

24131700-8 Svovel

24131800-9 Karbon

24131900-0 Klor

24132000-8 Metallhalogenater; hypokloritter, klorater og perklorater
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24132100-9 Metallhalogenater

24132110-2 Natriumheksafluorsilikat

24132120-5 Klorider

24132121-2 Aluminiumklorid

24132122-9 Jernklorid

24132123-6 Polyaluminiumklorid

24132130-8 Aluminiumklorhydrat

24132200-0 Hypokloritter og klorater

24132210-3 Natriumkloritt

24132220-6 Natriumhypokloritt

24133000-5 Sulfider, sulfater, nitrater, fosfater og karbonater

24133100-6 Sulfider, sulfitter og sulfater

24133110-9 Diverse sulfider

24133111-6 Hydrogensulfid

24133112-3 Polysulfider

24133120-2 Sulfater

24133121-9 Natriumtiosulfat

24133122-6 Jernsulfat

24133123-3 Aluminiumsulfat

24133124-0 Natriumsulfat

24133125-7 Jernsulfat

24133126-4 Kobbersulfat

24133200-7 Fosfinater, fosfonater, fosfater og polyfosfater

24133210-0 Natriumheksametafosfat

24133220-3 Fosfater

24133300-8 Karbonater

24133310-1 Natriumkarbonat

24133320-4 Natriumbikarbonat

24133400-9 Nitrater

24134000-2 Diverse metallsyresalter

24134100-3 Kaliumpermanganat

24134200-4 Oksometalliske syrsalter

24135000-9 Diverse uorganiske kjemikalier

24135100-0 Tungtvann, andre isotoper og forbindelser av disse

24135200-1 Cyanider, cyanidoksider, fulminater, cyanater, silikater, borater, perborater, salter av uorganiske 
syrer

24135210-4 Cyanider

24135220-7 Cyanidoksid

24135230-0 Fulminater

24135240-3 Cyanater

24135300-2 Hydrogenperoksid

24135400-3 Piezoelektrisk kvarts

24135500-4 Forbindelser av sjeldne jordmetaller

24135600-5 Silikater

24135610-8 Natriumsilikat

24135700-6 Borater og perborater

24136000-6 Destillert vann
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24137000-3 Syntetiske steiner

24137100-4 Syntetiske edelsteiner

24137200-5 Syntetiske halvedelsteiner

24140000-7 Basiske organiske kjemikalier

24141000-4 Hydrokarboner

24141100-5 Mettede hydrokarboner

24141110-8 Mettede asykliske hydrokarboner

24141111-5 Metan

24141112-2 Etylen

24141113-9 Propen

24141114-6 Buten

24141115-3 Acetylen

24141120-1 Mettede sykliske hydrokarboner

24141200-6 Umettede hydrokarboner

24141210-9 Umettede asykliske hydrokarboner

24141220-2 Umettede sykliske hydrokarboner

24141221-9 Benzen

24141222-6 Toluen

24141223-3 O-xylener

24141224-0 M-xylener

24141225-7 Styren

24141226-4 Etylbenzen

24141300-7 Andre halogenderivater av hydrokarboner

24141310-0 Tetrakloretylen

24141320-3 Karbontetraklorid

24142000-1 Alkoholer, fenoler, fenolalkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater; 
industrielle fettalkoholer

24142100-2 Industrielle fettalkoholer

24142200-3 Monohydriske alkoholer

24142210-6 Metanol

24142220-9 Etanol

24142300-4 Dioler, polyalkoholer og derivater

24142310-7 Etylenglykol

24142320-0 Alkoholderivater

24142400-5 Fenoler og fenolderivater

24142500-6 Alkohol

24142510-9 Etylalkohol

24143000-8 Industrielle monokarboksylfettsyrer

24143100-9 Sure oljer fra raffinering

24143200-0 Karboksylsyrer

24143210-3 Eddiksyre

24143220-6 Pereddiksyre

24143300-1 Umettede monokarboksylsyrer og -forbindelser

24143310-4 Estere av metakrylsyre

24143320-7 Akrylsyreestere

24143400-2 Aromatiske polykarboksylsyrer og karboksylsyrer

24144000-5 Organiske forbindelser med nitrogenholdige grupper
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24144100-6 Forbindelser med aminogrupper

24144200-7 Aminer med oksygenholdige grupper

24144300-8 Ureiner

24144400-9 Forbindelser med nitrogenholdige grupper

24145000-2 Organiske svovelforbindelser

24146000-9 Aldehyd, keton, organiske peroksider og etere

24146100-0 Forbindelser med aldehydholdige grupper

24146200-1 Forbindelser med keton- og kinonholdige grupper

24146300-2 Organiske peroksider

24146310-5 Etylenoksid

24146320-8 Etere

24147000-6 Diverse organiske kjemikalier

24147100-7 Vegetabilske derivater til farging

24147200-8 Trekull

24147300-9 Oljer og produkter framstilt ved destillasjon av steinkulltjære, bek og tjærebek ved høy 
temperatur

24147310-2 Steinkulltjære

24147311-9 Kreosot

24147320-5 Bek

24147330-8 Tjærebek

24147400-0 Harpiksprodukter

24147500-1 Avfallsslagg fra framstilling av tremasse

24150000-0 Gjødsel og nitrogenforbindelser

24151000-7 Nitrogenholdig gjødsel

24151100-8 Salpetersyre og salter

24151110-1 Natriumnitrat

24151200-9 Nitrersyrer

24151300-0 Ammoniakk

24151310-3 Flytende ammoniakk

24151320-6 Ammoniumklorid

24151330-9 Ammoniumsulfat

24152000-4 Fosforholdig gjødsel

24152100-5 Mineralsk fosforholdig gjødsel

24152200-6 Kjemisk fosforholdig gjødsel

24154000-8 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel

24158000-6 Diverse gjødsel

24160000-3 Basisplast, plast i primærform

24161000-0 Polymerer av etylen i primærform

24162000-7 Polymerer av propylen i primærform

24163000-4 Polymerer av styren i primærform

24164000-1 Polymerer i vinyl i primærform

24164100-2 Polymerer av vinylacetat i primærform

24164200-3 Polymerer av akryl i primærform

24165000-8 Polyestere i primærform

24166000-5 Polyamider i primærform

24167000-2 Ureaharpikser i primærform

24168000-9 Aminoharpikser i primærform
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24169000-6 Silikoner i primærform

24170000-6 Syntetisk gummi

24180000-9 Enzymer

24200000-6 Landbrukskjemiske produkter

24210000-9 Plantevernmidler

24220000-2 Insektmidler

24230000-5 Ugressmidler

24240000-8 Vekstregulerende midler

24250000-1 Desinfeksjonsmidler

24260000-4 Rottegift

24270000-7 Soppdrepende midler

24300000-7 Maling, lakk, trykkfarge og mastiks

24310000-0 Malinger

24311000-7 Veimaling

24312000-4 Kunstnerfarger

24312100-5 Emaljer og lasur

24312200-6 Olje- og vannbaserte malinger

24312210-9 Oljemalinger

24312220-2 Vannbaserte malinger

24312300-7 Farger til undervisningsbruk

24312310-0 Fargeesker

24312320-3 Plakatfarger

24312400-8 Tilbehør til utsmykning

24320000-3 Lakk

24330000-6 Blekk

24331000-3 Trykkfarger

24331100-4 Dyptrykksfarger

24331200-5 Tusj

24340000-9 Mastiks, sparkelmasse og kitt

24341000-6 Mastiks

24342000-3 Sparkelmasse

24343000-0 Kitt

24344000-7 Injiseringsmørtel, puss

24350000-2 Løsningsmidler

24351000-9 Malings- og lakkfjerner

24352000-6 Fortynningsmiddel

24400000-8 Legemidler

24410000-1 Legemidler til fordøyelsessystemet og stoffskiftet

24411000-8 Legemidler mot syrerelaterte forstyrrelser

24412000-5 Legemidler mot funksjonelle fordøyelsesforstyrrelser

24413000-2 Avføringsmidler

24414000-9 Midler mot diaré, tarmbetennelser og tarminfeksjoner

24415000-6 Legemidler mot diabetes

24415100-7 Insulin

24416000-3 Vitaminer

24416100-4 Provitaminer

24417000-0 Mineraltilskudd
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24420000-4 Legemidler til blod, bloddannende organer og hjerte-/karsystemet

24421000-1 Legemidler til blod og bloddannende organer

24421100-2 Antikoagulerende midler

24421200-3 Hemostatika

24421300-4 Preparater mot anemi

24421400-5 Bloderstatninger og infusjonsløsninger

24422000-8 Legemidler for hjerte-/karsystemet

24422100-9 Legemidler mot hjertesykdommer

24422200-0 Blodtrykkssenkende midler

24422300-1 Vanndrivende midler

24422400-2 Årebeskyttende midler

24422500-3 Utvortes midler mot hemoroider

24422600-4 Betablokkerende midler

24422700-5 Kalsiumblokkerende midler

24422800-6 Midler som påvirker renin-angiotensinsystemet

24430000-7 Dermatologiske legemidler og legemidler for muskel-/skjelettsystemet

24431000-4 Dermatologiske legemidler

24431100-5 Antimykotika til dermatologisk bruk

24431110-8 Salisylsyrer

24431200-6 Hudoppmykende og hudbeskyttende midler

24431300-7 Midler mot psoriasis

24431400-8 Antibiotika og kjemoterapeutika til dermatologisk bruk

24431500-9 Kortikosteroider til dermatologisk bruk og dermatologiske preparater

24431600-0 Antiseptiske og desinfiserende midler

24431700-1 Midler mot akne

24432000-1 Legemidler for muskel-/skjelettsystemet

24432100-2 Midler mot betennelser og reumatisme

24432200-3 Muskelavslappende midler

24432300-4 Preparater mot gikt

24440000-0 Legemidler for urogenitalsystemet samt hormoner

24441000-7 Legemidler for urogenitalsystemet samt kjønnshormoner

24441100-8 Anti-infektiva og antiseptiske midler til gynekologisk bruk

24441200-9 Andre midler til gynekologisk bruk

24441300-0 Kjønnshormoner og midler som påvirker kjønnsorganene

24441400-1 Svangerskapsforebyggende midler

24441410-4 Orale svangerskapsforebyggende midler

24441420-7 Kjemiske svangerskapsforebyggende midler

24442000-4 Systemiske hormonpreparater, unntatt kjønnshormoner

24442100-5 Hypofyse- og hypotalamushormoner samt erstatningsmidler

24442200-6 Kortikosteroider til systemisk bruk

24442300-7 Legemidler til behandling av skjoldbruskkjertelen

24450000-3 Generelle anti-infektiva til systemisk bruk, vaksiner, antineoplastiske og immunmodulerende 
midler

24451000-0 Generelle anti-infektiva til systematisk bruk samt vaksiner

24451100-1 Antibakterielle midler til systemisk bruk

24451200-2 Antimykotika til systemisk bruk

24451300-3 Midler mot mykobakterier
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24451400-4 Antivirusmidler til systemisk bruk

24451500-5 Immunserum og immunglobuliner

24451510-8 Antiserum

24451520-1 Immunglobuliner

24451600-6 Vaksiner

24451610-9 Vaksiner mot difteri, kikhoste og tetanus

24451620-2 Vaksiner mot difteri og tetanus

24451630-5 BCG-vaksiner (tørkede)

24451640-8 Vaksiner mot meslinger, kusma og røde hunder

24451650-1 Tyfusvaksine

24451660-4 Influensavaksiner

24451670-7 Poliovaksiner

24451680-0 Hepatitt B-vaksiner

24451690-3 Vaksiner til veterinær bruk

24452000-7 Antineoplastiske og immunmodulerende midler

24452100-8 Antineoplastiske midler

24452200-9 Legemidler til endokrin behandling

24452300-0 Midler til immunsuppresjon

24460000-6 Legemidler for nervesystemet og sanseorganene

24461000-3 Legemidler for nervesystemet

24461100-4 Bedøvelsesmidler

24461200-5 Smertestillende midler

24461300-6 Midler mot epilepsi

24461400-7 Legemidler mot Parkinsons sykdom

24461500-8 Psykoleptiske midler

24461600-9 Psykoanaleptiske midler

24461700-0 Andre legemidler for nervesystemet

24462000-0 Legemidler for sanseorganene

24462100-1 Oftalmologiske midler

24470000-9 Legemidler for åndedrettsorganene

24473000-6 Legemidler mot obstruktive luftveissykdommer

24474000-3 Preparater mot hoste og forkjølelse

24475000-0 Antihistaminer til systemisk bruk

24490000-5 Diverse legemidler

24491000-2 Parasittmidler, insektsmidler og repellenter

24491100-3 Antiprotozoiske midler

24491200-4 Anthelmintika

24491300-5 Midler mot ektoparasitter, herunder skabbmidler, insektsmidler og repellenter

24492000-9 Medisinske løsninger

24492100-0 Infusjonsløsninger

24492200-1 Parenterale næringsprodukter

24492210-4 Parenterale næringsløsninger

24492300-2 Enterale næringsmidler

24492400-3 Perfusjonsløsninger

24492500-4 Injeksjonsløsninger

24492510-7 Intravenøse væsker

24492600-5 Galeniske løsninger
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24492700-6 Glukoseløsninger

24492800-7 Dialyseløsninger

24493000-6 Andre terapeutiske produkter

24493100-7 Toksiner

24493200-8 Nikotinerstatninger

24494000-3 Diagnostiske midler

24495000-0 Alle andre ikke-terapeutiske produkter

24496000-7 Reagenser og kontrastmidler

24496100-8 Reagenser til blodtypebestemmelse

24496200-9 Reagenser til blodprøver

24496300-0 Kjemiske reagenser

24496400-1 Isotopreagenser

24496500-2 Laboratoriereagenser

24496600-3 Reagenser til elektroforese

24496700-4 Urologiske reagenser

24496800-5 Kontrastmidler til røntgenundersøkelse

24497000-4 Medisinske preparater, unntatt forbruksvarer til tannpleie

24497100-5 Tarmskyllingsmidler (klystér)

24497110-8 Beinoppbygningssement

24498000-1 Kliniske produkter

24498100-2 Mikrobiologiske kulturer

24498200-3 Kjertler og kjertelekstrakter

24498300-4 Pektinsubstanser

24500000-9 Glyserol, såper, rengjørings-, rense- og poleringsmidler, parfyme- og toalettartikler

24510000-2 Glyserol

24511000-9 Duftpreparater og voks

24511100-0 Preparater til parfymering eller deodorisering av rom

24511300-2 Pusse- og polermidler

24511310-5 Bonevoks

24511320-8 Skosverte

24511330-1 Poleringsmidler med voks

24511340-4 Feiemidler

24511350-7 Tetningsmidler

24511400-3 Skuremidler og skurepulver

24512000-6 Organiske overflateaktive stoffer

24513000-3 Rengjøringsmidler

24513100-4 Såpe

24513200-5 Vaskemidler

24513210-8 Olje- og fettløsningsmiddel

24513290-2 Vask, oppvask- og rengjøringsmidler

24513291-9 Maskinoppvaskmidler

24513292-6 Avfettingsmidler

24513293-3 Fettløselige stoffer

24513294-0 Rengjøringspreparater

24513295-7 Skyllemidler

24520000-5 Parfymer og toalettartikler
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24521000-2 Toalettartikler

24521100-3 Eau de toilette

24521110-6 Deodoranter

24521120-9 Antiperspiranter (svettehemmende midler)

24521200-4 Kosmetikk

24521300-5 Manikyr- og pedikyrprodukter

24521400-6 Skjønnhetsprodukter

24521500-7 Hudpleieprodukter

24521600-8 Sjampoer

24521700-9 Hårprodukter

24521800-0 Munn- eller tannhygieneprodukter

24521900-1 Barberingsprodukter

24600000-0 Sprengstoffer og finere kjemiske produkter

24610000-3 Fabrikkerte sprengstoffer

24611000-0 Krutt

24611100-1 Propergoldrivstoffer (faste drivstoffer)

24612000-7 Diverse sprengstoffer

24612100-8 Dynamitt

24612200-9 TNT (trinitroglyserin)

24612300-0 Nitroglyserin

24613000-4 Signalraketter, regnraketter, tåkesignaler og pyrotekniske artikler

24613100-5 Skremmeskuddpatroner

24613200-6 Fyrverkeri

24615000-8 Lunter, sprengkapsler, tennsatser og elektriske detonatorer

24620000-6 Lim

24621000-3 Gelatin

24621200-5 Bindemidler

24630000-9 Eteriske oljer

24640000-2 Fotokjemikalier

24641000-9 Fotografiske plater og film

24641200-1 Emulsjoner til fotografisk bruk

24641210-4 Framkallingsvæsker til fotografisk bruk

24641220-7 Fiksermidler til fotografisk bruk

24641230-0 Framkallingsvæsker til røntgenfilm

24641240-3 Fiksermidler til røntgenfilm

24641250-6 Vekstmedium

24641260-9 Bildeforsterkere

24650000-5 Uinnspilte medier

24660000-8 Særlige kjemiske preparater

24661000-5 Fett og smøremidler

24661100-6 Smøremidler

24661110-9 Boreslam

24661120-2 Silikonfett

24661130-5 Borevæsker

24661200-7 Oljetilsetninger

24661210-0 Brannslokkingspulver

24661220-3 Brannslokkingsmidler
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24661230-6 Drivmidler til brannslokkere

24661300-8 Hydraulikkvæsker

24661310-1 Avisingsmidler

24661311-8 Frostbeskyttelsesmidler

24661400-9 Kjemisk modifiserte fettstoffer og oljer

24662000-2 Modellermasse

24662100-3 Dentalvoks

24663000-9 Etterbehandlingsmidler

24664000-6 Aktivt kull

24664100-7 Nytt aktivt kull

24664200-8 Regenerert aktivt kull

24665000-3 Kjemiske toaletter

24666000-0 Peptoner og proteinstoffer

24667000-7 Kjemiske tilsetninger

24667100-8 Ferdige bindemidler til støpeformer eller støpekjerner

24667200-9 Tilsetninger til sement, mørtel eller betong

24668000-4 Kjemiske stoffer til olje- og gassindustrien

24668100-5 Kjemikalier til bruk i borehuller

24668200-6 Flokkulleringsmidler

24668300-7 Slamkjemikalier

24668400-8 Geléampuller til forlading av sprengemner

24669000-1 Aerosoler og kjemikalier i skiveform

24669100-2 Aerosoler

24669200-3 Kjemiske grunnstoffer i skiveform

24700000-1 Kunstig framstilte fibrer

24710000-4 Syntetiske fibrer

24711000-1 Syntetisk fiberkabel

24712000-8 Høystyrkegarn

24713000-5 Enkeltrådet teksturgarn

24714000-2 Syntetisk monofilament

24720000-7 Kunstfibrer

24721000-4 Syntetiske stabelfibrer

24722000-1 Polypropylen

24723000-8 Teksturgarn av kunstfiber

24800000-2 Diverse kjemiske produkter

24810000-5 Kjølevæsker

24820000-8 Kjemikalier til vannbehandling

24830000-1 Korrosjonshindrende produkter

25000000-1 Gummi-, plast- og folieprodukter

25100000-2 Gummiprodukter

25110000-5 Dekk og lignende produkter

25111000-2 Dekk

25111100-3 Dekk til biler

25111200-4 Dekk til motorsykler

25111300-5 Ekstra kraftige dekk

25111310-8 Dekk til lastebiler

25111320-1 Dekk til busser
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25111330-4 Dekk til fly

25111400-6 Dekk til landbrukskjøretøyer

25111500-7 Slanger, dekkbaner og dekkinnlegg av gummi

25111510-0 Dekkinnlegg

25111520-3 Slanger

25111530-6 Dekkbaner, slitebaner for dekk

25111600-8 Dekk til rullestoler

25111700-9 Brukte dekk

25111710-2 Støtfangere

25111800-0 Regummierte dekk

25111900-1 Dekk til sykler

25120000-8 Ikke-vulkaniserte og vulkaniserte gummiprodukter

25121000-5 Ikke-vulkaniserte gummiprodukter

25122000-2 Vulkaniserte gummiprodukter

25122100-3 Rør, ledninger og slanger av vulkanisert gummi

25122110-6 Boreslanger

25122120-9 Bøyelige stigerør

25122130-2 Gummirør

25122200-4 Transportbånd, drivreimer, reimer av vulkanisert gummi

25122210-7 Ventilatorreimer av gummi

25122220-0 Pakninger

25122230-3 Transportbånd av gummi

25122240-6 Drivreimer av gummi

25122300-5 Hygieniske eller farmasøytiske produkter av vulkanisert gummi

25122310-8 Hygieniske produkter

25122320-1 Farmasøytiske produkter

25122340-7 Flaskesmokker, brystvortebeskyttere o.l. produkter til spedbarn

25122400-6 Gulvbelegg og matter av vulkanisert gummi

25122410-9 Gulvbelegg av vulkanisert gummi

25122420-2 Matter av vulkanisert gummi

25122421-9 Gymnastikkmatter

25122500-7 Vulkanisert gummi i forskjellige former

25122510-0 Elastiske ringer

25122520-3 Gummipakninger

25122530-6 Gummibånd

25122540-9 Gummistempler

25122550-2 Tetningsmasser

25130000-1 Gummibelagte tekstilstoffer

25131000-8 Dekkordstoff

25132000-5 Gummibelagt tekstilteip

25140000-4 Regenerert gummi

25150000-7 Gummiavfall

25160000-0 Medisinske produkter av gummi

25161000-7 Tilbehør til gummibekledning

25161100-8 Gummihansker

25161200-9 Engangshansker

25162000-4 Gummibekledning



22.2.2007 Nr. 9/135EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

25170000-3 Produkter av hardgummi

25171000-0 Hygieneprodukter eller farmasøytiske produkter

25172000-7 Gummifliser

25174000-1 Gummipolstring

25200000-3 Plastprodukter

25210000-6 Plater, ark, rør og slanger samt profiler av plast

25211000-3 Monofilament av plast

25211100-4 El-ledningsrør av plast

25211200-5 Stenger av plast

25211300-6 Pinner av plast

25212000-0 Rør, rørledninger og slanger

25212100-1 Rør av plast

25212110-4 Bøyelige rør av plast

25212120-7 Bøyelige rør av PVC

25212200-2 Rørledninger av plast

25212210-5 Bøyelige rørledninger av plast

25212220-8 Bøyelige rørledninger av PVC

25212300-3 Slanger av plast

25212310-6 Bøyelige slanger av plast

25212320-9 Bøyelige slanger av PVC

25212400-4 Plastmuffer

25212500-5 Plast- eller PVC-armaturer til rørledninger og slanger

25212510-8 Plastarmatur til rør (rørdeler, beslag)

25212520-1 PVC-armatur til rør

25212530-4 Plastarmatur til rørledninger

25212540-7 PVC-armatur til rørledninger

25212550-0 Plastarmatur til slanger

25212560-3 PVC-armatur til slanger

25212600-6 Ubehandlede PVC-deler

25212610-9 Ubehandlede PVC-rammer

25212620-2 Ubehandlede PVC-rørledninger

25212630-5 Ubehandlede PVC-rør

25212700-7 PVC-skum

25213000-7 Plater, ark, film, folie og strimler av plast

25213100-8 Plastfilm

25213200-9 Plastfolie

25213300-0 Krympefolie

25213400-1 Strimler av plast

25213500-2 Ark av plast

25213600-3 Plastplater

25220000-9 Emballasje av plast

25221000-6 Sekker og poser av polyetylen

25221100-7 Avfallssekker og -poser av polyetylen

25221200-8 Poser av polyetylen, til medisinske formål

25221210-1 Blodposer

25221220-4 Plasmaposer

25221230-7 Urinposer
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25221300-9 Oppbevaringsposer av polyetylen

25221310-2 Fôrede konvolutter

25222000-3 Sekker og poser av plast

25222100-4 Avfallssekker av plast

25222200-5 Plastposer til medisinske formål

25223000-0 Beholdere av hard plast

25223100-1 Kasser av plast

25223110-4 Flaskekasser av plast

25223200-2 Pakkekasser av plast

25223300-3 Avfallsbeholdere av plast

25223310-6 Tønner av plast

25224000-7 Ballonger, flasker og kolber av plast

25225000-4 Spoler eller sneller av plast

25226000-1 Propper, lokk og kapsler av plast

25226100-2 Plastpropper

25226200-3 Plastlokk

25226300-4 Plastkapsler

25227000-8 Polystyrenprodukter

25227100-9 Polystyrenfolie

25227200-0 Polystyrenplater

25230000-2 Bygningsartikler av plast

25231000-9 Gulvbelegg-, vegg- og himlingbekledningsmaterialer av plast

25232000-6 Sanitærartikler av plast

25232100-7 Badekar, dusjkar eller håndvasker av plast

25232110-0 Badekar av plast

25232120-3 Dusjkar av plast

25232130-6 Håndvasker av plast

25232200-8 Klosettseter og -lokk av plast

25232300-9 Toalettskåler av plast

25232400-0 Bideer av plast

25233000-3 Beholdere, tanker og kar av plast

25233100-4 Plastbeholdere

25233200-5 Plasttanker

25233300-6 Plastkar

25234000-0 Dører, vinduer, rammer, terskler, skodder og persienner/rullegardiner av plast

25234100-1 Vinduer av plast

25234110-4 Vindusrammer av plast

25234200-2 Dører av plast

25234210-5 Dørkarmer av plast

25234300-3 Dørterskler av plast

25234400-4 Skodder og persienner/rullegardiner av plast

25234410-7 Skodder av plast

25234420-0 Persienner/rullegardiner av plast

25235000-7 Prefabrikkerte bygninger av plast

25236000-4 Kumlokk eller tilsvarende deksler av plast

25237000-1 Hus eller kabinetter av plast

25237100-2 Måleskap av plast
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25237200-3 Plastbekledning

25240000-5 Diverse plastprodukter

25241000-2 Selvklebende teip, strimler og figurer av plast

25241100-3 Selvklebende teip av plast

25241110-6 Klebende teip

25241120-9 Reflekterende teip

25241200-4 Selvklebende strimler av plast

25241300-5 Selvklebende figurer av plast

25241310-8 Klebende etiketter

25242000-9 Selvklebende plater, ark, film og folie av plast

25242100-0 Selvklebende plater av plast

25242200-1 Selvklebende ark av plast

25242300-2 Selvklebende plastfilm

25242400-3 Selvklebende plastfolie

25243000-6 Servise, kjøkkenutstyr, husholdnings- og toalettartikler av plast

25243100-7 Servise og kjøkkenutstyr av plast

25243110-0 Plastbestikk

25243120-3 Oppbevaringsbokser for mat

25243130-6 Skåler

25243140-9 Oppvaskstativer av plast

25243200-8 Svamper

25243300-9 Husholdnings- eller toalettartikler av plast

25243310-2 Bøtter av plast

25243320-5 Søppelbøtter av plast

25243330-8 Feiebrett av plast

25244000-3 Plastdeler til lamper, lysarmaturer og navneplater

25244100-4 Navneplater og skilt av plast

25244110-7 Navneplater av plast

25244120-0 Skilt av plast

25244121-7 Politiskilt

25244200-5 Veiutstyr av plast

25244210-8 Deler til veiutstyr av plast

25244220-1 Reflekterende knotter til veimerking

25244230-4 Reflekterende perler for vei

25244300-6 Lysarmaturer av plast

25244310-9 Deler til lysarmaturer av plast

25245000-0 Hodeplagg av gummi eller plast

25245100-1 Styrthjelmer

25245200-2 Hatter av gummi eller plast

25246000-7 El-isoleringsdeler av plast

25247000-4 Kontor- eller skolemateriell av plast

25247100-5 Kontormateriell av plast

25247110-8 Ringpermer

25247120-1 Binders

25247200-6 Skolemateriell av plast

25247210-9 Tegneutstyr av plast

25247220-2 Skriveredskaper av plast
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25247230-5 Linjaler

25248000-1 Plastbeslag til møbler

25248100-2 Filterelementer av plast

25248200-3 Plastkomponenter

25248210-6 Deler til inngjerding, av plast

25248220-9 Markeringskjegler av plast

25248230-2 Deler til avsperring, av plast

25248240-5 Markører av plast

25249000-8 Klesartikler av plast

25249100-9 Hansker av plast

25250000-8 Magnetkort

25251000-5 Kredittkort

25252000-2 Smartkort

25253000-9 Betalingskort eller debetkort

25253100-0 Bensinkort

25260000-1 Lydopptak, lydinnspillinger

25261000-8 Grammofonplater

25262000-5 Musikkassetter

25263000-2 CD-plater

25270000-4 Harpikser

25271000-1 Epoksyharpiks

25271100-2 Rørledninger av epoksyharpiks

25300000-4 Filmprodukter

25310000-7 Radiologifilm

25311000-4 Røntgenfilm

25312000-1 Diazofilm

25320000-0 Kinofilm

25321000-7 Fotografisk film

25321100-8 Polaroidfilm

25330000-3 Videofilm

25331000-0 Videokassetter

25332000-7 Videobånd

26000000-8 Ikke-metallholdige mineralprodukter

26100000-9 Glass og glassprodukter

26110000-2 Glass

26111000-9 Maskinglass

26111100-0 Ubearbeidet glass

26111200-1 Flyteglass

26111300-2 Glass til kledningsvegger

26120000-5 Plateglass

26121000-2 Formet plateglass

26121200-4 Sikkerhetsglass

26121300-5 Glasspeil

26121400-6 Isolerglass

26130000-8 Artikler av hult glass

26131000-5 Flasker, krukker, ampuller og beholdere av glass

26131100-6 Glassflasker



22.2.2007 Nr. 9/139EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

26131200-7 Glasskrukker

26131300-8 Glassampuller, små flasker

26131400-9 Glassbeholdere

26132000-2 Drikkeglass

26133000-9 Glasstøy

26133100-0 Servise av glass

26133110-3 Karafler

26133200-1 Gjenstander av glasskeramikk til bord- og kjøkkenbruk

26133300-2 Herdet glasstøy

26133400-3 Keramisk glasstøy

26134000-6 Glasskolber til vakuumbeholdere

26134100-7 Glasskolber til termoflasker

26140000-1 Glassfiber

26141000-8 Glassfiberprodukter

26141100-9 Glassfibermatter

26141200-0 Glassfibervev

26141300-1 Glassfiberduk

26150000-4 Bearbeidet glasstøy

26151000-1 Halvfabrikater av glass

26151100-2 Kuler, stenger eller rør av glass

26151110-5 Glasskuler

26151120-8 Glasstenger

26151130-1 Glassrør

26151140-4 Kupler

26151200-3 Brostein, blokker, murstein eller fliser av støpt glass

26152000-8 Teknisk glass

26152100-9 Glasskolber og katodestrålerør

26152110-2 Glasskolber

26152120-5 Katodestrålerør

26152200-0 Glass til ur, armbåndsur eller briller

26152210-3 Glass til ur

26152220-6 Glass til armbåndsur

26152230-9 Glass til briller

26152300-1 Laboratorieprodukter samt hygieniske eller farmasøytiske produkter av glass

26152320-7 Hygieniske produkter av glass

26152330-0 Laboratorieprodukter av glass

26152331-7 Petriskåler

26152339-3 Reagensrør

26152340-3 Glass til farmasøytisk bruk

26152350-6 Glassampuller

26152400-2 Deler av glass til lamper og lysarmaturer, skilt og navneplater

26152410-5 Signalutstyr av glass

26152411-2 Navneplater av glass

26152412-9 Skilt av glass

26152420-8 Glassdeler til gatebelysning

26152430-1 Glassdeler til lamper

26152490-9 Glass til veiutstyr
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26152500-3 El-isolatorer av glass

26152600-4 Optiske deler av glass

26152700-5 Glassperler

26200000-0 Ikke-ildfaste og ildfaste keramiske produkter

26210000-3 Husholdningsartikler av keramikk

26211000-0 Servise, kjøkkenartikler, husholdningsartikler og toalettartikler av porselen

26211100-1 Servise av porselen

26211110-4 Porselenstallerkener

26211120-7 Porselensskåler

26211130-0 Kopper og tefat av porselen

26211200-2 Kjøkkenartikler av porselen

26211300-3 Blomstervaser av porselen

26211400-4 Toalettartikler av porselen

26211500-5 Husholdningsartikler av porselen

26212000-7 Servise, kjøkkenartikler, husholdningsartikler og toalettartikler av keramikk (ikke porselen)

26212100-8 Servise av keramikk

26212110-1 Tallerkener

26212120-4 Skåler

26212130-7 Kopper og tefat av keramikk

26212200-9 Kjøkkentøy av keramikk

26212300-0 Blomstervaser

26213000-4 Prydgjenstander av keramikk

26214000-1 Fast tilbehør av sanitærkeramikk til husholdningsbruk

26214100-2 Kjøkken- og håndvasker

26214110-5 Kjøkkenvasker

26214120-8 Håndvasker

26214200-3 Badekar

26214300-4 Klosettskåler og cisterner

26214310-7 Klosettskåler

26214320-0 Cisterner

26214400-5 Bideer

26214500-6 Urinaler

26230000-9 Isolatorer og isoleringsdeler, av keramikk

26231000-6 Isolatorer av keramikk

26232000-3 Isoleringsdeler av keramikk

26240000-2 Keramiske artikler til teknisk bruk

26241000-9 Porselensartikler til laboratoriebruk, kjemisk eller teknisk bruk

26241100-0 Porselensartikler til laboratoriebruk

26241200-1 Porselensartikler til teknisk bruk

26241300-2 Porselensartikler til kjemisk bruk

26250000-5 Diverse keramiske artikler

26251000-2 Keramiske artikler for landbruk, hagebruk, transport, emballering

26251100-3 Keramiske artikler til bruk innenfor landbruk

26251200-4 Keramiske artikler til bruk innenfor hagebruk

26251300-5 Keramiske artikler til transport eller emballering av varer

26252000-9 Ikke-bygningsmessige keramiske artikler
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26260000-8 Ildfaste produkter av keramikk

26261000-5 Keramikkfliser

26262000-2 Keramikkblokker

26263000-9 Ildfast sement, mørtel og betong

26263100-0 Ildfast sement

26263200-1 Ildfast mørtel

26263300-2 Ildfast betong

26264000-6 Keramikkheller

26900000-7 Diverse ikke-metallholdige mineralprodukter

26910000-0 Slipeprodukter

26911000-7 Møllesteiner, slipesteiner og slipeskiver

26911100-8 Møllesteiner

26911200-9 Slipesteiner

26911300-0 Slipeskiver

26912000-4 Slipemidler som pulver eller korn

26913000-1 Kunstig korund (aluminiumoksid)

26914000-8 Kunstig grafitt

27000000-5 Råmetaller og tilknyttede produkter

27100000-6 Råmetaller

27110000-9 Råjern og råstål

27111000-6 Råjern

27112000-3 Produkter av ferromangan

27113000-0 Jernholdige produkter

27114000-7 Jern

27114100-8 Blokker av jern

27115000-4 Stål

27120000-2 Blokker av legert stål

27130000-5 Produkter av kullstål

27131000-2 Ledningsrør av karbonstål

27132000-9 Rør av karbonstål

27133000-6 Karbonbørster

27140000-8 Staver og stenger

27141000-5 Staver og stenger, varmvalsede

27150000-1 Byggematerialer til jernbanespor

27151000-8 Byggematerialer til jernbanespor av jern eller stål

27151100-9 Byggematerialer av jern til jernbaner

27151200-0 Bygningsmaterialer av stål til jernbaner

27152000-5 Skinner av jern eller stål

27152100-6 Jernskinner

27152200-7 Stålskinner

27152300-8 Varmvalsede materialer til jernbaner

27152310-1 Valsede lasker og fundamentplater

27152320-4 Tvangsskinner

27152330-7 Sviller og tverrdragere (syller)

27190000-3 Slagg, avfall, skrap og skrot av jern

27191000-0 Blokker av smeltet jernskrot

27200000-7 Rør
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27210000-0 Rør og rørarmatur av jern

27211000-7 Rør, rørledninger og hule profiler

27211100-8 Rørledninger og rør av jern

27212000-4 Diverse rørarmaturer

27212100-5 Koplinger

27212110-8 Flenstilpasninger

27212200-6 Reparasjonstvinger og krager

27212300-7 Rørbøyninger, T-rør og rørarmatur

27220000-3 Rør og rørarmatur av stål

27221000-0 Hule profiler

27222000-7 Rørarmatur

27222100-8 Flenser

27222200-9 Rørarmatur med gjenger

27222300-0 Rørarmatur som ikke er støpt

27222400-1 Sveisede rørknær og rørbend

27222500-2 Sveisede armaturer

27300000-8 Jern- og stålprodukter

27310000-1 Kaldtrukne produkter

27311000-8 Staver og stenger av legert stål

27312000-5 Vinkeljern, former og profiler av legert stål

27313000-2 Produkter av rustfritt stål

27320000-4 Kaldvalsede produkter

27321000-1 Flatvalsede produkter

27321100-2 Flatvalsede produkter av jern

27321200-3 Flatvalsede produkter av stål

27330000-7 Falsede produkter

27331000-4 Falsede produkter av stål

27331100-5 Vinkeljern, formstykker og profiler

27331110-8 El-ledningskanaler, ikke-rørformede

27332000-1 Falsede produkter av jern

27340000-0 Metalltråd og diverse produkter

27341000-7 Metalltråd

27341100-8 Ståltråd

27341200-9 Legert metalltråd

27350000-3 Jernlegeringer

27351000-0 Jernlegeringer, ikke omfattet av EKSF

27351100-1 Jernmangan

27351200-2 Jernkrom

27351300-3 Jernnikkel

27353000-4 Granulater og pulver av jern eller stål

27354000-1 Halvfabrikater

27354100-2 Halvfabrikater av jern

27354200-3 Halvfabrikater av stål

27354210-6 Halvfabrikater av rustfritt stål

27355000-8 Produkter av smijern

27356000-5 Bygningsmaterialer til jernbanespor

27356100-6 Sveisede vinkeljern, formstykker og profiler til jernbaner, av jern eller stål
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27356200-7 Bygningsmaterialer til jernbanespor av jern eller stål

27356210-0 Strømførende skinner

27356220-3 Brytere, skinnekryss, punktstenger og kryssende deler

27356230-6 Skinnelasker og fundamentplater

27356240-9 Klemplater, underlag og sviller

27356250-2 Armeringsstoler, avstandsklosser og kiler

27400000-9 Edle metaller og dublé

27410000-2 Edle metaller

27411000-9 Ubearbeidede halvedle produkter

27411100-0 Sølv, ubearbeidet eller som pulver

27411110-3 Sølvpulver

27411120-6 Ubearbeidet sølv

27411200-1 Halvfabrikater av sølv

27412000-6 Gull, ubearbeidet eller som pulver

27413000-3 Platina, ubearbeidet eller som pulver

27414000-0 Avfall og skrot av edle metaller

27420000-5 Edelmetalldublé

27421000-2 Gull- eller sølvdublé på uedelt metall

27422000-9 Platinadublé på uedelt metall

27500000-0 Aluminium og aluminiumsprodukter

27510000-3 Ubearbeidet aluminium

27511000-0 Aluminiumoksid

27520000-6 Aluminiumsprodukter

27521000-3 Halvfabrikater av aluminium

27521100-4 Pulver og slagg av aluminium

27521200-5 Staver, stenger og profiler av aluminium

27521300-6 Aluminiumstråd

27521400-7 Aluminiumsplater

27521500-8 Aluminiumsfolie

27521600-9 Rør, rørledninger og rørarmatur av aluminium

27521610-2 Rørarmatur av aluminium

27530000-9 Avfall og skrot av aluminium

27531000-6 Aske og restprodukter som inneholder aluminium

27600000-1 Bly-, sink- og tinnprodukter

27610000-4 Bly, sink og tinn

27611000-1 Bly

27612000-8 Sink

27613000-5 Tinn

27620000-7 Halvfabrikater av bly, sink eller tinn

27621000-4 Halvfabrikater av bly

27621100-5 Stenger, staver, profiler og tråd av bly

27621200-6 Plater, ark, bånd og folie av bly

27621300-7 Rør, rørledninger og rørarmatur av bly

27621400-8 Pulver og slagg av bly

27622000-1 Halvfabrikater av sink

27622100-2 Stenger, staver, profiler og tråd av sink

27622200-3 Plater, ark, bånd og folie av sink
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27622300-4 Rør, rørledninger og rørarmatur av sink

27622400-5 Støv, pulver og slagg av sink

27623000-8 Halvfabrikater av tinn

27623100-9 Stenger, staver, profiler og tråd av tinn

27623200-0 Plater, ark, bånd og folie av tinn

27623300-1 Rør, rørledninger og rørarmatur av tinn

27623400-2 Pulver og slagg av tinn

27630000-0 Avfall og skrot av bly, sink eller tinn

27631000-7 Aske og restprodukter som inneholder sink eller bly

27700000-2 Kobberprodukter

27710000-5 Ubearbeidet kobber

27712000-9 Uraffinert kobber

27713000-6 Ubearbeidet raffinert kobber

27720000-8 Halvfabrikater av kobber

27721000-5 Pulver og slagg av kobber

27722000-2 Stenger, staver og profiler av kobber

27723000-9 Kobbertråd

27724000-6 Plater, ark og bånd av kobber

27725000-3 Kobberfolie

27726000-0 Rør, rørledninger og rørarmatur av kobber

27726100-1 Rørledninger og rør av kobber

27726110-4 Rørledninger og rør av messing

27726200-2 Rør eller rørarmatur av kobber

27726210-5 Rørarmatur av rødmetall (bronse)

27726220-8 Rørarmatur av messing

27730000-1 Avfall og skrot av kobber

27731000-8 Aske og restprodukter som inneholder kobber

27800000-3 Ikke-jernholdige metallprodukter

27810000-6 Ubearbeidet nikkel

27820000-9 Nikkelprodukter

27821000-6 Halvfabrikater av nikkel

27821100-7 Stenger, staver, profiler og tråd av nikkel

27821200-8 Plater, ark, bånd og folie av nikkel

27821210-1 Tynne nikkelplater

27821300-9 Rør, rørledninger og rørarmatur av nikkel

27821400-0 Pulver og slagg av nikkel

27830000-2 Avfall og skrot av nikkel

27831000-9 Aske og restprodukter som inneholder metaller

28000000-2 Ferdige produkter og materialer

28100000-3 Produkter til metallkonstruksjoner

28110000-6 Metallkonstruksjoner og konstruksjonsdeler

28111000-3 Prefabrikkerte bygninger

28111100-4 Modulbaserte og transportable bygninger

28111110-7 Brakker og hytter

28111200-5 Små brakker

28111300-6 Feltsykehus

28111400-7 Feltkjøkkener
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28111500-8 Veksthus

28112000-0 Metallkonstruksjoner og tilhørende deler, unntatt prefabrikkerte bygninger

28112100-1 Broer av jern eller stål

28112110-4 Broseksjoner av jern eller stål

28112111-1 Broseksjoner av jern

28112112-8 Broseksjoner av stål

28112120-7 Stålkonstruksjoner til broer

28112130-0 Jernkonstruksjoner til broer

28112200-2 Tårn, fagverksmaster, løftekraner og master

28112210-5 Løftekraner

28112211-2 Boretårn

28112212-9 Stasjonære boretårn

28112220-8 Master og påler

28112221-5 Master

28112222-2 El-ledningsmaster

28112223-9 Maststøtter

28112224-6 Master til luftledninger

28112225-3 El-master

28112230-1 Tårn

28112231-8 Tårn av jern

28112232-5 Tårn av stål

28112233-2 Vanntårn

28112240-4 Dragere

28112250-7 Master

28112260-0 Radio- og fjernsynsmaster

28112261-7 Radiomaster

28112262-4 Fjernsynsmaster

28112263-1 Fagverksmaster

28112300-3 Konstruksjoner og tilhørende deler, av jern, stål og aluminium

28112310-6 Stillaser

28112311-3 Hvelvavstivere

28112312-0 Hvelvpæler

28112313-7 Støttekonstruksjoner

28112314-4 Braketter til rørledningsopphengninger

28112315-1 Materiell til stillaser

28112316-8 Bueklemmer

28112317-5 Stillaskonstruksjoner

28112318-2 Støttekonstruksjoner til rørledninger

28112320-9 Metallkonstruksjoner

28112321-6 Busskur

28112322-3 Telefonbokser

28112329-2 Sikkerhetsskjermer

28112330-2 Aluminiumskonstruksjoner

28112380-7 Deler av metallkonstruksjoner

28112381-4 Metallkledning

28112382-1 Overløpsporter/damluker

28112383-8 Sluseporter
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28112390-0 Sluser

28112391-7 Sluseporter

28112400-4 Spunter

28112410-7 Spuntvegger

28120000-9 Metallbygningsarbeider

28121000-6 Vinduer og beslektede artikler

28121100-7 Vinduer av jern eller stål samt beslektede artikler

28121110-0 Terskler av jern eller stål

28121120-3 Skodder av jern eller stål

28121130-6 Vinduer av jern eller stål

28121131-3 Vindusrammer av jern eller stål

28121200-8 Aluminiumsvinduer og beslektede artikler

28121210-1 Skodder av aluminium

28121220-4 Vinduer av aluminium

28121221-1 Vindusrammer av aluminium

28122000-3 Vinduer, dører og beslektede artikler

28122100-4 Vinduer

28122110-7 Vindusrammer

28122111-4 Vinduer/enheter med dobbeltglass

28122200-5 Dører

28122210-8 Dørblad

28122211-5 Dørkarmer

28122212-2 Nettdører

28122213-9 Dørterskler

28122214-6 Dører av jern eller stål

28122220-1 Branndører

28122230-4 Skyvedører

28122240-7 Garasjeporter

28122300-6 Porter

28122310-9 Adgangsporter

28200000-4 Tanker, beholdere og containere av metall; radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg

28210000-7 Tanker, beholdere, containere og trykkbeholdere av metall

28211000-4 Tanker av metall

28211100-5 Luftflasker

28211110-8 Trykkluftflasker

28211200-6 Innåndingsapparater

28211210-9 Innåndingsapparater til brannslokking

28211220-2 Innåndingsapparater til dykking

28211300-7 Tanker av jern eller stål

28211400-8 Lagringstanker

28211410-1 Oljetanker

28211420-4 Slamtanker

28211500-9 Vanntanker

28211600-0 Beholdere

28212000-1 Beholdere til flytende gasser

28212100-2 Gassflasker

28212200-3 Gassbeholdere
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28213000-8 Store containere

28213100-9 Containere av jern eller stål

28213110-2 Siloer

28213200-0 Kjølecontainere

28213210-3 Vannkamre

28213300-1 Standard fraktcontainere

28213400-2 Lagercontainere

28213500-3 Vannbeholdere

28213600-4 Containere på hjul

28213700-5 Avfallscontainere

28213800-6 Containere til spillprodukter

28214000-5 Tønner

28214100-6 Lagerbeholdere

28214200-7 Tønner av jern eller stål

28214300-8 Container-lagringssystem

28214310-1 Stablemaskiner

28214400-9 Aluminiumstønner

28215000-2 Trykkbeholdere

28215100-3 Trykkbeholdere av stål

28216000-9 Tromler

28216100-0 Tromler av jern eller stål

28216200-1 Tromler til avfall

28216300-2 Aluminiumtromler

28217000-6 Kasser

28217100-7 Kasser av jern eller stål

28217200-8 Målekasser

28217300-9 Prefabrikkerte kasser

28217400-0 Aluminiumskasser

28218000-3 Beholdere, korker, propper og lokk til beholdere, av lettmetall

28218100-4 Beholdere av lettmetall

28218300-6 Korker, propper, lokk til beholdere og lokk av metall

28218310-9 Korker

28218320-2 Propper

28218330-5 Lokk til beholdere

28218340-8 Lokk

28218400-7 Hermetikkbokser

28218410-0 Bokser av jern eller stål

28218420-3 Konserveringsbokser

28218430-6 Aluminiumsbokser

28219000-0 Fat

28220000-0 Radiatorer og kjeler samt deler til disse, til sentralvarmeanlegg

28221000-7 Radiatorer og kjeler

28221100-8 Radiatorer

28221110-1 Radiatorer til sentralvarmeanlegg

28221111-8 Ikke-elektrisk oppvarmede radiatorer til sentralvarmeanlegg

28221112-5 Deler til radiatorer til sentralvarmeanlegg

28221200-9 Kjeler
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28221210-2 Vannkjeler

28221220-5 Kjeler til sentralvarmeanlegg

28221221-2 Deler til kjeler til sentralvarmeanlegg

28222000-4 Varmegjenvinningsanlegg

28222100-5 Varmegjenvinningsutstyr

28300000-5 Atomreaktorer og deler

28310000-8 Atomreaktorer

28320000-1 Deler til atomreaktorer

28321000-8 Kjølesystemer til atomreaktorer

28322000-5 Deler til atomreaktorbeholdere

28400000-6 Kabler, metalltråd og beslektede produkter

28410000-9 Metalltrådprodukter

28411000-6 Ståltrådskabel

28411100-7 Jern- eller ståltrådskabel

28412000-3 Inngjerdingstråd

28412300-6 Piggtråd

28413000-0 Metallnett

28413100-1 Gjerde av trådnett

28413200-2 Metallduk

28414000-7 Heftestifter, spiker, stifter, tegnestifter

28414100-8 Heftestifter (kramper)

28414200-9 Spiker

28414300-0 Stifter

28414400-1 Tegnestifter

28415000-4 Valsetråd

28415100-5 Sveisetilbehør

28415200-6 Sveisematerialer

28415300-7 Materialer til lodding eller slaglodding

28415310-0 Materialer til lodding

28415320-3 Materialer til slaglodding

28416000-1 Synåler eller strikkepinner

28416100-2 Synåler

28416200-3 Strikkepinner

28417000-8 Jernvarer

28417100-9 Ambolter

28417200-0 Feltsmier

28417300-1 Rister

28417400-2 Metallprodukter

28417500-3 Smedprodukter

28417510-6 Grovsmidde produkter

28418000-5 Stropper av jern eller stål

28419000-2 Ledere

28419100-3 Ledere av stål eller aluminium

28419200-4 Ledere av kobber eller bronse

28420000-2 Kabel og tilhørende produkter

28421000-9 Kabel
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28421100-0 Kraftkabler

28421120-6 Lav- og middelspenningskabler

28421130-9 Lavspenningskabler

28421140-2 Middelspenningskabler

28421150-5 Høyspenningskabler

28421200-1 Undervannskabel

28421210-4 Sjøkabel, undervannskabel

28421400-3 Skjermet kabel

28421500-4 Signalkabler

28421600-5 Kabler av jern eller stål

28421610-8 Stålkabel

28422000-6 Tilbehør til kabler

28422100-7 Kabelrør

28422200-8 Kabelkoplinger

28422300-9 Kabelkanaler, -rør

28422400-0 Festeinnretninger til kabler

28500000-7 Diverse bearbeidede metallprodukter og beslektede gjenstander

28510000-0 Metallprodukter til badeværelser og kjøkkener

28511000-7 Sanitærartikler av metall

28511100-8 Tappekraner

28512000-4 Bord-, kjøkken- og husholdningsartikler av metall

28512100-5 Servise av metall

28512110-8 Kokekar

28512200-6 Kjøkkenutstyr av metall

28512210-9 Kjøkkenredskaper

28512220-2 Oppvaskstativer

28512900-3 Husholdningsartikler av metall

28512910-6 Avfallsbøtter av metall

28512920-9 Postkasser

28512930-2 Avfallskurver av metall

28512950-8 Bøtter/tønner av metall

28520000-3 Metallvarer

28521000-0 Pansrede eller forsterkede pengeskap, bokser og dører

28521300-3 Pengeskap, safer

28521500-5 Pansrede eller forsterkede dører

28521600-6 Bankboksskap

28521700-7 Metallkasser og -skap

28521710-0 Skap til bagasjeoppbevaring

28521720-3 Låsbare skap

28521721-0 Bankbokser

28521722-7 Sikkerhetsbokser

28521780-1 Dokumentkasser

28521790-4 Pengekasser

28522000-7 Brevkurver, mindre kontor- eller skrivebordsutstyr

28522100-8 Brevkurver

28522200-9 Mindre kontorutstyr

28522300-0 Skrivebordsutstyr
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28522400-1 Tilbehør til ringpermer eller mapper

28524000-1 Statuetter, pyntegjenstander; rammer til fotografier, bilder, speil

28524300-4 Rammer til fotografier

28524400-5 Rammer til bilder

28525000-8 Kroker og øyeskruer

28526000-5 Skipspropeller

28527000-2 Diverse metallartikler

28527100-3 Ringeklokker

28527200-4 Stiger

28527210-7 Stiger til brannbiler

28527220-0 Sammenleggbare trappestiger

28527230-3 Trappestoler

28527300-5 Godshåndteringsutstyr

28527330-4 Godsplattformer

28527340-7 Ståltautilbehør for godshåndtering

28527400-6 Skilt og beslektede produkter

28527410-9 Metallskilt

28527420-2 Veiskilt

28527430-5 Gateskilt

28527440-8 Butikkskilt

28527450-1 Navneskilt

28527460-4 Adresseskilt

28527700-9 Elementer til gatebrønner og -kummer

28527710-2 Beskyttelseshetter

28527720-5 Grensekasser

28527730-8 Kumbeslag

28527740-1 Kumlokk

28527750-4 Avløpsdeksler

28527760-7 Adgangsdeksler, inspeksjonsluker

28527790-6 Trinnjern til kummer

28527800-0 Ankre

28527900-1 Offeranoder

28527910-4 Offeranoder av sink

28527920-7 Offeranoder av magnesium

28528000-9 Sverd

28528100-0 Huggerter

28528200-1 Bajonetter

28528300-2 Lanser

28528900-8 Metallbeslag

28528910-1 Metallplater

28528920-4 Metallstenger

28528930-7 Metallprofiler

28528940-0 Tynne metallplater

28528950-3 Metallhyller

28528960-6 Metallstempler

28530000-6 Panserbekledning

28531000-3 Dekkplater
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28540000-9 Lager

28541000-6 Mikroperler

28542000-3 Kulelager

28550000-2 Bløtt stål

28551000-9 Upreget mynt

28552000-6 Myntbokser

28553000-3 Håndjern

28560000-5 Støtter og gruveavstivere

28561000-2 Støtter

28561100-3 Gruvestøtter

28562000-9 Gruveavstivere

28564000-3 Belter til beltetraktorer, Caterpillars

28570000-8 Støpejernsprodukter

28580000-1 Diverse brannvernutstyr

28581000-8 Plattformstiger

28581100-9 Brannstiger

28582000-5 Brannverninnretninger

28582100-6 Brannslanger

28582200-7 Brannhydranter

28600000-8 Bestikk, verktøy, låser, nøkler og hengsler

28610000-1 Bestikk

28611000-8 Kniver og sakser

28611100-9 Kniver

28611110-2 Bordkniver

28611120-5 Kokkekniver, kjøkkenkniver

28611200-0 Sakser

28612000-5 Barberhøvler

28612100-6 Barberblader

28613000-2 Manikyr- eller pedikyrsett

28614000-9 Skjeer, gafler

28614100-0 Skjeer

28614200-1 Gafler

28620000-4 Verktøy

28621000-1 Håndverktøy

28621100-2 Spader og skuffer/skovler

28621110-5 Spader

28621120-8 Skuffer/skovler

28621200-3 Hagegreip

28621300-4 Rotøkser, spisshakker, hakker, river og strandriver

28621310-7 Rotøkser

28621320-0 Spisshakker

28621330-3 Hakker

28621340-6 River

28621341-3 Strandriver

28621400-5 Økser

28621500-6 Håndsager

28621510-9 Blad til håndsager
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28622000-8 Diverse håndverktøy

28622100-9 Meisler

28622200-0 Tenger

28622210-3 Krympetenger

28622300-1 Hammere

28622400-2 Trådklemmer

28622500-3 Skiftenøkler

28622600-4 Verktøy til veiarbeid

28622610-7 Nagler til gjennombryting av veioverflater

28622700-5 Filer eller rasper

28622800-6 Skrutrekkere

28622900-7 Borekroner, skrutrekkerkroner og annet tilbehør

28622910-0 Borekroner

28622920-3 Skrutrekkerkroner

28622930-6 Verktøykister

28622940-9 Verktøysett

28623000-5 Pedalverktøy

28630000-7 Låser, nøkler og hengsler

28631000-4 Diverse hengelåser og låser

28631100-5 Låser

28631110-8 Dørlåser

28631120-1 Sykkellåser

28631130-4 Låser til kjøretøyer

28631140-7 Låser til møbler

28631200-6 Hengelåser og kjeder

28631210-9 Hengelåser

28632000-1 Hasper, deler til låser og nøkler

28632100-2 Hasper

28632200-3 Nøkler

28632300-4 Deler til hengelåser

28632400-5 Deler til låser

28633000-8 Hengsler, beslag og armatur

28633100-9 Hengsler

28633200-0 Beslag

28633300-1 Armatur

28700000-9 Festeinnretninger, lenker og fjærer

28710000-2 Spenner

28711000-9 Festeinnretninger med gjenger

28711100-0 Treskruer

28711200-1 Hakeskruer og ringskruer

28711300-2 Selvborende skruer

28711400-3 Bolter

28711500-4 Flensskjøtesamlinger

28711510-7 Bolter og skruer

28711520-0 Trebolter og -skruer med firkantet eller sekskantet hode

28711600-5 Mutrer

28711700-6 Artikler med gjenger, av jern eller stål
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28712000-6 Festeinnretninger uten gjenger, av jern eller stål

28712100-7 Nagler

28712200-8 Stoppskiver

28712300-9 Splinter

28712400-0 Lasker av stål

28713000-3 Festeinnretninger av kobber

28720000-5 Kjeder

28721000-2 Leddkjeder

28722000-9 Deler til kjeder

28730000-8 Fjærer

28800000-0 Materialer til bygge- og anleggsarbeid og tilknyttede gjenstander

28810000-3 Materialer til bygge- og anleggsarbeid

28811000-0 Byggematerialer

28811100-1 Murstein

28811200-2 Sement

28811210-5 Boresement

28811300-3 Keramikk

28811400-4 Maling og veggbekledninger

28811500-5 Varmeisolasjonsmateriale

28812000-7 Diverse bygningskonstruksjoner

28812100-8 Leskur

28812110-1 Deler til leskur

28812120-4 Profildeler

28812200-9 Gulvbelegg

28812210-2 Gulvbelegg av tre

28812220-5 Myke gulvbelegg

28812230-8 Harde gulv

28812240-1 Dobbeltgulv

28812250-4 Linoleum

28812300-0 Skillevegger

28812310-3 Innvendige skillevegger

28812400-1 Tak

28812410-4 Takkonstruksjoner

28812420-7 Takbjelker

28812430-0 Takstoler

28812500-2 Takdekkingsmaterialer

28812510-5 Takspon, shingel

28812600-3 Lydisoleringsmaterialer

28812700-4 Bjelker

28813000-4 Veibyggingsmaterialer

28813100-5 Gateleggingsmaterialer

28813120-1 Fliser til brolegging

28813130-4 Brostein

28813140-7 Steinmaterialer til veibygging

28813200-6 Steinheller

28813300-7 Belagte materialer

28813310-0 Belagte veimaterialer
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28813320-3 Belagte steinmaterialer til veibygging

28813330-6 Bestrykningsmaterialer

28813400-8 Materialer til motorveier

28813500-9 Veimerkinger

28813510-2 Glassperler til veimerking

28813700-1 Materialer til utbedring av veier

28813800-2 Veileggingsmaterialer

28813810-5 Overflatebehandling

28813900-3 Materialer til veivedlikehold

28813910-6 Materialer til vintervedlikehold

28814000-1 Betong

28814100-2 Ferdigblandet betong

28814200-3 Betongprodukter

28814210-6 Betongbjelker

28814220-9 Betongmaster

28814230-2 Betongpæler

28814240-5 Betongrør og -armatur

28814250-8 Betongpåler

28814260-1 Betongstolper

28814270-4 Betongheller

28814280-7 Betongsviller

28815000-8 Armatur til bygninger

28815100-9 Kanalrør

28815200-0 Materialer til sanitæranlegg og varmeinstallasjoner

28815210-3 Materialer til sanitæranlegg

28815220-6 Materialer til varmeinstallasjoner

28815300-1 Luker

28815310-4 Sjalusier

28815400-2 Overlys

28815500-3 Sprinklersystemer

28815600-4 Trappeheiser

28815700-5 Utendørs sjalusier

28815710-8 Skjermer

28815800-6 Armatur til innendørs bruk

28815810-9 Gardinskinner og gardiner

28815811-6 Gardinskinner

28815820-2 Fluoriscerende lys, lysstoffrør

28815821-9 Lysrør

28815822-6 Lyspærer og lysrør

28820000-6 Tilbehør til veier

28821000-3 Autovern

28821100-4 Sikkerhetsrekkverk

28822000-0 Gjerder

28822100-1 Trepåler

28823000-7 Sikkerhetssperringer

28823100-8 Beskyttelsesinnhegninger

28823200-9 Trafikkvern
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28824000-4 Gatemøbler

28824100-5 Kantavmerkingspåler

28824200-6 Lamper til varsling av trafikkfare

28824300-7 Fyr

28824400-8 Busstoppstolper

28824500-9 Trafikkfyr

28824600-0 Veikjegler

28824700-1 Skilting

28824710-4 Veitavlematerialer

28824720-7 Skiltstolper

28825000-1 Utstyr til gatebelysning

28825100-2 Stolper til gatebelysning

28825200-3 Lyktestolper

28825300-4 Gatelykter

28830000-9 Hovedkloakkledninger

28831000-6 Spillvannskamre

28832000-3 Kulvertelementer

28833000-0 Sluttmuffer av strekkbart jern

28834000-7 Bøyninger, knerør

28840000-2 Stålprodukter i forbindelse med byggematerialer

28841000-9 Stålkanaler

28842000-6 Stålrammer

28843000-3 Stålpaller

28844000-0 Stålrør

28845000-7 Stålstolper

28846000-4 Ståldragere

28847000-1 Materialer av stål

28847100-2 Stålplater

28847200-3 Stålbånd

28847300-4 Tynne stålplater

28850000-5 Rørmaterialer til oljeindustrien

28860000-8 Rørledninger, rørsystemer, rør, fôringsrør, rørledningssystemer og beslektede gjenstander

28861000-5 Rørledninger

28861100-6 Gassrørledninger

28861110-9 Gassledningsnett

28861200-7 Vannledninger

28861400-9 Undervannsrørledning

28861410-2 Undersjøiske rørledninger

28861500-0 Høytrykksrørledning

28861600-1 Lavtrykksrørledning

28861700-2 Rørrensere

28861710-5 Rørrenserutløsere

28861720-8 Rørrensermottakere

28861730-1 Endestasjoner for rørrensere

28862000-2 Rørsystemer

28862100-3 Leveranser til rørsystemer

28862200-4 Distribusjonsrørsystemer



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/156 22.2.2007

CPV-kode Beskrivelse

28862300-5 Utløpsrørsystemer

28862400-6 Rør og tilhørende produkter av forglasset leire

28862410-9 Rørledninger av forglasset leire

28862420-2 Armatur av forglasset leire

28862430-5 Kummer av forglasset leire

28862440-8 Rørforbindelser og mellomstykker av forglasset leire

28862500-7 Rørledninger til drikkevann

28863000-9 Rør og armatur

28863100-0 Rørledninger

28863110-3 Dreneringsrør

28863111-0 Avløpsrør

28863112-7 Dreneringssystem

28863120-6 Fjernvarmerørledninger

28863121-3 Varmerør

28863130-9 Spillvannsrør

28863140-2 Damp- og vannrør

28863150-5 Lavtrykksrør

28863160-8 Distribusjonsrør og tilbehør

28863170-1 Rør og rørledninger, unntatt av jern og stål

28863171-8 Polyetylenrør

28863172-5 Polyetylenrørledninger

28863200-1 Armatur til rørledninger

28863210-4 Rørklemmer

28863230-0 Rørkoplinger

28863240-3 Rørmuffer

28863241-0 Rørmuffer av polyetylen

28863242-7 Isolerende forbindelser

28864000-6 Fôringsrør og rørsystem

28864100-7 Fôringsrør

28864200-8 Rørsystem

28864210-1 Kobberrør

28864300-9 Røremner

28864310-2 Rør og armatur

29000000-9 Maskiner, utstyr, redskaper, apparater og tilknyttede produkter

29100000-0 Maskiner til produksjon og utnyttelse av mekanisk energi

29110000-3 Turbiner og motorer

29111000-0 Motorer

29111100-1 Påhengsmotorer til framdrift av båter

29112000-7 Turbinanlegg

29112100-8 Vanndampturbiner

29112200-9 Hydrauliske turbiner

29112210-2 Vannhjul

29112300-0 Gassturbiner

29112400-1 Turbinutstyr

29112410-4 Turbininstrumenter

29113000-4 Deler til turbiner

29113100-5 Deler til vanndampturbiner
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29113110-8 Fundamentplater

29113120-1 Turbinhus

29113130-4 Luftkjølesystemer med kondensator

29113150-0 Smøreoljesystemer

29113160-3 Fuktskillere

29113161-0 Avfuktere

29113170-6 Rotorutstyr

29113171-3 Rotorer

29113172-0 Blader

29113190-2 Tørneinnretninger

29113200-6 Deler til hydrauliske turbiner

29113300-7 Deler til gassturbiner

29113310-0 Innblåsingsanlegg

29113390-4 Brenngassystemer

29113400-8 Deler til vannhjul

29120000-6 Pumper og kompressorer

29121000-3 Hydrauliske eller pneumatiske kraftmaskiner og -motorer

29121100-4 Hydrauliske eller pneumatiske sylindere

29121200-5 Hydrauliske kraftmaskiner

29121300-6 Pneumatiske kraftmaskiner (trykkluftmaskiner)

29121400-7 Hydrauliske motorer

29121500-8 Pneumatiske motorer (trykkluftmotorer)

29122000-0 Pumper

29122100-1 Væskepumper

29122110-4 Pumper til brannslokking

29122120-7 Helikoptertankingsanlegg

29122130-0 Vannpumper

29122160-9 Kjølepumper

29122161-6 Kjølevannspumper

29122170-2 Smørepumper

29122180-5 Drivstoffpumper

29122190-8 Betongpumper

29122200-2 Fortrengningspumper med stempel eller membran til væsker

29122210-5 Hydrauliske aggregater

29122220-8 Avløpspumper

29122230-1 Doseringspumper

29122300-3 Trykkpumper til væsker

29122400-4 Sentrifugalpumper og væskeelevatorer

29122410-7 Pumper til medisinsk bruk

29122411-4 Næringspumper

29122419-0 Perfusjonspumper (dynkepumper)

29122420-0 Væskeelevatorer

29122430-3 Sentrifugalpumper

29122440-6 Rotasjonspumper

29122450-9 Vakuumpumper

29122460-2 Luftpumper

29122480-8 Pumpehjul
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29123000-7 Kompressorer

29123100-8 Gasskompressorer

29123200-9 Rotasjonskompressorer

29123300-0 Kompressorer til kjølemaskiner

29123400-1 Luftkompressorer

29123410-4 Monterte luftkompressorer

29123500-2 Turbokompressorer

29123600-3 Stempelkompressorer

29123610-6 Trykkluftaggregat

29123700-4 Sentrifugalkompressorer

29123800-5 Kompressorer til anvendelse i sivil luftfart

29124000-4 Deler til pumper, kompressorer, maskiner eller motorer

29124100-5 Deler til maskiner eller motorer

29124130-4 Deler til pneumatiske maskiner

29124150-0 Deler til hydrauliske kraftmaskiner eller motorer

29124170-6 Deler til reaksjonsmotorer

29124200-6 Deler til pumper eller væskeelevatorer

29124210-9 Deler til drivstoff-, hånd- og betongpumper

29124211-6 Deler til drivstoffpumper

29124212-3 Deler til håndpumper

29124213-0 Deler til betongpumper

29124220-2 Deler til fortrengningspumper med stempel eller membran

29124221-9 Deler til hydrauliske aggregater

29124222-6 Deler til doseringspumper

29124230-5 Deler til roterende fortrengningspumper

29124290-3 Deler til sentrifugalpumper

29124300-7 Deler til luft- eller vakuumpumper, luft- eller gasskompressorer

29124310-0 Deler til luftpumper

29124320-3 Deler til vakuumpumper

29124330-6 Deler til luftkompressorer

29124340-9 Deler til gasskompressorer

29130000-9 Tappekraner, kraner, ventiler og lignende tilbehør

29131000-6 Tappekraner, kraner og ventiler

29131100-7 Funksjonsdefinerte ventiler

29131110-0 Ventiler til sentralvarmeradiatorer

29131120-3 Sluseventiler

29131130-6 Temperaturregulatorer

29131140-9 Trykkreduksjons-, regulerings-, kontroll- eller sikkerhetsventiler

29131141-6 Trykkreduksjonsventiler

29131142-3 Reguleringsventiler

29131143-0 Flomreguleringsventiler

29131144-7 Prosessreguleringsventiler

29131145-4 Kontrollventiler

29131146-1 Enveisventiler

29131147-8 Sikkerhetsventiler

29131148-5 Stoppventiler

29131150-2 Standrørsventiler



22.2.2007 Nr. 9/159EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

29131160-5 Hydranter

29131170-8 Trykkventiler til gassylindere

29131200-8 Konstruksjonsdefinerte ventiler

29131210-1 Knivventiler

29131220-4 Trykkledningsventiler

29131230-7 Sluseventiler

29131240-0 Seteventiler

29131250-3 Nåleventiler

29131260-6 Kuleventiler

29131270-9 Kikventiler

29131280-2 Spjeldventiler

29131290-5 Membranventiler

29131291-2 Glideventiler

29131292-9 Klaffventiler

29131300-9 Ventiltrær («juletrær») og andre ventilaggregater

29131310-2 Ventiltrær («juletrær») på oljerigger

29131320-5 Fordelerrør til reduksjonsventiler

29131390-6 Ventilaggregater

29131400-0 Sanitetskraner, tappekraner

29132000-3 Deler til kraner og ventiler

29132100-4 Ventilutløsere

29132110-7 Ventilutløsere, elektriske

29132120-0 Ventilutløsere, hydrauliske

29132130-3 Ventilutløsere, pneumatiske

29132200-5 Krandeler

29132300-6 Ventildeler

29140000-2 Tannhjul, tannhjulsutvekslinger og drivsystemer

29141000-9 Vanlige tannhjul, tannhjulsutvekslinger og drivsystemer

29141100-0 Overførings-, kam- og veivaksler

29141110-3 Overføringsaksler

29141120-6 Kamaksler

29141130-9 Veivaksler

29141200-1 Lagerhus

29141300-2 Tannhjul og tannhjulsutvekslinger

29141400-3 Svinghjul og reimskiver

29141410-6 Vinsjer

29141500-4 Koplinger, clutcher

29141600-5 Taljer

29141700-6 Akselkoplinger

29141800-7 Kardangknuter

29142000-6 Deler til tannhjulsutvekslinger og drivsystemer

29142100-7 Deler til utvekslingssystemer

29142200-8 Deler til drivsystemer

29200000-1 Maskiner til allmenne formål

29210000-4 Fyr, forbrenningsovner, ovner, til laboratorie- og industribruk

29211000-1 Ovnsbrennere

29212000-8 Avfallsforbrenningsovner
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29213000-5 Smelteovner

29214000-2 Ovner

29214100-3 Ovner til kommersiell bruk

29215000-9 Krematorieovner

29219000-7 Deler til ovnsbrennere, fyr eller ovner

29220000-7 Løfte- og håndteringsutstyr samt deler

29221000-4 Løfte- og håndteringsutstyr

29221100-5 Taljer og heisesystemer

29221200-6 Vinsjer, gangspill og spill til bruk i gruvesjakter og under jorden

29221210-9 Vinsjer til gruvesjakter og vinsjer til bruk under jorden

29221211-6 Vinsjer til gruvesjakter

29221212-3 Vinsjer til bruk under jorden

29221220-2 Gangspill

29221300-7 Jekker og kjøretøyheiser

29221310-0 Innbygde løftesystemer

29221320-3 Hydrauliske jekker

29221330-6 Pneumatiske jekker

29221340-9 Mekaniske jekker

29221350-2 Kjøretøyheiser

29221400-8 Kraner, mobile løfterammer og trucker med kran

29221410-1 Kraner

29221411-8 Havnekraner

29221412-5 Kaikraner

29221413-2 Stablekraner

29221414-9 Containerkraner

29221415-6 Tårnkraner

29221420-4 Traverskraner

29221421-1 Løpekran

29221422-8 Rullebro

29221430-7 Portal-utliggerkraner

29221431-4 Mobile løfterammer

29221432-1 Utliggerkraner på sokkel

29221440-0 Kraner montert på kjøretøyer

29221441-7 Lastebilkraner

29221450-3 Brokraner

29221500-9 Gaffeltrucker, trucker, perrongtraktorer

29221510-2 Løftetrucker

29221511-9 Gaffeltrucker

29221520-5 Trucker

29221521-2 Trucker med håndteringsutstyr

29221530-8 Traktorer til bruk på jernbanestasjonsperronger

29221531-5 Førerløse kjøretøyer (Free-Steered Vehicles)

29221532-2 Utstyr til utrykningskjøretøyer

29221600-0 Heiser, elevatorer med heisespann, elevatorer, rulletrapper, rullende fortau

29221610-3 Heiser

29221611-0 Badeheiser, løfteinnretninger til badekar

29221612-7 Vareheiser
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29221613-4 Mekaniske heiser

29221620-6 Elevatorer med heisespann

29221621-3 Heiser for avfallstransport

29221630-9 Heiseverk, vinsjer, taljer

29221640-2 Rulletrapper

29221650-5 Rullende fortau

29221700-1 Elevatorer og transportører

29221710-4 Pneumatiske elevatorer eller transportører

29221720-7 Transportører

29221721-4 Kurvtransportører eller -elevatorer med kontinuerlig drift

29221722-1 Båndtransportører eller -elevatorer med kontinuerlig drift

29221723-8 Panseroverdekte transportører (AFC) til bruk i gruver

29221730-0 Transportørutstyr

29221731-7 Båndtransportører

29221800-2 Anleggsmaskiner til løfting, håndtering, lasting eller lossing

29221810-5 Gruvevognskyvere og skyvebroer til lokomotiver eller vogner

29221820-8 Utstyr til enskinnebaner eller skiheiser

29221821-5 Utstyr til taubaner

29221822-2 Stolheiser

29221829-1 Utstyr til skiheiser

29221830-1 Utstyr til fjerning av toppen av flammetårn

29221840-4 Karusellagrings- og gjenfinningsmaskiner

29221850-7 Mekanisk håndteringsutstyr

29221890-9 Laste- eller håndteringsmaskiner

29221891-6 Utstyr til lasting

29221892-3 Utstyr til lossing

29221893-0 Sidelastere

29221894-7 Containerhåndteringsutstyr

29221900-3 Deler til løfte- og håndteringsutstyr

29221910-6 Deler til kraner

29221920-9 Deler til trucker

29221950-8 Deler til heiser, elevatorer med heisespann eller rulletrapper

29221951-5 Deler til heiser

29221952-2 Deler til elevatorer med heisespann

29221953-9 Deler til rulletrapper

29221954-6 Deler til rullende fortau

29221980-7 Deler til transportører

29221981-4 Deler til båndtransportører

29221989-0 Deler til spanntransportører

29221990-0 Deler til vinsjer og annet løfte- eller håndteringsutstyr

29222000-1 Spann, skuffer, grabber og gripere til kraner og gravemaskiner

29230000-0 Kjøle- og ventilasjonsutstyr

29231000-7 Varmevekslere, luftkondisjonerings- og kjøleutstyr og filtreringsmaskiner

29231100-8 Varmevekslere og apparater til framstilling av flytende luft eller andre gasser

29231110-1 Varmevekslere

29231111-8 Varmepumper
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29231120-4 Apparater til framstilling av flytende luft eller andre gasser

29231200-9 Klimaanlegg

29231210-2 Klimaanlegg montert på vinduer

29231220-5 Klimaanlegg montert på vegg

29231230-8 Klimaaggregater

29231240-1 Klimaanlegg til kjøretøyer

29231250-4 Deler til klimaanlegg

29231251-1 Spjeld

29231252-8 Luftspjeld

29231300-0 Kjøle- og fryseutstyr

29231310-3 Fryseutstyr

29231320-6 Kjøleutstyr

29231321-3 Kjølemontre

29231322-0 Kjøledisker

29231329-9 Kjøleapparater til industriell bruk

29231400-1 Maskiner og apparater til filtrering eller rensing av gasser

29231420-7 Elektrostatiske luft- og gassrensere

29231430-0 Filtreringsapparater

29231431-7 Luftfiltre

29231432-4 Gassfiltre

29232000-4 Ventilasjonsutstyr

29232100-5 Røykutsugingsutstyr

29232200-6 Vifter

29232210-9 Deler til vifter

29233000-1 Deler til kjøle- og fryseutstyr samt varmepumper

29233100-2 Deler til kjøleutstyr

29233200-3 Deler til fryseutstyr

29233300-4 Deler til varmepumper

29240000-3 Diverse maskiner til generelle formål

29241000-0 Destillasjons-, filtrerings- eller rektifikasjonsapparater

29241200-2 Maskiner og apparater til filtrering eller rensing av væsker

29241210-5 Maskiner og apparater til filtrering av væsker

29241211-2 Apparater til filtrering av boreslam

29241212-9 Hydrosykloner

29241213-6 Apparater til filtrering eller rensing av drikkevarer

29241230-1 Maskiner og apparater til filtrering eller rensing av vann

29241231-8 Vannfiltreringsapparater

29241232-5 Avluftningsapparater

29241233-2 Vannrenseapparater

29241234-9 Avsaltingsapparater

29241235-6 Utstyr til filtreringsanlegg

29241300-3 Olje-, bensin- og luftinntaksfiltre

29241330-2 Oljefiltre

29241340-5 Bensinfiltre

29241350-8 Luftinntaksfiltre

29241400-4 Gjenvinningsutstyr



22.2.2007 Nr. 9/163EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

29242000-7 Maskiner til rensing av flasker, pakking, veiing og sprøyting

29242100-8 Maskiner til rensing, påfylling, pakking eller emballering av flasker eller andre beholdere

29242110-1 Maskiner til rensing eller tørking av flasker eller andre beholdere

29242120-4 Maskiner til påfylling eller lukking av flasker, hermetikkbokser eller andre beholdere

29242130-7 Pakke- og emballeringsmaskiner

29242131-4 Omsnøringsmaskiner

29242132-1 Pakkemaskiner

29242133-8 Innpakkingsmaskiner

29242300-0 Maskiner til veiing samt vekter

29242310-3 Maskiner til veiing

29242311-0 Skålvekter

29242320-6 Vekter

29242321-3 Butikkvekter

29242322-0 Vekter til løpende veiing av varer

29242323-7 Kontrollvekter

29242400-1 Brannslokkingsapparater, sprøytepistoler, dampstråle- eller sandblåsemaskiner

29242410-4 Brannslokkingsapparater

29242411-1 Skumpatroner

29242412-8 Bærbare brannslokkere

29242420-7 Dampstråle- eller sandblåsemaskiner

29242430-0 Sprøyteutstyr

29242431-7 Sprøytepistoler

29242470-2 Mekaniske innretninger til utsprøyting, forstøving eller spredning

29242471-9 Apparater til spredning av gass

29242472-6 Utstyr til dekontaminering

29242473-3 Trykkvannsrenseapparater

29242474-0 Høytrykksrensere

29242479-5 Luktmaskeringsapparater

29243000-4 Sentrifuger, kalandere eller salgsautomater

29243100-5 Sentrifuger

29243200-6 Kalandere

29243210-9 Valsemaskiner

29243300-7 Salgsautomater

29243310-0 Automater til salg av hygieneartikler

29243320-3 Frimerkeautomater

29243330-6 Automater til salg av varer

29244000-1 Maskiner til varmebehandling av materialer

29244100-2 Maskiner til varmebehandling av gass

29245000-8 Deler til maskiner til generelle formål

29245200-0 Deler til sentrifuger

29245300-1 Deler til kalandere

29245400-2 Deler til valsemaskiner

29245500-3 Deler til filtreringsmaskiner

29245600-4 Deler til rensemaskiner

29245700-5 Deler til sprøytemaskiner

29245800-6 Lodd til veiemaskiner

29246000-5 Oppvaskmaskiner til storhusholdning
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29247000-2 Deler til oppvaskmaskiner og maskiner til rengjøring, påfylling, pakking eller innpakking

29247100-3 Deler til oppvaskmaskiner

29247200-4 Deler til rengjøringsmaskiner

29247300-5 Deler til påfyllingsmaskiner

29247400-6 Deler til pakkemaskiner

29247500-7 Deler til innpakkingsmaskiner

29248000-9 Gassgeneratorer

29248100-0 Ozongeneratorer

29300000-2 Landbruks- hagebruks- og skogbruksmaskiner

29310000-5 Landbruks- og skogbruksmaskiner til bearbeiding eller dyrking av jord

29311000-2 Ploger og skålharver

29312000-9 Harver, opprivere, kultivatorer, luke- eller hakkemaskiner

29313000-6 Så-, plante- eller omplantemaskiner

29314000-3 Gjødselspredere

29314100-4 Kunstgjødselspredere

29315000-0 Tromler til plener eller idrettsplasser

29330000-1 Høstemaskiner

29331000-8 Slåmaskiner

29331100-9 Plenklippere

29331110-2 Plenklippere til parker eller idrettsplasser

29332000-5 Maskiner til bruk ved tilberedning av høy

29333000-2 Halm- eller fôrballpressere

29333100-3 Oppsamlepressere

29334000-9 Høstemaskiner og treskeverker

29340000-4 Sprøytemaskiner til anvendelse i landbruk eller hagebruk

29350000-7 Selvlastende eller selvtømmende tilhenger- og slepevogner til landbruk

29351000-4 Selvlastende landbrukstilhengere

29352000-1 Selvtømmende landbrukstilhengere

29353000-8 Selvlastende slepevogner til landbruksformål

29354000-5 Avlastende slepevogner til landbruksformål

29360000-0 Spesialmaskiner til landbruk eller skogbruk

29361000-7 Maskiner til rensing, sortering eller gradering av egg, frukt eller andre landbruksprodukter

29361100-8 Maskiner til rengjøring av landbruksprodukter

29361110-1 Maskiner til rengjøring av egg

29361120-4 Maskiner til rengjøring av frukt

29361200-9 Maskiner til sortering eller gradering av landbruksprodukter

29361210-2 Eggsorterings- eller -graderingsmaskiner

29361220-5 Fruktsorterings- eller -graderingsmaskiner

29361300-0 Maskiner til rengjøring og sortering eller gradering av frø, korn eller tørkede grønnsaker

29362000-4 Melkemaskiner

29363000-1 Maskiner til tilberedning av fôr

29364000-8 Maskiner til birøkting

29365000-5 Maskiner til fjørfeavl

29365100-6 Rugemaskiner og kyllingmødre

29370000-3 Traktorer

29371000-0 Landbrukstraktorer som betjenes gående
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29372000-7 Brukte traktorer

29373000-4 Trekkmotorer

29380000-6 Deler til landbruks- og skogbruksmaskiner

29381000-3 Deler til landbruksmaskiner

29382000-0 Deler til skogbruksmaskiner

29400000-3 Verktøymaskiner

29410000-6 Verktøymaskiner som drives med laserstråler, samt maskineringssentre

29411000-3 Spesialverktøymaskiner

29412000-0 Maskineringssentre

29412100-1 Maskineringssentre med horisontal spindel

29412200-2 Maskineringssentre med vertikal spindel

29420000-9 Dreiebenker, bore- og fresemaskiner

29421000-6 Dreiebenker

29421100-7 CNC-dreiebenker

29422000-3 Gjenge- eller tappgjengemaskiner

29423000-0 Fresemaskiner

29430000-2 Verktøymaskiner til bearbeiding av metall

29431000-9 Verktøymaskiner til overflatebehandling av metall

29432000-6 Numerisk styrte maskiner til bearbeiding av metall

29433000-3 Maskiner til bøying, falsing, retting eller oppretting

29434000-0 Smiemaskiner

29435000-7 Hamremaskiner

29436000-4 Presser

29436100-5 Hydrauliske presser

29437000-1 Verktøymaskiner til boring, utboring eller fresing i metall

29437100-2 Verktøymaskiner til boring i metall

29437200-3 Verktøymaskiner til utboring i metall

29437300-4 Verktøymaskiner til fresing i metall

29438000-8 Maskineringssentre til metallbearbeiding

29440000-5 Verktøymaskiner til bearbeiding av harde materialer unntatt metall

29441000-2 Verktøymaskiner til bearbeiding av stein, keramikk, betong eller glass

29441100-3 Verktøymaskiner til bearbeiding av stein

29441200-4 Verktøymaskiner til bearbeiding av keramikk

29441300-5 Verktøymaskiner til bearbeiding av betong

29441400-6 Verktøymaskiner til bearbeiding av glass

29442000-9 Verktøymaskiner til bearbeiding av tre, bein, kork, hardgummi eller hardplast

29442100-0 Verktøymaskiner til bearbeiding av tre

29442200-1 Verktøymaskiner til bearbeiding av bein

29442300-2 Verktøymaskiner til bearbeiding av kork

29442400-3 Verktøymaskiner til bearbeiding av hardgummi

29442500-4 Verktøymaskiner til bearbeiding av hardplast

29450000-8 Pneumatiske eller motordrevne håndverktøy

29451000-5 Pneumatiske håndverktøy

29452000-2 Elektromekaniske håndverktøy

29460000-1 Verktøy til lodding, slaglodding og sveising, maskiner og utstyr til overflateherding og 
varmesprøyting

29461000-8 Apparater til lodding og slaglodding

29461100-9 Loddeutstyr
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29461200-0 Slagloddeutstyr

29462000-5 Sveiseutstyr

29462100-6 Elektrisk sveiseutstyr

29462200-7 Ikke-elektrisk sveiseutstyr

29463000-2 Maskiner til overflateherding

29464000-9 Smelteutstyr

29464100-0 Smelteutstyr til plast

29465000-6 Metallsprøytemaskiner

29470000-4 Deler og tilbehør til verktøymaskiner

29471000-1 Verktøyholdere

29472000-8 Materialeholdere til verktøymaskiner

29473000-5 Deleinnretninger og spesialtilbehør til verktøymaskiner

29474000-2 Deler og tilbehør til verktøymaskiner til bearbeiding av metall

29475000-9 Deler og tilbehør til verktøymaskiner til bearbeiding av harde materialer

29475100-0 Deler til kjedesager

29476000-6 Deler til håndverktøy

29477000-3 Deler til pneumatisk verktøy

29500000-4 Spesialmaskiner og reservedeler

29510000-7 Maskiner til metallindustrien og tilhørende deler

29511000-4 Metallvalsemaskiner

29511100-5 Deler til metallvalsemaskiner

29512000-1 Støpemaskiner

29512100-2 Deler til støpemaskiner

29520000-0 Maskiner til gruvedrift, steinbryting samt bygg og anlegg

29521000-7 Utstyr til gruvedrift

29521200-9 Maskiner til kull- eller steinkutting og tunneldriving samt bore- eller synkemaskiner

29521210-2 Maskiner til boring av brønner

29521211-9 Betjeningsverktøy til borehode

29521212-6 Returledningskopling

29521213-3 Utstyr til klargjøring av borehull

29521214-0 Intervensjonsutstyr til borehull

29521215-7 Testutstyr til borehull

29521216-4 Sikkerhetsventiler (BOP)

29521220-5 Maskiner til kull- eller steinkutting

29521230-8 Tunneldrivemaskiner

29521240-1 Boremaskiner

29521241-8 Fjellboremaskiner til tunneldriving

29521249-4 Steinboremaskiner

29521250-4 Synkemaskiner

29521300-0 Boreutstyr

29521310-3 Offshore-produksjonsplattformer

29521311-0 Offshoreutstyr

29521312-7 Boreenhet til bruk offshore

29521320-6 Oljeboringsutstyr

29521321-3 Boremaskiner

29521322-0 Borerigg

29521323-7 Bor
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29521324-4 Rørledningsutstyr

29521325-1 Rørledningsoppheng

29521330-9 Utstyr til oljeplattformer

29521331-6 Glideenheter

29521332-3 Moduler montert på meier

29521340-2 Maskiner til oljefelt

29521341-9 Nedsenkbare pumper

29521350-5 Undervannsutstyr

29521351-2 Undervannsbetjeningssystemer

29521360-8 Borehullsutstyr

29521400-1 Mobile hydrauliske støttepiller til bruk i gruver

29522000-4 Jordflyttings- og gravemaskiner samt tilhørende deler

29522100-5 Jordflyttingsmaskiner

29522110-8 Bulldosere

29522120-1 Angeldosere

29522200-6 Veiskraper og planeringsmaskiner

29522210-9 Veihøvler

29522300-7 Skrapemaskiner

29522400-8 Stampemaskiner

29522500-9 Frontlastere

29522510-2 Frontlastere med hekkgraver

29522520-5 Frontlastere uten hekkgraver

29522600-0 Gravemaskiner og lastemaskiner samt gruvemaskiner

29522610-3 Gravemaskiner

29522611-0 Lastemaskiner

29522620-6 Utgravingsmaskineri

29522621-3 Mekaniske gravemaskiner

29523000-1 Maskiner til bygge- og anleggsarbeid

29523100-2 Maskiner til bygge- og anleggsvirksomhet

29523110-5 Rambukker

29523120-8 Maskiner til veilegging

29523121-5 Kutthøvler

29523122-2 Fresere

29523123-9 Maskiner til brolegging

29523124-6 Veitromler

29523125-3 Mekaniske tromler

29523130-1 Snøploger og snøfresere

29523131-8 Snøploger

29523132-5 Snøfresere

29523140-4 Påleoppdragere

29523150-7 Komprimeringsmaskiner

29523160-0 Kabelleggingsmaskiner

29524000-8 Maskiner til mineralbearbeiding og framstilling av støpeformer

29524100-9 Maskiner til mineralbearbeiding

29524110-2 Sorterings- og siktemaskiner

29524120-5 Maskiner til blanding av tilslagsmaterialer og bitumen

29524130-8 Betong- eller mørtelblandere
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29524131-5 Sementblandere

29524140-1 Slipemaskiner

29524141-8 Kullknusemøller

29524150-4 Støpeformer

29524200-0 Maskiner til framstilling av støpeformer

29525000-5 Skinneleggingskjøretøyer

29526000-2 Deler til gruvedriftsmaskiner, steinbrytingsmaskiner og bygge- og anleggsmaskiner

29526100-3 Deler til boremaskiner

29526110-6 Deler til brønnboringsmaskiner

29526111-3 Broplugger (-pakning, stenge-)

29526112-0 Industrielle borekroner

29526113-7 Boreringer

29526114-4 Boregjenger av jern

29526115-1 Rotasjonsbord

29526116-8 Opphengsutstyr for slamledninger

29526117-5 Klemme- og sammenbindingsutstyr

29526120-9 Deler til brønntappingsutstyr

29526121-6 Røroppheng, fôringsrørhenger

29526122-3 Røropphengsutstyr

29526123-0 Strekkmaskin for produksjonsstigerør

29526124-7 Brønnhoder

29526125-4 Samleutstyr for produksjonsstigerør

29526126-1 Styringssystem til brønnhoder

29526127-8 Brønnhodeutstyr

29526128-5 Hevesystemer til boreplattformer

29526130-2 Deler til kull- eller steinkuttemaskiner

29526131-9 Deler til kullkuttemaskiner

29526132-6 Deler til steinbrytingsmaskiner

29526140-5 Deler til tunnelboremaskiner

29526200-4 Deler til mineralbearbeidingsmaskiner

29526300-5 Deler til synkemaskiner

29526400-6 Deler til graveutstyr

29530000-3 Maskiner til bearbeiding av matvarer, drikkevarer og tobakk samt tilhørende deler

29531000-0 Maskiner til bearbeiding av matvarer, drikkevarer og tobakk

29531100-1 Meierimaskiner

29531110-4 Melkeseparatorer

29531200-2 Maskiner til bearbeiding av korn eller tørkede grønnsaker

29531300-3 Maskiner til bruk ved framstilling av alkoholholdige drikkevarer eller fruktdrikker

29531400-4 Komfyrer, anlegg til tørking av landbruksprodukter og utstyr til matlaging eller oppvarming

29531410-7 Komfyrer

29531411-4 Griller

29531420-0 Tørkere til landbruksprodukter

29531500-5 Maskiner til industriell behandling av mat- eller drikkevarer

29531510-8 Kuttemaskiner til mat

29531511-5 Brødskjæremaskiner

29531512-2 Baconskjæremaskiner

29531520-1 Maskiner til bearbeiding av næringsmidler
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29531530-4 Pastamaskiner

29531600-6 Maskiner til bearbeiding av tobakk

29532000-7 Deler til maskiner til bearbeiding av matvarer, drikkevarer og tobakk

29532100-8 Deler til maskiner til bearbeiding av matvarer

29532110-1 Deler til meierimaskiner

29532111-8 Deler til melkemaskiner

29532200-9 Deler til maskiner til bearbeiding av drikkevarer

29532300-0 Deler til maskiner til bearbeiding av tobakk

29540000-6 Maskiner til framstilling av tekstiler, bekledningsartikler og lærvarer

29541000-3 Maskiner til framstilling av tekstiler

29541100-4 Maskiner til bearbeiding av kunstfibrer

29541200-5 Spinnemaskiner

29541300-6 Vevemaskiner

29541400-7 Strikkemaskiner

29541500-8 Symaskiner

29541600-9 Vaskemaskiner, rensemaskiner og tørkemaskiner

29541610-2 Vaskeanlegg

29541611-9 Vaskeutstyr

29541612-6 Vaskemaskiner

29541613-3 Maskiner til kjemisk rensing

29541620-5 Tørkemaskiner

29541700-0 Apparater til stryking og sammenlegging av lintøy

29541710-3 Apparater til sammenlegging av lintøy

29541800-1 Maskiner til ferdigbehandling av tekstiler

29541810-4 Strykemaskiner

29541820-7 Strykepresser

29542000-0 Deler til maskiner til framstilling av tekstiler og bekledning

29550000-9 Maskiner til framstilling av papir eller papp

29551000-6 Deler til maskiner til framstilling av papir eller papp

29560000-2 Diverse spesialmaskiner

29561000-9 Papir-, trykkeri- og bokbindingsmaskiner samt tilhørende deler

29561100-0 Bokbindingsmaskiner

29561110-3 Maskiner til hefting av bøker

29561200-1 Trykkemaskiner

29561210-4 Offsettrykkemaskiner

29561220-7 Settemaskiner

29561230-0 Billettrykkemaskiner

29561300-2 Fotosettingssystem

29561400-3 Tørkere til tre, papirmasse, papir eller papp

29561500-4 Deler til trykke- eller bokbindingsmaskiner

29562000-6 Elektriske apparater til spesialoppgaver

29562100-7 Faraday-skjerm

29562200-8 Ekkofritt rom

29562300-9 Elektromagnetisk absorberende materiale

29563000-3 Maskiner til den kjemiske industri

29563100-4 Kloringsanlegg

29563200-5 Doseringsanlegg
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29564000-0 Maskiner til bearbeiding av gummi eller plast

29564100-1 Maskiner til framstilling av vinduer og vindusrammer av plast

29565000-7 Vasketunnel

29566000-4 Maskiner til avløpsrensing

29566100-5 Kverner

29566110-8 Pumper for avløpsrensing

29566200-6 Avløpspresser

29566300-7 Skrapere

29566400-8 Mikseraggregater

29566500-9 Avløpsfiltre

29566600-0 Oksygeneringsutstyr

29566700-1 Bunnfellingsapparat

29566800-2 Bunnfellingstank

29566900-3 Slambehandlingsutstyr

29567000-1 Rørledningsutstyr

29567100-2 Maskiner til innvendig inspeksjon av rørledningers overflate

29567200-3 Maskiner til innvendig rengjøring av rørledningers overflate

29567300-4 Industriroboter

29568000-8 Pallegripesystem

29568100-9 Palleoppsamlingssystem

29569000-5 Støvsugere og bonemaskiner til industriell bruk

29569100-6 Støvsugere til industriell bruk

29569200-7 Gulvbonemaskiner til industriell bruk

29569300-8 Deler til industristøvsugere

29569400-9 Deler til gulvbonemaskiner til industriell bruk

29600000-5 Våpen, ammunisjon og tilhørende deler

29610000-8 Motordrevne tanks og pansrede stridskjøretøyer

29611000-5 Motordrevne tanks

29611100-6 Deler til motordrevne tanks

29612000-2 Pansrede stridskjøretøyer

29612100-3 Deler til pansrede stridskjøretøyer

29620000-1 Våpen til militær bruk

29621000-8 Målsøkende energivåpen

29622000-5 Rakettavfyringssystemer

29623000-2 Flammekastere

29624000-9 Vannkanoner

29630000-4 Skytevåpen

29631000-1 Lette skytevåpen

29631100-2 Pistoler

29631110-5 Revolvere

29631200-3 Lette skytevåpen med kaliber på 7 mm eller mindre

29631300-4 Lette skytevåpen med kaliber på 7 mm eller mer

29632000-8 Rifler

29633000-5 Bombekastere

29634000-2 Tunge skytevåpen

29635000-9 Gasspistoler

29640000-7 Ammunisjon



22.2.2007 Nr. 9/171EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

29641000-4 Patroner til geværer

29642000-1 Ammunisjon til lette skytevåpen

29642100-2 Ammunisjon til lette skytevåpen med kaliber på 7 mm eller mindre

29642200-3 Ammunisjon til lette skytevåpen med kaliber på 7 mm eller mer

29643000-8 Granathylstre

29644000-5 Bomber, granater, torpedoer, miner og raketter

29644100-6 Bomber

29644200-7 Granater

29644300-8 Torpedoer

29644400-9 Miner

29644500-0 Raketter

29650000-0 Deler til militære våpen

29651000-7 Deler til lette skytevåpen

29651100-8 Deler til lette skytevåpen med kaliber på 7 mm eller mindre

29651200-9 Deler til lette skytevåpen med kaliber på 7 mm eller mer

29652000-4 Deler til raketter

29653000-1 Deler til bombekastere

29660000-3 Batonger eller politikøller

29700000-6 Husholdningsapparater

29710000-9 Elektriske husholdningsapparater

29711000-6 Elektriske husholdningsapparater til matvarebruk

29711100-7 Kjøleskap og frysere

29711110-0 Kombinerte kjøle- og fryseskap

29711120-3 Frysere

29711121-0 Frysebokser

29711122-7 Husholdningsfrysere

29711123-4 Fryseskap

29711124-1 Industrifrysere

29711130-6 Kjøleskap

29711200-8 Food-prosessorer

29711210-1 Stavmiksere

29711211-8 Blandemaskiner, kjøkkenmaskiner

29711300-9 Elektrotermiske apparater

29711310-2 Elektriske kaffemaskiner

29711320-5 Elektriske temaskiner

29711330-8 Elektriske brødristere

29711340-1 Tallerkenvarmere

29711350-4 Vaffeljern

29711360-7 Elektriske ovner

29711361-4 Mikrobølgeovner

29711400-0 Griller, kokeplater, varmeplater og kokespiraler

29711410-3 Griller

29711420-6 Kokeplater

29711430-9 Varmeplater

29711440-2 Kokespiraler

29711500-1 Boksåpnere

29712000-3 Elektriske husholdningsapparater til personlig pleie
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29712100-4 Barbermaskiner og hårtrimmere

29712110-7 Elektriske barbermaskiner

29712120-0 Hårtrimmere

29712200-5 Apparater til hårpleie

29712210-8 Hårtørkere

29712300-6 Håndtørkeapparater

29713000-0 Elektriske husholdningsapparater til rengjøring; strykejern

29713100-1 Oppvaskmaskiner

29713200-2 Vaske- og tørkemaskiner til tøy

29713210-5 Vaske-/tørkemaskiner

29713211-2 Tørke- og presseenheter

29713300-3 Avfallskomprimerere

29713400-4 Maskiner til vedlikehold av gulv

29713410-7 Gulvrengjøringsmaskiner

29713420-0 Bonemaskiner

29713430-3 Støvsugere

29713431-0 Tilbehør til støvsugere

29713500-5 Elektriske strykejern

29713510-8 Dampstrykejern

29714000-7 Ventilator- eller resirkulasjonshetter

29714100-8 Ventilatorer

29714110-1 Avtrekksventilatorer

29715000-4 Vannvarmere og bygningsoppvarming; sanitært utstyr

29715100-5 Elektriske varmtvannsberedere eller -beholdere og varmekolber

29715200-6 Oppvarmingsutstyr

29715210-9 Utstyr til sentralvarme

29715220-2 Elektrisk varmemotstand

29715230-5 Elektrisk jordoppvarmingsutstyr

29715240-8 Elektriske apparater til romoppvarming

29715300-7 Sanitært utstyr

29716000-1 Deler til elektriske husholdningsapparater

29720000-2 Ikke-elektriske husholdningsapparater

29721000-9 Husholdningsapparater til matlaging eller oppvarming

29721100-0 Husholdningsapparater til matlaging

29721200-1 Gasskjøleskap

29721300-2 Ikke-elektriske varmluftgeneratorer eller -vifter

29721310-5 Varmluftgeneratorer

29721320-8 Lufttørkere

29721321-5 Trykkluftstørkere

29721400-3 Ikke-elektriske varmtvannsberedere eller -beholdere

29721410-6 Gassapparater

29721411-3 Gassvarmere

29722000-6 Deler til ovner, komfyrer, tallerkenvarmere og husholdningsapparater

29722100-7 Deler til ovner

29722200-8 Deler til komfyrer

29722300-9 Deler til tallerkenvarmere

29800000-7 Diverse utstyr
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29810000-0 Utstyr til bruk i forbindelse med transport

29811000-7 Veiutstyr

29811100-8 Veivedlikeholdsutstyr

29811110-1 Gatefeiemaskiner

29811120-4 Feiemaskiner til landingsbaner

29811200-9 Veimerkingsutstyr

29811300-0 Trafikkstyringsutstyr

29811400-1 Informasjonstavler med variabel/oppdatert informasjon

29811600-3 Utstyr til styring av parkeringsplass

29811700-4 Utstyr til oppkreving av avgifter

29812000-4 Maritimt utstyr

29812100-5 Havneutstyr

29812110-8 Dokkutstyr

29812200-6 Radaranlegg

29812300-7 Navigasjonsutstyr

29812400-8 Propellblad

29813000-1 Jernbanemateriell

29813100-2 Skinner og tilbehør

29813110-5 Stenger

29813120-8 Sporskinner

29813130-1 Sporveisskinner

29813140-4 Sviller

29813150-7 Krysshoder

29813160-0 Krysninger, overganger

29813170-3 Overgangsstykker til sporskifter

29813180-6 Sporskifter

29813200-3 Signalutstyr

29813210-6 Signalmaster

29813220-9 Signalhus

29813300-4 Togovervåkingssystem

29813400-5 Sporskifteoppvarmingssystem

29813500-6 Sporinnrettingsmaskiner

29814000-8 Lastbærende utstyr

29814100-9 Arbeidsplattformer

29814110-2 Godshåndteringsplattform

29814120-5 Slamhåndteringsutstyr

29814130-8 Slamtørkeanlegg

29814200-0 Hydrauliske løfteplattformer

29814300-1 Tilkjøringsramper

29814310-4 Fergeramper

29814330-0 Landganger for passasjerer

29814340-3 Landgangstrapper

29814400-2 Gangbro

29814500-3 Flytedokk

29814510-6 Flytende lagerenhet

29815000-5 Lufthavnsutstyr

29815100-6 Bagasjehåndteringssystem
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29815110-9 Bagasjehåndteringsutstyr

29815200-7 Flygelederutstyr

29815210-0 Kontrolltårnsutstyr

29816000-2 Trafikkovervåkingssystem

29816100-3 Kamerautstyr til hastighetskontroll

29816200-4 System til måling av trafikkstrømmer

29820000-3 Verkstedsutstyr

29821000-0 Trebearbeidingsutstyr

29821100-1 Pussemaskiner

29821200-2 Sagutstyr

29822000-7 Utstyr til skoframstilling

29823000-4 Maskinverktøy

29824000-1 Smedverktøy

29830000-6 Anleggsutstyr til bygge- og anleggsarbeid

29831000-3 Broopphengingsutstyr

29832000-0 Demonteringsutstyr

29833000-7 Vanningsutstyr

29834000-4 Dreneringsutstyr

29834100-5 Utstyr til svømmebassenger

29835000-1 Utstyr til parker og lekeplasser

29835100-2 Utstyr til vedlikehold av utendørsarealer

29836000-8 Industrielt utstyr

29836100-9 Kompressorutstyr

29836200-0 Kjøleutstyr

29836300-1 Multifunksjonsutstyr

29836400-2 Industrimaskiner

29836410-5 Gassmotor

29836420-8 Gassinnsprøytingsmoduler

29836430-1 Kjeleinstallasjoner

29836431-8 Varmtvannskjeler

29836432-5 Dampkjeler

29836433-2 Dampgeneratorer

29836434-9 Hjelpeanlegg til kjeler

29836435-6 Dampkondensatorer

29837000-5 Prefabrikkert utstyr

29838000-2 Hydrauliske installasjoner

29838100-3 Hydraulisk utstyr

29839000-9 Utstyrssett

29840000-9 Cateringutstyr

29841000-6 Lett cateringutstyr

29842000-3 Utstyr til mattilberedning

29842100-4 Skjæremaskiner til kjøtt

29842200-5 Kantineutstyr

29843000-0 Hotellutstyr

29844000-7 Industrielt kjøkkenutstyr

29845000-4 Restaurantutstyr

29850000-2 Nød- og sikkerhetsutstyr
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29851000-9 Brannbekjempelses- og redningsutstyr

29851100-0 Brannbekjempelsesutstyr

29851120-6 Brannbekjempelsesmaterialer

29851200-1 Redningsutstyr

29851300-2 Sikkerhetsutstyr

29851310-5 Utstyr til sikring av arbeidsplass

29851320-8 Atomsikkerhetsutstyr

29851330-1 Sikkerhetsinstallasjoner

29852000-6 Sikkerhetssystemer

29852100-7 Sikringsutstyr

29852200-8 Beskyttelsesutstyr

29852210-1 Beskyttelsessystem til atomreaktor

29852220-4 Utstyr til beskyttelse mot stråling

29852300-9 Utstyr til bestemmelse på stedet

29852310-2 Magnetkortsystem

29852320-5 Utstyr til arbeidstidsstyring

29852330-8 Tidskontrollsystem

29852340-1 Kontrollur

29852400-0 Metalldetektorer

29852500-1 Overvåkingssystem

29852510-4 Følere

29852600-2 Utstyr til avlesing av strekkoder

29860000-5 Teknisk utstyr

29861000-2 Styresystemer

29861200-4 Overvåkings- og styresystem

29861300-5 Adgangskontrollsystemer

29861400-6 Scada-system

29861500-7 System til lokalisering av kjøretøyer

29861600-8 Ekspedisjonssystem

29862000-9 Trykk- og grafikkutstyr

29862100-0 Filmframkallingssystem

29862200-1 Trykkpresse

29862300-2 Grafiske arbeidsstasjoner

29862400-3 Hektografer

29862500-4 Graveringsmaskiner

29863000-6 Myntpresse

29864000-3 Kontorautomatiseringsutstyr

29865000-0 Informasjonsbehandlingsutstyr

29865100-1 Lagerstyringssystem

29865110-4 Depotsystem

29867000-4 Styreenhet

29867100-5 Digital fjernbetjeningsenhet

29868000-1 Diverse automater

29868100-2 Drikkevareautomat

29868200-3 Automater til hygieneartikler

29868300-4 Automat til toalettpapirruller

29870000-8 Diverse utstyr i.e.n.
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29871000-5 Desinfeksjonsutstyr

29872000-2 Utstyr til gassnett

29872100-3 Gasstrykksutstyr

29873000-9 Utstyr til avløpsarbeid

29874000-6 Forseglingsutstyr

29875000-3 Vanninstallasjoner

30000000-9 Kontor- og datamaskiner, kontorutstyr og -rekvisita

30100000-0 Kontormaskiner, -utstyr og -materiell, unntatt datamaskiner

30110000-3 Tekstbehandlingsmaskiner

30111000-0 Tekstbehandlere

30120000-6 Utstyr til fotokopiering og trykking

30121000-3 Utstyr til fotokopiering og varmekopiering

30121100-4 Fotokopieringsutstyr

30121110-7 Fargekopieringsmaskiner

30121120-0 Kopieringsutstyr

30121200-5 Varmekopieringsutstyr

30121300-6 Utstyr til mangfoldiggjøring

30121400-7 Duplikatorer

30122000-0 Offsetmaskiner til kontorbruk

30123000-7 Kontormaskiner og forretningsmaskiner

30123100-8 Billettkontrollmaskiner

30123200-9 Pengeautomater

30123300-0 Stensilduplikatorer

30123400-1 Foldemaskiner

30123500-2 Perforeringsmaskiner

30123600-3 Myntbehandlingsmaskiner

30123610-6 Myntsorteringsmaskiner

30123620-9 Mynttellemaskiner

30123630-2 Myntpakkemaskiner

30124000-4 Deler og tilbehør til kontormaskiner

30125000-1 Deler og tilbehør til kopieringsmaskiner

30125100-2 Tonerkassetter

30130000-9 Utstyr til postkontor

30131000-6 Utstyr til postrom

30131100-7 Papir- eller konvoluttfoldemaskiner

30131200-8 Kuverteringsmaskiner

30131300-9 Adresseringsmaskiner

30131400-0 Frankeringsmaskiner

30132000-3 Sorteringsutstyr

30132100-4 Brevsorteringsutstyr

30133000-0 Postforsendelsesutstyr

30133100-1 Utstyr til masseutsending av post

30140000-2 Regne- og bokholdermaskiner

30141000-9 Regnemaskiner

30141100-0 Lommekalkulatorer

30142000-6 Regnskapsmaskiner

30143000-3 Kasseapparater
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30144000-0 Regnemaskiner o.l.

30144100-1 Portofrankeringsmaskiner

30144200-2 Billettautomater

30144300-3 Maskiner til trafikktelling

30144400-4 Maskiner til automatisk avgiftsbetaling

30150000-5 Skrivemaskiner

30151000-2 Elektroniske skrivemaskiner

30160000-8 Deler og tilbehør til skrivemaskiner og regnemaskiner

30161000-5 Deler og tilbehør til skrivemaskiner

30162000-2 Deler og tilbehør til regnemaskiner

30190000-7 Diverse kontorutstyr og -materiell

30191000-4 Kontorutstyr

30191100-5 Arkiveringsutstyr

30191110-8 Kortkarusellsystemer

30191200-6 Overheadprojektorer

30191300-7 Telefaksmaskiner

30191400-8 Makulatorer

30192000-1 Kontormateriell

30192100-2 Viskelær

30192110-5 Blekkprodukter

30192111-2 Stempelputer

30192112-9 Trykkfarge til skrivere

30192113-6 Blekkpatroner

30192120-8 Penner

30192121-5 Kulepenner

30192122-2 Fyllepenner

30192123-9 Fiberspisspenner

30192124-6 Filtpenner

30192125-3 Markeringstusjer

30192130-1 Blyanter

30192131-8 Blyantpenner der spissen skrus eller trykkes fram

30192140-4 Whiteboard-tavler

30192150-7 Datostempler, signeter eller nummerstempler

30192200-3 Målebånd

30192300-4 Fargebånd

30192310-7 Fargebånd til skrivemaskiner

30192400-5 Reprografisk materiell

30192500-6 Overheadtransparenter

30192600-7 Tegnebrett

30192700-8 Kontorartikler

30192710-1 Lønnskonvolutter

30192720-4 Konvolutter til postforsendelse av lønn

30192800-9 Selvklebende etiketter

30200000-1 Datautstyr og -materiell

30210000-4 Databehandlingsmaskiner

30211000-1 Stormaskiner

30211100-2 Superdatamaskin
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30211200-3 Maskinvare til stormaskiner

30211300-4 Dataplattformer

30211400-5 Konfigurasjoner til datamaskiner

30211500-6 CPU-sentralenheter

30211600-7 Prosessorer

30212000-8 Maskin- og programvare til minidatamaskiner

30212100-9 Maskinvare til minidatamaskiner

30212110-2 CPU-sentralenheter til minidatamaskiner

30212200-0 Programvare til minidatamaskiner

30213000-5 Personlige datamaskiner (PC-er)

30213100-6 Notebook PC-er

30213200-7 Laptop PC-er

30213300-8 Bærbare datamaskiner

30213400-9 CPU-sentralenheter til personlige datamaskiner

30214000-2 Arbeidsstasjoner

30215000-9 Maskinvare og programvare til mikrodatamaskiner

30215100-0 Maskinvare til mikrodatamaskiner

30215110-3 CPU-sentralenheter til mikrodatamaskiner

30215200-1 Programvare til mikrodatamaskiner

30216000-6 Magnetiske eller optiske lesere

30216100-7 Optiske lesere

30216110-0 Skannere til datamaskiner

30216120-3 Utstyr til optisk tegngjenkjenning

30216130-6 Strekkodelesere

30216200-8 Magnetkortlesere

30216300-9 Hullkortlesere

30217000-3 Deler, tilbehør og materiell til datamaskiner

30217100-4 Deler til datamaskiner

30217110-7 Nettverksgrensesnitt

30217120-0 Datamaskinporter

30217130-3 Datamaskinkort

30217131-0 Elektroniske kort

30217200-5 Tilbehør til datamaskiner

30217210-8 Antirefleksskjermer

30217220-1 Musematter

30217230-4 Høyhastighetsbufferlagre

30217300-6 Datamaskinmateriell

30217310-9 Fontkassetter til skrivere

30217320-2 Disketter

30217330-5 Magnetbånd

30217340-8 CD-ROM

30220000-7 Digitalt kartleggingsutstyr

30221000-4 Digitale matrikkelkort

30230000-0 Maskinvare til datamaskiner

30231000-7 Datamaskiner og skrivere

30231100-8 Datamaskiner

30231110-1 Database
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30231200-9 Datamaskinutstyr

30231210-2 Sentralstyreenhet

30231220-5 Ytre enheter til datamaskiner

30231230-8 Datamaskinterminaler

30231240-1 Konsoller

30231250-4 Dataskjermer

30231300-0 Desktop-datamaskiner

30231310-3 Utstyr til desktop-publishing

30231400-1 Optisk platesystem

30231600-3 Datautstyr til medisinsk bruk

30232000-4 Diverse edb-utstyr

30232100-5 Utstyr til sikkerhetskopiering

30232120-1 Datamus

30232130-4 Joysticks

30232140-7 Lyspenner

30232150-0 Trackballs

30232160-3 Tegneplater

30232200-6 Karusellenheter

30232300-7 Kassetthåndteringsutstyr

30232400-8 Utstyr til minneutbygging

30232500-9 Databehandlingsutstyr

30232510-2 Dataregistreringsenheter

30232520-5 Datainnmatingsutstyr

30232530-8 Datavalideringsutstyr

30232600-0 Omkodere

30233000-1 Lager-, inndata- eller utdataenheter

30233100-2 Lagerenheter til datamaskiner

30233110-5 Magnetkortlagerenheter

30233120-8 Magnetbåndlagerenheter

30233130-1 Magnetplatelagerenheter

30233131-8 Diskettstasjoner

30233132-5 Harddisker

30233140-4 Direktelagringsenheter (DASD)

30233141-1 Magnetplatelagersystem

30233150-7 Optiske diskettstasjoner

30233160-0 Båndlagerenheter

30233170-3 Lagringsmedier

30233171-0 Disker, minneplater

30233172-7 Optiske disker

30233200-3 Inndata- eller utdataenheter

30233210-6 Inndataenheter

30233211-3 Tastaturer til datamaskiner

30233212-0 Braille-tastaturer (blindeskrift)

30233220-9 Utdataenheter

30233230-2 Skrivere og plottere

30233231-9 Laserskrivere

30233232-6 Matriseskrivere
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30233234-0 Fargeskrivere

30233235-7 Plottere

30234000-8 Utstyr til biblioteksautomasjon

30235000-5 Styreenhet for disker

30236000-2 IT-utstyr

30240000-3 Programvare

30241000-0 Datamaskinprogramvare

30241100-1 Databaseprogramvare

30241200-2 Applikasjonsprogramvare

30241210-5 Prosjektstyringsprogramvare

30241300-3 Stormaskinprogramvare

30241310-6 Dataprogrammer

30241320-9 Oppgradering av datamaskiner

30241330-2 Mikrokanalarkitektur

30241400-4 Operativsystemprogramvare

30241410-7 Språkkompilatorer

30241500-5 Systemprogramvare

30241600-6 Hjelpeprogramvare

30241700-7 Multimedieprogramvare

30242000-7 Sikkerhetsprogramvare

30242100-8 Antivirusprogramvare

30242200-9 Feilsøkingsprogramvare

30243000-4 Programvare til medisinsk bruk

30244000-1 Driftsstyringsprogramvare

30244100-2 Programvare til biblioteksstyring

30244200-3 Programvare til lageradministrasjon

30245000-8 Programvarepakker

30245100-9 Regnearkprogramvare

30245200-0 Transaksjonsbehandlingsprogramvare

30245300-1 Statistikkprogramvare

30246000-5 Kommunikasjonsprogramvare

30246100-6 IT-programvare

30246200-7 Emuleringsprogramvare

30247000-2 Programvare til desktop publishing

30247100-3 Programvare til tegning og maling

30247200-4 Bildebehandlingsprogramvare

30248000-9 Programvareprodukter

30248100-0 Programvareapplikasjoner

30248200-1 Programvarelisenser

30248300-2 Oppgradering av programvare

30249000-6 Diverse programvare

30249100-7 CAD-programvare, programvare til datastøttet konstruksjon

30249200-8 Programvare til digital kartlegging

30249300-9 Programvare til undervisningsbruk

30249400-0 Programvare til finanssystemer

30249410-3 Programvare til regnskapsføring

30249420-6 System til utstedelse av eurosjekker
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30249500-1 Programvare til kontorautomasjon

30249600-2 Programvare til tekstbehandling

30249700-3 Programvare til optisk tegn- og merkegjenkjenning

30249800-4 Programvare til utskriftsmellomlagring

30250000-6 Edb-systemer

30251000-3 Edb-kontrollsystem

30252000-0 Databasestyringssystem

30253000-7 Regnskapssystem

30253100-8 Faktureringssystem

30254000-4 Informasjonssystemer

30254100-5 System for elektronisk post (e-post)

30254200-6 Økonomiinformasjonssystemer

30254300-7 Passasjerinformasjonssystem

30254310-0 Elektroniske oppslagstavler

30254320-3 System for passasjerinformasjon i sanntid

30255000-1 Medisinske informasjonssystemer

30255100-2 Sykepleieinformasjonssystem

30255200-3 Pasientadministrasjonssystem

30255300-4 System til styring av operasjonssaler

30255400-5 Klinisk informasjonssystem

30255500-6 Datastøttet pasientsystem

30256000-8 Administrativt bibliotekssystem

30257000-5 Bildebehandlings- og arkiveringssystem

30258000-2 Elektronisk datastyring

30259000-9 Diverse edb-systemer

30259100-0 Automasjonssystemer

30259200-1 Skipslokaliseringssystem

30259300-2 CAD-system (datastøttet konstruksjonssystem)

30259400-3 Datainnsamlingssystem

30259500-4 Digitalt kartleggingssystem

30259600-5 Optisk lesesystem

30259700-6 Dokumenthåndteringssystem

30259800-7 Høyttaleranlegg

30260000-9 Servere

30261000-6 Nettservere

30262000-3 Servere til datamaskiner

30263000-0 Filservere

30264000-7 UNIX-servere eller tilsvarende

30265000-4 Skriverservere

31000000-6 Elektriske maskiner, apparatur, utstyr og forbruksartikler

31100000-7 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer

31110000-0 Elektriske motorer

31111000-7 Adaptere

31120000-3 Generatorer

31121000-0 Generatoraggregater

31121100-1 Generatoraggregater med kompresjonstenningsmotorer

31121110-4 Effektomformere
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31121111-1 Roterende elektriske omformere

31121200-2 Generatoraggregater med gnisttenningsmotorer

31121300-3 Vindenergigeneratorer

31121310-6 Vindmøller

31121320-9 Vindturbiner

31121330-2 Vindturbingeneratorer

31121331-9 Turbinrotorer

31121340-5 Vindmøllepark

31122000-7 Generatoranlegg

31122100-8 Brenselsceller

31124000-1 Dampturbingenerator og beslektede apparater

31124100-2 Turbingeneratoraggregater

31124200-3 Styreutstyr til turbingenerator

31126000-5 Dynamoer

31127000-2 Nødstrømsanlegg

31128000-9 Turbogenerator

31129000-6 Dieseldrevne generatoraggregater

31130000-6 Vekselstrømsgeneratorer

31131000-3 Enfasemotorer

31131100-4 Aktivatorer, utløsere

31131200-5 Anoder

31132000-0 Flerfasemotorer

31140000-9 Kjøletårn

31141000-6 Vannkjøleanlegg

31150000-2 Strømbegrensere til utladningslamper eller -rør

31151000-9 Statiske omformere

31152000-6 Kondensatorer

31153000-3 Likerettere

31154000-0 Uavbrutte strømforsyninger (UPS)

31155000-7 Invertere

31156000-4 Avbrutte strømforsyninger

31157000-1 Induksjonsspoler

31158000-8 Ladeaggregater

31158100-9 Batteriladere

31160000-5 Deler til elektriske motorer, generatorer og transformatorer

31161000-2 Deler til elektriske motorer og generatorer

31161100-3 Magnetiseringssystemer

31161200-4 Gasskjølesystemer

31161300-5 Generatorrotorer

31161400-6 Primære vannsystemer

31161500-7 Oljetetningssystemer

31161600-8 Stator vannkjølesystemer

31161700-9 Deler til dampgeneratorer

31161800-0 Deler til gassgeneratorer

31161900-1 Spenningsregulatorer

31162000-9 Deler til transformatorer, induksjonsspoler og statiske omformere

31162100-0 Deler til kondensatorer
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31170000-8 Transformatorer

31171000-5 Transformatorer med dielektrisk væske

31172000-2 Spenningstransformatorer

31173000-9 Instrumenttransformator

31200000-8 Elektriske fordelings- og styringsapparater

31210000-1 Elektriske apparater med av/på-kopling eller for å beskytte elektriske kretsløp

31211000-8 Tavler og sikringsskap

31211100-9 Tavler

31211110-2 Kontrollpaneler

31211200-0 Sikringsskap

31211300-1 Sikringer

31211310-4 Strømbrytere

31212000-5 Strømbrytere, overbelastningsbrytere

31212100-6 Strømbrytere for kontaktledninger

31212200-7 Kretsløpstestere

31213000-2 Fordelingsutstyr

31213100-3 Fordelerbokser

31213200-4 Distribusjonstransformatorer

31213300-5 Kabelfordelingsskap

31213400-6 Distribusjonssystem

31214000-9 Koplingsutstyr

31214100-0 Brytere

31214110-3 Isolerende brytere

31214120-6 Jordbryter

31214200-1 Avkoplingsbryter

31214300-2 Utendørs koplingsanlegg

31214400-3 Sikringsbryter, utkoplingsbryter

31214500-4 Elektriske koplingstavler

31214510-7 Fordelingstavler

31214520-0 Fordelingstavler for mellomspenning

31215000-6 Spenningsbegrensere

31216000-3 Lynavledere

31216100-4 Lynbeskyttelsesutstyr

31216200-5 Lynledere

31217000-0 Overspenningsbeskyttere

31218000-7 Samleskinner

31219000-4 Beskyttelsesbokser

31220000-4 Komponenter til elektriske kretsløp

31221000-1 Elektriske releer

31223000-5 Lampeholdere

31224000-2 Koplinger og kontaktelementer

31224100-3 Plugger og stikkontakter

31224200-4 Koaksialkontakter

31224300-5 Koplingsbokser

31224400-6 Tilslutningskabler

31224500-7 Klemmer

31224600-8 Lysdempere, dimmere
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31224700-9 Forgreningsbokser

31224800-0 Kabelsamlingssett

31230000-7 Deler til elektrisk fordelings- eller styreutstyr

31300000-9 Isolerte ledninger og kabler

31310000-2 Ledningsnett

31311000-9 Nettilslutninger

31320000-5 Sterkstrømskabler

31321000-2 Sterkstrømsledninger

31321100-3 Sterkstrømsluftledninger

31330000-8 Koaksialkabel

31340000-1 Isolert kabeltilbehør

31341000-8 Isolerte kabeltromler

31342000-5 Isolerte kabelforbindelser

31343000-2 Isolerte kabelsamlinger

31344000-9 Isolert kabelpakkboks

31350000-4 Elektriske ledere, til data- og kontrollformål

31351000-1 Adgangskontrollsystemer

31352000-8 Optiske fiberkabler

31352100-9 Fiberoptiske informasjonskabler

31352200-0 Optiske telekommunikasjonskabler

31352300-1 Optiske fiberkabler til dataoverføring

31400000-0 Akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier

31410000-3 Primærelementer

31420000-6 Primærbatterier

31421000-3 Blybatterier

31422000-0 Batteripakker

31430000-9 Elektriske akkumulatorer

31431000-6 Blyakkumulatorer

31432000-3 Nikkel-kadmium-akkumulatorer

31500000-1 Belysningsutstyr og elektriske lamper

31510000-4 Elektriske glødelamper

31511000-1 Lukkede lyskasterenheter

31512000-8 Wolfram-halogenglødelamper

31513000-5 Glødelamper

31514000-2 Utladningslamper

31515000-9 Ultrafiolette lamper

31516000-6 Infrarøde lamper

31517000-3 Buelamper

31518000-0 Signallys

31518100-1 Prosjektører, flomlys

31518110-4 Belysning for utearbeidsplasser

31518200-2 Nødbelysningsutstyr

31518300-3 Taklys

31518400-4 Landingsbanelys

31518500-5 Kvikksølvlamper

31518600-6 Søkelys

31520000-7 Lamper og lampearmatur



22.2.2007 Nr. 9/185EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

31521000-4 Lamper

31521100-5 Skrivebordslamper

31521200-6 Gulvlamper

31521300-7 Bærbare elektriske lamper

31521310-0 Varsellys

31521320-3 Lommelykter

31522000-1 Juletrebelysning

31523000-8 Opplyste skilt og navneplater

31523100-9 Opplyste skilt

31523110-2 Opplyste trafikkskilt

31523200-0 Permanente meldingstavler

31523300-1 Opplyste navneplater

31524000-5 Armaturer til tak- eller vegglamper

31524100-6 Armatur til taklamper

31524110-9 Lamper til operasjonssaler

31524120-2 Takbelysning

31524200-7 Armatur til veggbelysning

31524210-0 Veggbelysning

31527000-6 Spotlights

31527100-7 Veibelysning

31527200-8 Utendørsbelysning

31527210-1 Lanterner

31527220-4 Tunnelbelysning

31527230-7 Belysning til veiledning og belysning av skip til havs

31527240-0 Belysning til veiledning og belysning av skip ved elveseilas

31527250-3 Belysning til veiledning og belysning av fly

31527260-6 Lysanlegg

31527270-9 Belysning av plattformer

31527300-9 Belysning til husholdningsbruk

31530000-0 Deler til lamper og belysningsutstyr

31531000-7 Elektriske pærer

31531100-8 Lysstoffrør

31532000-4 Deler til lamper og belysningsarmaturer

31600000-2 Elektrisk utstyr

31610000-5 Elektrisk utstyr til motorer og kjøretøyer

31611000-2 Installasjonsutstyr

31612000-9 Elektriske installasjonsviklinger til motorer

31612200-1 Startmotorer

31612300-2 Elektrisk signalutstyr

31612310-5 Blinklys

31620000-8 Akustiske eller visuelle signalapparater

31621000-5 Kontroll-, sikkerhets- eller signalutstyr til jernbaner

31621100-6 Kontrollutstyr

31621200-7 Elektrisk signalutstyr til jernbaner

31621300-8 Elektriske installasjoner til jernbaner

31622000-2 Sirener

31623000-9 Kontroll-, sikkerhets- eller signalutstyr til veier
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31623100-0 Trafikksignaler

31623200-1 Kontroll-, sikkerhets- eller signalutstyr til innlands vannveier

31623300-2 Kontroll-, sikkerhets- eller signalutstyr til parkeringsanlegg

31623400-3 Kontroll-, sikkerhets- eller signalutstyr til havner

31623500-4 Kontroll-, sikkerhets- eller signalutstyr til lufthavner

31623510-7 Ferdsskrivere

31623520-0 Lufthavnbelysning

31623600-5 Signalgeneratorer

31623700-6 Signalfordelere til antenner

31623800-7 Galvaniseringsmaskiner

31623900-8 Signalutstyr til veikryss og jernbaneoverganger

31624000-6 Informasjonstavler

31624100-7 Informasjonstavler med oppdateringer

31625000-3 Tyveri- og brannalarmer

31625100-4 Branndetektorsystemer

31625200-5 Brannalarmsystemer

31625300-6 Tyverialarmsystemer

31630000-1 Magneter

31640000-4 Maskiner og apparater med selvstendige funksjoner

31641000-1 Simulatorer

31641100-2 Kjøresimulatorer

31641200-3 Kampsimulatorer

31641300-4 Øvingssimulatorer

31642000-8 Elektronisk detektorapparatur

31642100-9 Metallrørdetektorer

31642200-0 Minedetektorer

31642300-1 Plastdetektorer

31642400-2 Detektorer for ikke-metallholdige gjenstander

31642500-3 Trevirkedetektorer

31643000-5 Partikkelakseleratorer

31643100-6 Lineære akseleratorer

31644000-2 Diverse dataregistreringsutstyr

31645000-9 Flippermaskiner

31650000-7 Isoleringsarmatur

31660000-0 Kullelektroder

31670000-3 Elektriske deler til maskiner eller apparater

31680000-6 Elektriske apparater og tilbehør

31681000-3 Elektrisk tilbehør

31681100-4 Elektriske kontakter

31681200-5 Elektriske pumper

31681300-6 Elektriske kretsløp

31681400-7 Elektriske komponenter

31681410-0 Elektriske materialer

31681500-8 Oppladere

31682000-0 Strømforsyninger

31682100-1 Elektriske bokser

31682200-2 Instrumentpaneler
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31682210-5 Instrument- og betjeningsutstyr

31682220-8 Miksepaneler

31682230-1 Grafiske lystavler

31682300-3 Mellomspenningsutstyr

31682310-6 Mellomspenningspaneler

31682400-4 Elektrisk utstyr til luftledninger

31682410-7 Luftkabelbærer

31682500-5 Elektrisk nødutstyr

31682510-8 Nødstrømssystemer

31682520-1 Nødstoppsystemer

31682530-4 Nødstrømsforsyninger

31682540-7 Utstyr til understasjon

31700000-3 Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler

31710000-6 Elektronisk utstyr

31711000-3 Elektroniske artikler

31711100-4 Elektroniske komponenter

31711110-7 Sendere-mottakere

31711120-0 Transduser, energiomformere

31711130-3 Motstander

31711140-6 Elektroder

31711200-5 Elektroniske resultattavler

31711300-6 Elektroniske tidtakersystemer

31711310-9 System til registrering av tilstedeværelse

31712000-0 Mikroelektroniske maskiner, apparater og mikrosystemer

31712100-1 Mikroelektroniske maskiner og apparater

31712200-2 Mikrosystemer

31720000-9 Elektromekanisk utstyr

31730000-2 Elektroteknisk utstyr

31731000-9 Elektrotekniske artikler

32000000-3 Radio-, fjernsyns-, kommunikasjons-, telekommunikasjonsutstyr samt beslektet utstyr og 
apparater

32100000-4 Elektronrør, rør og elektriske komponenter

32110000-7 Elektriske kondensatorer

32111000-4 Faste kondensatorer

32112000-1 Dreiekondensatorer eller justerbare kondensatorer

32120000-0 Elektriske motstander

32130000-3 Trykte kretser

32131000-0 Trykte kretser med komponenter

32132000-7 Trykte kretser uten komponenter

32140000-6 Elektronrør og rør

32141000-3 Katodestrålerør til fjernsynsmottakere

32141100-4 Rør til fjernsynskameraer

32142000-0 Mikrobølgerør og -utstyr

32142100-1 Magnetroner

32142200-2 Mikrobølgeutstyr

32142210-5 Mikrobølgeradioutstyr

32142300-3 Klystroner

32143000-7 Vakuumlikerettere
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32144000-4 Mottaker- eller forsterkerrør

32150000-9 Halvledere

32151000-6 Dioder

32152000-3 Lysemitterende dioder

32153000-0 Transistorer

32154000-7 Monterte piezoelektriske krystaller

32160000-2 Elektroniske integrerte kretsløp og mikrokomponentkretsløp

32161000-9 Telefonkort

32161100-0 SIM-kort

32162000-6 Kort påtrykt integrerte kretser

32163000-3 Integrerte elektroniske kretser

32164000-0 Mikrokomponentkretser

32165000-7 Mikroprosessorer

32170000-5 Deler til elektroniske enheter

32171000-2 Deler til elektriske kondensatorer

32172000-9 Deler til elektriske motstander, reostater og potensiometre

32173000-6 Deler til elektronrør

32180000-8 Moduler

32200000-5 Overføringsutstyr for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkasting og fjernsyn

32210000-8 Kringkastingsutstyr

32211000-5 Produksjonsutstyr til kringkasting

32220000-1 Fjernsynssendere uten mottakerutstyr

32221000-8 Radiofyr

32222000-5 Kodere for videosignaler

32223000-2 Sendere til video

32224000-9 Senderutstyr til fjernsyn

32230000-4 Radiosendere med mottakere

32231000-1 Internt fjernsynsutstyr

32232000-8 Videokonferanseutstyr

32233000-5 Radiofrekvensforsterkere

32234000-2 Kameraer til internt fjernsyn

32235000-9 Internt overvåkingssystem

32236000-6 Radiotelefoner

32237000-3 Walkie-talkier

32240000-7 Fjernsynskameraer

32250000-0 Mobiltelefoner

32251000-7 Biltelefoner

32252000-4 GSM-telefoner

32260000-3 Dataoverføringsutstyr

32270000-6 Digitalt senderutstyr

32300000-6 Fjernsyns- og radiomottakere, og lyd- eller videoopptakere eller videoavspillere

32310000-9 Radiokringkastingsmottakere

32320000-2 Fjernsynsutstyr og audiovisuelt utstyr (AV-utstyr)

32321000-9 Projektorutstyr for fjernsyn

32321100-0 Filmutstyr

32321200-1 Audiovisuelt utstyr (AV-utstyr)
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32321300-2 AV-materialer

32322000-6 Multimedieutstyr

32323000-3 Videomonitorer

32323100-4 Videomonitorer, farge

32323200-5 Videomonitorer, svart-hvitt

32323300-6 Videoutstyr

32323400-7 Videoavspillingsutstyr

32323500-8 Videoovervåkingssystem

32324000-0 Fjernsynsmottakere

32324100-1 Fargefjernsynsapparater

32324200-2 Svart-hvitt-fjernsynsapparater

32324300-3 Fjernsynsutstyr

32324400-4 Fjernsynsantenner

32324500-5 Videotunere

32330000-5 Apparater for lyd- og videoinnspilling samt -avspilling

32331000-2 Platetallerkener

32331100-3 Platespillere

32331200-4 Kassettspillere

32331300-5 Lydavspillingsutstyr

32331400-6 CD-spillere

32332000-9 Spolebåndopptakere

32332100-0 Diktafoner

32332200-1 Telefonsvarere

32332300-2 Lydopptakere

32333000-6 Videoopptakere eller videoavspillere

32333100-7 Videoopptakere

32333200-8 Videokameraer

32333300-9 Videoavspillere

32333400-0 Videospillere

32340000-8 Mikrofoner og høyttalere

32341000-5 Mikrofoner

32342000-2 Høyttalere

32342100-3 Hodetelefoner

32342200-4 Øretelefoner

32342300-5 Mikrofoner og høyttalersett

32342400-6 Lydinnretninger

32342410-9 Lydutstyr

32342420-2 Studiomiksepult

32342430-5 Talekompresjonssystem

32342440-8 Talepostsystem

32342450-1 Taleopptakere

32343000-9 Forsterkere

32343100-0 Lavfrekvensforsterkere

32343200-1 Megafoner

32344000-6 Mottakere til radiotelefoni eller radiotelegrafi

32344100-7 Bærbare mottakere til anrop og personsøking

32344110-0 Stemmeregistreringssystem
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32344200-8 Radiomottakere

32344210-1 Radioutstyr

32344220-4 Radiopersonsøkere

32344230-7 Radiostasjoner

32344240-0 Radiotårn

32344250-3 Radioinstallasjoner

32344260-6 Radio- og multiplekserutstyr

32344270-9 Radio- og telefonovervåkingssystem

32344280-2 Bærbare radioer

32350000-1 Deler til lyd- og videoutstyr

32351000-8 Tilbehør til lyd- og videoutstyr

32351100-9 Videoredigeringsutstyr

32351200-0 Skjermer

32352000-5 Antenner og reflektorer

32352100-6 Deler til radio- og radarutstyr

32352200-7 Reservedeler og tilbehør til radar

32360000-4 Utstyr til internkommunikasjonsanlegg

32400000-7 Nettverk

32410000-0 Lokalnettverk

32411000-7 Token ring-nett, TR-nett

32412000-4 Kommunikasjonsnett

32412100-5 Telekommunikasjonsnett

32412110-8 Internett-nettverk

32412120-1 Intranett-nettverk

32413000-1 Integrerte nettverk

32413100-2 Nettverkrutere

32415000-5 Ethernett nettverk

32416000-2 ISDN-nett

32416100-3 ISDX-nett

32417000-9 Multimedienettverk

32418000-6 Radionettverk

32420000-3 Nettverksutstyr

32421000-0 Nettverkskabelsystem

32422000-7 Nettverkskomponenter

32423000-4 Nettverk-hubs

32424000-1 Nettverksinfrastruktur

32425000-8 Nettverksstyresystem

32426000-5 Nettverkspubliseringssystem

32427000-2 Nettverkssystem

32428000-9 Oppgradering av nettverk

32429000-6 Telefonnettutstyr

32430000-6 WAN, globalt nett

32440000-9 Telemetri- og terminalutstyr

32441000-6 Telemetriutstyr

32441100-7 Telemetriovervåkingssystem

32441200-8 Telemetri- og styreutstyr

32441300-9 Telematikksystem
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32442000-3 Terminalutstyr

32442100-4 Terminaltavler

32442200-5 Klemmekasser

32442300-6 Terminalemulatorer

32442400-7 Tilslutningsinnretninger

32500000-8 Telekommunikasjonsutstyr og tilbehør

32510000-1 Trådløst telekommunikasjonssystem

32520000-4 Telekommunikasjonskabler og -utstyr

32521000-1 Telekommunikasjonskabler

32522000-8 Telekommunikasjonsutstyr

32523000-5 Telekommunikasjonsanlegg

32524000-2 Telekommunikasjonssystem

32530000-7 Satellittrelatert kommunikasjonsutstyr

32531000-4 Satellittkommunikasjonsutstyr

32532000-1 Parabolantenner

32533000-8 Satellittjordstasjon

32534000-5 Satellittplattformer

32540000-0 Sentraler

32541000-7 Sentralutstyr

32542000-4 Sentralbord

32543000-1 Sentralbord til telefoner

32544000-8 PABC-utstyr

32545000-5 PABC-systemer

32546000-2 Digitalt koplingsutstyr

32546100-3 Digitale sentraler

32547000-9 Vakuumaktiverte brytertavler

32550000-3 Telefonutstyr

32551000-0 Telefonkabler og tilhørende utstyr

32551100-1 Telefonforbindelser

32551200-2 Telefonsentraler

32551300-3 Hodetelefoner

32551400-4 Telefonnett

32551500-5 Telefonkabler

32552000-7 Elektriske apparater til trådtelefoni eller trådtelegrafi

32552100-8 Telefonapparater

32552110-1 Trådløse telefoner

32552120-4 Nødtelefoner

32552130-7 Offentlige telefoner

32552140-0 Utstyr til mynt- og korttelefoner

32552200-9 Fjernskrivere

32552300-0 Koplingsapparater til telefoni eller telegrafi

32552310-3 Digitale telefonsentraler

32552320-6 Multipleksere til telefonsentraler

32552330-9 Telefonkoplingsapparater

32552400-1 Apparater til lavfrekvens signalomformer

32552410-4 Modemer

32552420-7 Frekvensomformer
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32552430-0 Kodingsutstyr

32552500-2 Tekst-TV-apparater

32552510-5 Videotekstterminaler

32552520-8 Teleksutstyr

32552600-3 Dørtelefoner

32553000-4 Deler til elektriske apparater til telefoni eller telegrafi

32560000-6 Fiberoptiske materialer

32561000-3 Fiberoptiske forbindelser

32570000-9 Kommunikasjonsutstyr

32571000-6 Kommunikasjonsinfrastruktur

32572000-3 Kommunikasjonskabler

32572100-4 Kommunikasjonskabel med multiple elektriske ledere

32572200-5 Kommunikasjonskabel med koaksiale ledere

32572300-6 Kommunikasjonskabel til spesielle anvendelser

32573000-0 Kommunikasjonsbetjeningssystem

32580000-2 Datautstyr

32581000-9 Datakommunikasjonsutstyr

32581100-0 Dataoverføringskabel

32581110-3 Dataoverføringskabel med flere elektriske ledere

32581120-6 Dataoverføringskabel med koaksiale ledere

32581130-9 Dataoverføringskabel til spesielle anvendelser

32582000-6 Databærere

32583000-3 Data- og stemmebærere

32584000-0 Databærende medier

33000000-0 Medisinsk apparatur og laboratorieapparatur, optisk apparatur og presisjonsapparatur, klokker 
og ur, farmasøytiske og beslektede medisinske forbruksvarer

33100000-1 Medisinsk apparatur

33110000-4 Bildeutstyr til medisinsk, odontologisk og veterinær bruk

33111000-1 Røntgenapparatur

33111100-2 Røntgenbord

33111200-3 Røntgenarbeidsstasjoner

33111300-4 Røntgenframkallingsmaskiner

33111400-5 Røntgenfluoroskopiapparatur

33111500-6 Røntgenutstyr til dental bruk

33111600-7 Apparatur til radiografi

33111610-0 MR-undersøkningsenhet

33111620-3 Gammakameraer

33111640-9 Termografer

33111650-2 Mammografiapparatur

33111700-8 Angiografirom

33111710-1 Artikler til angiografi

33111720-4 Apparatur til angiografi

33111721-1 Utstyr til digital angiografi

33111730-7 Artikler til angioplasti

33111740-0 Apparatur til angioplasti

33111800-9 Røntgendiagnostikkanlegg
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33112000-8 Bildeutstyr til ekkografi-, ultralyd- og dopplerundersøkelser

33112100-9 Ultralyd-hjertedetektor

33112200-0 Ultralydapparat

33112300-1 Ultralydskannere

33112310-4 Fargedoppler

33112320-7 Dopplerutstyr

33112330-0 Ekkoencefalografer

33112340-3 Ekkokardiografer

33113000-5 Utstyr til bildedannelse ved magnetisk resonans

33113100-6 MR-skannere

33113110-9 NMR-skannere (Nuclear Magnetic Resonance)

33114000-2 Utstyr til spektrografi

33115000-9 Utstyr til tomografi

33115100-0 CT-skannere

33115200-1 CAT-skannere

33120000-7 Funksjonsdiagnostikk

33121000-4 System til ambulant langtidsregistrering

33121100-5 Elektroencefalografer, EEG

33121200-6 Apparatur til scintigrafi

33121300-7 Elektromyografer, EMG

33121400-8 Audiometre

33121500-9 Elektrokardiogram, EKG

33122000-1 Oftalmologi

33123000-8 Utstyr til hjerte- og karundersøkelser

33123100-9 Tensiometer

33123200-0 Apparatur til elektrokardiografi, EKG

33123210-3 Hjerteovervåkingsutstyr

33123220-6 Utstyr til kardio-angiografi

33123230-9 Kardiografer

33124000-5 Utstyr og artikler til diagnostikk og radiodiagnostikk

33124100-6 Diagnostisk utstyr

33124110-9 Diagnostiske systemer

33124120-2 Utstyr til ultralyddiagnostikk

33124130-5 Diagnostiske artikler

33124131-2 Reagensstrimler

33124200-7 Utstyr til røntgendiagnostikk

33124210-0 Artikler til røntgendiagnostikk

33125000-2 Utstyr til urologiske undersøkelser

33126000-9 Utstyr til stomatologi

33127000-6 Utstyr til immunanalyse

33130000-0 Tannteknikk

33131000-7 Håndinstrumenter for tannleger

33131100-8 Instrumenter til tannkirurgi

33131200-9 Suturnåler for tannleger

33131300-0 Tannlegeinstrumenter til engangsbruk

33131400-1 Dental sonde

33131500-2 Instrument til tanntrekking
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33131510-5 Tannbor

33131600-3 Instrument til tannfylling

33132000-4 Tannimplantat

33133000-1 Tilbehør til tannavtrykk

33134000-8 Tilbehør til endodonti

33135000-5 Ortodontisk utstyr

33136000-2 Roterende og slipende instrumenter

33137000-9 Tilbehør til dentalprofylakse

33138000-6 Produkter til tannproteser og tannregulering

33138100-7 Tannproteser

33140000-3 Medisinske forbruksvarer av ikke-kjemisk art samt hematologiske forbruksvarer

33141000-0 Medisinske ikke-kjemiske forbruksvarer til engangsbruk samt hematologiske forbruksvarer

33141100-1 Forbindingsartikler; klips, suturer, ligaturer

33141110-4 Forbindingsartikler

33141111-1 Selvklebende forbindinger

33141112-8 Plastre

33141113-5 Bandasjer

33141114-2 Gasbind til medisinsk bruk

33141115-9 Vatt til medisinsk bruk

33141116-6 Forbindinger i pakker

33141117-3 Vatt

33141118-0 Kluter av gasbind

33141119-7 Kompresser

33141120-7 Klips, suturer og ligaturer

33141121-4 Suturer

33141122-1 Stifter

33141123-8 Beholdere til skarpe gjenstander

33141124-5 Autosuturer

33141125-2 Materiale til kirurgiske suturer

33141126-9 Ligaturer

33141127-6 Resorberbare hemostatika

33141128-3 Suturnåler

33141200-2 Katetre

33141210-5 Ballongkatetre

33141220-8 Kanyler

33141230-1 Dilatator

33141240-4 Katetertilbehør

33141300-3 Utstyr til venepunktering og blodprøvetaking

33141310-6 Sprøyter

33141320-9 Nåler til medisinsk bruk

33141400-4 Avbitertang og bistouri; operasjonshansker

33141410-7 Avbitertang og bistouri

33141411-4 Skalpeller og knivblad

33141420-0 Operasjonshansker

33141500-5 Hematologiske forbruksvarer

33141510-8 Blodprodukter

33141520-1 Plasmaekstrakter
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33141530-4 Blodkoaguleringsmidler

33141540-7 Albumin

33141550-0 Heparin

33141560-3 Menneskelige organer

33141570-6 Menneskeblod

33141580-9 Dyreblod

33141600-6 Oppsamlingsbeholdere og -poser, drenasjeutstyr og -sett

33141610-9 Oppsamlingsposer

33141611-6 Urinposer

33141612-3 Blodposer

33141620-2 Medisinske prosedyre- og samlepakker

33141621-9 Inkontinenssett

33141622-6 AIDS-forebyggingssett

33141623-3 Førstehjelpskasser

33141624-0 Infusjonsaggregat

33141625-7 Diagnostiske sett

33141626-4 Doseringssett

33141630-5 Blodplasmafiltre

33141640-8 Dren

33141641-5 Sonder

33141642-2 Drentilbehør

33141700-7 Ortopediske artikler

33141710-0 Krykker

33141720-3 Ganghjelpemidler

33141730-6 Ortopediske krager

33141740-9 Ortopedisk fottøy

33141750-2 Kunstige ledd

33141760-5 Skinner

33141770-8 Artikler til behandling av frakturer, søm og plater

33141800-8 Forbruksvarer til tannpleie

33141810-1 Tannfyllingsmaterialer

33141820-4 Tenner

33141821-1 Porselenstenner

33141822-8 Akryltenner

33141830-7 Sementbasis

33141840-0 Hemostatika til anvendelse i munnhulen

33141850-3 Produkter til tannhygiene

33142000-7 Gjenbrukbare artikler

33150000-6 Terapi

33151000-3 Utstyr til radioterapi

33151100-4 Apparatur til gammaterapi

33151200-5 Apparatur til røntgenterapi

33151300-6 Spektrografer

33151400-7 Artikler til radioterapi

33152000-0 Kuvøser

33153000-7 Litotripter, steinknuser

33154000-4 Utstyr til mekanoterapi
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33155000-1 Utstyr til fysisk terapi

33156000-8 Utstyr til psykologisk testing

33157000-5 Gassterapiutstyr og respiratorer

33157100-6 Masker til medisinske gasser

33157110-9 Oksygenmaske

33157200-7 Oksygenutstyr

33157300-8 Oksygentelt

33157400-9 Medisinske respirasjonsapparater

33157500-0 Trykkamre

33157700-2 Gassvaskeflaske

33157800-3 Anlegg til oksygentilførsel

33157810-6 Oksygenterapiutstyr

33158000-2 Elektrisk, elektromagnetisk og mekanisk behandling

33158100-3 Elektromagnetisk anlegg

33158200-4 Elektroterapiutstyr

33158210-7 Stimulator

33158300-5 Medisinsk UV-utstyr

33158400-6 Utstyr til mekanisk terapi

33158500-7 Medisinsk IR-utstyr

33159000-9 System til klinisk kjemi

33160000-9 Operasjonsteknikk

33161000-6 Utstyr til elektrokirurgi

33162000-3 Apparatur og instrumenter til operasjonssaler

33162100-4 Utstyr til operasjonssaler

33162200-5 Instrumenter til operasjonssaler

33163000-0 Telt til medisinsk bruk

33164000-7 Utstyr til laparoskopi

33164100-8 Kolposkop

33165000-4 Apparatur til kryokirurgi og kryoterapi

33166000-1 Dermatologiutstyr

33167000-8 Operasjonslamper

33168000-5 Apparatur til endoskopi og endokirurgi

33168100-6 Endoskoper

33169000-2 Kirurgiske instrumenter

33169100-3 Kirurgisk laser

33170000-2 Anestesi og gjenoppliving

33171000-9 Instrumenter til anestesi og gjenoppliving

33171100-0 Instrumenter til anestesi

33171110-3 Anestesimaske

33171200-1 Instrumenter til gjenoppliving

33171210-4 Gjenopplivingsmaske

33172000-6 Utstyr til anestesi og gjenoppliving

33172100-7 Anestesiutstyr

33172200-8 Gjenopplivingsutstyr

33180000-5 Funksjonsstøtte

33181000-2 Apparatur til nyredialyse

33181100-3 Hemodialyseutstyr
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33181200-4 Dialysefiltre

33181300-5 Individuell hemodialysemonitor

33181400-6 Flerpasientapparatur til hemodialyse

33181500-7 Forbruksvarer til nyrebehandling

33181510-0 Nyredialysevæske

33181520-3 Forbruksvarer til nyredialyse

33182000-9 Apparatur til støtte av hjertefunksjoner

33182100-0 Defibrillator

33182200-1 Utstyr til stimulering av hjertet

33182210-4 Pacemaker

33182220-7 Hjerteklaff

33182230-0 Hjertekammer

33182240-3 Deler og tilbehør til pacemakere

33182241-0 Batterier til pacemakere

33182300-2 Utstyr til hjertekirurgi

33182400-3 Røntgenanlegg til hjerteundersøkelser

33183000-6 Ortopediske hjelpemidler

33183100-7 Ortopediske implantater

33183200-8 Ortopediske proteser

33183300-9 Utstyr til osteosyntese

33184000-3 Proteser

33184100-4 Kirurgiske implantater

33184200-5 Vaskulære proteser

33184300-6 Kunstige deler til hjertet

33184400-7 Brystproteser

33184500-8 Koronare endoproteser

33184600-9 Kunstige øyne

33185000-0 Høreapparater

33185100-1 Deler og tilbehør til høreapparater

33185200-2 Øresnegleimplantater

33185300-3 Øre-, nese-, halsimplantater

33185400-4 Kunstige strupehoder

33186000-7 Utstyr til ekstrakorporal sirkulasjon

33186100-8 Oksygenator

33190000-8 Diverse medisinsk apparatur

33191000-5 Utstyr til sterilisasjon, desinfeksjon og hygiene

33191100-6 Steriliseringsapparat

33191110-9 Autoklaver

33192000-2 Møbler til medisinsk bruk

33192100-3 Senger til medisinsk bruk

33192110-6 Ortopediske senger

33192120-9 Sykehussenger

33192130-2 Stillbare senger med motor

33192140-5 Terapisofaer til psykiatrisk undersøkelse

33192150-8 Terapisenger

33192160-1 Bårer

33192200-4 Bord til medisinsk bruk
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33192210-7 Undersøkelsesbord

33192220-0 Obduksjonsbord

33192230-3 Operasjonsbord

33192300-5 Møbler til medisinsk bruk, unntatt senger og bord

33192310-8 Donkraft-oppheng for senger til medisinsk bruk

33192320-1 Urinkolbeholdere

33192330-4 Transfusjonsutstyr

33192340-7 Operasjonssalsmøbler, unntatt bord

33192400-6 Arbeidsstasjoner for tannleger

33192410-9 Tannlegestoler

33193000-9 Invalidekjøretøyer, rullestoler og tilhørende utstyr

33193100-0 Invalidekjøretøyer og rullestoler

33193110-3 Invalidekjøretøyer

33193120-6 Rullestoler

33193121-3 Motoriserte rullestoler

33193200-1 Deler og tilbehør til invalidekjøretøyer og rullestoler

33193210-4 Deler og tilbehør til invalidekjøretøyer

33193211-1 Motorer til invalidekjøretøyer

33193212-8 Styreinnretninger til invalidekjøretøyer

33193213-5 Betjeningsinnretninger til invalidekjøretøyer

33193214-2 Chassis til invalidekjøretøyer

33193220-7 Deler og tilbehør til rullestoler

33193221-4 Puter til rullestoler

33193222-1 Bøyler til rullestoler

33193223-8 Seter til rullestoler

33193224-5 Hjul til rullestoler

33194000-6 Utstyr og instrumenter til transfusjon og infusjon

33194100-7 Utstyr og instrumenter til infusjon

33194110-0 Infusjonspumper

33194120-3 Produkter til infusjon

33194200-8 Utstyr og instrumenter til transfusjon

33194210-1 Blodtransfusjonsutstyr

33194220-4 Blodtransfusjonsartikler

33195000-3 Pasientovervåking

33195100-4 Monitorer

33195110-7 Respirasjonsmonitorer

33195200-5 Sentral monitorstasjon

33196000-0 Medisinske hjelpemidler

33196100-1 Hjelpemidler til eldre

33196200-2 Hjelpemidler til funksjonshemmede

33200000-2 Instrumenter og innretninger til måling, kontroll, prøving og navigasjon

33210000-5 Instrumenter til navigasjon, meteorologi og geofysikk

33211000-2 Navigasjonshjelpemidler

33211100-3 Peileutstyr

33211110-6 Kompasser

33211200-4 Sekstanter

33211210-7 GPS
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33211300-5 Sonarer

33211400-6 Ekkolodd

33211500-7 Radarapparatur

33211510-0 Radarovervåkingsutstyr

33212000-9 Instrumenter og utstyr til landmåling, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi

33212100-0 Telemetriapparatur

33212200-1 Instrumenter til landmåling

33212210-4 Hydrografiske instrumenter

33212220-7 Meteorologiske instrumenter

33212230-0 Geologisk utstyr

33212240-3 Seismisk utstyr

33212250-6 Topografisk utstyr

33212300-2 Teodolitter

33220000-8 Fjernstyringsutstyr

33221000-5 Radiofjernstyringsapparater

33222000-2 Fjernbetjente sireneinnretninger

33230000-1 Presisjonsvekter, instrumenter til tegning, beregning og lengdemåling

33231000-8 Presisjonsvekter

33232000-5 Tegnebord

33232100-6 Tegnemaskiner

33232200-7 Pantografer

33232300-8 Regnestaver

33233000-2 Håndholdte instrumenter til lengdemåling

33240000-4 Instrumenter til mengdeberegning

33241000-1 Instrumenter til strålingsmåling

33241100-2 Elektronstrålekameraer

33241200-3 Strålingsdosimetre

33241300-4 Instrumenter til måling av elektriske størrelser

33241310-7 Amperemetre

33241320-0 Voltmetre

33241400-5 Geigertellere

33241500-6 Apparatur til overvåking av kontaminasjon

33241600-7 Strålingsmonitorer

33242000-8 Oscilloskoper

33242100-9 Oscillografer

33243000-5 Feilovervåkingsutstyr

33244000-2 Apparatur til overvåking av forurensing

33250000-7 Instrumenter til kontroll av fysiske egenskaper

33251000-4 Måleinstrumenter

33251100-5 Hydrometre

33251200-6 Termometre

33251300-7 Pyrometre

33251400-8 Barometre

33251500-9 Hygrometre

33251600-0 Psykrometre
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33252000-1 Instrumenter som måler strømningshastighet, høydestand, trykk i væsker og gasser

33252100-2 Utstyr til måling av strømningshastighet

33252110-5 Vannmålere

33252200-3 Utstyr til måling av høydestand

33252300-4 Utstyr til trykkmåling

33252310-7 Manometre

33252400-5 Måle- og kontrollutstyr

33253000-8 Apparater til fysisk eller kjemisk analyse

33253100-9 Detektorer

33253110-2 Gassdetektorer

33253120-5 Røykdetektorer

33253130-8 Feilmeldere

33253200-0 Analyseapparatur

33253210-3 Gassanalyseapparatur

33253220-6 Kromatografer

33253221-3 Gasskromatografer

33253230-9 Røykanalyseringsapparatur

33253300-1 Spektrometre

33253310-4 Massespektrometre

33253320-7 Emisjonsmålingsutstyr

33253321-4 Emisjonsspektrometre

33253330-0 Spektrumanalyseapparat

33253400-2 Analysatorer

33253410-5 Utvidelsesanalysator

33253420-8 Utstyr til lydmåling

33253430-1 Utstyr til støymåling

33253440-4 Vibrasjonsanalysator

33253450-7 Biokjemiske analysatorer

33253451-4 Cytometre

33253452-1 Blodanalyseapparater

33253453-8 Melkeanalyseapparater

33253454-5 Biomedisinsk utstyr

33253455-2 Blodlegemetellere

33253456-9 Kjemianalysator

33253457-6 Hematologianalysator

33253458-3 Immunbestemmelsesanalysator

33253500-3 Apparater til deteksjon av væsker

33260000-0 Apparatur til kontroll og prøving

33261000-7 Mikroskoper

33261100-8 Elektronmikroskoper

33261110-1 Elektronrastermikroskoper

33261120-4 Transmisjonselektronmikroskop

33261200-9 Skannere

33261300-0 Diffraktografer

33262000-4 Maskiner og apparatur til prøving og måling

33262100-5 Loddeevnemålere

33262200-6 Servohydraulisk prøvingsapparatur
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33262300-7 Gassdeteksjonsutstyr

33262400-8 Utstyr til påvising av narkotika

33262500-9 Gassanalysesett

33262600-0 Utstyr til deteksjon av sprengstoffer

33262610-3 Bombedetektorer

33262700-1 Dosimetrisystem

33262800-2 Instrumenter til kjøretøyer

33263000-1 Målere

33263100-2 Energimålere

33263200-3 Elektroniske målere

33263300-4 Magnetiske målere

33263400-5 Elektrisitetsmålere

33264000-8 Produksjonstellere

33264100-9 Turtellere

33264110-2 Speedometre

33264111-9 Tachometre

33264112-6 Taksametre

33264200-0 Stroboskoper

33270000-3 Instrumenter og apparatur til automatisk regulering og styring

33271000-0 Hastighetsregulatorer

33280000-6 Ikke-medisinsk utstyr basert på anvendelse av stråler

33281000-3 Utstyr til skanning og gjennomlysing av bagasje

33282000-0 Røntgenkontrollutstyr

33300000-3 Industrielle prosesstyringsanlegg

33400000-4 Optiske instrumenter

33410000-7 Briller og linser

33411000-4 Briller

33411100-5 Solbriller

33411200-6 Bøyler og innfatninger til briller

33412000-1 Beskyttelsesbriller

33412100-2 Sikkerhetsbriller

33412200-3 Bøyler og innfatninger til beskyttelsesbriller

33413000-8 Linser

33413100-9 Korrigerende linser

33413110-2 Kontaktlinser

33413111-9 Intraokulære linser

33413112-6 Brilleglass

33420000-0 Polariserende materialer

33421000-7 Fiberoptisk apparatur

33422000-4 Speil

33423000-1 Optiske filtre

33424000-8 Optiske hjelpemidler

33430000-3 Astronomiske og optiske instrumenter

33431000-0 Kikkerter

33432000-7 Nattkikkerter

33433000-4 Kikkertsikter

33434000-1 Optiske mikroskoper
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33435000-8 Teleskoper

33436000-5 Optiske spesialinstrumenter

33436100-6 Lasere

33436110-9 Industrilasere

33440000-6 Innretninger med flytende krystaller

33441000-3 Periskoper

33450000-9 Fotografisk utstyr

33451000-6 Kameraer

33451100-7 Objektiver til kameraer

33451200-8 Kamerahus

33451300-9 Reprokameraer til framstilling av trykkplater og trykksylindere

33451400-0 Polaroidkameraer

33451500-1 Filmkameraer

33452000-3 Filmprojektorer

33452100-4 Projektorer

33452110-7 Lysbildeapparater

33452200-5 Forstørrelsesapparater

33452300-6 Nedfotograferingsutstyr

33453000-0 Apparatur til fotolaboratorier

33453100-1 Blitzlamper

33453110-3 Blitzpærer til fotografering

33453111-0 Blitzterninger til fotografering

33453200-2 Forstørrelsesapparater til fotografier

33453300-3 Apparatur og utstyr til framkalling av film

33453400-4 Projeksjonsskjermer

33454000-7 Mikrofilm- og mikroficheutstyr

33454100-8 Mikrofilmutstyr

33454110-1 Mikrofilmlesere

33454200-9 Mikroficheutstyr

33454210-2 Mikrofichelesere

33454300-0 Mikroformutstyr

33454310-3 Mikroformlesere

33500000-5 Urmakerinstrumenter

33510000-8 Armbåndsur og klokker

33511000-5 Lomme- og armbåndsur

33511100-6 Armbåndsur

33511200-7 Stoppeklokker

33512000-2 Klokker

33512100-3 Vekkerklokker

33512200-4 Veggklokker

33512300-5 Klokker til montering i kjøretøyer

33513000-9 Tidsmålere og lignende; parkometre

33513100-0 Tidsmålere

33513200-1 Tidsstempler

33513300-2 Parkometre

33513310-5 Jetongautomater

33513400-3 Timere
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33513500-4 Tidsbrytere

34000000-7 Motorvogner, tilhengere og reservedeler

34100000-8 Motorvogner

34110000-1 Personbiler

34111000-8 Stasjonsvogner

34112000-5 Sedanbiler

34113000-2 Kjøretøyer med firehjulstrekk

34113100-3 Jeeper

34113200-4 Terrenggående kjøretøyer

34113300-5 Off-road-kjøretøyer

34114000-9 Spesialkjøretøyer

34114100-0 Utrykningskjøretøyer

34114110-3 Redningskjøretøyer

34114120-6 Kjøretøyer til paramedisinsk bruk

34114121-3 Ambulanser

34114122-0 Kjøretøyer til pasienttransport

34114200-1 Politibiler

34114210-4 Kjøretøyer til fangetransport

34114300-2 Kjøretøyer til omsorgstjenester

34114400-3 Minibusser

34115000-6 Dieselkjøretøyer

34116000-3 Motorvogner til befordring av færre enn ti personer

34117000-0 Brukte kjøretøyer til transport

34120000-4 Motorvogner til befordring av ti personer eller mer

34121000-1 Busser

34121100-2 Busser til kollektivtrafikk

34121200-3 Leddede busser

34121300-4 Toetasjes busser

34121400-5 Busser med lavt gulv

34122000-8 Turvogner

34130000-7 Motorvogner til godstransport

34131000-4 Dieselkjøretøyer til godstransport

34132000-1 Batteridrevne kjøretøyer til godstransport

34133000-8 Leddede lastebiler

34133100-9 Tankbiler

34133110-2 Drivstofftankbiler

34134000-5 Lastebiler med plan

34135000-2 Lastebiler med tippeplan

34136000-9 Varevogner

34136100-0 Små varevogner

34136200-1 Kassevogner

34137000-6 Brukte motorvogner til godstransport

34138000-3 Veitraktorer

34139000-0 Chassiser

34139100-1 Førerhuschassiser

34139200-2 Chassiskarosseri

34139300-3 Komplette chassiser



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/204 22.2.2007

CPV-kode Beskrivelse

34140000-0 Tunge motorvogner

34141000-7 Dumpere

34142000-4 Kranbiler

34142100-5 Lastebiler med heisplattform

34142200-6 Containerlastere

34143000-1 Motorvogner til vintervedlikehold

34144000-8 Motorvogner til spesielle formål

34144100-9 Mobile boretårn

34144200-0 Beredskapskjøretøyer

34144210-3 Brannkjøretøyer

34144211-0 Lastebiler med dreiestiger

34144212-7 Brannkjøretøyer med vanntank

34144213-4 Brannbiler

34144220-6 Bergingskjøretøyer

34144300-1 Mobile broer

34144400-2 Kjøretøyer til veivedlikehold

34144410-5 Slamsugere

34144420-8 Saltspredere

34144430-1 Kjøretøyer til feiing av veier

34144431-8 Feiekjøretøyer med sugeinnretninger

34144440-4 Kjøretøyer med grusspredere

34144450-7 Vanningskjøretøyer

34144500-3 Kjøretøyer til avfall og kloakk

34144510-6 Kjøretøyer til avfall

34144511-3 Renovasjonsvogner

34144512-0 Renovasjonsvogner med komprimator

34144520-9 Tankvogner til kloakk (septik)

34144600-4 Militærkjøretøyer

34144610-7 Stridskjøretøyer

34144700-5 Nyttekjøretøyer

34144710-8 Hjullastere

34144730-4 Kjøretøyer til tanking av fly

34144740-7 Bukseringskjøretøyer til fly

34144750-0 Godskjøretøyer

34144751-7 Portaltruck

34144760-3 Bokbusser

34144800-6 Husvogn, campingbil

34144900-7 El-kjøretøyer

34144910-0 El-busser

34200000-9 Karosserier til motorvogner, tilhengere eller slepevogner

34210000-2 Karosserier til motorvogner

34211000-9 Karosserier til busser

34212000-6 Karosserier til ambulanser

34213000-3 Karosserier til godsvogner

34220000-5 Tilhengere, slepevogner og mobile containere

34221000-2 Mobile containere til spesielle formål

34221100-3 Mobile ulykkesenheter
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34221200-4 Mobile akuttenheter

34221300-5 Enheter til bruk ved kjemiske ulykker

34223000-6 Tilhengere og slepevogner

34223100-7 Slepevogner

34223200-8 Tankvogner

34223300-9 Tilhengere

34223310-2 Universaltilhengere

34223320-5 Hestetransporttilhengere

34223330-8 Mobile enheter på tilhengere

34223340-1 Tilhengere til tankbiler

34223350-4 Tilhengere med dreiestige

34223360-7 Tilhengere for tanking

34223370-0 Tilhengere med tippeplan

34223400-0 Tilhengere og slepevogner til camping

34224000-3 Deler til tilhengere, slepevogner og andre kjøretøyer

34300000-0 Deler og tilbehør til kjøretøyer og tilhørende motorer

34310000-3 Motorer og motordeler

34311000-0 Motorer

34311100-1 Forbrenningsmotorer til motorvogner, herunder motorsykler

34311110-4 Forbrenningsmotorer med gnisttenning

34311120-7 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning

34312000-7 Motordeler

34312100-8 Viftereimer

34312200-9 Tennplugger

34312300-0 Kjøretøyradiatorer

34312400-1 Stempler

34320000-6 Mekaniske reservedeler, unntatt motorer og motordeler

34321000-3 Aksler

34322000-0 Bremser og deler til bremser

34322100-1 Bremseutstyr

34322200-2 Skivebremser

34322300-3 Bremsebelegg, bremsebånd

34322400-4 Bremseklosser

34322500-5 Bremsesko

34323000-7 Girbokser

34324000-4 Hjul, deler og tilbehør

34324100-5 Utstyr til avbalansering av hjul

34325000-1 Lydpotter og avgassrør

34326000-8 Koplinger og tilhørende deler

34327000-5 Ratt, rattstammer og styrehus

34328000-2 Donkraft, jekk til kjøretøyer

34330000-9 Prøvebenker

34340000-2 Omformingssett til kjøretøy

34350000-5 Sikkerhetsseler

34360000-8 Reservedeler til varebiler

34370000-1 Reservedeler til varevogner

34380000-4 Reservedeler til biler
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34390000-7 Tilbehør til traktorer

34400000-1 Motorsykler, sykler og sidevogner

34410000-4 Motorsykler

34411000-1 Deler og tilbehør til motorsykler

34411100-2 Sidevogner til motorsykler

34411110-5 Deler og tilbehør til motorsykkelsidevogner

34420000-7 Scootere

34430000-0 Sykler med hjelpemotor

34440000-3 Sykler

34441000-0 Sykler uten motor

34442000-7 Deler og tilbehør til sykler

35000000-4 Transportmidler

35100000-5 Skip og båter

35110000-8 Skip

35111000-5 Krigsskip

35111100-6 Sjøgående patruljefartøyer

35111200-7 Hangarskip

35111300-8 Undervannsbåter

35112000-2 Skip og lignende fartøyer til passasjer- eller godstransport

35112100-3 Cruiseskip, ferger og lignende for passasjertransport

35112110-6 Ferger

35112120-9 Cruiseskip

35112200-4 Fartøyer til godstransport

35112210-7 Bulkskip

35112220-0 Fraktskip

35112230-3 Lastebåter

35112240-6 Containerskip

35112250-9 Roro-fartøyer

35112260-2 Tankskip

35112270-5 Transportskip til biler

35112280-8 Kjøleskip

35113000-9 Fiskerfartøyer og andre spesialfartøyer

35113100-0 Fiskerfartøyer og fabrikkskip

35113110-3 Fiskefartøyer

35113120-6 Fabrikkskip

35113200-1 Taue- og slepebåter

35113300-2 Diverse fartøyer

35113310-5 Muddermaskiner

35113320-8 Sjøgående flytedokker

35113330-1 Hjelpefartøyer til dykkere

35113331-8 Flytekraner

35113340-4 Produksjonsskip

35113341-1 Fartøyer til seismiske undersøkelser

35113342-8 Undersøkelsesskip

35113343-5 Forurensingskontrollskip

35113400-3 Nødfartøyer

35113410-6 Brannslokkingsskip
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35113420-9 Redningsskip

35113430-2 Fyrskip

35114000-6 Flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer

35114100-7 Boreskip

35114200-8 Oppjekkplattformer

35114300-9 Oljeboreplattformer

35114400-0 Flytende boreplattformer

35114500-1 Flytende produksjonsenhet

35114600-2 Halvt nedsenkbare plattformer

35114700-3 Produksjonsplattformer

35114710-6 Mobile plattformer

35114720-9 Offshoreplattformer

35114730-2 Boreplattformer

35115000-3 Flytende konstruksjoner

35115100-4 Markeringsbøyer

35115200-5 Flåter

35115210-8 Oppblåsbare flåter

35120000-1 Båter

35121000-8 Spesialbåter

35121100-9 Motorbåter

35121110-2 Overvåkingsbåter

35121120-5 Tollpatruljebåter

35121130-8 Politipatruljebåter

35121140-1 Livbåter

35122000-5 Lyst- og sportsbåter

35122100-6 Seilbåter

35122110-9 Katamaranseilbåter

35122120-2 Redningsjoller

35122130-5 Seilejoller

35122140-8 Små båter

35122150-1 Glassfiberjoller

35122160-4 Halvstive joller

35122200-7 Oppblåsbare båter

35122210-0 Gummibåter

35122220-3 Kanoer

35122300-8 Robåter

35200000-6 Jernbane- og sporveislokomotiver, rullende materiell og tilhørende deler

35210000-9 Lokomotiver og tendere

35211000-6 El-drevne lokomotiver

35212000-3 Dieselelektriske lokomotiver

35213000-0 Diesellokomotiver

35214000-7 Tendere til lokomotiver

35215000-4 Kabelvogner, taubanestol

35220000-2 Rullende materiell

35221000-9 Kjøretøyer for vedlikehold eller service på jernbaner

35222000-6 Passasjervogner til jernbaner og sporveier samt trådbusser (trolleybusser)

35222100-7 Passasjervogner til sporveier
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35222200-8 Passasjervogner til jernbaner

35222300-9 Trådbusser, trolleybusser

35222310-2 Jernbanevogner

35222400-0 Bagasjevogner og spesialvogner

35223000-3 Godsvogner til jernbaner

35230000-5 Deler til jernbane- eller sporveislokomotiver eller rullende materiell; mekanisk 
trafikkreguleringsutstyr

35231000-2 Deler til lokomotiver eller rullende materiell

35231100-3 Blokkhjul (helstøpt hjul)

35231200-4 Buffere og koplinger

35231300-5 Seter til rullende materiell

35231400-6 Hjulaksler og dekk samt andre deler til lokomotiver eller rullende materiell

35232000-9 Mekanisk signalerings- og reguleringsutstyr

35300000-7 Luftfartøyer og romfartøyer

35310000-0 Helikoptre og fly

35311000-7 Fly med faste vinger

35311100-8 Fly

35311200-9 Luftfartøyer uten pilot

35311300-0 Luftfartøyer med pilot

35311400-1 Spesialfly

35312000-4 Helikoptre

35320000-3 Romfartøyer, satellitter og utskytningskjøretøy

35321000-0 Romfartøyer

35322000-7 Satellitter

35323000-4 Utskytingsramper til romfartøyer

35330000-6 Ballonger, styrbare luftskip og andre ikke-motordrevne luftfartøyer

35331000-3 Glidefly og seilfly

35331100-4 Hengeglidere, drakefly

35332000-0 Ballonger

35333000-7 Styrbare luftskip

35340000-9 Deler til luftfartøyer og romfartøyer

35341000-6 Deler til luftfartøyer

35341100-7 Flymotorer

35341110-0 Turbojet- og turbopropmotorer

35341111-7 Turbojets

35341112-4 Turbopropmotorer

35341120-3 Jetmotorer, reaksjonsdrivverk

35341130-6 Deler til flymotorer

35341131-3 Deler til turbojet- eller turbopropmotorer

35342000-3 Deler til helikoptre

35350000-2 Utstyr til luft- og romfartøyer, treningsapparater, simulatorer og tilhørende deler

35351000-9 Flyutstyr

35351100-0 Utskytningsmateriell til luftfartøyer

35351110-3 Katapultsystemer til luftfartøyer

35351200-1 Fangeinnretningsutstyr for landing på dekk

35351300-2 Flygesimulatorer

35351310-5 Bakkeutstyr for flytrening

35400000-8 Diverse transportutstyr
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35410000-1 Heste- eller håndtrukkede kjerrer og andre ikke-mekanisk drevne kjøretøyer

35411000-8 Traller

35420000-4 Bagasjevogner

35421000-1 Sportsvogner (for barn)

36000000-1 Ferdigvarer, møbler, håndverk, spesialprodukter og tilknyttede forbruksvarer

36100000-2 Møbler

36110000-5 Seter, stoler og tilhørende deler

36111000-2 Seter med metallramme

36111100-3 Seter til sivile passasjerfly

36111200-4 Seter til motorvogner

36111300-5 Dreiestoler

36111400-6 Stoler til kontorer, klasserom samt øvrige stoler

36111410-9 Stoler til klasserom

36111420-2 Kontorstoler

36111430-5 Teaterseter

36111490-3 Katapultseter

36112000-9 Seter med treramme

36112100-0 Spisestuestoler

36112200-1 Lenestoler

36112300-2 Sofaer

36112400-3 Benkeseter

36112500-4 Liggestoler

36112600-5 Krakker

36113000-6 Plastseter

36114000-3 Deler til seter

36114100-4 Møbelpolstring

36115000-0 Stoler

36120000-8 Møbler, ikke til husholdningsbruk

36121000-5 Kontormøbler

36121100-6 Kontormøbler av metall

36121110-9 Bord av metall

36121120-2 Skap av metall

36121130-5 Skrivebord av metall

36121140-8 Reolsystemer av metall

36121150-1 Bokreoler av metall

36121160-4 Arkivsystemer av metall

36121161-1 Arkivskap av metall

36121162-8 Kartotekskap av metall

36121163-5 Roterende arkivsystemer

36121164-2 Trillebord til kontor

36121170-7 Metallskap

36121200-7 Kontormøbler av tre

36121210-0 Trebord

36121220-3 Treskap

36121230-6 Skrivebord av tre

36121240-9 Kontorreoler av tre
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36121241-6 Arkivhyller av tre

36121250-2 Arkivsystemer

36121251-9 Arkivskap

36121252-6 Kartotekskap

36121253-3 Hengemapper

36121254-0 Trillebord av tre

36121300-8 Utstillingsenheter, monter

36121400-9 Datamaskinmøbler

36121410-2 Datamaskinbord

36121500-0 Sorteringsbord

36121510-3 Sorteringsrammer

36122000-2 Butikkmøbler

36122100-3 Utstillingsmontre, utstillingsdisk, utstillingsskap

36122200-4 Disker

36122210-7 Serveringsdisker

36122300-5 Lagerenheter

36123000-9 Laboratoriemøbler

36123100-0 Laboratoriebenker

36130000-1 Husholdningsmøbler

36131000-8 Kjøkkenmøbler og kjøkkenutstyr

36131100-9 Skap, matskap

36131200-0 Hyller

36131300-1 Benkeplater

36131400-2 Skap

36131500-3 Elementkjøkkener

36131600-4 Avtrekkskap

36132000-5 Hagemøbler

36133000-2 Soveroms-, spisestue- og dagligstuemøbler

36133100-3 Soveromsmøbler

36133110-6 Senger og sengetøy og boligtekstiler til spesielle formål

36133111-3 Sengebunner

36133112-0 Madrasser

36133113-7 Boligtekstiler til spesielle formål

36133114-4 Elektriske varmetepper

36133115-1 Gummilakener

36133116-8 Barnesenger, sprinkelsenger

36133120-9 Soveromsmøbler, unntatt senger og sengetøy

36133121-6 Klesskap

36133122-3 Kommoder

36133123-0 Nattbord

36133200-4 Spisestuemøbler

36133210-7 Spisebord

36133300-5 Dagligstuemøbler

36133310-8 Skrivebord og bord

36133311-5 Skrivebord

36133312-2 Bord

36133313-9 Kaffebord, salongbord
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36133320-1 Bokreoler

36134000-9 Baderomsmøbler

36140000-4 Diverse møbler og utstyr

36141000-1 Metallmøbler

36141100-2 Reolsystemer

36141200-3 Høvelbenker

36141400-5 Arbeidsbenker

36141500-6 Modulmøbler

36142000-8 Mobile bokreoler

36143000-5 Møbler til møterom

36144000-2 Utstillingsutstyr

36144100-3 Utstillingsstander

36145000-9 Biblioteksmøbler

36145100-0 Biblioteksutstyr

36146000-6 Møbler til venterom og resepsjoner

36147000-3 Møbler av plast og andre materialer

36147100-4 Møbler av plast

36147110-7 Stoler av plast

36147200-5 Møbler av bambus

36148000-0 Deler til møbler

36150000-7 Skolemøbler

36151000-4 Skolepulter og -stoler

36151100-5 Skolepulter

36151200-6 Benker

36152000-1 Møbler til barnehager

36153000-8 Pedagogisk utstyr

36153100-9 Undervisningsutstyr

36153110-2 Undervisningsmaterialer

36153200-0 Undervisningshjelpemidler og -apparater

36200000-3 Smykker og tilknyttede artikler

36210000-6 Mynter og medaljer

36211000-3 Mynter

36212000-0 Medaljer

36220000-9 Smykkevarer

36221000-6 Perler

36222000-3 Gullsmedarbeider

36223000-0 Varer av edle metaller

36224000-7 Edelsteiner eller halvedelsteiner

36225000-4 Sølvsmedarbeider

36226000-1 Avskjedsgaver

36300000-4 Musikkinstrumenter og tilhørende deler

36310000-7 Musikkinstrumenter

36311000-4 Pianoer

36312000-1 Orgler

36313000-8 Strengeinstrumenter

36314000-5 Blåseinstrumenter

36315000-2 Musikkinstrumenter med elektrisk forsterkning
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36315100-3 Synthesizere

36316000-9 Rytmeinstrumenter

36320000-0 Deler og tilbehør til musikkinstrumenter

36400000-5 Sportsartikler og -utstyr

36410000-8 Utstyr til utendørssport

36411000-5 Skiutstyr

36411100-6 Ski

36412000-2 Utstyr til vannsport

36412100-3 Vannski

36413000-9 Artikler til jakt og fiske

36414000-6 Campingutstyr

36415000-3 Friidrettsutstyr

36416000-0 Fritidsutstyr

36420000-1 Gymnastikkutstyr, turnutstyr

36500000-6 Spill og leker; utstyr til fornøyelsesparker

36510000-9 Dukker

36520000-2 Leketøy

36521000-9 Leketøyinstrumenter

36522000-6 Leketøy med hjul

36523000-3 Puslespill

36524000-0 Spill

36530000-5 Spilleutstyr til fornøyelsesparker, bord eller selskapsspill

36531000-2 Spillekort

36532000-9 Videospill

36533000-6 Biljard

36534000-3 Spill med mynter eller poletter

36535000-0 Karuseller, husker, skytebaner og annet utstyr til fornøyelsesparker

36535100-1 Husker

36535200-2 Utstyr til lekeplasser

36600000-7 Diverse ferdigvarer og andre varer

36610000-0 Artikler til vaskerier

36620000-3 Skoletavler eller tavler med skrive- og tegneoverflate

36621000-0 Tavler (krittavler)

36622000-7 Skrivetavler

36630000-6 Kunstige produkter

36631000-3 Kunstige frukter

36632000-0 Kunstige blomster

36633000-7 Kunstgress

36634000-4 Kunstige gressplener

36635000-1 Bijouterivarer, uekte smykker

36640000-9 Apparater og utstyr til demonstrasjonsbruk

36641000-6 Informasjons- og markedsføringsprodukter

36650000-2 Paraplyer og parasoller, spaserstokker og sittestokker

36651000-9 Parasoller

36652000-6 Paraplyer

36653000-3 Sittestokker

36654000-0 Spaserstokker



22.2.2007 Nr. 9/213EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

36655000-7 Deler, beslag og tilbehør til paraplyer, parasoller, spaserstokker og lignende artikler

36660000-5 Begravelsesartikler

36670000-8 Kjøkkenutstyr, husholdningsartikler og cateringvarer

36671000-5 Kjøkkenutstyr

36671100-6 Kjøkkenartikler

36671110-9 Servise, porselen, steintøy

36671120-2 Kopper og glass

36671121-9 Kopper

36671122-6 Små kopper

36671130-5 Matbeholdere

36671140-8 Feltflasker

36671150-1 Termoflasker

36671160-4 Brett

36671200-7 Bord- og kjøkkentøy

36671210-0 Bordservise

36671300-8 Porselen og kjøkkentøy

36672000-2 Produkter til cateringvirksomhet

36672100-3 Engangsprodukter til cateringvirksomhet

36672110-6 Engangsbestikk og -tallerkener

36672120-9 Engangskopper

36672200-4 Matbrett

36673000-9 Diverse typer koster og børster

36673100-0 Koster

36673200-1 Børster

36673210-4 Malerpensler

36673220-7 Kosmetikkbørster

36673230-0 Tannbørster

36673300-2 Koster og børster til husholdningsbruk

36673310-5 Toalettbørster

36674000-6 Lightere; artikler av brennbart materiale; pyroteknikk, fyrstikker og flytende brensel eller 
flytende gass

36674100-7 Lightere

36674200-8 Selvantennelige blandinger/legeringer

36674300-9 Fyrstikker

36674400-0 Gass til lightere

36674500-1 Pyroteknikk

36674600-2 Stearinlys

36675000-3 Artikler til hårpleie

36675100-4 Kammer

36675200-5 Parykker

36680000-1 Leveranser til kaserner

36700000-8 Forbruksartikler og forbruksvarer

36710000-1 Forbruksvarer

36711000-8 Testsett

36712000-5 Filtre

36712100-6 Filterpatroner

36712200-7 Slitedeler
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36713000-2 Hygieneartikler

36720000-4 Avgiftsfrie varer

36730000-7 Engangsvarer

36731000-4 Engangsartikler

36731100-5 Kondomer

36731200-6 Personlige artikler

36800000-9 Håndverks- og kunstmateriale

36810000-2 Håndverksmateriale

36820000-5 Kunstmateriale

36821000-2 Pensler til kunstmalere

36822000-9 Tegnepenner

36822100-0 Fargeblyanter

36822200-1 Tegnekull

36822300-2 Tavlekritt

36822400-3 Pastellfarger

36900000-0 Produkter til spesielle formål

36910000-3 Utstyr til politiet

36911000-0 Skyteskiver

36912000-7 Utstyr til bruk mot opptøyer

36920000-6 Gjenvinningsprodukter

36930000-9 Sikkerhetsinnretninger

36931000-6 Sikkerhetstilbehør

36932000-3 Sikkerhetssekker

36933000-0 Segl

36934000-7 Merkelapper

36940000-2 Øremerker til dyr

36941000-9 Øremerker til storfe

36950000-5 Kompostkasser

36960000-8 Poletter

36970000-1 Sprøytebokser

36980000-4 Snøstaker

37000000-8 Gjenvunne sekundære råmaterialer

37100000-9 Gjenvunne sekundære råmaterialer av metall

37200000-0 Gjenvunne sekundære råmaterialer av ikke-metall

40000000-2 Elektrisitet, gass, atomenergi og -drivstoff, damp, varmt vann, og andre energikilder

40100000-3 Elektrisitet

40200000-4 Fabrikkert gass

40210000-7 Kullgass eller tilsvarende gasser

40220000-0 Ledningsgass

40300000-5 Damp, varmt vann og tilhørende produkter

40310000-8 Varmt vann

40320000-1 Damp

40330000-4 Fjernvarme

40340000-7 Fjernvarme

40400000-6 Solenergi

40410000-9 Solcellepaneler

40411000-6 Solfangere til varmeproduksjon
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40412000-3 Solcellemoduler

40420000-2 Solenergianlegg

40500000-7 Atombrennstoff

40510000-0 Uran

40520000-3 Plutonium

40530000-6 Radioaktive materialer

40540000-9 Radioisotoper

41000000-9 Oppsamlet og renset vann

41100000-0 Naturlig vann

41110000-3 Drikkevann

41120000-6 Ikke-drikkelig vann

45000000-7 Bygge- og anleggsvirksomhet

45100000-8 Forberedende anleggsarbeid

45110000-1 Nedrivning av bygninger og jordarbeid

45111000-8 Nedrivning, forbereding og rydding av byggeplass

45111100-9 Nedrivningsarbeid

45111200-0 Forbereding og rydding av byggeplass

45111210-3 Sprenging og tilhørende steinfjerning

45111211-0 Sprenging

45111212-7 Steinfjerning

45111213-4 Rydding av byggeplasser

45111214-1 Rydding ved hjelp av sprengingsarbeid

45111220-6 Fjerning av kratt

45111230-9 Grunnstabiliseringsarbeid

45111240-2 Grunndrenering

45111250-5 Grunnundersøkelser

45111260-8 Forberedende anleggsarbeid ved gruvedrift

45111290-7 Klargjøringsarbeider for anleggsarbeid

45111291-4 Tomteinndeling

45112000-5 Utgravning og fjerning av jord

45112100-6 Grøftegraving

45112200-7 Fjerning av jordsmonn

45112210-0 Fjerning av øvre jordsmonn

45112300-8 Utfylling og landvinningsarbeid

45112310-1 Utfylling

45112320-4 Landvinningsarbeid

45112330-7 Tomtevinningsarbeid

45112340-0 Rensing av jordsmonn

45112350-3 Gjenvinning av udyrket jord

45112400-9 Utgraving

45112410-2 Graving av graver

45112420-5 Utgraving til kjellere

45112440-1 Anlegging av terrasser i skråninger

45112441-8 Anlegging av terrasser

45112450-4 Arkeologiske utgravninger

45112500-0 Flytting av jord

45112600-1 Skjæringer og fyllinger
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45112700-2 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur

45112710-5 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — grøntområder

45112711-2 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — parker

45112712-9 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — hager

45112713-6 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — takterrasser

45112714-3 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — kirkegårder

45112720-8 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — idrettsplasser og rekreasjonsområder

45112721-5 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — golfbaner

45112722-2 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — rideområder

45112723-9 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — lekeplasser

45112730-1 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — veier og motorveier

45112740-4 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — lufthavner

45113000-2 Byggeplassarbeid

45120000-4 Prøvedrilling og -boring

45121000-1 Prøvedrilling

45122000-8 Prøveboring

45200000-9 Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider

45210000-2 Byggearbeid

45211000-9 Bygging av flerbolighus og eneboliger

45211100-0 Bygging av hus

45211200-1 Beskyttelseshus

45211300-2 Hus

45211310-5 Baderom

45211320-8 Hall, vestibyle, forstue

45211340-4 Flerbolighus

45211341-1 Leiligheter

45211350-7 Flerbruksbygninger

45211360-0 Byutvikling

45212000-6 Bygge- og anleggsarbeid på bygninger knyttet til fritid, sport, kultur, overnatting og 
restauranter

45212100-7 Byggearbeid i forbindelse med fritidsanlegg

45212110-0 Fritidssenter

45212120-3 Temapark

45212130-6 Fornøyelsespark

45212140-9 Rekreasjonsanlegg

45212150-2 Kino

45212160-5 Kasino

45212170-8 Bygning til underholdningsformål

45212171-5 Senter til underholdningsformål

45212172-2 Rekreasjonssenter

45212180-1 Billettkontorer

45212190-4 Solskjermingsarbeid

45212200-8 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med idrettsanlegg

45212210-1 Idrettsanlegg til en enkelt sportsgren

45212211-8 Skøytebaner

45212212-5 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med svømmebassenger

45212220-4 Idrettsanlegg til flere sportsgrener
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45212221-1 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med konstruksjoner til idrettsplasser

45212222-8 Gymnastikksal

45212223-5 Vintersportsanlegg

45212224-2 Stadion

45212225-9 Idrettshall

45212290-5 Reparasjon og vedlikehold i forbindelse med sportsanlegg

45212300-9 Arbeid i forbindelse med kunst- og kulturbygninger

45212310-2 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med utstillingsbygninger

45212311-9 Kunstgalleri

45212312-6 Utstillingssenter

45212313-3 Museum

45212320-5 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger for kunstneriske aktiviteter

45212321-2 Konsertsal, auditorium

45212322-9 Teater

45212330-8 Bibliotek

45212331-5 Multimediebibliotek

45212340-1 Foredragssal

45212350-4 Bygninger av særlig historisk eller arkitektonisk verdi

45212351-1 Forhistorisk monument

45212352-8 Industrielt monument

45212353-5 Slott

45212354-2 Borg

45212360-7 Bygninger til religiøse formål

45212361-4 Kirke

45212400-0 Hotell- og restaurantbygninger

45212410-3 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til innkvartering

45212411-0 Hoteller

45212412-7 Herberge

45212413-4 Overnattingslokaler for korttidsopphold

45212420-6 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med restauranter og lignende

45212421-3 Restaurant

45212422-0 Kantine

45212423-7 Kafeteria

45213000-3 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med forretningsbygninger, lagerhus og industribygninger 
samt bygninger knyttet til transport

45213100-4 Anleggsarbeid i forbindelse med forretningsbygninger

45213110-7 Butikkbygninger

45213111-4 Kjøpesenter

45213112-1 Butikkenheter

45213120-0 Postkontor

45213130-3 Banker

45213140-6 Marked

45213141-3 Overbygd marked

45213142-0 Utendørs marked

45213150-9 Kontorbygning

45213200-5 Anleggsarbeid i forbindelse med lagerhus og industribygninger
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45213210-8 Kjøle- og fryseanlegg

45213220-1 Anleggsarbeid i forbindelse med lager- og varehus

45213221-8 Varehus og lagerbygninger

45213230-4 Slakteri

45213240-7 Landbruksbygninger

45213241-4 Låve

45213242-1 Fjøs

45213250-0 Anleggsarbeid i forbindelse med industribygninger

45213251-7 Industrienheter

45213252-4 Verksteder

45213300-6 Bygninger tilknyttet transport

45213310-9 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger knyttet til veitransport

45213311-6 Busstasjon

45213312-3 Parkeringshus

45213313-0 Betjeningsanleggsbygning

45213314-7 Bussgarasje

45213320-2 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger knyttet til jernbanetransport

45213321-9 Jernbanestasjon

45213322-6 Jernbaneterminal

45213330-5 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger knyttet til lufttransport

45213331-2 Lufthavnbygninger

45213332-9 Lufthavnkontrolltårn

45213340-8 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger knyttet til sjøtransport

45213341-5 Fergeterminalbygning

45213342-2 Roll-on-roll-off-terminal

45213350-1 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger knyttet til ulike transportmåter

45213351-8 Vedlikeholdshangar

45213352-5 Serviceområde

45214000-0 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger knyttet til utdanning og forskning

45214100-1 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med barnehager

45214200-2 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med skolebygninger

45214210-5 Grunnskole

45214220-8 Ungdomsskole/videregående skole

45214230-1 Spesialskole

45214300-3 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med høgskolebygninger

45214310-6 Yrkesskole, fagskole

45214320-9 Teknisk fagskole

45214400-4 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med universitetsbygninger

45214410-7 Polyteknisk høyskole

45214420-0 Auditorium

45214430-3 Språklaboratorium

45214500-5 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til videregående utdanning

45214600-6 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med forskningsbygninger

45214610-9 Laboratoriebygninger

45214620-2 Forsknings- og prøvingsanstalter

45214630-5 Vitenskapelige anlegg

45214640-8 Meteorologiske stasjoner
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45214700-7 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med studentboliger

45214800-8 Utdanningssenter

45215000-7 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til helse- og sosialetat, krematorier og 
offentlige toaletter

45215100-8 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til helsevesenet

45215110-1 Kurbad

45215120-4 Spesialmedisinsk bygning

45215130-7 Klinikk

45215140-0 Sykehusanlegg

45215141-7 Operasjonssal

45215142-4 Intensivavdeling

45215143-1 Rom til røntgendiagnostisering

45215144-8 Rom til screening

45215145-5 Fluoroskopirom

45215146-2 Patologilokaler

45215147-9 Rettsmedisinske rom

45215148-6 Kateterrom

45215200-9 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til sosialomsorg

45215210-2 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med omsorgs- og pleieboliger

45215212-6 Pensjonisthjem

45215213-3 Pleiehjem, sykehjem

45215214-0 Beboelseshjem

45215215-7 Barnehjem

45215220-5 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med sosialboliger unntatt omsorgs- og pleieboliger

45215221-2 Dagsenter

45215222-9 Samfunnshus

45215300-0 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med krematorier

45215400-1 Kirkegårdsarbeid

45215500-2 Offentlige toaletter

45215510-5 Reparasjon og vedlikehold av offentlige toaletter

45216000-4 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til politi eller beredskapstjenester og 
militære bygninger

45216100-5 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til politi eller beredskapstjenester

45216110-8 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til politi

45216111-5 Politistasjon

45216112-2 Tinghus

45216113-9 Fengsel

45216114-6 Parlamentsbygninger og offentlige forsamlingsbygninger

45216120-1 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til beredskapstjenester

45216121-8 Brannstasjon

45216122-5 Ambulansestasjon

45216123-2 Bygning til fjellredningstjeneste

45216124-9 Livbåtstasjon

45216125-6 Bygninger til beredskapstjenester

45216126-3 Kystvaktstasjon

45216127-0 Bygning til redningstjeneste

45216128-7 Fyrtårn
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45216200-6 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med militære bygninger og anlegg

45216210-9 Militærmesse

45216220-2 Militærbunker

45216230-5 Militært tilfluktsrom

45216240-8 Kaserne

45220000-5 Ingeniør- og byggearbeid

45221000-2 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med broer, tunneler, sjakter og underganger

45221100-3 Anleggsarbeid i forbindelse med broer

45221110-6 Bro

45221111-3 Veibro

45221112-0 Jernbanebro

45221113-7 Gangbro

45221114-4 Anleggsarbeid i forbindelse med broer av jern

45221115-1 Anleggsarbeid i forbindelse med broer av stål

45221117-5 Brovekt

45221118-2 Rørledningsbro

45221119-9 Brofornyelse

45221120-9 Viadukt

45221121-6 Veiviadukt

45221122-3 Jernbaneviadukt

45221200-4 Anleggsarbeid i forbindelse med utføring av tunneler, sjakter og underganger

45221210-7 Helt eller delvis overdekte utgravninger

45221211-4 Gangtunneler

45221213-8 Helt eller delvis overdekte jernbaneutgravninger

45221214-5 Helt eller delvis overdekte veiutgravninger

45221220-0 Kulverter

45221230-3 Sjakter

45221240-6 Anleggsarbeid i forbindelse med tunneler

45221241-3 Veitunnel

45221242-0 Jernbanetunnel

45221243-7 Fotgjengertunnel

45221244-4 Kanaltunnel

45221245-1 Undervannstunnel under elv

45221246-8 Undersjøisk tunnel

45221247-5 Tunnelsprengningsarbeid

45221248-2 Tunnelfôringer

45221250-9 Arbeid under terreng, unntatt tunneler, sjakter, underganger

45222000-9 Byggearbeid i forbindelse med ingeniørarbeid, unntatt broer, tunneler, sjakter og underganger

45222100-0 Avfallsbehandlingsanlegg

45222110-3 Avfallsdeponi

45222200-1 Byggearbeid i forbindelse med forsvarsanlegg

45222210-4 Militært ingeniørarbeid

45223000-6 Konstruksjoner

45223100-7 Montering av metallkonstruksjoner

45223110-0 Montering av metallkonstruksjoner

45223200-8 Konstruksjonsarbeid
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45223210-1 Stålkonstruksjonsarbeid

45223220-4 Konstruksjonsarbeid for råbygg

45223300-9 Parkeringsplass

45223310-2 Underjordisk garasjeanlegg

45223320-5 Innfartsparkering (utenfor by)

45223400-0 Radarstasjon

45223500-1 Byggverk av armert betong

45223600-2 Hundekenneler

45223700-3 Rasteplass

45223710-6 Rasteplass ved motorvei

45223720-9 Bensinstasjoner

45223800-4 Montering og oppføring av prefabrikkerte konstruksjoner

45223810-7 Prefabrikkerte konstruksjoner

45223820-0 Prefabrikkerte elementer og komponenter

45223821-7 Prefabrikkerte elementer

45223822-4 Prefabrikkerte komponenter

45230000-8 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørlednings-, kommunikasjons- og kraftlinjer for 
motorveier, veier, flyplasser og jernbaner; planeringsarbeid

45231000-5 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledning-, kommunikasjons- og kraftlinjer

45231100-6 Generelt bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledninger

45231110-9 Legging av rør

45231111-6 Opptaking og legging av rørledninger

45231112-3 Installasjon av rørsystem

45231113-0 Rørleggingsarbeid

45231200-7 Arbeid i forbindelse med utlegging av olje- og gassrørledninger

45231210-0 Arbeid i forbindelse med utlegging av oljerørledninger

45231220-3 Arbeid i forbindelse med utlegging av gassrørledninger

45231221-0 Hovedledninger til gassforsyning

45231222-7 Arbeid i forbindelse med gassbeholdere

45231223-4 Følgearbeid til gassdistribusjon

45231300-8 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger

45231400-9 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kraftledninger

45231500-0 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med trykkluftledninger

45231510-3 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med postledninger

45231600-1 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kommunikasjonsledninger

45232000-2 Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med rørledninger og kabler

45232100-3 Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med vannrørledninger

45232120-9 Vanningsanlegg

45232121-6 Vanningsrørledninger

45232130-2 Rørledninger til regnvannsavløp

45232140-5 Fjernvarmeledninger

45232141-2 Varmesentral

45232142-9 Varmepumpestasjon

45232150-8 Arbeid i forbindelse med vanndistribusjonsledninger

45232151-5 Renovering av hovedvannledninger

45232152-2 Pumpestasjoner

45232153-9 Anleggsarbeid i forbindelse med vannbyggingsanlegg
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45232200-4 Følgearbeid i forbindelse med kraftledninger

45232210-7 Luftledningskonstruksjoner

45232220-0 Understasjon

45232221-7 Transformatorunderstasjon

45232300-5 Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med telefon- og 
kommunikasjonsledninger

45232310-8 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med telefonledninger

45232311-5 Nødtelefonledninger langs veier

45232320-1 Fjernsyns- og radiokabelnett

45232330-4 Montering av antenner

45232331-1 Følgearbeid i forbindelse med kringkasting

45232332-8 Følgearbeid i forbindelse med telekommunikasjoner

45232340-7 Basisstasjoner til mobiltelefonnett

45232400-6 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakk

45232410-9 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakksystem

45232411-6 Spillvannsrørledninger

45232420-2 Kloakkanlegg

45232421-9 Kloakkbehandlingsanlegg

45232422-6 Slambehandlingsanlegg

45232423-3 Kloakkpumpestasjoner

45232424-0 Kloakkutløp

45232430-5 Behandlingsanlegg for vann

45232431-2 Pumpestasjon for spillvann

45232440-8 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakkledninger

45232450-1 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med drenering

45232451-8 Dreneringsarbeid og overflatearbeid

45232452-5 Dreneringsarbeid

45232453-2 Avløp

45232460-4 Arbeid i forbindelse med sanitetsinstallasjoner

45232470-7 Omlastingsstasjon for avfall

45233000-9 Bygge- og anleggsarbeid, fundamentering og overflatearbeid i forbindelse med anlegg av veier

45233100-0 Byggearbeid i forbindelse med anlegg av veier

45233110-3 Arbeid i forbindelse med anlegg av motorveier

45233120-6 Anlegg av vei

45233121-3 Arbeid i forbindelse med anlegg av hovedveier

45233122-0 Ringvei

45233123-7 Landevei, sidevei

45233124-4 Hovedvei

45233125-1 Veikryss

45233126-8 Planskilt veikryss

45233127-5 T-kryss

45233128-2 Rundkjøring

45233129-9 Veikryss

45233130-9 Byggearbeid i forbindelse med hovedveier

45233131-6 Byggearbeid i forbindelse med opphøyde hovedveier

45233139-3 Vedlikehold av hovedveier

45233140-2 Veiarbeid

45233141-9 Veivedlikehold
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45233142-6 Reparasjon av veier

45233144-0 Overføring

45233150-5 Trafikkdempende arbeid

45233160-8 Stier og andre metallbelagte overflater

45233161-5 Gangsti

45233162-2 Sykkelsti

45233200-1 Diverse overflatearbeid

45233210-4 Overflatearbeid på hovedveier

45233220-7 Overflatearbeid på veier

45233221-4 Veimerkingsarbeid

45233222-1 Brosteinlegningsarbeid

45233223-8 Fornyelse av slitelag på kjørebaner

45233224-5 Veier med to kjørefelt

45233225-2 Veier med ett kjørefelt

45233226-9 Adkomstvei

45233227-6 Tilkjøringsvei

45233228-3 Overflatearbeid

45233229-0 Vedlikehold av veirabatter

45233250-6 Overflatearbeid, unntatt veilegging

45233251-3 Fornyelse av slitelag

45233252-0 Overflatearbeid på gater

45233253-7 Overflatearbeid på gangstier

45233260-9 Fotgjengersti

45233261-6 Fotgjengerbro

45233262-3 Fotgjengersone

45233270-2 Maling av avmerking på parkeringsplasser

45233280-5 Montering av autovern

45233290-8 Installasjon av veiskilt

45233291-5 Anlegg av trafikkfyr

45233292-2 Installasjon av sikkerhetsutstyr

45233293-9 Installasjon av gatemøblement

45233294-6 Installasjon av veisignaler

45233300-2 Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater og gangstier

45233310-5 Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av hovedveier

45233320-8 Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier

45233330-1 Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av gater

45233340-4 Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av gangstier

45234000-6 Arbeid i forbindelse med anlegg av jernbaner og kabelbaner

45234100-7 Byggearbeid i forbindelse med jernbaner

45234110-0 Intercity-jernbanearbeid

45234111-7 T-bane

45234112-4 Banestall

45234113-1 Fjerning av spor

45234114-8 Jernbanevoll

45234115-5 Arbeid i forbindelse med signalutstyr til jernbaner

45234116-2 Sporleggingsarbeid

45234120-3 Bybaner
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45234121-0 Sporveisarbeid

45234122-7 Arbeid i forbindelse med undergrunnsbaner

45234123-4 Arbeid i forbindelse med delvis undergrunnsbaner

45234124-1 Undergrunnsbaner til persontransport

45234125-8 Undergrunnsbanestasjon

45234126-5 Konstruksjon av sporveier

45234127-2 Sporvognstall

45234128-9 Sporveisperronger

45234129-6 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med anlegg av bybaner

45234200-8 Kabelbaserte transportsystemer

45234210-1 Kabelbaserte transportsystemer med kabiner

45234220-4 Konstruksjon av skiheiser

45234230-7 Konstruksjon av stolheiser

45234240-0 Taubanesystem

45234250-3 Svevebane

45235000-3 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med flyplassområder, start-/landingsbaner og 
manøvreringsområder

45235100-4 Arbeid i forbindelse med lufthavner

45235110-7 Arbeid i forbindelse med flyplasser

45235111-4 Flyplassfortau

45235200-5 Arbeid i forbindelse med start- og landingsbane

45235210-8 Fornyelse av slitelag på start- og landingsbaner

45235300-6 Arbeid i forbindelse med manøvreringsområder for fly

45235310-9 Taksebaner

45235311-6 Taksebanefortau

45235320-2 Arbeid i forbindelse med anlegg av lufthavnplattformer

45236000-0 Planeringsarbeid

45236100-1 Planeringsarbeid i forbindelse med diverse idrettsanlegg

45236110-4 Planeringsarbeid i forbindelse med idrettsplasser

45236111-1 Planeringsarbeid i forbindelse med golfbaner

45236112-8 Planeringsarbeid i forbindelse med tennisbaner

45236113-5 Planeringsarbeid i forbindelse med veddeløpsbaner

45236114-2 Planeringsarbeid i forbindelse med løpebaner

45236119-7 Reparasjoner i forbindelse med idrettsplasser

45236200-2 Planeringsarbeid i forbindelse med fritidsanlegg

45236210-5 Planeringsarbeid i forbindelse med lekeplasser

45236220-8 Planeringsarbeid i forbindelse med zoologiske hager

45236230-1 Planeringsarbeid i forbindelse med hager

45236250-7 Planeringsarbeid i forbindelse med parker

45236290-9 Reparasjoner i forbindelse med rekreasjonsområder

45236300-3 Planeringsarbeid i forbindelse med kirkegårder

45240000-1 Anleggsarbeid i forbindelse med vannbyggingsanlegg

45241000-8 Anleggsarbeid i forbindelse med havneanlegg

45241100-9 Kai

45241200-0 Anleggsarbeid på stedet, offshoreterminal

45241300-1 Pir

45241400-2 Dokk

45241500-3 Brygge



22.2.2007 Nr. 9/225EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

45241600-4 Installasjon av utstyr til havnebelysning

45242000-5 Anleggsarbeid i forbindelse med fritidsanlegg ved vann

45242100-6 Anleggsarbeid i forbindelse med vannsportanlegg

45242110-9 Anleggsarbeid i forbindelse med sjøsettingsramper

45242200-7 Marina

45242210-0 Lystbåthavn

45243000-2 Kystsikringsarbeid

45243100-3 Arbeid i forbindelse med klippebeskyttelse

45243110-6 Arbeid i forbindelse med stabilisering av klipper

45243200-4 Bølgebrytere

45243300-5 Moloer

45243400-6 Arbeid i forbindelse med strandstabilisering

45243500-7 Bølgebryter

45243510-0 Arbeid i forbindelse med voller

45243600-8 Kaimur

45244000-9 Anleggsarbeid til havs

45244100-0 Havanlegg

45246000-3 Anleggsarbeid i forbindelse med flomregulering og oversvømmelsessikring

45246100-4 Bygging av støttemur til elv og oversvømmelsessikring

45246200-5 Arbeid i forbindelse med sikring av elvebredder

45246400-7 Arbeid i forbindelse med hindring av oversvømmelse

45246410-0 Vedlikeholdsarbeid i forbindelse med oversvømmelsessikring

45246500-8 Promenade

45246510-1 Strandpromenade

45247000-0 Anleggsarbeid i forbindelse med anlegg av demninger, kanaler, vanningskanaler og akvedukter

45247100-1 Anleggsarbeid i forbindelse med sjøveier

45247110-4 Anlegg av kanal

45247111-1 Vanningskanaler

45247112-8 Dreningskanaler

45247120-7 Vannveier, unntatt kanaler

45247130-0 Akvedukt

45247200-2 Anleggsarbeid i forbindelse med demninger og tilsvarende faste konstruksjoner

45247210-5 Demning

45247211-2 Demningsvegg

45247212-9 Arbeid i forbindelse med forsterkning av demning

45247220-8 Overløp

45247230-1 Diker

45247240-4 Permanent demning

45247270-3 Anleggsarbeid i forbindelse med reservoarer

45248000-7 Anleggsarbeid i forbindelse med hydromekaniske innretninger

45248100-8 Kanalsluser

45248200-9 Tørrdokker

45248300-0 Anleggsarbeid i forbindelse med flytedokker

45248400-1 Landgangsbrygger

45248500-2 Mobile demninger
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45250000-4 Anleggsarbeid i forbindelse med kraftverk, gruve- og produksjonsvirksomhet samt bygninger 
knyttet til olje- og gassindustrien

45251000-1 Anleggsarbeid i forbindelse med kraftverk og varmekraftverk

45251100-2 Anleggsarbeid i forbindelse med kraftverk

45251110-5 Atomkraftverk

45251111-2 Anleggsarbeid i forbindelse med atomreaktorer

45251120-8 Vannkraftanlegg

45251130-1 Bølgekraftanlegg

45251140-4 Termisk kraftverk

45251141-1 Geotermisk kraftverk

45251142-8 Vedforbrenningskraftverk

45251143-5 Trykkluftskompressoranlegg

45251150-7 Anleggsarbeid i forbindelse med kjøletårn

45251160-0 Vindkraftinstallasjoner

45251200-3 Varmekraftverk

45251210-6 Kombinert varmekraftverk

45251220-9 Kraftvarmeverk

45251230-2 Dampgenereringsanlegg

45251240-5 El-anlegg drevet med avfallsgass

45251250-8 Fjernvarmeanlegg

45252000-8 Anleggsarbeid i forbindelse med kloakkbehandlingsanlegg, renseanlegg og avfallsforbrenning
sanlegg

45252100-9 Kloakkbehandlingsanlegg

45252110-2 Mobile anlegg

45252120-5 Vannbehandlingsanlegg

45252121-2 Sedimentasjonsanlegg

45252122-9 Forråtningstanker

45252123-6 Filterinnretninger

45252124-3 Oppmudring og pumpearbeid

45252125-0 Dumping av stein

45252126-7 Behandlingsanlegg for drikkevann

45252127-4 Behandlingsanlegg for spillvann

45252130-8 Utstyr til kloakkanlegg

45252140-1 Slamavvanningsanlegg

45252150-4 Kullforsyningsanlegg

45252200-0 Utstyr til renseanlegg

45252210-3 Vannrenseanlegg

45252300-1 Forbrenningsanlegg for avfall

45253000-5 Anleggsarbeid i forbindelse med kjemiske fabrikker

45253100-6 Avsaltingsanlegg

45253200-7 Avsvovlingsanlegg

45253300-8 Anlegg til destillasjon eller rektifikasjon

45253310-1 Vanndestillasjonsanlegg

45253320-4 Alkoholdestillasjonsanlegg

45253400-9 Anleggsarbeid i forbindelse med petrokjemiske anlegg

45253500-0 Anleggsarbeid i forbindelse med medisinalfabrikker

45253600-1 Avioniseringsanlegg
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45253700-2 Forråtningsanlegg

45253800-3 Komposteringsanlegg

45254000-2 Anleggsarbeid i forbindelse med gruveanlegg og framstillingsvirksomhet

45254100-3 Anleggsarbeid i forbindelse med gruveanlegg

45254110-6 Nedgang til gruver

45254200-4 Anleggsarbeid i forbindelse med produksjonsanlegg

45255000-9 Anleggsarbeid i forbindelse med olje- og gassindustrien

45255100-0 Anleggsarbeid i forbindelse med produksjonsplattformer

45255110-3 Brønner

45255120-6 Installasjoner til plattformer

45255121-3 Installasjoner på overflaten

45255200-1 Oljeraffineri

45255210-4 Oljeterminal

45255300-2 Gassterminal

45255400-3 Verkstedsarbeid

45255410-6 Offshoreverkstedsarbeid

45255420-9 Verkstedsarbeid i land

45255430-2 Nedriving av oljeplattformer

45255500-4 Boring og prøveboring

45255600-5 Brønnarbeid med rørspiral

45255700-6 Kullforgassingsanlegg

45255800-7 Gassproduksjonsanlegg

45259000-7 Reparasjon og vedlikehold av anlegg

45259100-8 Vedlikehold av spillvannsrenseanlegg

45259200-9 Vedlikehold av renseanlegg

45259300-0 Vedlikehold av varmeanlegg

45259900-6 Oppgradering av anlegg

45260000-7 Takarbeid og annet spesialarbeid innenfor bygge- og anleggsfagene

45261000-4 Montering av takkonstruksjoner og taktekking samt følgearbeid

45261100-5 Montering av takkonstruksjoner

45261200-6 Taktekking og maling av tak

45261210-9 Taktekking

45261211-6 Legging av takstein

45261212-3 Legging av takskifer

45261213-0 Taktekking med metall

45261214-7 Taktekking med asfalt

45261220-2 Maling av tak og annet overflatearbeid

45261221-9 Maling av tak

45261222-6 Taktekking med sement

45261300-7 Montering av beslag og takrenner

45261310-0 Beslagarbeid

45261320-3 Montering av takrenner

45261400-8 Platearbeid

45261410-1 Isolering av tak

45261420-4 Tettingsarbeid

45261900-3 Reparasjon av tak samt vedlikeholdsarbeid

45261910-6 Reparasjon av tak
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45261920-9 Vedlikehold av tak

45262000-1 Spesialisert bygge- og anleggsarbeid, unntatt takarbeid

45262100-2 Stillasarbeid

45262110-5 Demontering av stillas

45262120-8 Montering av stillas

45262200-3 Brønnboring og fundamentarbeid

45262210-6 Fundamentarbeid

45262211-3 Stikking av påler

45262212-0 Støttekonstruksjoner ved grøftegraving

45262213-7 Slissemurteknikk

45262220-9 Boring av vannbrønner

45262300-4 Betongarbeid

45262310-7 Arbeid med armert betong

45262311-4 Oppføring av råbygg med betong

45262320-0 Støping av betongulv

45262321-7 Utjevning av støpegulv

45262330-3 Reparasjonsarbeid av betong

45262340-6 Innsprøytning av sement

45262350-9 Arbeid med ikke-armert betong

45262360-2 Sementering

45262370-5 Betongbekledningsarbeid

45262400-5 Montering av stålprofiler

45262410-8 Montering av stålprofiler til bygninger

45262420-1 Montering av stålprofiler til andre konstruksjoner

45262421-8 Arbeid i forbindelse med offshore-fortøyningsplass

45262422-5 Arbeid i forbindelse med undersjøisk boring

45262423-2 Framstilling av dekk

45262424-9 Framstilling av offshore-moduler

45262425-6 Framstilling av bein til boreplattform

45262426-3 Framstilling av påler

45262500-6 Murverks- og murerarbeid

45262510-9 Steinarbeid

45262511-6 Hogging av stein

45262512-3 Arbeid med bearbeidet stein

45262520-2 Murerarbeid

45262521-9 Muring av fasadetegl

45262522-6 Arbeid i forbindelse med murverk

45262600-7 Diverse spesialisert konstruksjonsarbeid

45262610-0 Fabrikkskorsteiner

45262620-3 Støttemurer

45262630-6 Bygging av ovner

45262640-9 Arbeid i forbindelse med miljøforbedring

45262650-2 Kledningsarbeid

45262660-5 Asbestsanering

45262700-8 Ombyggingsarbeid

45262800-9 Utvidelse av bygninger

45300000-0 Installasjonsarbeid i bygninger
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45310000-3 Installasjon av elektriske ledninger og armaturer

45311000-0 Arbeid i forbindelse med elektriske ledninger og armaturer

45311100-1 Elektrisk ledningsføringsarbeid

45311200-2 Installasjon av el-armaturer

45312000-7 Installasjon av brann- og tyverialarmer samt antenneanlegg

45312100-8 Installasjon av brannalarmsystem

45312200-9 Installasjon av tyverialarmsystem

45312300-0 Installasjon av antenne

45312310-3 Arbeid i forbindelse med lynbeskyttelse

45312311-0 Installasjon av lynavledere

45312320-6 Installasjon av TV-antenne

45312330-9 Installasjon av radioantenne

45313000-4 Installasjon av heis og rulletrapp

45313100-5 Installasjon av heis

45313200-6 Installasjon av rulletrapp

45313210-9 Installasjon av rullefortau

45314000-1 Installasjon av telekommunikasjonsutstyr

45314100-2 Installasjon av telefonsentraler

45314120-8 Installasjon av sentralbord

45314200-3 Installasjon av telefonlinjer

45314300-4 Kabelinfrastruktur

45314310-7 Kabelleggingsarbeid

45314320-0 Kabelinstallasjonsarbeid i forbindelse med datamaskiner

45315000-8 Elektrisk installasjon av varme og andre elektriske apparater i bygninger

45315100-9 Elektroteknisk installasjonsarbeid

45315200-0 Turbinarbeid

45315300-1 Strømforsyningsinstallasjoner

45315400-2 Installasjonsarbeid i forbindelse med høyspenning

45315500-3 Installasjonsarbeid i forbindelse med mellomspenning

45315600-4 Installasjonsarbeid i forbindelse med lavspenning

45315700-5 Installasjonsarbeid til fordelingsstasjon

45316000-5 Installasjon av belysning og elektriske signalanlegg

45316100-6 Installasjon av utstyr til utendørsbelysning

45316110-9 Installasjon av utstyr til gatebelysning

45316200-7 Installasjon av signalutstyr

45316210-0 Installasjon av utstyr til overvåking av trafikk

45316211-7 Installasjon av belyste ferdselstavler

45316212-4 Installasjon av trafikklys

45316213-1 Installasjon av utstyr til trafikkstyring

45316220-3 Installasjon av signalutstyr til lufthavner

45316230-6 Installasjon av signalutstyr til havner

45317000-2 Elektrisk installasjonsarbeid

45317100-3 Elektrisk installasjon av pumpeutstyr

45317200-4 Elektrisk installasjon av transformatorer

45317300-5 Elektrisk installasjon av elektrisk fordelingsutstyr

45317400-6 Elektrisk installasjon av filtreringsutstyr

45320000-6 Isoleringsarbeid
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45321000-3 Varmeisoleringsarbeid

45323000-7 Lydisoleringsarbeid

45324000-4 Oppsetting av gipsplater

45330000-9 Blikkenslager og rørleggerarbeid

45331000-6 Installasjon av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg

45331100-7 Installasjon av sentralvarmeanlegg

45331110-0 Installasjon av kjeler

45331200-8 Installasjon av ventilasjons- og klimaanlegg

45331210-1 Arbeid i forbindelse med ventilasjonsanlegg

45331211-8 Arbeid i forbindelse med utendørs ventilasjonsanlegg

45331220-4 Installasjon av klimaanlegg

45331221-1 Installasjon av partielle klimaanlegg

45331230-7 Installasjon av kjøleanlegg

45331231-4 Installasjon av fryseanlegg

45332000-3 Blikkenslager-, rørlegger- og dreneringsarbeid

45332200-5 VA-installasjoner

45332300-6 Legging av avløpsrør

45332400-7 Arbeid i forbindelse med installasjon av sanitetsutstyr

45333000-0 Installasjon av gassarmaturer

45333100-1 Installasjon av utstyr til regulering av gasstrykk

45333200-2 Installasjon av gassmålere

45340000-2 Oppsetting av gjerde og rekkverk, installasjon av sikkerhetsutstyr

45341000-9 Montering av rekkverk

45342000-6 Oppsetting av gjerde

45343000-3 Installasjoner til brannsikring

45343100-4 Brannsikring

45343200-5 Installasjon av brannvernutstyr

45343210-8 Installasjon av CO2-utstyr til brannslokking

45343220-1 Installasjon av brannslokkingsutstyr

45343230-4 Installasjon av sprinkleranlegg

45350000-5 Maskininstallasjoner

45351000-2 Maskinteknisk installasjonsarbeid

45400000-1 Ferdigstillende bygningsarbeid

45410000-4 Pussearbeid

45420000-7 Snekkermonteringsarbeid

45421000-4 Snekkerarbeid

45421100-5 Montering av dører og vinduer og lignende komponenter

45421110-8 Montering av dør- og vinduskarmer av metall

45421111-5 Montering av dørkarmer av metall

45421112-2 Montering av vinduskarmer av metall

45421113-9 Montering av dørterskler av metall

45421114-6 Montering av dører av metall

45421115-3 Montering av vinduer av metall

45421120-1 Montering av dør- og vinduskarmer av plast

45421121-8 Montering av dørkarmer av plast

45421122-5 Montering av vinduskarmer av plast

45421123-2 Montering av dørterskler av plast
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45421124-9 Montering av dører av plast

45421125-6 Montering av vinduer av plast

45421130-4 Montering av dør- og vinduskarmer av tre

45421131-1 Montering av dørkarmer av tre

45421132-8 Montering av vinduskarmer av tre

45421133-5 Montering av dørterskler av tre

45421134-2 Montering av dører av tre

45421135-9 Montering av vinduer av tre

45421140-7 Montering av bygningsdeler av metall, unntatt vinduer og dører

45421141-4 Montering av skillevegger

45421142-1 Montering av skodder

45421143-8 Montering av persienner

45421144-5 Montering av markiser

45421145-2 Installasjon av rullegardiner

45421146-9 Montering av nedsenkede tak og hemser

45421147-6 Montering av gitre

45421148-3 Montering av porter

45421150-0 Montering av snekkerarbeid, som ikke er av metall

45421151-7 Montering av tilpassede kjøkkener

45421152-4 Montering av skillevegger

45421153-1 Montering av innebygde møbler

45421160-3 Arbeid med beslag

45422000-1 Byggmester-, tømrer- og snekkerarbeid

45422100-2 Trearbeid

45430000-0 Arbeid med gulvlegging og veggbekledning

45431000-7 Flisearbeid

45431100-8 Legging av gulvfliser

45431200-9 Oppsetting av veggfliser

45432000-4 Arbeid med gulvlegging, veggbekledning og tapetsering

45432100-5 Legging og belegging av gulv

45432110-8 Legging av gulv

45432111-5 Legging av myke gulvbelegg

45432112-2 Steinlegging

45432113-9 Legging av parkettgulv

45432114-6 Legging av tregulv

45432120-1 Legging av oppbygde gulv

45432121-8 Datagulv

45432130-4 Gulvbelegging

45432200-6 Veggbekledning og tapetsering

45432210-9 Veggbekledningsarbeid

45432220-2 Tapetseringsarbeid

45440000-3 Maler- og glassarbeid

45441000-0 Glassarbeid

45442000-7 Påføring av beskyttelseslag

45442100-8 Malearbeid

45442110-1 Maling av bygninger

45442120-4 Maling av konstruksjoner og påføring av beskyttelseslag
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45442121-1 Maling av konstruksjoner

45442180-2 Arbeid med nymaling

45442190-5 Arbeid med malingsfjerning

45442200-9 Påføring av korrosjonsbeskyttende lag

45442210-2 Galvaniseringsarbeid

45442300-0 Utføring av overflatebeskyttelsesarbeid

45450000-6 Annet ferdigstillende bygningsarbeid

45451000-3 Dekorasjonsarbeid

45451100-4 Oppsetting av utsmykking

45451200-5 Oppsetting av paneler

45451300-6 Innendørs hager

45452000-0 Utvendig rengjøring av bygninger

45452100-1 Rengjøring av fasader ved sandblåsing

45453000-7 Ettersyn og renoveringsarbeid

45453100-8 Renoveringsarbeid

45454000-4 Omstruktureringsarbeid

45454100-5 Restaureringsarbeid

45500000-2 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr med betjening

45510000-5 Utleie av kran med betjening

45520000-8 Utleie av jordflyttingsutstyr med betjening

50000000-5 Reparasjons-, vedlikeholds- og installasjonstjenester

50100000-6 Reparasjon, vedlikehold og tjenester tilknyttet kjøretøyer og tilhørende utstyr

50110000-9 Reparasjon og vedlikeholdstjenester på motorvogner og tilhørende utstyr

50111000-6 Forvaltning av bilpark, reparasjon og vedlikeholdstjenester

50111100-7 Forvaltning av vognpark

50111110-0 Støttetjenester til vognpark

50112000-3 Reparasjons- og vedlikeholdstjenester for biler

50112100-4 Reparasjon av biler

50112110-7 Reparasjon av karosseri

50112111-4 Tjenesteytelser i forbindelse med platearbeid

50112120-0 Utskifting av frontruter

50112200-5 Vedlikehold av biler

50112300-6 Bilvask og tilsvarende tjenesteytelser

50113000-0 Reparasjon og vedlikehold av busser

50113100-1 Reparasjon av busser

50113200-2 Vedlikehold av busser

50114000-7 Reparasjon og vedlikehold av lastebiler

50114100-8 Reparasjon av lastebiler

50114200-9 Vedlikehold av lastebiler

50115000-4 Reparasjon og vedlikehold av motorsykler

50115100-5 Reparasjon av motorsykler

50115200-6 Vedlikehold av motorsykler

50116000-1 Vedlikehold og reparasjon av spesielle deler til kjøretøyer

50116100-2 Reparasjon av elektrisk system

50116200-3 Reparasjon og vedlikehold av kjøretøybremser og bremsedeler

50116300-4 Reparasjon og vedlikehold av girkasser til kjøretøyer
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50116400-5 Reparasjon og vedlikehold av overføringssystemer til kjøretøyer

50116500-6 Reparasjon av dekk, herunder montering og avbalansering

50116510-9 Regummiering av dekk

50116600-7 Reparasjon og vedlikehold av startmotorer

50117000-8 Ombygging og istandsettelse av kjøretøyer

50117100-9 Ombygging av motorvogner

50117200-0 Ombygging av ambulanser

50117300-1 Istandsettelse av kjøretøyer

50118000-5 Bergingstjenester for kjøretøyer

50118100-6 Bergingstjenester for biler

50118110-9 Borttauing av kjøretøyer

50118200-7 Bergingstjenester for lastebiler og varebiler

50118300-8 Bergingstjenester for busser

50118400-9 Bergingstjenester for motorvogner

50118500-0 Bergingstjenester for motorsykler

50190000-3 Opphogging av kjøretøyer

50200000-7 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester tilknyttet luftfartøyer, jernbaner, veier og 
sjøfart

50210000-0 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester tilknyttet luftfartøyer og annet utstyr

50211000-7 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer

50211100-8 Vedlikehold av luftfartøyer

50211200-9 Reparasjon av luftfartøyer

50211210-2 Reparasjon og vedlikehold av flymotorer

50211211-9 Vedlikehold av flymotorer

50211212-6 Reparasjon av flymotorer

50211300-0 Renovering av luftfartøyer

50211310-3 Renovering av flymotorer

50212000-4 Reparasjon og vedlikehold av helikoptre

50220000-3 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester tilknyttet jernbaner og annet utstyr

50221000-0 Reparasjon og vedlikehold av lokomotiver

50221100-1 Reparasjon og vedlikehold av girkasser til lokomotiver

50221200-2 Reparasjon og vedlikehold av overføringssystemer til lokomotiver

50221300-3 Reparasjon og vedlikehold av hjulsett til lokomotiver

50221400-4 Reparasjon og vedlikehold av bremser og deler til lokomotiver

50222000-7 Reparasjon og vedlikehold av rullende materiell

50222100-8 Reparasjon og vedlikehold av støtdempere

50223000-4 Renovering av lokomotiver

50224000-1 Renovering av rullende materiell

50224100-2 Renovering av seter til rullende materiell

50224200-3 Renovering av personvogner

50225000-8 Vedlikehold av jernbanespor

50229000-6 Opphogging av rullende materiell

50230000-6 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester tilknyttet veier og annet utstyr

50232000-0 Vedlikehold av veibelysning og trafikklys

50232100-1 Vedlikehold av veibelysning

50232110-4 Drift av offentlig belysning

50232200-2 Vedlikehold av trafikklys
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50240000-9 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester tilknyttet sjøfart og annet utstyr

50241000-6 Reparasjon og vedlikehold av skip

50241100-7 Reparasjon av skip

50241200-8 Reparasjon av ferger

50242000-3 Ombygging av skip

50243000-0 Opphogging av skip

50244000-7 Renovering av skip eller båter

50245000-4 Modernisering av skip

50246000-1 Vedlikehold av havner

50246100-2 Tørrdokking

50246200-3 Vedlikehold av sjømerker

50246300-4 Reparasjon og vedlikehold av flytende konstruksjoner

50246400-5 Reparasjon og vedlikehold av flytende plattformer

50300000-8 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester tilknyttet PC-er, kontorutstyr, telekommunikasjon 
og AV-utstyr

50310000-1 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner

50311000-8 Vedlikehold og reparasjon av kontorregnskapsmaskiner

50311400-2 Vedlikehold og reparasjon av regne- og regnskapsmaskiner

50312000-5 Vedlikehold og reparasjon av datamaskinutstyr

50312100-6 Vedlikehold og reparasjon av stormaskiner

50312110-9 Vedlikehold av stormaskiner

50312120-2 Reparasjon av stormaskiner

50312200-7 Vedlikehold og reparasjon av minidatamaskiner

50312210-0 Vedlikehold av minidatamaskiner

50312220-3 Reparasjon av minidatamaskiner

50312300-8 Vedlikehold og reparasjon av utstyr til datanettverk

50312310-1 Vedlikehold av utstyr til datanett

50312320-4 Reparasjon av utstyr til datanett

50312400-9 Vedlikehold og reparasjon av mikrodatamaskiner

50312410-2 Vedlikehold av mikrodatamaskiner

50312420-5 Reparasjon av mikrodatamaskiner

50312500-0 Vedlikehold og reparasjon av IT-programvare

50312510-3 Vedlikehold av IT-programvare

50312520-6 Reparasjon av IT-programvare

50312600-1 Vedlikehold og reparasjon av IT-utstyr

50312610-4 Vedlikehold av IT-utstyr

50312620-7 Reparasjon av IT-utstyr

50313000-2 Vedlikehold og reparasjon av repromaskiner

50313100-3 Reparasjon av fotokopimaskiner

50313200-4 Vedlikehold av fotokopimaskiner

50314000-9 Reparasjon og vedlikehold av telefaksmaskiner

50315000-6 Reparasjon og vedlikehold av telefonsvarere

50316000-3 Vedlikehold og reparasjon av billettmaskiner

50317000-0 Vedlikehold og reparasjon av billettkontrollmaskiner

50320000-4 Reparasjon og vedlikehold av PC-er

50321000-1 Reparasjon av PC-er
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50322000-8 Vedlikehold av PC-er

50323000-5 Vedlikehold og reparasjon av ytre enheter til datamaskiner

50323100-6 Vedlikehold av ytre enheter til datamaskiner

50323200-7 Reparasjon av ytre enheter til datamaskiner

50324000-2 Støttetjenester til PC-er

50324100-3 Systemvedlikehold

50324200-4 Forebyggende vedlikehold

50330000-7 Vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr

50331000-4 Reparasjon og vedlikehold av telekommunikasjonslinjer

50332000-1 Vedlikehold av telekommunikasjonsinfrastruktur

50333000-8 Vedlikehold av radiokommunikasjonsutstyr

50333100-9 Reparasjon og vedlikehold av radiosendere

50333200-0 Reparasjon og vedlikehold av apparater til radiotelefoni

50334000-5 Reparasjon og vedlikehold av utstyr til trådtelefoni og trådtelegrafi

50334100-6 Reparasjon og vedlikehold av utstyr til trådtelefoni

50334110-9 Vedlikehold av telefonnett

50334120-2 Modernisering av telefonsentraler

50334130-5 Reparasjon og vedlikehold av telefonsentraler

50334140-8 Reparasjon og vedlikehold av telefoner

50334200-7 Reparasjon og vedlikehold av utstyr til trådtelegrafi

50334300-8 Reparasjon og vedlikehold av teleksutstyr

50334400-9 Vedlikehold av kommunikasjonssystemer

50340000-0 Reparasjon og vedlikehold av audiovisuelt og optisk utstyr

50341000-7 Reparasjon og vedlikehold av fjernsynsutstyr

50341100-8 Reparasjon og vedlikehold av videotekstutstyr

50341200-9 Reparasjon og vedlikehold av fjernsynssendere

50342000-4 Reparasjon og vedlikehold av audioutstyr

50343000-1 Reparasjon og vedlikehold av videoutstyr

50344000-8 Reparasjon og vedlikehold av optisk utstyr

50344100-9 Reparasjon og vedlikehold av fotografiutstyr

50344200-0 Reparasjon og vedlikehold av kinematografisk utstyr

50400000-9 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk utstyr og presisjonsutstyr

50410000-2 Reparasjon og vedlikehold av måle-, prøvings- og kontrollapparater

50411000-9 Reparasjon og vedlikehold av måleapparater

50411100-0 Reparasjon og vedlikehold av vannmålere

50411200-1 Reparasjon og vedlikehold av gassmålere

50411300-2 Reparasjon og vedlikehold av el-målere

50411400-3 Reparasjon og vedlikehold av turtellere

50411500-4 Reparasjon og vedlikehold av tidsmålingsapparater til industriell bruk

50412000-6 Reparasjon og vedlikehold av testapparater

50413000-3 Reparasjon og vedlikehold av kontrollapparater

50413100-4 Reparasjon og vedlikehold av utstyr til gasspåvising

50413200-5 Reparasjon og vedlikehold av brannslokkingsapparater

50420000-5 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk og kirurgisk utstyr

50421000-2 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk utstyr

50421100-3 Reparasjon og vedlikehold av rullestoler

50421200-4 Reparasjon og vedlikehold av røntgenutstyr



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/236 22.2.2007

CPV-kode Beskrivelse

50422000-9 Reparasjon og vedlikehold av kirurgisk utstyr

50430000-8 Reparasjon og vedlikehold av presisjonsutstyr

50431000-5 Reparasjon og vedlikehold av armbåndsur

50432000-2 Reparasjon og vedlikehold av klokker

50433000-9 Kalibreringstjenester

50500000-0 Reparasjon og vedlikehold av pumper, ventiler, tappekraner og metallbeholdere, anlegg og 
maskiner

50510000-3 Reparasjon og vedlikehold av pumper, ventiler, tappekraner og metallbeholdere

50511000-0 Reparasjon og vedlikehold av pumper

50511100-1 Reparasjon og vedlikehold av væskepumper

50511200-2 Reparasjon og vedlikehold av gasspumper

50512000-7 Reparasjon og vedlikehold av ventiler

50513000-4 Reparasjon og vedlikehold av tappekraner

50514000-1 Reparasjon og vedlikehold av metallbeholdere

50514100-2 Reparasjon og vedlikehold av tanker

50514200-3 Reparasjon og vedlikehold av reservoarer

50514300-4 Reparasjon av muffer

50530000-9 Reparasjon og vedlikehold av maskiner

50531000-6 Reparasjon og vedlikehold av ikke-elektrisk maskineri

50531100-7 Vedlikehold av kjeler/varmtvannsbeholdere

50531200-8 Vedlikehold av gassapparater

50531300-9 Reparasjon og vedlikehold av kompressorer

50531400-0 Reparasjon og vedlikehold av kraner

50531500-1 Reparasjon og vedlikehold av løftekraner

50531510-4 Demontering av løftekraner

50532000-3 Reparasjon og vedlikehold av elektriske maskiner, apparater og tilhørende utstyr

50532100-4 Reparasjon og vedlikehold av elektriske motorer

50532200-5 Reparasjon og vedlikehold av transformatorer

50532300-6 Reparasjon og vedlikehold av generatorer

50532400-7 Reparasjon og vedlikehold av elektrisk distribusjonsutstyr

50700000-2 Reparasjon og vedlikehold knyttet til bygninger

50710000-5 Vedlikehold av elektriske og mekaniske installasjoner i bygninger

50711000-2 Vedlikehold av elektriske installasjoner i bygninger

50712000-9 Vedlikehold av mekaniske installasjoner i bygninger

50720000-8 Reparasjon og vedlikehold av sentralvarmeanlegg

50721000-5 Drift av varmeinstallasjoner

50730000-1 Reparasjon og vedlikehold av kjølegrupper

50740000-4 Reparasjon og vedlikehold av rulletrapper

50750000-7 Vedlikehold av heiser

50800000-3 Diverse reparasjons- og vedlikeholdstjenester

50810000-6 Reparasjon av smykker

50820000-9 Reparasjon av personlige eiendeler av lær

50821000-6 Reparasjon av støvler

50822000-3 Reparasjon av sko

50830000-2 Reparasjon av klesplagg og tekstiler

50840000-5 Reparasjon og vedlikehold av våpen og våpensystemer

50841000-2 Reparasjon og vedlikehold av våpen
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50842000-9 Reparasjon og vedlikehold av våpensystemer

50850000-8 Reparasjon og vedlikehold av møbler

50860000-1 Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter

50870000-4 Reparasjon og vedlikehold av utstyr til lekeplasser

50880000-7 Reparasjon og vedlikehold av hotell- og restaurantutstyr

50881000-4 Reparasjon og vedlikehold av hotellutstyr

50882000-1 Reparasjon og vedlikehold av restaurantutstyr

50883000-8 Reparasjon og vedlikehold av cateringutstyr

50884000-5 Reparasjon og vedlikehold av campingutstyr

50900000-4 Installasjonstjenester

50910000-7 Installasjon av elektrisk og mekanisk utstyr

50911000-4 Installasjon av elektrisk utstyr

50911100-5 Installasjon av elektriske motorer, generatorer og transformatorer

50911110-8 Installasjon av elektriske motorer

50911120-1 Installasjon av generatorer

50911130-4 Installasjon av transformatorer

50911200-6 Installasjon av elektrisk distribusjons- og kontrollutstyr

50911210-9 Installasjon av elektrisk distribusjonsutstyr

50911220-2 Installasjon av elektrisk kontrollutstyr

50912000-1 Installasjon av mekanisk utstyr

50913000-8 Installasjon av dampgeneratorer, kjeler, turbiner, kompressorer, brennere

50913100-9 Installasjon av dampgeneratorer

50913300-1 Installasjon av turbiner

50913310-4 Installasjon av gassturbiner

50913400-2 Installasjon av kompressorer

50913500-3 Installasjon av brennovner

50913510-6 Installasjon av brennere

50913511-3 Installasjon av avfallsforbrenningsovner

50914000-5 Installasjon av motorer

50914100-6 Installasjon av bensinmotorer

50914200-7 Installasjon av dieselmotorer

50914300-8 Installasjon av jernbanemotorer

50914400-9 Installasjon av motorer til kjøretøyer

50914500-0 Installasjon av skipsmotorer

50914600-1 Installasjon av flymotorer

50920000-0 Installasjon av måle-, kontroll-, prøvings- og navigasjonsutstyr

50921000-7 Installasjon av måleutstyr

50921100-8 Installasjon av tidsmålingsutstyr

50922000-4 Installasjon av kontrollutstyr

50923000-1 Installasjon av prøvingsutstyr

50924000-8 Installasjon av navigasjonsutstyr

50930000-3 Installasjon av kommunikasjonsutstyr

50931000-0 Installasjon av radio-, fjernsyns-, lyd- og videoutstyr

50931100-1 Installasjon av radioutstyr

50931200-2 Installasjon av fjernsynsutstyr

50931300-3 Installasjon av lydutstyr

50931400-4 Installasjon av videoutstyr
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50932000-7 Installasjon av radio- og fjernsynssendere

50932100-8 Installasjon av radiosendere

50932200-9 Installasjon av fjernsynssendere

50933000-4 Installasjon av radiotelefoniapparater

50934000-1 Installasjon av trådtelefoniutstyr

50935000-8 Installasjon av trådtelegrafiutstyr

50940000-6 Installasjon av medisinsk og kirurgisk utstyr

50941000-3 Installasjon av medisinsk utstyr

50942000-0 Installasjon av kirurgisk utstyr

50943000-7 Installasjon av laboratorieutstyr

50950000-9 Installasjon av maskiner og utstyr

50951000-6 Installasjon av maskiner og utstyr til generelle formål

50951100-7 Installasjon av løfte- og håndteringsutstyr, unntatt heiser og rulletrapper

50951110-0 Installasjon av løfteutstyr

50951111-7 Installasjon av kraner

50951120-3 Installasjon av håndteringsutstyr

50951130-6 Installasjon av lifter til rengjøring av fasader

50951140-9 Installasjon av spesielle transportsystemer

50951400-0 Installasjon av diverse maskiner til generelle formål

50951410-3 Installasjon av maskiner og apparater til filtrering eller rensing av væsker

50951411-0 Installasjon av maskiner og apparater til filtrering eller rensing av vann

50952000-3 Installasjon av landbruks-, hagebruks- og skogbruksmaskiner

50952100-4 Installasjon av landbruksmaskiner

50952200-5 Installasjon av skogbruksmaskiner

50953000-0 Installasjon av verktøymaskiner

50954000-7 Installasjon av maskiner og utstyr til spesielle formål

50954100-8 Installasjon av maskiner til gruvedrift, steinbryting, bygge- og metallindustrien

50954110-1 Installasjon av maskiner til gruvedrift

50954120-4 Installasjon av maskiner til steinbryting

50954130-7 Installasjon av maskiner til byggesektoren

50954140-0 Installasjon av maskiner til metallindustrien

50954200-9 Installasjon av maskiner til matvare-, drikkevare- og tobakksframstilling

50954210-2 Installasjon av maskiner til framstilling av matvarer

50954220-5 Installasjon av maskiner til framstilling av drikkevarer

50954230-8 Installasjon av maskiner til framstilling av tobakk

50954300-0 Installasjon av maskiner til framstilling av tekstiler, bekledning og lærvarer

50954310-3 Installasjon av maskiner til framstilling av tekstiler

50954320-6 Installasjon av maskiner til framstilling av bekledning

50954330-9 Installasjon av maskiner til framstilling av lærvarer

50954340-2 Installasjon av vaskemaskiner, rensemaskiner og tørkemaskiner

50954400-1 Installasjon av maskiner til framstilling av papir og papp

50954410-4 Installasjon av maskiner til framstilling av papir

50954420-7 Installasjon av maskiner til framstilling av papp

50955000-4 Installasjon av våpensystemer

50960000-2 Installasjon av datamaskiner og kontorutstyr

50961000-9 Installasjon av datamaskiner og informasjonsbehandlingsutstyr

50961100-0 Installasjon av datamaskiner
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50961110-3 Installasjon av maskinvare

50961200-1 Installasjon av informasjonsbehandlingsutstyr

50962000-6 Installasjon av kontorutstyr

50980000-8 Installasjon av metallbeholdere

50981000-5 Installasjon av tanker

50982000-2 Installasjon av beholdere

52000000-9 Detaljhandel

52100000-0 Detaljhandel med næringsmidler

52200000-1 Detaljhandel med drikkevarer

52300000-2 Detaljhandel med møbler

52400000-3 Detaljhandel med bekledning

52500000-4 Detaljhandel med byggematerialer

52600000-5 Detaljhandel med trykksaker

52700000-6 Detaljhandel med kontorartikler

52800000-7 Detaljhandel med gartneriprodukter

52900000-8 Detaljhandel med medisinske produkter

55000000-0 Hotell- og restaurantvirksomhet

55100000-1 Hotelltjenester

55200000-2 Campingplasser og annet losji unntatt hotell

55210000-5 Vandrerhjemtjenester

55220000-8 Campingplasstjenester

55221000-5 Campingvognplasstjenester

55240000-4 Ferieanleggs- og ferieboligtjenester

55241000-1 Ferieanleggstjenester

55242000-8 Ferieboligtjenester

55243000-5 Feriekolonitjenester for barn

55250000-7 Utleie av møblerte boliger og hytter til korttidsopphold

55260000-0 Tjenesteytelser i forbindelse med sovevogner

55270000-3 Utleie av værelser med frokost

55300000-3 Restaurant- og serveringstjenester

55310000-6 Servering i restauranter

55311000-3 Servering i restauranter med begrenset adgang

55312000-0 Servering i restauranter med ubegrenset adgang

55320000-9 Servering av måltider

55321000-6 Forberedelse av måltider

55322000-3 Tilberedning av måltider

55330000-2 Kafeteriavirksomhet

55400000-4 Servering av drikkevarer

55410000-7 Drift av barer

55500000-5 Kantine- og cateringvirksomhet

55510000-8 Kantinevirksomhet

55511000-5 Kantine- og annen kafeteriavirksomhet med begrenset adgang

55512000-2 Drift av kantiner

55520000-1 Cateringvirksomhet

55521000-8 Catering til private husholdninger

55521100-9 Matombringingstjenester

55521200-0 Matleveransetjenester
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55522000-5 Catering til transportvirksomheter

55523000-2 Catering til andre virksomheter eller institusjoner

55523100-3 Tjenesteytelser i forbindelse med skolemåltider

55524000-9 Catering til skoler

60000000-8 Landtransport og rørtransport

60100000-9 Landtransporttjenester

60110000-2(1) Passasjertransport på land(1)

60111000-9 Passasjertransport med jernbane

60112000-6(1) Offentlig transport(1)

60112100-7 Offentlig transport med sporvogn/trikk

60112200-8 Offentlig transport med buss

60112300-9 Offentlig transport med rutebil/turvogn

60113000-3(1) Transportytelser for et begrenset publikum(1)

60113100-4 Skolebusskjøring

60113200-5(1) Offentlig transport(1)

60113300-6(1) Offentlig transport(1)

60113310-9(1) Pasientkjøring, ikke-akutt(1)

60113400-7(1) Transport av funksjonshemmede(1)

60113500-8(1) Transport av eldre(1)

60114000-0(1) Persontransport i rutekjøring(1)

60115000-7 Persontransport med bil

60115100-8 Drosjekjøring

60116000-4(1) Landtransporttjenester for spesielle formål(1)

60116100-5(1) Persontransport, ikke rutekjøring(1)

60116200-6 Busstransport til omvisning av turister

60116300-7 Passasjertransport med kjøretøyer trukket av dyr

60117000-1 Utleie av kjøretøyer til persontransport, med fører

60117100-2 Utleie av personbiler med fører

60117200-3 Utleie av busser og turvogner med fører

60120000-5 Landtransport av gods

60121000-2 Godstransport med jernbane

60121100-3 Transport av fryse- eller kjølevarer med jernbane

60121200-4 Transport av petroleumsprodukter med jernbane

60121300-5 Transport av bulkgods i flytende form eller gassform

60121400-6 Containertransport med jernbane

60121500-7 Posttransport med jernbane

60121600-8 Transport av tørt bulkgods med jernbane

60122000-9 Godstransport på vei

60122100-0 Godstransport med spesialkjøretøyer på vei

60122110-3 Transport med kjølevogner

60122120-6 Transport med tankvogner

60122130-9 Transport med kjøretøyer tilpasset bulkgods

60122140-2 Transport med kjøretøyer til containertransport

60122150-5 Transport med flyttebiler

60122160-8 Sikkerhetstransport

60122161-5 Panserbiltjenester

60122170-1 Medisinsk transport
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60122200-1 Postkjøring

60122230-0 Pakketransport

60123000-6 Spesialtransport

60123100-7 Transport av kull

60123200-8 Transport av olje

60123300-9 Transport av drivstoffer

60123400-0 Transport av gasser

60123500-1 Transport av væsker

60123600-2 Transport av våpen og ammunisjon

60123700-3 Transport med lastevogntog

60129000-8 Utleie av varetransportkjøretøyer med fører

60129100-9 Utleie av lastebil med fører

60129200-0 Utleie av industrielle kjøretøyer med fører

60129300-1 Utleie av varebil med fører

60200000-0 Transport via rørsystemer

60210000-3 Transport av petroleumsprodukter med rørledning

60220000-6 Transport av naturgass med rørledning

61000000-5 Sjøtransport

61100000-6 Sjøtransport av personer

61110000-9 Fergetransport

61200000-7 Sjøtransport av gods

61210000-0 Sjøtransport av kjølevarer

61220000-3 Sjøtransport av olje

61230000-6 Sjøtransport av bulkgods

61240000-9 Sjøtransport av containergods

61250000-2 Sjøtransport av post

61300000-8 Kabellegging med skip

61400000-9 Shippingvirksomhet

61500000-0 Utleie av vanntransportutstyr med mannskap

61510000-3 Utleie av fartøyer med mannskap

61511000-0 Utleie av sjøgående fartøyer med mannskap

61512000-7 Utleie av fartøyer for fart på innlands vannveier med mannskap

61513000-4 Tjenester utført av miljøskip

61514000-1 Løftekraftfartøytjenester

61515000-8 Tjenester utført av beredskapsskip

61516000-5 Tjenester utført av offshore-forsyningsskip

61530000-9 Utleie av båter med mannskap

62000000-2 Lufttransporttjenester

62100000-3 Ruteflyging(1)

62110000-6 Persontransport med fly(1)

62120000-9 Godstransport med fly(1)

62121000-6 Postbefordring med fly(1)

62122000-3 Transport av containergods med fly(1)

62200000-4 Ikke-rutemessig luftfartsvirksomhet(1)

62210000-7 Ikke-rutemessig persontransport med fly

62220000-0 Ikke-rutemessig godstransport med fly(1)

62221000-7 Ikke-rutemessig posttransport med fly(1)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/242 22.2.2007

CPV-kode Beskrivelse

62222000-4 Ikke-rutemessig containertransport med fly

62230000-3 Charterflyging

62240000-6 Utleie av lufttransportutstyr med besetning

62241000-3 Utleie av fly med besetning

62241100-4 Utleie av fly med faste vinger, med besetning

62241200-5 Utleie av helikopter med besetning

62300000-5 Romtransporttjenester

62400000-6 Flyging og tilknyttede tjenester

62410000-9 Tjenester i forbindelse med sprøyting fra luften

62420000-2 Bekjempelse av skogbranner fra luften

62430000-5 Luftredningstjenester

62440000-8 Flydrift

62441000-5 Pilottilknyttede tjenester

62450000-1 Drift av fly

63000000-9 Hjelpevirksomhet i forbindelse med transport; reisebyråvirksomhet

63100000-0 Godsbehandling og lagringstjenester

63110000-3 Godsbehandling

63111000-0 Håndtering av containere

63112000-7 Håndtering av bagasje

63112100-8 Håndtering av passasjerbagasje

63112110-1 Innsamling av bagasje

63120000-6 Lager- og lagringstjenester

63121000-3 Lagring og gjenfinning

63121100-4 Lagring

63121110-7 Lagring av gass

63122000-0 Lagringstjenester

63200000-1 Støttevirksomhet i forbindelse med landtransport

63210000-4 Støttevirksomhet i forbindelse med jernbanetransport

63220000-7 Støttevirksomhet i forbindelse med veitransport

63221000-4 Drift av busstasjoner

63222000-1 Drift av hovedveier

63222100-2 Bompengestasjoner og innkreving av veiavgifter

63223000-8 Drift av broer og tunneler

63223100-9 Drift av broer

63223110-2 Bompengestasjoner og innkreving av broavgifter

63223200-0 Drift av tunneler

63223210-3 Innkreving av tunnelavgifter

63224000-5 Drift av parkeringsanlegg

63225000-2 Drift av brovekt

63226000-9 Opptanking av kjøretøyer

63300000-2 Støttevirksomhet i forbindelse med sjøtransport

63310000-5 Drift av havner og vannveier og lignende tjenesteytelser

63311000-2 Bunkring

63312000-9 Drift av havner

63313000-6 Drift av vannveier

63314000-3 Opptanking av skip

63315000-0 Drift av passasjerterminaler
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63320000-8 Lostjenester

63330000-1 Kaiplasstjenester

63340000-4 Navigasjonstjenester

63341000-1 Posisjoneringstjenester offshore

63341100-2 Posisjonering av fyrskip

63342000-8 Fyrskipstjenester

63343000-5 Bøyeposisjoneringstjenester

63343100-6 Bøyemerkingstjenester

63344000-2 Drift av fyrtårn

63350000-7 Berging og heving

63351000-4 Berging av fartøyer

63352000-1 Fartøysberedskap

63353000-8 Heving av skip

63360000-0 Diverse støttetjenester i forbindelse med transport på vann

63361000-7 Skipsregistrering

63362000-4 Isbryting

63363000-1 Lagring av skip

63364000-8 Chartring av skip

63365000-5 Opplegging av skip

63366000-2 Drift av skip

63366100-3 Sjøsetting

63366200-4 ROV-tjenester (tjenester utført av fjernstyrte fartøyer)

63367000-9 Tjenesteytelser i forbindelse med fiskefartøyer

63368000-6 Tjenester utført av forskningsskip

63369000-3 Ankringstjenester

63370000-3 Slepe- og bukseringstjenester for skip

63371000-0 Slepebåttjenester

63372000-7 Bukseringstjenester

63400000-3 Støttetjenester i forbindelse med lufttransport

63410000-6 Lufthavnsdrift

63420000-9 Flygeledertjenester

63430000-2 Tanking av fly

63500000-4 Reisebyrå-, turoperatør- og turistveiledningstjenester

63510000-7 Reisebyrå og lignende tjenester

63511000-4 Organisering av pakkereiser

63512000-1 Salg av billetter og pakkereisetjenester

63513000-8 Turistinformasjonstjenester

63514000-5 Turistguiding

63515000-2 Reisetjenester

63516000-9 Reiseledertjenester

63520000-0 Transportformidling

63521000-7 Godstransportformidling

63522000-4 Skipsmeklervirksomhet

63523000-1 Havnetjenester og spedisjon

63524000-8 Utarbeidelse av transportdokumenter

63600000-5 Logistikktjenester

64000000-6 Post- og telekommunikasjonstjenester
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64100000-7 Post- og budtjenester

64110000-0 Posttjenester

64111000-7 Posttjenester tilknyttet aviser og tidsskrifter

64112000-4 Posttjenester tilknyttet brev

64113000-1 Posttjenester tilknyttet pakker

64114000-8 Postkontortjenester

64115000-5 Utleie av postbokser

64116000-2 Poste restante-tjenester

64120000-3 Budtjenester

64121000-0 Budtjenester med flere transportmidler

64121100-1 Postutbringing(1)

64121200-2 Pakkeutbringing(1)

64122000-7 Internpost- og budtjenester

64200000-8(2) Telekommunikasjonstjenester(2)

64210000-1(2) Telefon- og dataoverføringstjenester(2)

64211000-8(2) Offentlige telefontjenester(2)

64212000-5(2) Mobiltelefontjenester(2)

64213000-2(2) Tjenester tilknyttet åpne forretningstelefonnett(2)

64214000-9(2) Tjenester tilknyttet lukkede forretningstelefonnett(2)

64214100-0(2) Utleie av satellittforbindelser(2)

64214200-1(2) Sentralbordtjenester(2)

64214400-3(2) Utleie av fastlinjer(2)

64216000-3(2) Elektroniske meldings- og informasjonstjenester(2)

64216100-4(2) Elektroniske meldingstjenester(2)

64216110-7(2) Elektroniske datautvekslingstjenester(2)

64216120-0(2) Elektroniske posttjenester(2)

64216130-3(2) Telekstjenester(2)

64216140-6(2) Telegraftjenester(2)

64216200-5(2) Elektroniske informasjonstjenester(2)

64216210-8(2) Verdiøkende informasjonstjenester(2)

64216300-6(2) Tekst-tv-tjenester(2)

64220000-4(2) Telekommunikasjonstjenester, unntatt telefon- og dataoverføringstjenester(2)

64221000-1(2) Sammenkoplingstjenester(2)

64222000-8(2) Fjernarbeid(2)

64223000-5(2) Personsøkertjenester(2)

64224000-2(2) Telekonferansetjenester(2)

64225000-9(2) Luft-til-jord-telekommunikasjonstjenester(2)

64226000-6(2) Telematikktjenester(2)

64227000-3(2) Integrerte telekommunikasjonstjenester(2)

64228000-0(2)(7) Fjernsyns- og radiooverføringstjenester(2)(7)

64228100-1(2)(7) Fjernsynsoverføringstjenester(2)(7)

64228200-2(2)(7) Radiooverføringstjenester(2)(7)

65000000-3 Offentlige ytelser

65100000-4 Vanndistribusjon og beslektede tjenester

65110000-7 Vanndistribusjon

65111000-4 Drikkevanndistribusjon

65120000-0 Drift av vannrenseanlegg
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65130000-3 Drift av vannforsyningsanlegg

65200000-5 Gassdistribusjon og beslektede tjenester

65210000-8 Gassdistribusjon

65300000-6 El-distribusjon og beslektede tjenester

65310000-9 El-distribusjon

65320000-2 Drift av elektriske anlegg

65400000-7 Andre kilder til energiforsyning og -distribusjon

65410000-0 Drift av kraftverk

65500000-8 Avlesing av målere

66000000-0 Finansielle formidlingstjenester

66100000-1(3) Finansielle formidlingstjenester, unntatt bank-, forsikrings- og pensjonstjenester(3)

66110000-4(3) Sentralbanktjenester(3)

66120000-7(3) Innlånstjenester(3)

66130000-0(3) Kredittjenester(3)

66140000-3(3) Finansielle leasingtjenester(3)

66200000-2(3) Investeringsbankvirksomhet(3)

66300000-3 Forsikrings- og pensjonstjenester, unntatt lovpliktig trygdeforsikring

66310000-6 Livsforsikring og individuelle pensjonsforsikringer

66311000-3 Livsforsikring

66312000-0 Individuelle pensjonsforsikringer

66320000-9 Kollektive pensjonsforsikringer

66330000-2 Forsikringsvirksomhet unntatt livsforsikring

66331000-9 Ulykkes- og sykeforsikring

66331100-0 Ulykkesforsikring

66331200-1 Sykeforsikring

66331210-4 Frivillige sykeforsikringer

66331220-7 Sykeforsikring — privat

66332000-6 Allriskforsikring

66332100-7 Entrepriseforsikring

66333000-3 Rettshjelpsforsikringstjenester

66333100-4 Rettshjelpsforsikringer

66334000-0 Forsikring i forbindelse med transport

66334100-1 Motorvognforsikring

66334200-2 Forsikring i forbindelse med sjøtransport, lufttransport og andre transporttjenester

66334210-5 Forsikring i forbindelse med jernbaner

66334220-8 Forsikring i forbindelse med fly

66334230-1 Forsikring i forbindelse med skip

66335000-7 Godsforsikringstjenester

66336000-4 Skade- eller tapsforsikring

66336100-5 Forsikring i forbindelse med brann

66336200-6 Tingskadeforsikring

66336300-7 Værrelatert forsikring og forsikring mot økonomisk tap

66336310-0 Værrelatert forsikring

66336320-3 Forsikring mot økonomisk tap

66336321-0 Forsikring mot pengetap
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66337000-1 Ansvarsforsikringstjenester

66337100-2 Ansvarsforsikring for motorvogner

66337200-3 Ansvarsforsikring for fly

66337300-4 Ansvarsforsikring for skip

66337400-5 Generelle ansvarsforsikringstjenester

66338000-8 Kreditt- og kausjonsforsikring

66338100-9 Kredittforsikring

66338200-0 Kausjonsforsikring

66338300-1 Forsikring i forbindelse med risikostyring

66339000-5 Annen forsikringsvirksomhet unntatt livsforsikring

66339100-6 Forsikring i forbindelse med olje- eller gassplattformer

66339200-7 Forsikring av tekniske anlegg

66339300-8 Hjelpetjenester i forbindelse med forsikring

66339400-9 Ansvarsforsikringstjenester i yrkesvirksomhet

66400000-4 Gjenforsikringstjenester

66410000-7 Gjenforsikring av livsforsikringer

66420000-0 Gjenforsikring av ulykkes- og sykeforsikringer

66430000-3 Andre tjenester knyttet til forsikringsvirksomhet unntatt livsforsikringer

67000000-7 Servicevirksomhet i forbindelse med finansiell formidling

67100000-8(3) Tjenesteytelser knyttet til finansiell formidling, unntatt forsikringer og pensjonsforsikring(3)

67110000-1(3) Tjenester knyttet til investeringsbankvirksomhet(3)

67111000-8(3) Tjenester knyttet til foretakssammenslutninger og overtakelse(3)

67112000-5(3) Tjenester knyttet til foretaksfinansiering og risikovillig kapital(3)

67113000-2(3) Tjenester knyttet til investeringsbankvirksomhet(3)

67120000-4(3) Meglertjenester og tilknyttede tjenester i forbindelse med verdipapir- og varehandel(3)

67121000-1(3) Meglertjenester i forbindelse med verdipapirer(3)

67121100-2(3) Pensjonsinvestering(3)

67122000-8(3) Varemegling(3)

67123000-5(3) Behandlings- og clearingtjenester(3)

67130000-7(3) Porteføljeforvaltning, forvaltning av aktiva (trust services) og depotforvaltning(3)

67131000-4(3) Porteføljeforvaltning(3)

67131100-5(3) Forvaltning av pensjonsfond(3)

67132000-1(3) Forvaltning av aktiva (trust services)(3)

67133000-8(3) Depotforvaltning(3)

67140000-0(3) Forvaltning av kapitalmarkeder(3)

67141000-7(3) Tjenester tilknyttet forvaltning av kapitalmarkeder(3)

67142000-4(3) Finansmarkedstilsyn(3)

67150000-3(3) Andre tjenesteytelser knyttet til finansiell formidling, unntatt forsikringer og 
pensjonsforsikring(3)

67151000-0(3) Finansielle konsulenttjenester(3)

67152000-7(3) Veksling av valuta(3)

67153000-4(3) Tjenester knyttet til behandling og clearing av finansielle transaksjoner(3)

67154000-1(3) Meglertjenester i forbindelse med verdipapirer(3)

67200000-9 Hjelpetjenester til forsikrings- og pensjonsfondvirksomhet

67210000-2 Forsikringsmegler- og forsikringsbyråtjenester

67211000-9 Forsikringsmeglertjenester

67212000-6 Forsikringsbyråtjenester
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67213000-3 Takseringstjenester i forbindelse med forsikringskrav

67220000-5 Havaritakseringstjenester

67230000-8 Skadetakseringstjenester

67240000-1 Forsikringstekniske tjenester

67250000-4 Administrasjon i forbindelse med bergingstjenester

67260000-7 Andre tilleggstjenester i forbindelse med forsikrings- og pensjonsfond

67261000-4 Konsulenttjenester knyttet til forsikring og pensjon

67261100-5 Forsikringskonsulenttjenester

67261200-6 Konsulenttjenester knyttet til pensjonsfond

67262000-1 Forvaltning av pensjonsfond

70000000-1 Virksomhet i forbindelse med fast eiendom

70100000-2 Eiendomsmeglertjenester med egne eiendommer

70110000-5 Utviklingstjenester i forbindelse med fast eiendom

70111000-2 Utvikling av fast eiendom til boligformål

70112000-9 Utvikling av fast eiendom til annet enn boligformål

70120000-8 Kjøp og salg av fast eiendom

70121000-5 Kjøp eller salg av bygninger

70121100-6 Salg av bygninger

70121200-7 Kjøp av bygninger

70122000-2 Kjøp eller salg av jord

70122100-3 Salg av jord

70122110-6 Salg av ubebygd grunn

70122200-4 Kjøp av jord

70122210-7 Kjøp av ubebygd grunn

70123000-9 Salg av fast eiendom

70123100-0 Salg av fast eiendom til boligformål

70123200-1 Salg av fast eiendom til annet enn boligformål

70130000-1 Utleie av egen eiendom

70200000-3 Leie eller leasing av egen eiendom

70210000-6 Leie eller leasing av egen eiendom til boligformål

70220000-9 Leie eller leasing av egen eiendom til annet enn boligformål

70300000-4 Forvaltning av fast eiendom på honorar- eller kontraktsbasis

70310000-7 Leie eller salg av bygninger

70311000-4 Leie eller salg av bygninger til boligformål

70320000-0 Leie eller salg av jord

70321000-7 Leie av jord

70322000-4 Leie eller salg av ubebygd grunn

70330000-3 Forvaltning av fast eiendom på honorar- eller kontraktsbasis

70331000-0 Tjenesteytelser i forbindelse med fast eiendom til boligformål

70331100-1 Forvaltning av institusjoner

70332000-7 Tjenesteytelser i forbindelse med fast eiendom til annet enn boligformål

70332100-8 Forvaltning av jord

70332200-9 Forvaltning av næringseiendommer

70332300-0 Tjenesteytelser i forbindelse med industriell eiendom

70333000-4 Boligtjenester

70340000-6 Timesharing-tjenester

72000000-5 Datatjenester og tilknyttede tjenester
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72100000-6 Rådgivning vedrørende maskinvare

72110000-9 Rådgivning vedrørende valg av maskinvare

72120000-2 Rådgivning vedrørende reetablering i tilfeller av maskinvareødeleggelser

72130000-5 Rådgivning vedrørende planlegging av databehandlingsanlegg

72140000-8 Rådgivning vedrørende leveranseprøving av maskinvare

72150000-1 Rådgivning vedrørende edb-revisjon og maskinvare

72200000-7 Programmerings- og rådgivningstjenester

72210000-0 Programmering i forbindelse med programvarepakker

72211000-7 Programmering i forbindelse med systemer og brukerprogrammer

72212000-4 Programmering i forbindelse med applikasjonsprogrammer

72220000-3 Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester

72221000-0 Konsulentvirksomhet i forbindelse med forretningsanalyser

72222000-7 Strategisk gjennomgåelse og planlegging knyttet til informasjonssystemer eller -teknologi

72222100-8 Strategisk gjennomgåelse knyttet til informasjonssystemer eller -teknologi

72222200-9 Planlegging knyttet til informasjonssystemer eller -teknologi

72222300-0 IT-tjenester

72223000-4 Gjennomgåelse av behov for informasjonsteknologi

72224000-1 Konsulentvirksomhet knyttet til prosjektstyring

72224100-2 Planleggingsarbeid knyttet til iverksetting av et system

72224200-3 Planlegging av kvalitetssikring av systemer

72225000-8 Vurdering og gjennomgåelse av systemkvalitetssikring

72226000-5 Konsulentvirksomhet i forbindelse med godkjenningsprøve for basisprogrammer

72227000-2 Konsulentvirksomhet i forbindelse med integrasjon av programvare

72228000-9 Konsulentvirksomhet i forbindelse med integrasjon av maskinvare

72230000-6 Utvikling av kundespesifisert programvare

72231000-3 Utvikling av programvare til militær bruk

72232000-0 Utvikling av programvare til transaksjonsbehandling og kundetilpasset programvare

72240000-9 Systemanalyse og systemprogrammering

72241000-6 Spesifikasjon av kritiske konstruksjonsmål

72242000-3 Konstruksjonsmodellering

72243000-0 Programmeringstjenester

72244000-7 Utvikling av prototyper

72245000-4 Analyse og programmering av kontraktssystem

72246000-1 Systemrådgivning

72250000-2 Systemvedlikehold og brukerstøtte

72251000-9 Tjenester knyttet til gjenoppretting av data etter ødeleggelser

72252000-6 Edb-arkivering

72253000-3 Help desk og støttetjenester

72253100-4 Help desk-tjenester

72253200-5 Systemstøtte

72254000-0 Programvareutprøving og -vedlikehold

72254100-1 Systemprøving

72260000-5 Programvarerelaterte tjenester

72261000-2 Programvarestøtte

72262000-9 Programvareutvikling

72263000-6 Iverksetting av programvare

72264000-3 Reproduksjon av programvare

72265000-0 Konfigurering av programvare
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72266000-7 Konsulentvirksomhet i forbindelse med programvare

72267000-4 Vedlikehold av programvare

72268000-1 Levering av programvare

72300000-8 Datatjenester

72310000-1 Databehandling

72311000-8 Tabulering av data

72311100-9 Konvertering av data

72311200-0 Gruppevis databehandling

72311300-1 Tidsdelt databehandling

72312000-5 Datainnlesing

72312100-6 Dataforberedelse

72312200-7 Optisk tegnlesing

72313000-2 Datafangst

72314000-9 Innsamling og bearbeiding av data

72315000-6 Datanettstyring og støttevirksomhet

72315100-7 Støtte knyttet til datanett

72315200-8 Forvaltning av datanett

72316000-3 Dataanalyse

72317000-0 Datalagring

72318000-7 Dataoverføring

72319000-4 Levering av data

72320000-4 Databasevirksomhet

72321000-1 Verdiøkende tjenester for databaser

72322000-8 Datamaskinrelaterte tjenester

72500000-0 Datamaskinrelaterte driftstjenester

72510000-3 Datadriftstjenester

72511000-0 Driftstjenester i forbindelse med nettverksprogrammer

72512000-7 Dokumenthåndteringstjenester

72513000-4 Kontorautomatisering

72514000-1 Drift av dataanlegg

72514100-2 Drift av anlegg og datamaskindrift

72514200-3 Drift av anlegg for datasystemutvikling

72514300-4 Drift av dataanlegg i forbindelse med vedlikehold av datasystemer

72520000-6 Støtte- og konsulentvirksomhet i forbindelse med edb

72521000-3 Datamaskin-støttetjenester

72521100-4 Teknisk støtte i forbindelse med datamaskiner

72530000-9 Datanettverkstjenester

72531000-6 LAN-tjenester, lokalnett

72532000-3 WAN-tjenester, fjernnett

72540000-2 Tjenesteytelser i forbindelse med oppgradering av datamaskiner

72541000-9 Utvidelse av datamaskiner

72541100-0 Utvidelse av minne

72550000-5 Datamaskinrevisjon

72560000-8 Prøving av datamaskiner

72570000-1 Sikkerhetskopiering av data

72580000-4 Konvertering av datamaskinkatalog

72590000-7 Profesjonell servicevirksomhet i forbindelse med edb

72591000-4 Utarbeidelse av serviceavtaler

73000000-2(4) Forsknings- og utviklingsvirksomhet samt tilhørende konsulenttjenester(4)
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73100000-3 Forskning og eksperimentell utvikling

73110000-6 Forskning

73111000-3 Forskningslaboratorietjenester

73112000-0 Havforskningstjenester

73120000-9 Tjenester tilknyttet eksperimentell utvikling

73200000-4 Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning og utvikling

73210000-7 Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning

73220000-0 Konsulentvirksomhet i forbindelse med utvikling

73300000-5 Planlegging og utføring av forsknings- og utviklingsvirksomhet

74000000-9 Arkitektonisk, byggeteknisk, juridisk, regnskapsmessig og forretningsmessig tjenesteyting

74100000-0 Juridiske tjenester, regnskaps-, revisjons-, forretnings- og ledelsestjenester og lignende 
tjenester

74110000-3 Juridiske tjenester

74111000-0 Juridisk rådgivning og representasjon

74111100-1 Juridisk rådgivning

74111200-2 Juridisk representasjon

74112000-7 Konsulentvirksomhet i forbindelse med patenter og opphavsrett

74112100-8 Konsulentvirksomhet i forbindelse med opphavsrett

74112110-1 Konsulentvirksomhet i forbindelse med opphavsrett til programvare

74113000-4 Utstedelse av juridisk dokumentasjon og sertifisering

74113100-5 Dokumentasjonstjenester

74113200-6 Sertifiseringstjenester

74113210-9 Sertifiseringstjenester i forbindelse med elektroniske signaturer

74114000-1 Juridisk rådgivning og informasjonstjeneste

74120000-6 Økonomiske, revisjonsmessige og skattemessige tjenester

74121000-3 Regnskaps- og revisjonstjenester

74121100-4 Regnskapsføring

74121110-7 Bokføring

74121112-1 Administrasjon av lønninger

74121113-8 Registrering av salg og kjøp

74121120-0 Utarbeidelse av regnskapsoppgjør

74121200-5 Revisjonsvirksomhet

74121210-8 Finansiell revisjonsvirksomhet

74121220-1 Intern revisjonsvirksomhet

74121230-4 Tjenesteytelser i forbindelse med pliktrevisjon

74121240-7 Revisjon i forbindelse med bedrageri

74121250-0 Tjenesteytelser i forbindelse med bokføringsrevisjon

74122000-0 Skattemessige tjenesteytelser

74122100-1 Skatterådgivning

74122200-2 Tjenester i forbindelse med selvangivelse

74130000-9 Markedsanalyse, offentlig meningsmåling og lignende tjenesteytelser

74131000-6 Markedsanalyse

74131100-7 Rundspørringer

74131110-0 Utforming av undersøkelser

74131120-3 Utføring av undersøkelser

74131121-0 Spørreundersøkelser via telefon

74131130-6 Analyse av undersøkelser

74131200-8 Økonomisk undersøkelse
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74131300-9 Testing av markeder

74131400-0 Vurdering av resultater

74131500-1 Gjennomførbarhetsundersøkelse

74131600-2 Sosialforskning

74132000-3 Offentlige meningsmålinger

74133000-0 Statistiske tjenesteytelser

74140000-2 Bedriftsrådgivning, administrativ rådgivning og beslektede tjenester

74141000-9 Bedriftsrådgivning og administrativ rådgivning

74141100-0 Vanlig bedriftsrådgivning

74141110-3 Bedriftsutvikling og rådgivning

74141200-1 Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning

74141300-2 Rådgivning innenfor markedsføring

74141400-3 Rådgivning innenfor personalforvaltning

74141500-4 Rådgivning innenfor produksjonsledelse

74141510-7 Rådgivning vedrørende kvalitetssikring

74141520-0 Konsulentvirksomhet i forbindelse med design

74141600-5 PR-virksomhet

74141610-8 Forvaltning av PR-virksomhet

74141620-1 PR-servicevirksomhet

74141700-6 Sikkerhetsrådgivning

74141800-7 Rådgivning vedrørende innkjøp

74141900-8 Rådgivning vedrørende miljøpåvirkning

74142000-6 Ledelsesrelaterte tjenester

74142100-7 Prosjektledelse, unntatt for anleggsarbeid

74142110-0 Prosjekttilsyn, unntatt for anleggsarbeid

74142120-3 Prosjektutforming, unntatt for anleggsarbeid

74142200-8(5) Voldgift og megling(5)

74150000-5 Kapitalforvaltning med verdipapirer

74200000-1 Arkitekt-, ingeniør- og byggetjenester og tilknyttede tekniske rådgivningstjenester

74210000-4 Teknisk rådgivning

74220000-7 Arkitekttjenester og tilknyttede tjenester

74221000-4 Arkitektrådgivning

74222000-1 Arkitektprosjektering

74222100-2 Arkitekttjenester i forbindelse med bygninger

74222200-3 Arkitekttjenester i forbindelse med utendørs anlegg

74222300-4 Arkitekttjenester i forbindelse med utbygging

74223000-8 Organisering av arkitektkonkurranser

74224000-5 Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester

74225000-2 Arkitekt-, ingeniør- og oppmålingstjenester

74225100-3 Arkitekt- og bygningsoppmålingstjenester

74230000-0 Ingeniørtjenester

74231000-7 Rådgivnings- og ingeniørtjenester samt byggetekniske tjenester

74231100-8 Rådgivnings- og ingeniørtjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid

74231110-1 Støttetjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid

74231120-4 Rådgivningstjenester i forbindelse med transportsystemer

74231121-1 Rådgivning i forbindelse med hovedveier

74231122-8 Ingeniørarbeid i forbindelse med hovedveier

74231123-5 Ingeniørarbeid i forbindelse med jernbaner
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74231124-2 Ingeniørarbeid i forbindelse med lufthavner

74231130-7 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur

74231200-9 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruksjoner

74231300-0 Rådgivning i forbindelse med miljøteknikk

74231310-3 Rådgivning i forbindelse med støybekjempelse

74231320-6 Rådgivning i forbindelse med lydisolering og romakustikk

74231330-9 Rådgivning i forbindelse med kloakkbehandling

74231400-1 Energi og tilhørende tjenester

74231410-4 El-tjenester

74231420-7 Energiforvaltning

74231430-0 ENØK-rådgivning

74231431-7 Tjenester i forbindelse med varmeisolering av bygninger

74231500-2 Bygningsteknikk

74231510-5 Rådgivning i forbindelse med bygningsmaterialer

74231520-8 Konsulentvirksomhet i forbindelse med bygging

74231521-5 Rådgivning i forbindelse med bygningsteknikk

74231530-1 Bygningsoppmålingstjenester

74231540-4 Bygningsinspeksjon

74231600-3 Rådgivning i forbindelse med telekommunikasjon

74231700-4 Rådgivning i forbindelse med beskyttelse mot og kontroll av farer

74231710-7 Rådgivning i forbindelse med beskyttelse mot og kontroll av brann og eksplosjon

74231720-0 Helse- og sikkerhetstjeneste

74231721-7 Rådgivning i forbindelse med helse og sikkerhet

74231800-5 Veiledende og rådgivende ingeniørvirksomhet

74231810-8 Ingeniørtjenester knyttet til kunstig og naturlig belysning i bygninger

74231900-6 Tjenester knyttet til sakkyndige vitner

74232000-4 Prosjektering

74232100-5 Prosjektering av mekaniske og elektriske installasjoner

74232110-8 Byggeøkonomiske tjenester

74232120-1 Prosjektering av varmesystemer

74232200-6 Prosjektering av anleggsarbeid

74232210-9 Masseberegning i forbindelse med anleggsarbeid

74232220-2 Prosjektering av rørledninger

74232230-5 Prosjektering av broer

74232240-8 Prosjektering av demninger

74232250-1 Prosjektering av trafikkinstallasjoner

74232300-7 Prosjektering av mekaniske og elektriske installasjoner

74232310-0 Prosjektering av el-kraftsystemer

74232320-3 Prosjektering av anlegg og fabrikker

74232400-8 Masseberegning

74232500-9 Prosjektering av fundament

74232600-0 Hjelpevirksomhet i forbindelse med byggetjenester

74232700-1 Tjenester knyttet til prosjektering av bærende konstruksjoner

74232800-2 Tjenester knyttet til kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner

74233000-1 Diverse ingeniørtjenester

74233100-2 Ingeniørtjenester i forbindelse med boreslamteknikk

74233200-3 Geotekniske ingeniørtjenester

74233300-4 Maskintekniske ingeniørtjenester
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74233400-5 Maskintekniske og elektrotekniske ingeniørtjenester

74233500-6 Tekniske undersøkelser

74233600-7 Ingeniørmessige støttetjenester

74233700-8 Korrosjonstekniske ingeniørtjenester

74240000-3 Integrerte ingeniørtjenester

74250000-6 Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester

74251000-3 Byplanleggingstjenester

74252000-0 Landskapsarkitekturtjenester

74252100-1 Anleggsgartnertjenester

74260000-9 Bygge- og anleggsrelaterte tjenesteytelser

74261000-6 Grunnundersøkelse av byggetomter

74262000-3 Tilsyn med bygge- og anleggsarbeid

74262100-4 Byggeplasstilsyn

74263000-0 Rådgivning i forbindelse med bygging

74264000-7 Byggeteknisk ledelse

74264100-8 Byggeteknisk prosjektledelse

74270000-2 Vitenskapelig og teknisk virksomhet i forbindelse med ingeniørarbeid

74271000-9 Geologisk, geofysisk og annen vitenskapelig prospektering

74271100-0 Forberedelse og analyse av kjerner

74271200-1 Geologisk og geofysisk rådgivning

74271210-4 Geofysiske rådgivningstjenester

74271220-7 Geologisk rådgivning

74271300-2 Mikropaleontologisk analyse

74271400-3 Petrofysiske tolkninger

74271500-4 Grunnundersøkelser

74271600-5 Værmeldingstjenester

74271700-6 Vitenskapelig prospektering

74271710-9 Geofysisk prospektering

74271711-6 Geofysiske undersøkelser av arkeologiske utgravninger

74271720-2 Geologisk prospektering

74271800-7 Topografiske tjenester

74271810-0 Topografiske undersøkelser av arkeologiske utgravninger

74271900-8 Vannsøketjenester

74272000-6 Underjordiske måletjenester

74272100-7 Seismiske tjenester

74272110-0 Seismografiske målinger

74272111-7 Seismisk datafangst

74272112-4 Innsamling av seismiske data

74272113-1 Behandling av seismiske data

74272300-9 Magnetometriske målinger

74273000-3 Overflatemålinger

74273100-4 Hydrografiske målinger

74273200-5 Dimensjonsmålinger

74274000-0 Kartframstilling

74274100-1 Digital kartlegging

74274200-2 Kartlegging fra luften

74274300-3 Undersøking med hensyn til matrikkel/grunnbok

74274400-4 Hydrografiske tjenester
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74274500-5 Maritim måling

74275000-7 Oppmålingstjenester

74275100-8 Fotogrammetritjenester

74275200-9 Geografisk oppmåling

74276000-4 Tekniske tjenester

74276100-5 Tekniske kontrolltjenester

74276200-6 Teknisk bistand

74276300-7 Tekniske støttetjenester

74276400-8 Tekniske planleggingstjenester

74300000-2 Prøving, inspeksjon, analyse, overvåking og kontroll

74310000-5 Teknisk prøving og analyse

74311000-2 Prøving og analyse av sammensetning og renhet av masser

74312000-9 Analysetjenester

74312100-0 Tjenester knyttet til teknisk analyse

74313000-6 Teknisk inspeksjon og prøving

74313100-7 Teknisk inspeksjon

74313110-0 Inspeksjon av maskiner

74313120-3 Teknisk inspeksjon av motorvogner

74313130-6 Teknisk inspeksjon av bygninger

74313140-9 Teknisk inspeksjon av tekniske konstruksjoner

74313141-6 Inspeksjon av rørledninger

74313142-3 Inspeksjoner i forbindelse med sikkerhet til sjøs

74313143-0 Lekkasjeprøving

74313144-7 Strømningsovervåking

74313145-4 Inspeksjon av broer

74313146-1 Inspeksjon av demninger

74313147-8 Inspeksjon av jernbanespor

74313200-8 Teknisk prøving

74313210-1 Prøving av ventiler

74313220-4 Ikke-destruktiv prøving

74320000-8 Overvåking og kontroll

74321000-5 Trafikkontroll

74321100-6 Trafikkovervåking

74322000-2 Overvåking av tog

74323000-9 Kvalitetskontroll

74323100-0 Kvalitetssikring

74400000-3 Reklame- og markedsføringstjenester

74410000-6 Reklamevirksomhet

74411000-3 Konsulentvirksomhet i forbindelse med reklame

74412000-0 Forvaltning av reklamevirksomhet

74420000-9 Markedsføringstjenester

74421000-6 Direkte markedsføring

74422000-3 Salgsfremmende tjenester

74423000-0 Kundetjenester

74423100-1 Kundeundersøkelser

74423110-4 Kundetilfredshetsundersøkelser

74423200-2 Kundepleie

74423210-5 Kundelojalitetsplaner
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74500000-4(6) Rekruttering og formidling av arbeidskraft(6)

74510000-7(6) Arbeidsformidling(6)

74511000-4 Jobbsøkingstjenester

74512000-1 Arbeidsformidling av kontorstøttepersonale

74513000-8 Flytting av personale

74520000-0(6) Formidling av personale(6)

74521000-7 Formidling av kontorpersonale

74522000-4 Formidling av hushjelpspersonale

74523000-1 Formidling av arbeidstakere til handel og industri

74524000-8 Formidling av pleiepersonale

74525000-5 Formidling av medisinsk personale

74530000-3(6) Rekrutteringstjenester(6)

74540000-6 Personaltjenester unntatt arbeidsformidling

74541000-3 Tjenesteytelser i forbindelse med personale og lønninger

74542000-0 Utdanning av personale

74543000-7 Personalutvikling

74600000-5 Etterforsknings- og sikkerhetstjenester

74610000-8 Sikkerhetstjenester

74611000-5 Alarmovervåkingstjenester

74613000-9 Vakttjenester

74614000-6 Overvåkingstjenester

74614100-7 Oppsporingstjenester

74614110-0 Oppsporing av rømte personer

74615000-3 Patruljetjenester

74620000-1 Etterforskningstjenester

74700000-6 Rengjøring

74710000-9 Rengjøring av lokaler

74720000-2 Industrirengjøring

74721000-9 Desinfisering og utryddelse

74721100-0 Desinfisering

74721200-1 Skadedyrbekjempelse

74721210-4 Rottebekjempelse

74721300-2 Desinfisering med røyk

74722000-6 Vinduspussing

74724000-0 Rengjøring av ovner samt skorsteinsfeiing

74730000-5 Spesialrengjøring

74731000-2 Rengjøring av bygninger

74731100-3 Spyling av rørkonstruksjoner

74732000-9 Rengjøring av beholdere

74732100-0 Rengjøring av reservoarer

74735000-0 Rengjøring av parkeringshus

74740000-8 Diverse former for rengjøring

74741000-5 Rengjøring av telefonutstyr

74742000-2 Rengjøring av transportmidler

74743000-9 Rengjøring av kontorutstyr

74744000-6 Rengjøring av avfallsbeholdere

74750000-1 Rengjøring av kontorer

74760000-4 Rengjøring av skoler
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74800000-7 Diverse nærings- og næringsrelaterte tjenester

74810000-0 Fotografering og tilhørende tjenester

74811000-7 Fotografisk virksomhet

74811100-8 Reklamefotografering

74811200-9 Luftfotografering

74811300-0 Spesialoppgaver innenfor fotografering

74811310-3 Fotografering i borehull

74811320-6 Fotografering under vann

74811330-9 Mikrofilming

74811340-2 Røntgenfotografering

74812000-4 Filmframkalling

74813000-1 Restaurering, kopiering og retusjering av fotografier

74820000-3 Innpakking og tilhørende tjenester

74821000-0 Innpakkingstjenester

74830000-6 Sekretærtjenester og tilhørende tjenester

74831000-3 Kontorstøttetjenester

74831100-4 Telefonsvarertjenester

74831110-7 Telefonisttjenester

74831120-0 Callsentertjenester

74831200-5 Reprografiske tjenester

74831210-8 Kopieringstjenester

74831300-6 Oversettelsestjenester

74831400-7 Tolketjenester

74831500-8 Maskinskriving, tekstbehandling og desktop publishing-tjenester

74831510-1 Maskinskriving

74831520-4 Tekstbehandling

74831530-7 Desktop publishing-tjenester

74831600-9 Arkiveringstjenester

74832000-0 Opprettelse/innsamling av postdistribusjonslister og postforsendelsestjenester

74832100-1 Postforsendelsestjenester

74840000-9 Spesielle designtjenester

74841000-6 Interiør-/innredningstjenester

74842000-3 Interiørdesigntjenester

74843000-0 Støttetjenester i forbindelse med design

74844000-7 Møbeldesigntjenester

74850000-2 Inkassovirksomhet

74851000-9 Innkassering av avgifter

74860000-5 Organisering av utstillinger, messer og kongresser

74861000-2 Organisering av seminarer

74870000-8 Diverse næringsrelaterte tjenester

74871000-5 Lagerstyring

74872000-2 Resepsjonstjenester

74873000-9 Administrasjon av bygninger og anlegg

74873100-0 Administrasjon av anlegg

74874000-6 Administrasjon av kontrakter

74875000-3 Administrasjon av bibliotek

74875100-4 Arkiveringstjenester

74875200-5 Katalogisering
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74876000-0 Foretaksorganisasjonstjenester

74877000-7 Forretningsreisetjenester

75000000-6 Offentlig administrasjon, forsvars- og trygdetjenester

75100000-7 Offentlig forvaltning

75110000-0 Allmenne offentlige tjenester

75111000-7 Utøvende og lovgivende myndigheters tjenester

75111100-8 Utøvende myndigheters tjenester

75111200-9 Lovgivende myndigheters tjenester

75112000-4 Administrative tjenester for virksomheter

75112100-5 Administrative tjenester vedrørende utviklingsprosjekter

75120000-3 Administrative byråtjenester

75121000-0 Administrative utdanningstjenester

75122000-7 Administrative helsetjenester

75123000-4 Administrative boligtjenester

75124000-1 Administrative tjenester i forbindelse med rekreasjon, kultur og religion

75125000-8 Administrative tjenester vedrørende turisme

75130000-6 Støttetjenester for staten

75131000-3 Statlige tjenester

75131100-4 Allmenne personaltjenester for staten

75200000-8 Samfunnstjenester

75210000-1 Utenrikspolitiske tjenester og andre tjenester

75211000-8 Utenrikspolitiske tjenester

75211100-9 Diplomatitjenester

75211110-2 Konsulattjenester

75211200-0 Tjenester vedrørende økonomisk hjelp til utlandet

75211300-1 Tjenester vedrørende militærhjelp til utlandet

75220000-4 Forsvarstjenester

75221000-1 Militære forsvarstjenester

75222000-8 Sivilforsvarstjenester

75230000-7 Rettstjenester

75231000-4 Juridiske tjenester

75231100-5 Administrative tjenester vedrørende domstoler

75231200-6 Tjenester i tilknytning til forvaring eller rehabilitering av kriminelle

75231210-9 Tjenester i forbindelse med fengsling

75231220-2 Ledsaging av fanger

75231230-5 Fengselstjenester

75231240-8 Tilsynsvergetjenester

75240000-0 Tjenester vedrørende allmenn sikkerhet, lov og orden

75241000-7 Tjenester i forbindelse med allmenn sikkerhet

75241100-8 Polititjenester

75242000-4 Tjenester i forbindelse med allmenn lov og orden

75242100-5 Tjenester i forbindelse med allmenn orden

75242110-8 Utpantingstjenester

75250000-3 Brannvesen og redningstjenester

75251000-0 Tjenester utført av brannvesenet

75251100-1 Brannbekjempelse

75251110-4 Brannforebygging

75251120-7 Bekjempelse av skogbranner
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75252000-7 Redningstjenester

75300000-9 Obligatoriske trygdetjenester

75310000-2 Sosiale ytelser

75311000-9 Ytelser ved sykdom

75312000-6 Ytelser i forbindelse med svangerskap og fødsel

75313000-3 Uføretrygd

75313100-4 Ytelser ved midlertidig uførhet

75314000-0 Arbeidsledighetstrygd

75320000-5 Pensjonsordninger for statsansatte

75330000-8 Familiebidrag

75340000-1 Barnebidrag

76000000-3 Tjenester i forbindelse med olje- og gassindustrien

76100000-4 Fagtjenester knyttet til gassindustrien

76110000-7 Tjenester i forbindelse med gassutvinning

76111000-4 Tjenester knyttet til omdanning til gass

76120000-0 Dykking i forbindelse med gassutvinning

76200000-5 Fagtjenester til oljeindustrien

76210000-8 Tjenester i forbindelse med oljeutvinning

76211000-5 Tjenester i forbindelse med oppheng av fôringsrør

76211100-6 Tjenesteytelser i forbindelse med fôring av rør

76211200-7 Tjenester i forbindelse med registrering av boreslam

76300000-6 Boretjenester

76310000-9 Boring i forbindelse med gassutvinning

76320000-2 Offshoreboring

76330000-5 Turbinboring

76340000-8 Kjerneboring

76400000-7 Posisjonering av boreplattformer

76410000-0 Brønnfôring og rørlegging

76411000-7 Brønnfôring

76420000-3 Sementering av brønner

76430000-6 Brønnboring- og produksjonstjenester

76431000-3 Brønnboringstjenester

76440000-9 Tjenester knyttet til registrering av brønner

76450000-2 Forvaltning av brønner

76460000-5 Støttetjenester i forbindelse med brønner

76470000-8 Testing av brønner

76480000-1 Rørlegging

76490000-4 Ferdigstilling av brønner

76491000-1 Plugging av brønner

76492000-8 Posisjonering av brønner

76500000-8 Onshore- og offshoreaktiviteter

76510000-1 Onshoreaktiviteter

76520000-4 Offshoreaktiviteter

76521000-1 Tjenester i forbindelse med offshoreanlegg

76522000-8 Tjenester utført av offshore-forsyningsfartøyer

76530000-7 Borehullstjenester

76531000-4 Borehullregistreringstjenester

77000000-0 Landbruk, skogbruk, hagebruk og tilknyttede tjenester



22.2.2007 Nr. 9/259EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

77100000-1 Landbrukstjenester

77110000-4 Tjenester i forbindelse med landbruksproduksjon

77111000-1 Leie av landbruksmaskiner med fører

77112000-8 Leie av slåmaskiner eller landbruksutstyr med fører

77120000-7 Kompostering

77200000-2 Skogbrukstjenester

77210000-5 Tømmerhogst

77211000-2 Tjenesteytelser i forbindelse med tømmerhogst

77211100-3 Tømmerhogst

77211200-4 Transport av tømmer i skog

77211300-5 Trerydding

77211400-6 Trefelling

77211500-7 Pleie av trær

77211600-8 Treplanting

77220000-8 Impregnering av tømmer

77230000-1 Tjenester i forbindelse med skogbruk

77231000-8 Forvaltningstjenester knyttet til skogbruk

77300000-3 Hagebrukstjenester

77310000-6 Planting og vedlikehold av parker

77311000-3 Planting og hagearbeid

77312000-0 Fjerning av ugress

77312100-1 Ugressbekjempelse

77313000-7 Vedlikehold av parker

77314000-4 Vedlikehold av arealer

77314100-5 Anlegging av gressplener

77315000-1 Såing

77320000-9 Vedlikehold av idrettsplasser

77330000-2 Blomsterdekorasjon

77340000-5 Beskjæring av trær, hekktrimming

77341000-2 Beskjæring av trær

77342000-9 Hekktrimming

77400000-4 Tjenester i forbindelse med dyr

77500000-5 Husdyroppdrett

77510000-8 Forvaltning av viltbestand

77600000-6 Jakttjenester

77610000-9 Oppsetting av feller

77700000-7 Tjenester i forbindelse med fiske

78000000-7 Trykking, forlagsvirksomhet og tilknyttede tjenester

78100000-8 Trykking

78110000-1 Trykking av bøker

78111000-8 Trykking av adressebøker

78112000-5 Trykking av øvelseshefter

78113000-2 Trykking av dagbøker

78113100-3 Trykking av planleggingskalendrer

78114000-9 Trykking av notatbøker

78114100-0 Trykking av hefter

78114200-1 Trykking av notatblokker

78114300-2 Trykking av brevblokker
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78114400-3 Trykking av skriveunderlag

78115000-6 Trykking av salgsmateriale

78115100-7 Trykking av varekataloger

78116000-3 Trykking av protokoller

78117000-0 Trykking av regnskapsbøker

78118000-7 Trykking av ordrebøker

78119000-4 Trykking av bøker

78120000-4 Trykking av skrivemateriell

78121000-1 Trykking av konvolutter

78122000-8 Trykking av brevpapir

78122100-9 Trykking av skjemaer med karbonpapirmellomlegg

78123000-5 Trykking av album til prøver og samlinger

78124000-2 Trykking av permer, foldere eller mapper

78125000-9 Trykking av visittkort

78130000-7 Trykking av verdipapirer

78131000-4 Trykking av tillatelser

78132000-1 Trykking av pengesedler

78133000-8 Trykking av aksjebrev

78134000-5 Trykking av sjekkblanketter

78135000-2 Trykking av frimerker

78135100-3 Trykking av preget papir

78136000-9 Trykking av lunsjkuponger

78140000-0 Trykking av blanketter

78141000-7 Trykking av blanketter med gjennomslag

78142000-4 Trykking av blanketter med listepapir

78150000-3 Trykking av billetter

78151000-0 Trykking av adgangsbilletter

78152000-7 Trykking av reisebilletter

78153000-4 Trykking av billetter med magnetstripe

78160000-6 Trykking av almanakker

78170000-9 Trykking av kjøreplaner

78180000-2 Trykking av aviser

78190000-5 Trykking av plakater

78200000-9 Tjenester i tilknytning til trykking

78210000-2 Ferdigbearbeiding av trykt materiale

78220000-5 Setting

78221000-2 Framstilling av trykkplater

78222000-9 Fotogravering

78223000-6 Satsarbeid

78224000-3 Litografiske tjenester

78225000-0 Grafisk design

78230000-8 Trykking og levering

78240000-1 Trykking og distribusjon

78300000-0 Forlagsvirksomhet

78310000-3 Bokbinding og ferdigbearbeiding

78311000-0 Ferdigbearbeiding av bøker

78312000-7 Bokbinding

78400000-1 Tjenesteytelser vedrørende abonnementer



22.2.2007 Nr. 9/261EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

80000000-4 Undervisning

80100000-5 Undervisning i grunnskolen

80110000-8 Førskoleundervisning

80200000-6 Undervisning på ungdomsskolenivå/videregående nivå

80210000-9 Teknisk og yrkesfaglig undervisning på ungdomsskolenivå/videregående nivå

80211000-6 Teknisk undervisning på ungdomsskolenivå/videregående nivå

80212000-3 Yrkesfaglig undervisning på ungdomsskolenivå/videregående nivå

80220000-2 Undervisning for funksjonshemmede elever

80300000-7 Videregående utdanning

80310000-0 Ungdomsskoleundervisning

80320000-3 Medisinsk undervisning

80330000-6 Sikkerhetsutdanning

80340000-9 Spesialundervisning

80400000-8 Voksenundervisning og annen undervisning

80410000-1 Diverse skoletjenester

80411000-8 Tjenester utført av kjøreskoler

80411100-9 Avholdelse av kjøreprøver

80411200-0 Kjøretimer

80412000-5 Flyundervisning

80413000-2 Tjenester utført av seileskoler

80414000-9 Tjenester utført av dykkerskoler

80415000-6 Tjenester utført av skiskoler

80420000-4 Opplæringstilbud

80421000-1 Spesialopplæring

80421100-2 Opplæring av personale

80422000-8 Opplæringsanlegg

80422100-9 Opplæringsprogrammer

80422200-0 Opplæringsseminarer

80423000-5 Yrkesopplæring

80423100-6 Opplæring innenfor industri og teknikk

80423110-9 Opplæring innenfor industri

80423120-2 Opplæring innenfor teknikk

80423200-7 Utdanning i bedriftsledelse

80423300-8 Opplæring i bruk av datamaskiner

80423310-1 Edb-opplæring

80423320-4 Edb-kurs

80424000-2 Miljøutdanning

80425000-9 Sikkerhetsopplæring

80426000-6 Helse- og førstehjelpsopplæring

80426100-7 Helseopplæring

80426200-8 Førstehjelpsopplæring

80427000-3 Opplæringstilbud til personlig utvikling

80428000-0 Avholdelse av språkkurser

80430000-7 Voksenundervisning på universitetsnivå

80490000-5 Drift av undervisningsinstitusjon

85000000-9 Helse- og sosialtjenester

85100000-0 Tjenesteytelser innenfor helsevesenet

85110000-3 Sykehus og tilknyttede tjenester
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85111000-0 Sykehustjenester

85111100-1 Tjenester knyttet til kirurgiske avdelinger

85111200-2 Tjenester knyttet til medisinske avdelinger

85111300-3 Tjenester knyttet til gynekologiske avdelinger

85111320-9 Tjenester knyttet til fødeavdelinger

85111400-4 Tjenester knyttet til rehabilitering

85111500-5 Tjenester knyttet til psykiatriske avdelinger

85111600-6 Tjenester knyttet til ortopedi

85111700-7 Tjenester knyttet til oksygenbehandling

85111800-8 Tjenester knyttet til patologi

85112000-7 Sykehusstøttetjenester

85112100-8 Levering av sengetøy til sykehus

85120000-6 Tjenester knyttet til praktiserende leger og tilhørende tjenester

85121000-3 Tjenester utført av praktiserende leger

85121100-4 Tjenester knyttet til allmennpraktiserende leger

85121110-7 Tjenester knyttet til allmennpraktiserende barneleger

85121200-5 Tjenester knyttet til medisinske spesialister

85121300-6 Tjenester knyttet til kirurgiske spesialister

85130000-9 Tjenester knyttet til tannleger og tilhørende tjenester

85131000-6 Tjenester knyttet til praktiserende tannleger

85131100-7 Tannregulering

85131110-0 Tannreguleringskirurgi

85140000-2 Diverse helsetjenester

85141000-9 Tjenester som utføres av helse-/pleiepersonell

85141100-0 Jordmortjenester

85141200-1 Sykepleietjenester

85141210-4 Hjemmesykepleie

85141211-1 Dialysebehandling i hjemmet

85141212-8 Dialysetjenester

85141220-7 Veiledning utført av sykepleiere

85142000-6 Tjenester i tilknytning til akuttmedisin/ambulansepersonell

85142100-7 Tjenesteytelser innenfor fysioterapi

85142200-8 Tjenester i tilknytning til homøopati

85142300-9 Tjenester i tilknytning til hygiene

85142400-0 Hjemmelevering av inkontinensartikler

85143000-3 Ambulansetjenester

85144000-0 Tjenester utført av behandlingsinstitusjoner

85144100-1 Sykepleie på pleiehjem

85145000-7 Tjenester utført av medisinske laboratorier

85146000-4 Tjenester utført av blodbanker

85146100-5 Tjenester utført av sædbanker

85146200-6 Tjenester utført av organbanker

85147000-1 Bedriftshelsetjenester

85148000-8 Medisinske analyser

85149000-5 Apotekvirksomhet

85200000-1 Veterinærtjenester

85300000-2 Sosialtjenester og tilhørende tjenester

85310000-5 Sosialarbeid
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85311000-2 Sosialomsorg med innkvartering

85311100-3 Omsorg for eldre

85311200-4 Omsorg for funksjonshemmede

85311300-5 Omsorg for barn og ungdom

85312000-9 Sosialomsorg uten innkvartering

85312100-0 Daginstitusjoner

85312110-3 Daginstitusjoner for barn

85312120-6 Daginstitusjoner for funksjonshemmede barn og ungdommer

85312300-2 Veiledning og rådgivning

85312310-5 Veiledning

85312320-8 Rådgivning

85312330-1 Familieplanleggingsarbeid

85312400-3 Omsorgstjenester utenfor institusjoner

85312500-4 Rehabiliteringstjenester

85312510-7 Yrkesrehabiliteringstjenester

85320000-8 Sosialtjenester

85321000-5 Administrative tjenester i forbindelse med sosialtjenester

85322000-2 Kommunale handlingsprogrammer

85323000-9 Kommunale helsetjenester

90000000-7 Avløps- og renovasjonstjenester, sanitære/miljømessige tjenester

90100000-8 Innsamling og fjerning av kloakk/avløpsvann og avfall

90110000-1 Håndtering av avløpsvann

90111000-8 Fjerning og behandling av avløpsvann

90111100-9 Fjerning av avløpsvann

90111200-0 Behandling av avløpsvann

90111300-1 Deponering av avløpsvann

90112000-5 Behandling av kloakkummer og septiktanker

90112100-6 Behandling av kloakkummer

90112200-7 Tjenester i forbindelse med septiktanker

90112210-0 Behandling av septiktanker

90112300-8 Tømming av kloakkummer eller septiktanker

90113000-2 Rensing av avløpsledninger

90114000-9 Forvaltning av avløpsnett

90114100-0 Drift av renseanlegg

90115000-6 Undersøkelse av avløpsledninger

90120000-4 Avfallstjenester

90121000-1 Avfallshåndtering

90121100-2 Innsamling av avfall

90121110-5 Innsamling av fast byavfall

90121120-8 Innsamling av husholdningsavfall

90121130-1 Innsamling av søppel

90121140-4 Innsamling av papir

90121200-3 Transport av avfall

90121300-4 Behandling av avfall

90121310-7 Deponering av husholdningsavfall

90121320-0 Deponering av fast byavfall

90121330-3 Forbrenning av avfall

90121340-6 Deponering av aske
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90121400-5 Behandling og deponering av forurensede væsker

90122000-8 Tjenesteytelser i forbindelse med spesialavfall

90122100-9 Tjenester i forbindelse med giftig avfall

90122110-2 Tjenester i forbindelse med radioaktivt avfall

90122111-9 Innsamling av radioaktivt avfall

90122112-6 Oppbevaring av radioaktivt avfall

90122113-3 Deponering av radioaktivt avfall

90122114-0 Transport av radioaktivt avfall

90122120-5 Tjenester i forbindelse med forurenset jord

90122121-2 Fjerning av forurenset jord

90122122-9 Deponering av forurenset jord

90122123-6 Behandling av forurenset jord

90122124-3 Rensing og behandling av jord

90122130-8 Deponering av giftig avfall unntatt radioaktivt avfall og forurenset jord

90122131-5 Deponering av våpenteknisk materiell

90122132-2 Deponering av bomber

90122200-0 Tjenester i forbindelse med medisinsk avfall

90122210-3 Innsamling av sykehusavfall

90122220-6 Fjerning av sykehusavfall

90122230-9 Fjerning av biologisk avfall

90122240-2 Innsamling, transport og fjerning av sykehusavfall

90122300-1 Håndtering av slam

90122310-4 Fjerning av slam

90122320-7 Transport av slam

90122330-0 Behandling av slam

90122340-3 Deponering av slam

90123000-5 Drift av avfallsdeponi

90123100-6 Forvaltning av overdekte avfallsopplag

90123200-7 Forvaltning av kullavfallsopplag

90123300-8 Forvaltning av avfallsopplag

90200000-9 Rengjørings- og renovasjonstjenester i by- eller landområder samt tilhørende tjenester

90210000-2 Gaterengjøring

90211000-9 Gatefeiing

90212000-6 Snørydding og brøyting

90213000-3 Isrydding

90220000-5 Rensing av nedløpsbrønner

90221000-2 Tømming av nedløpsbrønner

90230000-8 Tjenesteytelser i forbindelse med fjerning av asbest

90240000-1 Fjerning av bly

90250000-4 Desinfisering og utrydding i by- eller landområder

90260000-7 Rengjøring av strender

90300000-0 Tjenester i forbindelse med miljø og økologi

90310000-3 Miljøtjenester

90311000-0 Miljørådgivning

90312000-7 Undersøkelse av innvirkninger på miljøet

90313000-4 Overvåking av miljøet

90313100-5 Forurensningskontroll

90313110-8 Forurensningskontroll av oljeutslipp



22.2.2007 Nr. 9/265EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

90313120-1 Overvåking av forurensning

90314000-1 Avgassmåling

90315000-8 Miljøvern

90315100-9 Vedlikehold av miljøet

90315200-0 Tjenesteytelser i forbindelse med miljøforbedring

90315300-1 Gjenvinningstjenester

90320000-6 Økologiske tjenester

91000000-4 Tjenesteytelser fra organisasjoner og foreninger

91100000-5 Tjenester utført av foretaks-, yrkes- og spesialistorganisasjoner

91110000-8 Tjenester utført av foretaksorganisasjoner

91120000-1 Tjenester utført av yrkesorganisasjoner

91130000-4 Tjenester utført av spesialistorganisasjoner

91131000-1 Kjernefysiske sikkerhetstjenester

91200000-6 Tjenester utført av fagforeninger

91300000-7 Diverse medlemsorganisasjonstjenester

91310000-0 Religiøse tjenester

91320000-3 Tjenester utført av politiske organisasjoner

91330000-6 Tjenester utført av sosiale medlemskapsorganisasjoner

91331000-3 Forbedring av samfunnet og støttetjenester til befolkningen

91331100-4 Tjenester utført av ungdomsorganisasjoner

92000000-1 Rekreasjon, kultur og sport

92100000-2 Tjenester i forbindelse med film og video

92110000-5 Produksjon av film og videobånd samt tilhørende virksomhet

92111000-2 Film- og videoproduksjon

92111100-3 Produksjon av utdanningsfilm og videobånd

92111200-4 Produksjon av reklame-, propaganda- og informasjonsfilm og videobånd

92111210-7 Produksjon av reklamefilm

92111220-0 Produksjon av reklamevideobånd

92111230-3 Produksjon av propagandafilm

92111240-6 Produksjon av propagandavideobånd

92111250-9 Produksjon av informasjonsfilm

92111260-2 Produksjon av informasjonsvideobånd

92111300-5 Produksjon av underholdningsfilm og -videobånd

92111310-8 Produksjon av underholdningsfilm

92111320-1 Produksjon av underholdningsvideobånd

92112000-9 Tjenester i forbindelse med produksjon av film og videobånd

92120000-8 Distribusjon av film og videobånd

92121000-5 Distribusjon av videobånd

92122000-2 Distribusjon av film

92130000-1 Filmframvisning

92140000-4 Videobåndframvisning

92200000-3(7) Radio- og fjernsynstjenester(7)

92210000-6(7) Radiotjenester(7)

92211000-3(7) Radiokringkasting(7)

92220000-9(7) Fjernsynstjenester(7)

92221000-6(7) Fjernsynskringkasting(7)

92230000-2 Radio- og kabelfjernsynstjenester

92300000-4 Underholdningsvirksomhet
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92310000-7 Utøvende og litterær kunstform og fortolkninger

92311000-4 Kunstverker

92312000-1 Formidling av kunst

92312100-2 Underholdningstjenester utført av teaterinstruktører, sanggrupper, band og orkestre

92312110-5 Underholdningstjenester utført av teaterinstruktører

92312120-8 Underholdningstjenester utført av sanggrupper

92312130-1 Underholdningstjenester utført av band

92312140-4 Underholdningstjenester utført av orkestre

92312200-3 Tjenester levert av forfattere, komponister, skulptører, underholdere og andre individuelle 
kunstnere

92312210-6 Tjenester utført av forfattere

92312211-3 Tekstbyråvirksomhet

92312212-0 Tjenester i forbindelse med utarbeidelse av håndbøker

92312213-7 Teknisk tekstproduksjon

92312220-9 Tjenester levert av komponister

92312230-2 Tjenester levert av skulptører

92312240-5 Tjenester levert av underholdere

92312250-8 Tjenester levert av selvstendige individuelle kunstnere

92320000-0 Drift av kunstfasiliteter

92330000-3 Tjenester i forbindelse med rekreasjonsområder

92331000-0 Messe- og fornøyelsesparktjenester

92331100-1 Messetjenester

92331200-2 Fornøyelsesparktjenester

92332000-7 Tjenesteytelser i forbindelse med strender

92340000-6 Tjenester i forbindelse med dans og underholdning

92341000-3 Sirkus

92342000-0 Danseskoler og undervisning

92342100-1 Undervisning i selskapsdans

92342200-2 Undervisning i diskotekdans

92350000-9 Spille- og tippetjenester

92351000-6 Spilletjenester

92351100-7 Drift av lotteri

92351200-8 Drift av kasino

92352000-3 Tippetjenester

92352100-4 Drift av totalisatortjenester

92352200-5 Bookmakertjenester

92360000-2 Pyrotekniske tjenester

92400000-5 Nyhetsbyråtjenester

92500000-6 Biblioteker, arkiver, museer og andre kulturtjenester

92510000-9 Biblioteks- og arkivtjenester

92511000-6 Bibliotekstjenester

92512000-3 Arkivtjenester

92520000-2 Museumstjenester og bevaring av historiske plasser og bygninger

92521000-9 Museumstjenester

92521100-0 Utstillingstjenester på museer

92521200-1 Bevaring av utstillingsgjenstander og prøver

92521210-4 Bevaring av utstillingsgjenstander

92521220-7 Bevaring av prøver

92522000-6 Bevaring av historiske monumenter og bygninger
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92522100-7 Bevaring av historiske monumenter

92522200-8 Bevaring av historiske bygninger

92530000-5 Tjenester i forbindelse med botaniske og zoologiske hager og naturreservater

92531000-2 Tjenester i forbindelse med botaniske hager

92532000-9 Tjenester i forbindelse med zoologiske hager

92533000-6 Tjenester i forbindelse med naturreservater

92534000-3 Naturvern (fauna)

92600000-7 Tjenester vedrørende sport

92610000-0 Drift av sports- og idrettsanlegg

92620000-3 Sportsrelaterte tjenester

92621000-0 PR-tjenester for sportsbegivenheter

92622000-7 Organisering av sportsbegivenheter

93000000-8 Diverse tjenesteytelser

93100000-9 Vask og rensing

93110000-2 Innsamling av vasketøy

93111000-9 Forvaltning av vaskerier

93112000-6 Drift av vaskerier

93120000-5 Tekstilrensing

93121000-2 Impregnering av tekstiler

93130000-8 Rensing av pels og skinn

93140000-1 Fargelegging

93150000-4 Stryke- og pressetjenester

93160000-7 Farging

93200000-0 Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie

93210000-3 Frisørvirksomhet

93211000-0 Barberervirksomhet

93220000-6 Skjønnhetsbehandling

93221000-3 Kosmetisk behandling, manikyr og pedikyr

93221100-4 Kosmetisk behandling

93221200-5 Manikyr

93221300-6 Pedikyr

93300000-1 Virksomhet i forbindelse med fysisk velvære

93310000-4 Tjenesteytelser i forbindelse med tyrkisk bad

93320000-7 Tjenesteytelser i forbindelse med kurbad

93330000-0 Massasjetjenester

93400000-2 Formidling av lokaler og kontorer

93410000-5 Formidling av lokaler

93411000-2 Forvaltning av lokaler

93411100-3 Rengjøring og hushjelp

93411200-4 Portnervirksomhet

93411300-5 Vaktmestertjenester

93411400-6 Vaktmestertjenester

93500000-3 Offentlige kultur- og fritidstjenester

93510000-6 Parkeringsforvaltning

93511000-3 Bilparkeringstjenester

93511100-4 Parkeringsvakttjenester

93600000-4 Maritime tjenester

93610000-7 Vannbundne, maritime tjenester
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93620000-0 Havneadministrasjon

93621000-7 Støtte til marinebaser

93630000-3 Dykking

93700000-5 Begravelsestjenester og tilhørende tjenester

93710000-8 Begravelsestjenester

93711000-5 Kirkegårds- og kremasjonstjenester

93711100-6 Kirkegårdstjenester

93711110-9 Vedlikehold av kirkegårder

93711200-7 Kremasjonstjenester

93712000-2 Begravelsesbyråtjenester

93900000-7 Diverse tjenester i.e.n.

93910000-0 Avviklingstjenester

93920000-3 Omlokaliseringstjenester

93930000-6 Skreddertjenester

93940000-9 Møbeltapetsering

93950000-2 Låsesmedtjenester

95000000-2 Lønnet arbeid i private husholdninger

95100000-3 Tjenester utført av arbeidstakere innenfor handel og industri

95110000-6 Tjenester utført av arbeidstakere innenfor handel

95120000-9 Tjenester utført av arbeidstakere innenfor industri

95130000-2 Formidling av arbeidskraft

95131000-9 Formidling av personale gjennom byrå

95132000-6 Formidling av kontorpersonale

95133000-3 Vikarpersonale

95133100-4 Hjemmehjelp

95140000-5 Husarbeid

99000000-0 Tjenester utført av internasjonale organisasjoner og organer

99100000-1 Tjenester særskilt knyttet til internasjonale organisasjoner og organer

(1) Direktiv 92/50/EØF: unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18 i CPC prov. 

Direktiv 93/38/EØF: unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18 i CPC prov.

(2) Direktiv 92/50/EØF: unntatt taletelefoni, teleks, radiotelefoni, personsøking og satellittjenester. 

 Direktiv 93/38/EØF: unntatt taletelefoni, teleks, radiotelefoni, personsøking og satellittjenester.

(i Kommisjonens forslag KOM(2000) 275 og KOM(2000) 276 er denne fotnoten strøket).

(3) Direktiv 92/50/EØF: unntatt avtaler om finansielle tjenester knyttet til utstedelse, salg, kjøp og overføring av verdipapirer eller 
andre finansielle instrumenter samt sentralbanktjenester. Avtaler om kjøp eller leie, uansett finansieringsmåte, av jord, eksisterende 
bygninger eller annen fast eiendom eller tilhørende rettigheter, er også unntatt. Avtaler om finansielle tjenester inngått samtidig 
med, før eller etter inngåelse av avtale om kjøp eller leie, uten hensyn til dens form, skal være omfattet av nevnte direktiv. 

 Direktiv 93/38/EØF: unntatt avtaler om utstedelse, salg, kjøp eller overføring av verdipapirer og andre finansielle instrumenter. 
Avtaler om kjøp eller leie, uansett finansieringsmåte, av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller tilhørende 
rettigheter, er også unntatt. Avtaler om finansielle tjenester inngått samtidig med, før eller etter inngåelse av avtale om kjøp eller 
leie, uten hensyn til dens form, skal være omfattet av nevnte direktiv.

(4) Direktiv 92/50/EØF: unntatt avtaler om forsknings- og utviklingstjenester som ikke utelukkende kommer den ordregivende 
myndighet til gode i egen virksomhet, såframt den tjeneste som ytes, fullt ut er finansiert av den ordregivende myndigheten. 

 Direktiv 93/38/EØF: unntatt avtaler om forsknings- og utviklingstjenester som ikke utelukkende kommer ordregiveren til gode i 
egen virksomhet, såframt den tjeneste som ytes, fullt ut er finansiert av den ordregiveren.

(5) Direktiv 92/50/EØF: unntatt voldgifts- og meglingstjenester. 

Direktiv 93/38/EØF: unntatt voldgifts- og meglingstjenester.

(6) Direktiv 92/50/EØF: unntatt arbeidsavtaler. 

Direktiv 93/38/EØF: unntatt arbeidsavtaler.

(7) Direktiv 92/50/EØF: unntatt avtaler om kjøp, utvikling, produksjon eller samproduksjon av programmateriale som inngås av radio- 
og fjernsynsforetak, samt avtaler om sendetid.
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E001-0 Til rengjøring

E002-7 For barn

E003-4 For daghjem

E004-1 Til grafiske formål

E005-8 For tilgang

E006-5 Til industriell bruk

E007-2 Til bruk i barnehager

E008-9 Til kontorbruk

E009-6 For kontorer

E010-6 Til utendørs bruk

E011-3 Til emballering av varer

E012-0 Til pakker

E013-7 til/for

E014-4 Igangsetting

E015-1 Levering

E016-8 Til trykking

E017-5 Leasing

E018-2 Til skoler

E019-9 Design

E020-9 Til vitenskapelige formål

E021-6 Engangs-

E023-0 Utvidbar

E024-7 Brannmotstandsdyktig/flammehemmende

E025-4 Brannhemmende

E026-1 Brannsikker/flammesikker

E027-8 Fornyelse

E028-5 Bøyelig

E029-2 Til husholdningsavfall

E030-2 Til utstillingsformål

E031-9 Til brannbekjempelse

E032-6 Til redningsbruk

E033-3 Til overlevelse

E034-0 Montert

E035-7 Til opplæringsformål

E036-4 Til avfallshåndtering

E037-1 Fast levering

E038-8 Hele

E039-5 Til lagringsformål

E040-5 Oppgradering

E041-2 For teknisk bruk

E042-9 Varm

E043-6 I samsvar med standarder og spesifikasjoner

E044-3 I poser

E045-0 I esker
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E046-7 I partier

E047-4 I pakker

E048-1 I små esker

E049-8 I sekker

E050-8 Til prøving

E051-5 Installasjon

E052-2 Hurtig-

E053-9 Internasjonal

E054-6 Til bruk i byer

E055-3 Denne melding er en anbudsinnbydelse

E056-0 Til avfallsmateriale

E057-7 Flytende

E058-4 Denne melding er ikke en anbudsinnbydelse

E059-1 Rammeavtale

E060-1 Syntetisk

E061-8 Magnetisk

E062-5 Undersjøisk

E063-2 Vedlikehold

E064-9 Forvaltning

E065-6 Ytre

E066-3 Håndholdt

E067-0 Hard

E068-7 Tung

E069-4 Slitesterk

E070-4 Stål

E071-1 Leie

E072-8 Uten fører/betjening/besetning

E073-5 Med fører/betjening/besetning

E074-2 På stedet

E075-9 eller tilsvarende

E076-6 Miljøvennlig

E077-3 Fase:

E078-0 Plastbelagt

E079-7 Bærbar

E080-7 I pulverform

E081-4 Primær

E082-1 Privat

E083-8 Offentlig

E084-5 Pulverised

E085-2 Belyst

E086-9 Importert

E087-6 Til særlige formål

E088-3 Tørr

E089-0 Til husholdningsbruk

E090-0 Forsterket

E091-7 Reparasjon

E092-4 Erstatning

E093-1 Utvikling
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E094-8 Trygghet/sikkerhet

E095-5 Rå

E096-2 Sekretær-

E097-9 Impregnert

E098-6 Myk

E099-3 Farget

E100-4 I blokker

E101-1 I plater

E102-8 I løs vekt

E103-5 I patroner

E104-2 I ris

E105-9 Kald

E106-6 Standard

E107-3 Forsterkende

E108-0 Belagt

E109-7 Supplerende parti:

E110-7 Levering

E111-4 Til engangsbruk

E112-1 I stenger

E113-8 Selvklebende

E114-5 Gummi

E115-2 I ruller

E116-9 I tynne plater

E117-6 Rørformet

E118-3 Type:

E119-0 Underjordisk

E120-0 I løsning

E121-7 I strimler

E122-4 Oppgraderbar

E123-1 Polstret

E124-8 Innendørs

E125-5 Installasjon og vedlikehold

E126-2 Integrert

E127-9 Innvendig

E128-6 Og tilknyttede installasjonstjenester

E129-3 Og tilknyttede produkter

E130-3 Og tilknyttede reparasjons- og vedlikeholdstjenester

E131-0 Og tilknyttede tjenester

E132-7 Automatisk

E133-4 Kunstig

E134-1 Rådgivning

E135-8 Forbruksvarer

E136-5 Årlig

E137-2 Lettvekt

E138-9 og tilhørende artikler

E139-6 og tilhørende utstyr

E140-6 Flytende

E141-3 Langdistanse
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E142-0 Vedlikehold og reparasjon

E143-7 Pulver

E144-4 Mekanisk

E145-1 og tilbehør

E146-8 Standardtype:

E147-5 Mekanisk og elektrisk

E148-2 Mobil

E149-9 Nasjonal

E150-9 Naturlig

E151-6 Til utdanningsformål

E152-3 For militært personell

E153-0 Til militær bruk

E154-7 og

E155-4 Til bruk i sjøfart

E156-1 Forskning og utvikling

E157-8 Til aldershjem

E158-5 Til bruk ved postkontorer

E159-2 Til bruk i fengsler

E160-2 Til bruk i skoler

E161-9 Ikke til husholdningsbruk

E162-6 Til allmenn bruk

E163-3 Over jorden

E164-0 For luftvåpenet

E165-7 For hæren

E166-4 For politiet

E167-1 Nukleær, biologisk og kjemisk krigføring (NBC)

E168-5 Ikke en rammeavtale

E169-5 Reparasjon og vedlikehold

E170-5 Av metall

E171-2 Av papir

E172-9 Av plast

E173-6 Av polyetylen

E174-3 Av polystyren

E175-0 Av polyten

E176-7 Av stål

E177-4 Offset

E178-1 På kontraktsbasis

E179-8 På honorarbasis

E180-8 Drift og vedlikehold

E181-5 Utendørs

E182-2 Ettersyn

E183-9 Ettersyn og reparasjon

E184-6 Leie

E185-3 Papir

E186-0 Renovering og utbygging

E187-7 Plast

E188-4 Flytting

E189-1 Polyester
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E190-1 Prefabrikkert

E191-8 Trykt

E192-5 Bearbeidet

E193-2 Kjøp

E194-9 Oppladbar

E195-6 Istandsettelse

E196-3 Gjenvunnet

E197-0 Raffinert

E198-7 Referanse:

H001-1 Asynkron

H003-5 Til edb-programvare

H004-2 Datamaskinstøttet

H005-9 Datamaskinbasert

H006-6 Desktop

H007-3 Digital

H008-0 Til edb-maskinvare

H009-7 Datastyrt

H010-7 Til sikkerhetskopiering

H011-4 Til nettverksbruk

H013-8 Høy oppløsning

H014-5 IBM-kompatibel

H015-2 Datakontrollert

H020-0 Mikrobølge

H022-4 Flerbruker

H023-1 On-line

H027-9 Sanntid

H028-6 Fjernstyrt

H031-0 Synkron

H032-7 VAX/VMS-kompatibel

H042-0 Front-end

H045-1 Multimedia

H046-8 Multidatabehandling

H047-5 Fleroppgavekjøring (multitasking)

H049-9 Frittstående

H051-6 Type arkitektur:

H052-3 Type protokoll:

K001-2 Skuddsikker

K002-9 for menn

K003-6 for kvinner

K004-3 til vinterbruk

K005-0 til sommerbruk

K012-2 Sports-

K014-6 Vanntett

K015-3 Vindtett

M001-6 For pasienter

M002-3 Til anestesi

M003-0 Til dialysebehandling

M004-7 Til bronkial-endoskopi
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M005-4 Til forbrenninger

M006-1 Til cytostatisk behandling

M007-8 Til diagnostisk radiologi

M008-5 Til diettbruk

M009-2 Til desinfeksjon

M010-2 Til apotekbruk

M011-9 Til endovaskulær bruk

M012-6 Til gynekologi

M013-3 Til hemodialyse

M014-0 Til hemodynamikk

M015-7 Til hjertekirurgi

M016-4 Til sykehusbruk

M017-1 Til immunologi

M018-8 Til infusjon

M019-5 Til injeksjon

M020-5 Til laboratoriebruk

M021-2 Til bruk i operasjonssaler

M022-9 For medisinsk personale

M023-6 Til medisinsk bruk

M024-3 Til nevro-angiografisk bruk

M025-0 Til nevrokirurgisk bruk

M026-7 Til pleiepersonale

M027-4 Til operasjonssal

M028-1 Til ortopedisk bruk

M029-8 Til osteosyntese

M030-8 Til pediatri

M031-5 Til paramedisinsk bruk

M032-2 Til patologi

M033-9 Til peritoneal dialyse

M034-6 Medisinsk

M035-3 Til radiodiagnostisering

M036-0 Til radiologi

M037-7 Til radioterapireagenser

M038-4 Til radioimmunologisk bestemmelse

M039-1 Til radioimmunologi

M040-1 Vaskulær

M041-8 Til serologi

M042-5 Til intensivmedisinsk bruk

M043-2 Til avdeling for kunstige nyrer

M044-9 Til terapeutisk medisin

M045-6 Til transperitonealdialyse

M046-3 Til behandling av hypotermi

M047-0 Til urologisk behandling

M048-7 Til røntgenavdeling

M049-4 Kardiovaskulær

M050-4 Ikke-steril

M051-1 Steril

M052-8 Hjerte-
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M053-5 Til psykiatriske formål

M054-2 Til kirurgisk bruk

M055-9 Til terapeutiske formål

M056-6 Farmasøytiske spesialpreparater

N001-3 Enkeltfase

N002-0 Offshore

N003-7 Ikke-isolert

N004-4 Kullfyrt

N005-1 Lavspenning

N006-8 Avbrytelig

N008-2 Isolert

N009-9 Til kloakkbehandling

N010-9 Høyspenning

N011-6 Distribusjon

N012-3 Fyrt med fossilt brensel

N013-0 Til oljeindustrien

N014-7 Til gassindustrien

N015-4 Ekspansjon

N016-1 Til laboratorier

N018-5 Til undervannsbruk

N019-2 Til lagring av naturgass

N020-2 Til transport av naturgass

N021-9 Til behandling av vann

N022-6 Til elektriske installasjoner

N023-3 Til elektrisk utstyr

N024-0 Til bruk i vannindustrien

N025-7 Til fjernvarme

N026-4 Spillvann

N027-1 Galvanisert

N028-8 Gassfyrt

N029-5 Elektrisk drevet

N030-5 Elektrisk oppvarmet

N031-2 Varmebestandig

N032-9 Høytrykk

N033-6 Trefaset

N034-3 Vannkraft

N035-0 Egensikker (IS)

N036-7 Trefyrt

N040-8 Lavtrykk

N041-5 Mellomtrykk

N046-0 Ukondensert

N047-7 Uavbrytelig

N048-4 På land

N049-1 Nukleær

N053-2 Oljeabsorberende

N054-9 Oljefyrt

N061-1 Reaktorbygning

N066-6 Damp
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N071-4 Nedsenkbar

N073-8 Undervanns-

N078-3 Spillvann

N081-7 Duktil

N082-4 Til drenering

N083-1 Oksygenfri

P001-7 Forstekt

P002-4 På flaske

P003-1 Hermetisert

P004-8 Kjølt

P005-5 Forkokt

P006-2 Konsentrert

P007-9 Tilberedt

P008-6 Kosher

P009-3 I skiver

P010-3 I poser

P011-1 I olje

P012-7 Tørket

P013-4 I biter

P014-1 Halal

P015-8 Smakstilsatt

P016-5 Revet

P017-2 Til kjøkkenbruk

P018-9 Fersk

P019-6 Fryst

P020-6 Granulert

P021-3 I saltlake

P022-0 Utskåret

P023-7 I egen saft

P024-4 I sirup

P025-1 I tomatsaus

P026-8 I vann

P027-5 Langtidsholdbar

P028-2 Ovnsklar

P029-9 Saltet

P030-9 Frysetørket

P031-6 Sterilisert

P032-3 Dypfryst

P033-0 Usaltet

P034-7 Tilberedt/fryst

P035-4 Vakuumpakket

P036-1 Tilberedt/kjølt

P037-8 I boks

X001-3 Leddelt

X003-7 Til biler

X004-4 Til fly

X005-1 Til flybesetning

X006-8 Til busser
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X007-5 Til passasjerbruk

X008-2 Til jernbanetransport

X009-9 Venstrekjøring

X010-9 Dieseldrevet

X011-6 Firehjulsdrevet

X012-3 Høyrekjøring

X013-0 Ulendt terreng

X014-7 Slangeløs

X015-4 Til industrikjøretøyer

X016-1 Til jernbaner

X017-8 Til transport

X018-5 Til bruk i lufthavner

X019-2 Til kjøretøyer

X020-2 Kjøretøyets bruttovekt:

X021-9 Bensindrevet

X022-6 Sjøgående

X023-3 Selvkjørende

X024-0 Halvt nedsenkbar

X025-7 Med mannskap

X026-4 Med fører

X027-1 Uten mannskap

X028-8 Uten fører

Y001-0 Tilleggsarbeider

Y002-7 Til bygninger

Y003-4 Råbygg

Y004-1 Ferdigstilling

Y005-8 Betongkonstruksjon

Y006-5 Konstruksjon

Y007-2 Ombygging

Y008-9 Til isolasjon

Y009-6 Prosjektering og byggearbeid

Y010-6 Boliger:

Y011-3 Utvidelse

Y012-0 Ferdigstillingsarbeid

Y013-7 Gulv

Y014-4 Til mekaniske installasjoner

Y015-1 Utbedringer

Y016-8 Forlenging

Y017-5 Lokalisering

Y018-2 Metallkonstruksjon

Y019-9 Blandet konstruksjon

Y020-9 Modernisering

Y021-6 Arbeidets art

Y022-3 Stein

Y023-0 Prefabrikkert konstruksjon

Y024-7 Renovering

Y025-4 Restaurering

Y026-1 Fornyelse av slitelag
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Y027-8 Rom:

Y028-5 Våtblandet masse

Y029-2 Spesifikasjoner:

Y030-2 Stadium

Y031-9 Stålrammekonstruksjon

Y032-6 Trekonstruksjon

Y033-3 Nøkkelferdig prosjekt

Y034-0 Utbygging

Y035-7 Og tilknyttede arbeider

Y036-4 Utforming og legging

Y037-1 Renovering

Y038-8 Til motorveier

Y039-5 Til nøkkelferdige prosjekter

Y040-5 Varmblandet masse

Y041-2 Laminert

Y042-9 Endring

Y043-6 Flere etasjer

Y044-3 Gjenoppbygging

Z001-7 Beløp:

Z002-4 Årlig verdi:

Z003-1 Areal:

Z004-8 Budsjettert verdi:

Z005-5 Kapasitet:

Z006-2 Omkrets:

Z007-9 liter per år

Z008-6 Dybde:

Z009-3 Diameter:

Z010-3 Høyde:

Z011-0 kg per år

Z012-7 Lengde:

Z013-4 Parti nr.

Z014-1 Partier:

Z015-8 Hovedparti:

Z016-5 Høyst:

Z017-2 Minst:

Z018-9 Antall artikler:

Z019-6 Antall faser:

Z020-6 Antall sett:

Z021-3 Antall enheter:

Z022-0 Antall brukere:

Z023-7 Antall:

Z024-4 Ut over

Z025-1 Kraft

Z026-8 Trykk

Z027-5 Primærspenning

Z028-2 Mengde:

Z029-9 Vurdering:

Z030-9 Svartid
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Z031-6 Daglig

Z032-3 Arbeidets omfang:

Z033-0 Sekundærspenning

Z034-7 Kopier:

Z035-4 Tykkelse:

Z036-1 Samlet anslått verdi, uten mva:

Z037-8 Enhetsstørrelse:

Z038-5 Enheter:

Z039-2 Verdi:

Z040-2 Volum:

Z041-9 Vekt:

Z042-6 Bredde:

Z043-3 Størrelse:

Z044-0 Ikke over

Z045-7 Antall kanaler:

Z046-4 Antall seter:

Z047-1 per år

Z048-8 Sett:

Z049-5 Ark:

Z050-5 tonn per år

Z051-2 Ukentlig

Z052-9 kWh per år

Z053-6 MWh per år

Z054-3 Månedlig
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VEDLEGG II

ENDRINGER I CPV-KODER ELLER -BESKRIVELSER I VEDLEGG I TIL FORORDNING (EF)  
NR. 2195/2002

II.A — TABELL OVER NYE OG EKSISTERENDE CPV-KODER OG TILSVARENDE NY BESKRIVELSE

CPV-kode Beskrivelse

02181000-6 Trepåler

05122000-6 Torskefisk, fersk eller kjølt

11000000-0 Råolje, naturgass, olje og tilknyttede produkter

11100000-1 Råolje

11300000-3 Olje og tilknyttede produkter

14300000-4 Kjemiske mineraler og gjødselsmineraler

14310000-7 Gjødselsmineraler

15511100-4 Pasteurisrt melk

15511200-5 Sterilisert melk

15881000-7 Homogeniserte næringsmidler

17263200-5 Metallisert garn

18100000-0 Yrkesklær, arbeidsklær til spesialformål samt tilbehør

18222100-2 Drakter og dresser

19140000-9 Lær av andre dyr, kunstlær og annet lær

21222220-3 Steriliseringsposer eller -innpakninger av papir

22817000-0 Dagbøker eller personlige planleggingskalendrer

23110000-1 Lette oljer, mellomoljer og derivater

23111000-8 Bensin og flybensin

23111110-2 Jetdrivstoff av parafin

23111300-1 Blyholdig bensin

23112000-5 Sprit til spesielle formål

23120000-4 Tungoljer samt derivater

23123000-5 Smøreoljer og smøremidler

23123100-6 Motoroljer

23123200-7 Kompressoroljer

23123300-8 Turbinoljer

23123400-9 Giroljer

23123500-0 Oljer til reduksjonsgir

23123600-1 Oljer til bruk i hydrauliske systemer og til andre formål

23123610-4 Væsker til hydraulisk bruk

23123620-7 Formslippoljer

23123630-0 Korrosjonshindrende oljer

23123640-3 El-isolerende oljer

23123700-8 Hvitoljer og flytende parafin

23123710-1 Hvitoljer

23123720-4 Flytende parafin

24150000-0 Gjødsel og nitrogenforbindelser

24151000-7 Nitrogenholdig gjødsel

24152000-4 Fosforholdig gjødsel

24152100-5 Mineralsk fosforholdig gjødsel

24152200-6 Kjemisk fosforholdig gjødsel

24154000-8 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel
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24158000-6 Diverse gjødsel

24400000-8 Legemidler

24410000-1 Legemidler til fordøyelsessystemet og stoffskiftet

24411000-8 Legemidler mot syrerelaterte forstyrrelser

24412000-5 Legemidler mot funksjonelle fordøyelsesforstyrrelser

24413000-2 Avføringsmidler

24414000-9 Midler mot diaré, tarmbetennelser og tarminfeksjoner

24415000-6 Legemidler mot diabetes

24417000-0 Mineraltilskudd

24420000-4 Legemidler til blod, bloddannende organer og hjerte-/karsystemet

24421000-1 Legemidler til blod og bloddannende organer

24421100-2 Antikoagulerende midler

24421200-3 Hemostatika

24421300-4 Preparater mot anemi

24421400-5 Bloderstatninger og infusjonsløsninger

24422000-8 Legemidler for hjerte-/karsystemet

24422100-9 Legemidler mot hjertesykdommer

24422200-0 Blodtrykkssenkende midler

24422300-1 Vanndrivende midler

24422400-2 Årebeskyttende midler

24422500-3 Utvortes midler mot hemoroider

24422600-4 Betablokkerende midler

24422700-5 Kalsiumblokkerende midler

24422800-6 Midler som påvirker renin-angiotensinsystemet

24430000-7 Dermatologiske legemidler og legemidler for muskel-/skjelettsystemet

24431000-4 Dermatologiske legemidler

24431100-5 Antimykotika til dermatologisk bruk

24431200-6 Hudoppmykende og hudbeskyttende midler

24431300-7 Midler mot psoriasis

24431400-8 Antibiotika og kjemoterapeutika til dermatologisk bruk

24431500-9 Kortikosteroider til dermatologisk bruk og dermatologiske preparater

24431600-0 Antiseptiske og desinfiserende midler

24431700-1 Midler mot akne

24432000-1 Legemidler for muskel-/skjelettsystemet

24432100-2 Midler mot betennelser og reumatisme

24432200-3 Muskelavslappende midler

24432300-4 Preparater mot gikt

24440000-0 Legemidler for urogenitalsystemet samt hormoner

24441000-7 Legemidler for urogenitalsystemet samt kjønnshormoner

24441100-8 Anti-infektiva og antiseptiske midler til gynekologisk bruk

24441200-9 Andre midler til gynekologisk bruk

24441300-0 Kjønnshormoner og midler som påvirker kjønnsorganene

24442000-4 Systemiske hormonpreparater, unntatt kjønnshormoner

24442100-5 Hypofyse- og hypotalamushormoner samt erstatningsmidler

24442200-6 Kortikosteroider til systemisk bruk

24442300-7 Legemidler til behandling av skjoldbruskkjertelen
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24450000-3 Generelle anti-infektiva til systemisk bruk, vaksiner, antineoplastiske og immunmodulerende 
midler

24451000-0 Generelle anti-infektiva til systematisk bruk samt vaksiner

24451100-1 Antibakterielle midler til systemisk bruk

24451200-2 Antimykotika til systemisk bruk

24451300-3 Midler mot mykobakterier

24451400-4 Antivirusmidler til systemisk bruk

24451500-5 Immunserum og immunglobuliner

24451520-1 Immunglobuliner

24451610-9 Vaksiner mot difteri, kikhoste og tetanus

24451620-2 Vaksiner mot difteri og tetanus

24451630-5 BCG-vaksiner (tørkede)

24451640-8 Vaksiner mot meslinger, kusma og røde hunder

24451650-1 Tyfusvaksine

24451680-0 Hepatitt B-vaksiner

24452000-7 Antineoplastiske og immunmodulerende midler

24452100-8 Antineoplastiske midler

24452200-9 Legemidler til endokrin behandling

24452300-0 Midler til immunsuppresjon

24460000-6 Legemidler for nervesystemet og sanseorganene

24461000-3 Legemidler for nervesystemet

24461100-4 Bedøvelsesmidler

24461200-5 Smertestillende midler

24461300-6 Midler mot epilepsi

24461400-7 Legemidler mot Parkinsons sykdom

24461500-8 Psykoleptiske midler

24461600-9 Psykoanaleptiske midler

24461700-0 Andre legemidler for nervesystemet

24462000-0 Legemidler for sanseorganene

24462100-1 Oftalmologiske midler

24470000-9 Legemidler for åndedrettsorganene

24473000-6 Legemidler mot obstruktive luftveissykdommer

24474000-3 Preparater mot hoste og forkjølelse

24475000-0 Antihistaminer til systemisk bruk

24490000-5 Diverse legemidler

24491000-2 Parasittmidler, insektsmidler og repellenter

24491100-3 Antiprotozoiske midler

24491200-4 Anthelmintika

24491300-5 Midler mot ektoparasitter, herunder skabbmidler, insektsmidler og repellenter

24493000-6 Andre terapeutiske produkter

24494000-3 Diagnostiske midler

24495000-0 Alle andre ikke-terapeutiske produkter

24496000-7 Reagenser og kontrastmidler

24511100-0 Preparater til parfymering eller deodorisering av rom

24660000-8 Særlige kjemiske preparater

25120000-8 Ikke-vulkaniserte og vulkaniserte gummiprodukter

25121000-5 Ikke-vulkaniserte gummiprodukter

25122000-2 Vulkaniserte gummiprodukter
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25122100-3 Rør, ledninger og slanger av vulkanisert gummi

25122200-4 Transportbånd, drivreimer, reimer av vulkanisert gummi

25122300-5 Hygieniske eller farmasøytiske produkter av vulkanisert gummi

25122400-6 Gulvbelegg og matter av vulkanisert gummi

25122410-9 Gulvbelegg av vulkanisert gummi

25122420-2 Matter av vulkanisert gummi

25122500-7 Vulkanisert gummi i forskjellige former

25130000-1 Gummibelagte tekstilstoffer

25132000-5 Gummibelagt tekstilteip

28111100-4 Modulbaserte og transportable bygninger

29242473-3 Trykkvannsrenseapparater

29314100-4 Kunstgjødselspredere

29450000-8 Pneumatiske eller motordrevne håndverktøy

29610000-8 Motordrevne tanks og pansrede stridskjøretøyer

29611000-5 Motordrevne tanks

29611100-6 Deler til motordrevne tanks

30191200-6 Overheadprojektorer

31524200-7 Armatur til veggbelysning

33110000-4 Bildeutstyr til medisinsk, odontologisk og veterinær bruk

33112000-8 Bildeutstyr til ekkografi-, ultralyd- og dopplerundersøkelser

33112330-0 Ekkoencefalografer

33113110-9 NMR-skannere (Nuclear Magnetic Resonance)

33115100-0 CT-skannere

33115200-1 CAT-skannere

33191000-5 Utstyr til sterilisasjon, desinfeksjon og hygiene

33191100-6 Steriliseringsapparat

33192130-2 Stillbare senger med motor

33193121-3 Motoriserte rullestoler

33420000-0 Polariserende materialer

34441000-0 Sykler uten motor

35121000-8 Spesialbåter

36315100-3 Synthesizere

40411000-6 Solfangere til varmeproduksjon

40412000-3 Solcellemoduler

45111230-9 Grunnstabiliseringsarbeid

45112450-4 Arkeologiske utgravninger

45112710-5 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — grøntområder

45112711-2 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — parker

45112712-9 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — hager

45112713-6 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — takterrasser

45112714-3 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — kirkegårder

45112720-8 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — idrettsplasser og rekreasjonsområder

45112721-5 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — golfbaner

45112722-2 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — rideområder

45112723-9 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — lekeplasser

45112730-1 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — veier og motorveier

45112740-4 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — lufthavner
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45215300-0 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med krematorier

45221114-4 Anleggsarbeid i forbindelse med broer av jern

45221115-1 Anleggsarbeid i forbindelse med broer av stål

45231210-0 Arbeid i forbindelse med utlegging av oljerørledninger

45231220-3 Arbeid i forbindelse med utlegging av gassrørledninger

45232153-9 Anleggsarbeid i forbindelse med vannbyggingsanlegg

45232400-6 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakk

45232410-9 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakksystem

45232420-2 Kloakkanlegg

45232430-5 Behandlingsanlegg for vann

45234220-4 Konstruksjon av skiheiser

45234230-7 Konstruksjon av stolheiser

45243110-6 Arbeid i forbindelse med stabilisering av klipper

45248300-0 Anleggsarbeid i forbindelse med flytedokker

45251111-2 Anleggsarbeid i forbindelse med atomreaktorer

45251150-7 Anleggsarbeid i forbindelse med kjøletårn

45253100-6 Avsaltingsanlegg

45253200-7 Avsvovlingsanlegg

45253600-1 Avioniseringsanlegg

45255100-0 Anleggsarbeid i forbindelse med produksjonsplattformer

45262370-5 Betongbekledningsarbeid

45315700-5 Installasjonsarbeid til fordelingsstasjon

45442300-0 Utføring av overflatebeskyttelsesarbeid

50232110-4 Drift av offentlig belysning

50721000-5 Drift av varmeinstallasjoner

60112100-7 Offentlig transport med sporvogn/trikk

60112200-8 Offentlig transport med buss

60112300-9 Offentlig transport med rutebil/turvogn

60113100-4 Skolebusskjøring

60115000-7 Persontransport med bil

60115100-8 Drosjekjøring

60116200-6 Busstransport til omvisning av turister

60116300-7 Passasjertransport med kjøretøyer trukket av dyr

60117000-1 Utleie av kjøretøyer til persontransport, med fører

60117100-2 Utleie av personbiler med fører

60117200-3 Utleie av busser og turvogner med fører

60120000-5 Landtransport av gods

60121400-6 Containertransport med jernbane

60122000-9 Godstransport på vei

60122100-0 Godstransport med spesialkjøretøyer på vei

60122110-3 Transport med kjølevogner

60122120-6 Transport med tankvogner

60122130-9 Transport med kjøretøyer tilpasset bulkgods

60122140-2 Transport med kjøretøyer til containertransport

60122150-5 Transport med flyttebiler

60122160-8 Sikkerhetstransport

60122161-5 Panserbiltjenester
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60122170-1 Medisinsk transport

60122200-1 Postkjøring

60122230-0 Pakketransport

60123000-6 Spesialtransport

60123100-7 Transport av kull

60123200-8 Transport av olje

60123300-9 Transport av drivstoffer

60123400-0 Transport av gasser

60123500-1 Transport av væsker

60123600-2 Transport av våpen og ammunisjon

60123700-3 Transport med lastevogntog

60129000-8 Utleie av varetransportkjøretøyer med fører

60129100-9 Utleie av lastebil med fører

60129200-0 Utleie av industrielle kjøretøyer med fører

60129300-1 Utleie av varebil med fører

61512000-7 Utleie av fartøyer for fart på innlands vannveier med mannskap

62100000-3 Ruteflyging

62110000-6 Persontransport med fly

62120000-9 Godstransport med fly

62121000-6 Postbefordring med fly

62122000-3 Transport av containergods med fly

62200000-4 Ikke-rutemessig luftfartsvirksomhet

62220000-0 Ikke-rutemessig godstransport med fly

62221000-7 Ikke-rutemessig posttransport med fly

63511000-4 Organisering av pakkereiser

64121100-1 Postutbringing

64121200-2 Pakkeutbringing

64122000-7 Internpost- og budtjenester

64228000-0 (2) (7) Fjernsyns- og radiooverføringstjenester(2)(7)

64228100-1 (2) (7) Fjernsynsoverføringstjenester(2)(7)

64228200-2 (2) (7) Radiooverføringstjenester(2)(7)

66338000-8 Kreditt- og kausjonsforsikring

66339400-9 Ansvarsforsikringstjenester i yrkesvirksomhet

74142100-7 Prosjektledelse, unntatt for anleggsarbeid

74142110-0 Prosjekttilsyn, unntatt for anleggsarbeid

74142120-3 Prosjektutforming, unntatt for anleggsarbeid

74223000-8 Organisering av arkitektkonkurranser

74271711-6 Geofysiske undersøkelser av arkeologiske utgravninger

74271810-0 Topografiske undersøkelser av arkeologiske utgravninger

74730000-5 Spesialrengjøring

74811300-0 Spesialoppgaver innenfor fotografering

74860000-5 Organisering av utstillinger, messer og kongresser

74861000-2 Organisering av seminarer

74876000-0 Foretaksorganisasjonstjenester

77211600-8 Treplanting

77314100-5 Anlegging av gressplener

77315000-1 Såing
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78110000-1 Trykking av bøker

78111000-8 Trykking av adressebøker

78112000-5 Trykking av øvelseshefter

78113000-2 Trykking av dagbøker

78113100-3 Trykking av planleggingskalendrer

78114000-9 Trykking av notatbøker

78114100-0 Trykking av hefter

78114200-1 Trykking av notatblokker

78114300-2 Trykking av brevblokker

78114400-3 Trykking av skriveunderlag

78115000-6 Trykking av salgsmateriale

78115100-7 Trykking av varekataloger

78116000-3 Trykking av protokoller

78117000-0 Trykking av regnskapsbøker

78118000-7 Trykking av ordrebøker

78119000-4 Trykking av bøker

78120000-4 Trykking av skrivemateriell

78121000-1 Trykking av konvolutter

78122000-8 Trykking av brevpapir

78122100-9 Trykking av skjemaer med karbonpapirmellomlegg

78123000-5 Trykking av album til prøver og samlinger

78124000-2 Trykking av permer, foldere eller mapper

78125000-9 Trykking av visittkort

78130000-7 Trykking av verdipapirer

78131000-4 Trykking av tillatelser

78132000-1 Trykking av pengesedler

78133000-8 Trykking av aksjebrev

78134000-5 Trykking av sjekkblanketter

78135000-2 Trykking av frimerker

78135100-3 Trykking av preget papir

78136000-9 Trykking av lunsjkuponger

78140000-0 Trykking av blanketter

78141000-7 Trykking av blanketter med gjennomslag

78142000-4 Trykking av blanketter med listepapir

78150000-3 Trykking av billetter

78151000-0 Trykking av adgangsbilletter

78152000-7 Trykking av reisebilletter

78153000-4 Trykking av billetter med magnetstripe

78160000-6 Trykking av almanakker

78170000-9 Trykking av kjøreplaner

78190000-5 Trykking av plakater

90200000-9 Rengjørings- og renovasjonstjenester i by- eller landområder samt tilhørende tjenester

90250000-4 Desinfisering og utrydding i by- eller landområder

91000000-4 Tjenesteytelser fra organisasjoner og foreninger

91100000-5 Tjenester utført av foretaks-, yrkes- og spesialistorganisasjoner

91110000-8 Tjenester utført av foretaksorganisasjoner

91120000-1 Tjenester utført av yrkesorganisasjoner
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91130000-4 Tjenester utført av spesialistorganisasjoner

91300000-7 Diverse medlemsorganisasjonstjenester

91320000-3 Tjenester utført av politiske organisasjoner

91330000-6 Tjenester utført av sosiale medlemskapsorganisasjoner

92622000-7 Organisering av sportsbegivenheter

99000000-0 Tjenester utført av internasjonale organisasjoner og organer

99100000-1 Tjenester særskilt knyttet til internasjonale organisasjoner og organer

E084-5 Pulverised

H009-7 Datastyrt

K002-9 for menn

K003-6 for kvinner

K004-3 til vinterbruk

K005-0 til sommerbruk

M056-6 Farmasøytiske spesialpreparater

N027-1 Galvanisert

P031-6 Sterilisert

Y020-9 Modernisering

II.B — TABELL OVER NYE OG REVIDERTE CPV-KODER OG TILSVARENDE EKSISTERENDE 
BESKRIVELSE

CPV-kode som i 
vedlegg I til denne 

forordning
Uendret beskrivelse

CPV-kode som 
i vedlegg I til 

forordning (EF) 
nr. 2195/2002

11310000-6 Bituminøs skifer eller oljeskifer 11300000-3

14212110-4 Småstein 14212120-7

14212120-7 Grus 14212110-4

18110000-3 Yrkesklær 18112000-7

18111000-0 Sykehusklær 18112100-8

18112000-7 Militære klær 18112200-9

18113000-4 Klær til bruk i industrien 18122000-0

18114000-1 Overtrekksdrakter 18112500-2

18115000-8 Uniformer 18112600-3

18115100-9 Brannuniformer 18112610-6

18115200-0 Politiuniformer 18112620-9

18115300-1 Militæruniformer 18112630-2

18231000-7 Kjoler 18231700-4

18232000-4 Skjørt 18231800-5

18233000-1 Shorts/kortbukser 18112300-0

18234000-8 Bukser 18112400-1

18313000-6 Dametruser 18313200-8

18314000-3 Badekåper 18313500-1

18322500-7 Nattkjoler 18313300-9

23111200-0 Blyfri bensin 23112100-6

23112100-6 White spirit 23131000-4

23121000-1 Gassoljer 23150000-3

23121100-2 Dieselolje 23152000-7

23121200-3 Dieseldrivstoff 23151000-0
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CPV-kode som i 
vedlegg I til denne 

forordning
Uendret beskrivelse

CPV-kode som 
i vedlegg I til 

forordning (EF) 
nr. 2195/2002

23122000-8 Brenselsoljer 23134000-5

23122100-9 Fyringsolje 23134100-6

23123650-6 Bremsevæsker 23135320-1

24415100-7 Insulin 24413100-3

24416000-3 Vitaminer 24414000-9

24416100-4 Provitaminer 24414100-0

24431110-8 Salisylsyrer 24415210-1

24441400-1 Svangerskapsforebyggende midler 24416300-6

24441410-4 Orale svangerskapsforebyggende midler 24416310-9

24441420-7 Kjemiske svangerskapsforebyggende midler 24416320-2

24451510-8 Antiserum 24411100-9

24451600-6 Vaksiner 24412000-5

24451660-4 Influensavaksiner 24412130-5

24451670-7 Poliovaksiner 24412140-8

24451690-3 Vaksiner til veterinær bruk 24412700-2

24492000-9 Medisinske løsninger 24417000-0

24492100-0 Infusjonsløsninger 24417100-1

24492200-1 Parenterale næringsprodukter 24417200-2

24492210-4 Parenterale næringsløsninger 24417210-5

24492300-2 Enterale næringsmidler 24417300-3

24492400-3 Perfusjonsløsninger 24417400-4

24492500-4 Injeksjonsløsninger 24417600-6

24492510-7 Intravenøse væsker 24417610-9

24492600-5 Galeniske løsninger 24417700-7

24492700-6 Glukoseløsninger 24417800-8

24492800-7 Dialyseløsninger 24417500-5

24493100-7 Toksiner 24419100-5

24493200-8 Nikotinerstatninger 24419300-7

24496100-8 Reagenser til blodtypebestemmelse 24421110-5

24496200-9 Reagenser til blodprøver 24421120-8

24496300-0 Kjemiske reagenser 24421130-1

24496400-1 Isotopreagenser 24421150-7

24496500-2 Laboratoriereagenser 24421160-0

24496600-3 Reagenser til elektroforese 24421170-3

24496700-4 Urologiske reagenser 24421180-6

24496800-5 Kontrastmidler til røntgenundersøkelse 24421190-9

24497000-4 Medisinske preparater, unntatt forbruksvarer til tannpleie 24421200-3

24497100-5 Tarmskyllingsmidler (klystér) 24421210-6

24497110-8 Beinoppbygningssement 24421220-9

24498000-1 Kliniske produkter 24430000-7

24498100-2 Mikrobiologiske kulturer 24431000-4

24498200-3 Kjertler og kjertelekstrakter 24432000-1

24498300-4 Pektinsubstanser 24433000-8

28811210-5 Boresement 28853000-6

28850000-5 Rørmaterialer til oljeindustrien 28852000-9



22.2.2007 Nr. 9/289EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode som i 
vedlegg I til denne 
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CPV-kode som 
i vedlegg I til 
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29112100-8 Vanndampturbiner 29112110-1

29113100-5 Deler til vanndampturbiner 29113140-7

29523000-1 Maskiner til bygge- og anleggsarbeid 29836000-8

29523100-2 Maskiner til bygge- og anleggsvirksomhet 29523000-1

29523110-5 Rambukker 29523100-2

29523120-8 Maskiner til veilegging 29523200-3

29523121-5 Kutthøvler 29523210-6

29523122-2 Fresere 29523220-9

29523123-9 Maskiner til brolegging 29523230-2

29523124-6 Veitromler 29523240-5

29523125-3 Mekaniske tromler 29523241-2

29523130-1 Snøploger og snøfresere 29523300-4

29523131-8 Snøploger 29523310-7

29523132-5 Snøfresere 29523320-0

29523140-4 Påleoppdragere 29523400-5

29523150-7 Komprimeringsmaskiner 29523500-6

29523160-0 Kabelleggingsmaskiner 29523600-7

29526128-5 Hevesystemer til boreplattformer 28851000-2

29836000-8 Industrielt utstyr 29836300-1

29836100-9 Kompressorutstyr 29836310-4

29836200-0 Kjøleutstyr 29836320-7

29836300-1 Multifunksjonsutstyr 29836330-0

29838000-2 Hydrauliske installasjoner 29836200-0

29838100-3 Hydraulisk utstyr 29836210-3

29839000-9 Utstyrssett 29836100-9

31524210-0 Veggbelysning 31524200-7

33112300-1 Ultralydskannere 33113200-7

33112310-4 Fargedoppler 33261210-2

33112320-7 Dopplerutstyr 33261250-4

33112340-3 Ekkokardiografer 33112400-2

33113000-5 Utstyr til bildedannelse ved magnetisk resonans 33261280-3

33453110-3 Blitzpærer til fotografering 31525000-2

33453111-0 Blitzterninger til fotografering 31525100-3

61513000-4 Tjenester utført av miljøskip 61521000-3

61514000-1 Løftekraftfartøytjenester 61522000-0

61515000-8 Tjenester utført av beredskapsskip 61523000-7

61516000-5 Tjenester utført av offshore-forsyningsskip 61524000-4

74231124-2 Ingeniørarbeid i forbindelse med lufthavner 74231124-6

74264000-7 Byggeteknisk ledelse 74142300-9

74264100-8 Byggeteknisk prosjektledelse 74142310-2

90260000-7 Rengjøring av strender 74734000-3
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II.C — TABELL OVER UTGÅTTE CPV-KODER I VEDLEGG I TIL FORORDNING (EF) NR. 2195/2002

CPV-kode Beskrivelse

11110000-4 Råolje og oljeprodukter

11111000-1 Olje

11111100-2 Råolje

11112000-8 Oljeprodukter

18111300-3 Jakker og blazere til menn

18112100-8 Sykehusklær

18112200-9 Militære klær

18112300-0 Shorts/kortbukser

18112400-1 Bukser

18112500-2 Overtrekksdrakter

18112600-3 Uniformer

18112610-6 Brannuniformer

18112620-9 Politiuniformer

18112630-2 Militæruniformer

18120000-6 Arbeidsklær til kvinner

18121000-3 Yrkesklær til kvinner

18121100-4 Jakker og blazere til kvinner

18121200-5 Uniformer til kvinner

18122000-0 Klær til bruk i industrien

18122100-1 Shorts/kortbukser til kvinner

18122200-2 Bukser til kvinner

18122300-3 Overaller

18134200-9 Vinteruniformer

18134300-0 Sommeruniformer

18231700-4 Kjoler

18231800-5 Skjørt

18232100-5 Drakter til kvinner

18232200-6 Ensembler til kvinner

18313100-7 Nattøy til kvinner

18313200-8 Dametruser

18313300-9 Nattkjoler

18313400-0 Underskjørt

18313500-1 Badekåper

18321100-6 Skjorter til kvinner

23111210-3 Jetdrivstoff av parafin

23112200-7 Superbensin

23113000-2 Petroleum

23131000-4 White spirit

23134000-5 Brenselsoljer

23134100-6 Fyringsolje

23135000-2 Smøreoljer av petroleum

23135100-3 Smøreoljer

23135200-4 Smøremidler

23135300-5 Oljeprodukter av tungolje

23135310-8 El-isolerende oljer

23135320-1 Bremsevæsker
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23150000-3 Gassoljer

23151000-0 Dieseldrivstoff

23152000-7 Dieselolje

24411100-9 Antiserum

24411200-0 Immunglobulin

24411300-1 Gammaglobulin

24412100-6 Vaksiner for mennesker

24412110-9 Tyfusvaksine

24412120-2 Hepatitt B-vaksine

24412130-5 Influensavaksiner

24412140-8 Poliovaksiner

24412150-1 Tuberkulin

24412700-2 Vaksiner til veterinær bruk

24413100-3 Insulin

24413200-4 Steroider

24414100-0 Provitaminer

24415110-0 Laktoner

24415200-8 Medisinske kjemikalier

24415210-1 Salisylsyrer

24416110-7 Antibiotika

24416111-4 Penicillin

24416120-0 Sulfonamider

24416200-5 Farmasøytiske preparater

24416300-6 Svangerskapsforebyggende midler

24416310-9 Orale svangerskapsforebyggende midler

24416320-2 Kjemiske svangerskapsforebyggende midler

24417100-1 Infusjonsløsninger

24417200-2 Parenterale næringsprodukter

24417210-5 Parenterale næringsløsninger

24417300-3 Enterale næringsmidler

24417400-4 Perfusjonsløsninger

24417500-5 Dialyseløsninger

24417600-6 Injeksjonsløsninger

24417610-9 Intravenøse væsker

24417700-7 Galeniske løsninger

24417800-8 Glukoseløsninger

24418000-7 Farmasøytiske spesialprodukter

24419000-4 Diverse farmasøytiske produkter

24419100-5 Toksiner

24419200-6 Antiseptiske midler (bakteriedrepende midler)

24419300-7 Nikotinerstatninger

24421110-5 Reagenser til blodtypebestemmelse

24421120-8 Reagenser til blodprøver

24421130-1 Kjemiske reagenser

24421140-4 Diagnosereagenser

24421150-7 Isotopreagenser

24421160-0 Laboratoriereagenser

24421170-3 Reagenser til elektroforese
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24421180-6 Urologiske reagenser

24421190-9 Kontrastmidler til røntgenundersøkelse

24421210-6 Tarmskyllingsmidler (klystér)

24421220-9 Beinoppbygningssement

24433000-8 Pektinsubstanser

25122330-4 Kondomer

28512940-5 Søppelbøtter av metall

28851000-2 Hevesystemer til boreplattformer

28852000-9 Rørmaterialer til oljeindustrien

28853000-6 Boresement

29112110-1 Vanndampturbiner

29113140-7 Deler til vanndampturbiner

29523200-3 Maskiner til veilegging

29523210-6 Kutthøvler

29523220-9 Fresere

29523230-2 Maskiner til brolegging

29523240-5 Veitromler

29523241-2 Mekaniske tromler

29523300-4 Snøploger og snøfresere

29523310-7 Snøploger

29523320-0 Snøfresere

29523400-5 Påleoppdragere

29523500-6 Komprimeringsmaskiner

29523600-7 Kabelleggingsmaskiner

29836210-3 Hydraulisk utstyr

29836310-4 Kompressorutstyr

29836320-7 Kjøleutstyr

29836330-0 Multifunksjonsutstyr

31525000-2 Blitzpærer til fotografering

31525100-3 Blitzterninger til fotografering

33111630-6 Røntgenskannere

33112400-2 Ekkokardiografer

33113200-7 Ultralydskannere

33184310-9 Hjerteklaffer

33261210-2 Fargedoppler

33261220-5 CT-skanner

33261230-8 CAT-skanner

33261250-4 Dopplerutstyr

33261260-7 Bildeutstyr

33261270-0 NMR-skanner (Nuclear Magnetic Resonance)

33261280-3 Utstyr til bildedannelse ved magnetisk resonans

36122400-6 Montre

45215211-9 Aldershjem

45221116-8 Underføring

45221212-1 Underganger

60122210-4 (1) Postutbringing(1)

60122220-7 (1) Pakkeutbringing(1)

61520000-6 Utleie av skip med mannskap
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61521000-3 Tjenester utført av miljøskip

61522000-0 Løftekraftfartøytjenester

61523000-7 Tjenester utført av beredskapsskip

61524000-4 Tjenester utført av offshore-forsyningsskip

70311100-5 Leie eller leasing av eiendom til boligformål

70311200-6 Leie eller leasing av eiendom til annet enn boligformål

74142300-9 Byggeteknisk ledelse

74142310-2 Byggeteknisk prosjektledelse

74231124-6 Ingeniørarbeid i forbindelse med lufthavner

74734000-3 Rengjøring av strender

II.D — TABELL OVER UTGÅTTE BESKRIVELSER I VEDLEGG I TIL FORORDNING (EF)  
NR. 2195/2002

CPV-kode Beskrivelse

02181000-6 Stolper

05122000-6 Torskefisk, fersk eller kjølt

11000000-0 Råolje, naturgass, olje og tilknyttede produkter

11100000-1 Råolje

11110000-4 Råolje og oljeprodukter

11111000-1 Olje

11111100-2 Råolje

11112000-8 Oljeprodukter

14300000-4 Kjemiske mineraler og gjødselsmineraler

14310000-7 Gjødselsmineraler

15511100-4 Pasteurisert melk

15511200-5 Sterilisert melk

15881000-7 Homogeniserte næringsmidler

17263200-5 Metallisert garn

18100000-0 Arbeidsklær

18110000-3 Arbeidsklær til menn

18111000-0 Arbeidsklær til bruk i industrien

18111300-3 Jakker og blazere til menn

18120000-6 Arbeidsklær til kvinner

18121000-3 Yrkesklær til kvinner

18121100-4 Jakker og blazere til kvinner

18121200-5 Uniformer til kvinner

18122100-1 Shorts/kortbukser til kvinner

18122200-2 Bukser til kvinner

18122300-3 Overaller

18134200-9 Vinteruniformer

18134300-0 Sommeruniformer

18222100-2 Dresser til menn

18231000-7 Kjoler og skjørt

18232000-4 Drakter og ensembler til kvinner

18232100-5 Drakter til kvinner

18232200-6 Ensembler til kvinner
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CPV-kode Beskrivelse

18313000-6 Undertøy til kvinner

18313100-7 Nattøy til kvinner

18313400-0 Underskjørt

18321100-6 Skjorter til kvinner

19140000-9 Lær av andre dyr, kunstlær og annet lær

21222220-3 Steriliseringsposer eller -innpakninger av papir

22817000-0 Dagbøker eller personlige planleggingskalendrer

23110000-1 Bensin og flybensin

23111000-8 Flybensin

23111200-0 Drivstoff av parafin

23111210-3 Jetdrivstoff av parafin

23112000-5 Bensin

23112200-7 Superbensin

23113000-2 Petroleum

23135000-2 Smøreoljer av petroleum

23135100-3 Smøreoljer

23135200-4 Smøremidler

23135300-5 Oljeprodukter av tungolje

23135310-8 El-isolerende oljer

24150000-0 Gjødselstoffer og nitrogenforbindelser

24151000-7 Nitrogenholdige gjødselstoffer

24152000-4 Fosforholdige gjødselstoffer

24152100-5 Mineralske fosforholdige gjødselstoffer

24152200-6 Kjemiske fosforholdige gjødselstoffer

24154000-8 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel

24158000-6 Diverse gjødsel

24400000-8 Farmasøytiske og medisinske kjemikalieprodukter

24410000-1 Farmasøytiske preparater

24411000-8 Serum

24411200-0 Immunglobulin

24411300-1 Gammaglobulin

24412100-6 Vaksiner for mennesker

24412110-9 Tyfusvaksine

24412120-2 Hepatitt B-vaksine

24412150-1 Tuberkulin

24413000-2 Hormoner

24413200-4 Steroider

24415000-6 Farmasøytiske og medisinske kjemikalier

24415100-7 Farmasøytiske kjemikalier

24415110-0 Laktoner

24415200-8 Medisinske kjemikalier

24416000-3 Legemidler

24416100-4 Medisiner

24416110-7 Antibiotika

24416111-4 Penicillin

24416120-0 Sulfonamider

24416200-5 Farmasøytiske preparater

24418000-7 Farmasøytiske spesialprodukter
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CPV-kode Beskrivelse

24419000-4 Diverse farmasøytiske produkter

24419200-6 Antiseptiske midler (bakteriedrepende midler)

24420000-4 Farmasøytiske forbruksvarer

24421000-1 Medisinske forbruksvarer av kjemisk art, unntatt forbruksvarer til tannpleie

24421100-2 Reagenser (reagerende stoffer)

24421140-4 Diagnosereagenser

24511100-0 Preparater til parfymering eller deodorisering av rom

24660000-8 Særlige kjemiske preparater

25120000-8 Ikke-vulkaniserte og vulkaniserte gummiprodukter

25121000-5 Ikke-vulkaniserte gummiprodukter

25122000-2 Vulkaniserte gummiprodukter

25122100-3 Rør, ledninger og slanger av vulkanisert gummi

25122200-4 Transportbånd, drivreimer, reimer av vulkanisert gummi

25122300-5 Hygieniske eller farmasøytiske produkter av vulkanisert gummi

25122330-4 Kondomer

25122400-6 Gulvleggingsmaterialer og matter av vulkanisert gummi

25122410-9 Gulvleggingsmaterialer av vulkanisert gummi

25122420-2 Matter av vulkanisert gummi

25122500-7 Vulkanisert gummi i forskjellige former

25130000-1 Gummibelagte tekstilstoffer

25132000-5 Gummibelagt tekstilteip

28111100-4 Mobile brakker

28512940-5 Søppelbøtter av metall

28850000-5 Brønnhoder

29112100-8 Dampturbiner

29113100-5 Deler til dampturbiner

29242473-3 Trykkvannsrenseapparater

29314100-4 Kunstgjødselspredere

29450000-8 Pneumatiske eller motordrevne håndverktøy

29610000-8 Motordrevne tanks og pansrede stridskjøretøyer

29611000-5 Motordrevne tanks

29611100-6 Deler til motordrevne tanks

30191200-6 Utstyr til undervisningsbruk

33110000-4 Bildedannelse

33111630-6 Røntgenskannere

33112000-8 Ekkografi

33112300-1 Ekkoencefalograf

33113000-5 Skanner til medisinsk bruk

33155100-2 Utstyr til fysioterapi

33184310-9 Hjerteklaffer

33191000-5 Utstyr til sterilisasjon, desinfeksjon og hygiene

33191100-6 Steriliseringsapparat

33192130-2 Stillbare senger med motor

33193121-3 Motoriserte rullestoler

33261220-5 CT-skanner

33261230-8 CAT-skanner

33261260-7 Bildeutstyr
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CPV-kode Beskrivelse

33261270-0 NMR-skanner (Nuclear Magnetic Resonance)

33420000-0 Polariserende materialer

34441000-0 Sykler uten motor

35121000-8 Spesialbåter

36122400-6 Montre

36315100-3 Synthesizere

45111230-9 Grunnstabiliseringsarbeid

45215211-9 Aldershjem

45215300-0 Krematorium

45221114-4 Jernbro

45221115-1 Stålbro

45221116-8 Underføring

45221212-1 Underganger

45231210-0 Oljerørledning

45231220-3 Gassrørledning

45232153-9 Vanntårn

45232400-6 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakk

45232410-9 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakksystem

45232420-2 Kloakkanlegg

45232430-5 Behandlingsanlegg for vann

45234220-4 Skiheiser

45234230-7 Stolheiser

45243110-6 Arbeid i forbindelse med stabilisering av klipper

45248300-0 Flytedokker

45251111-2 Atomreaktor

45251150-7 Kjøletårn

45253100-6 Avsaltingsanlegg

45253200-7 Avsvovlingsanlegg

45253600-1 Avioniseringsanlegg

45255100-0 Produksjonsplattformer

45262370-5 Betongbekledningsarbeid

45315700-5 Installasjonsarbeid til fordelingsstasjon

45442300-0 Utføring av overflatebeskyttelsesarbeid

50232110-4 Drift av offentlig belysning

50721000-5 Drift av varmeinstallasjoner

60112100-7 (1) Offentlig transport med sporvogn/trikk(1)

60112200-8 (1) Offentlig transport med buss(1)

60112300-9 (1) Offentlig transport med rutebil/turvogn(1)

60113100-4 (1) Skolebusskjøring(1)

60115000-7 (1) Persontransport med bil(1)

60115100-8 (1) Drosjekjøring(1)

60116200-6 (1) Busstransport til omvisning av turister(1)

60116300-7 (1) Passasjertransport med kjøretøyer trukket av dyr(1)

60117000-1 (1) Utleie av kjøretøyer til persontransport, med fører(1)

60117100-2 (1) Utleie av personbiler med fører(1)

60117200-3 (1) Utleie av busser og turvogner med fører(1)

60120000-5 (1) Landtransport av gods(1)

60121400-6 Containertransport med jernbane



22.2.2007 Nr. 9/297EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

60122000-9 (1) Godstransport på vei(1)

60122100-0 (1) Godstransport med spesialkjøretøyer på vei(1)

60122110-3 (1) Transport med kjølevogner(1)

60122120-6 (1) Transport med tankvogner(1)

60122130-9 (1) Transport med kjøretøyer tilpasset bulkgods(1)

60122140-2 (1) Transport med kjøretøyer til containertransport(1)

60122150-5 (1) Transport med flyttebiler(1)

60122160-8 (1) Sikkerhetstransport(1)

60122161-5 (1) Panserbiltjenester(1)

60122170-1 (1) Medisinsk transport(1)

60122200-1 (1) Postkjøring(1)

60122210-4 (1) Postutbringing(1)

60122220-7 (1) Pakkeutbringing(1)

60122230-0 (1) Pakkeutbringing(1)

60123000-6 (1) Spesialtransport(1)

60123100-7 (1) Transport av kull(1)

60123200-8 (1) Transport av olje(1)

60123300-9 (1) Transport av drivstoffer(1)

60123400-0 (1) Transport av gasser(1)

60123500-1 (1) Transport av væsker(1)

60123600-2 (1) Transport av våpen og ammunisjon(1)

60123700-3 (1) Transport med lastevogntog(1)

60129000-8 (1) Utleie av varetransportkjøretøyer med fører(1)

60129100-9 (1) Utleie av lastebil med fører(1)

60129200-0 (1) Utleie av industrielle kjøretøyer med fører(1)

60129300-1 (1) Utleie av varebil med fører(1)

61512000-7 Utleie av ikke-sjøgående fartøyer med mannskap

61520000-6 Utleie av skip med mannskap

62100000-3 (1) Ruteflyging(1)

62110000-6 (1) Persontransport med fly(1)

62120000-9 (1) Godstransport med fly(1)

62121000-6 (1) Postbefordring med fly(1)

62122000-3 (1) Transport av containergods med fly(1)

62200000-4 (1) Ikke-rutemessig luftfartsvirksomhet(1)

62220000-0 (1) Ikke-rutemessig godstransport med fly(1)

62221000-7 (1) Ikke-rutemessig posttransport med fly(1)

63511000-4 Organisering av pakkereiser

64122000-7 Internposttjenester

64228000-0 (2) Fjernsyns- og radiooverføringstjenester(2)

64228100-1 (2) Fjernsynsoverføringstjenester(2)

64228200-2 (2) Radiooverføringstjenester(2)

66338000-8 Kreditt- og kausjonsforsikring

70311100-5 Leie eller leasing av eiendom til boligformål

70311200-6 Leie eller leasing av eiendom til annet enn boligformål

74142100-7 Prosjektledelse

74142110-0 Prosjekttilsyn

74142120-3 Prosjektutforming
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CPV-kode Beskrivelse

74223000-8 Arkitektkonkurranser

74730000-5 Spesialrengjøring

74811300-0 Spesialoppgaver innenfor fotografering

74860000-5 Organisering av utstillinger, messer og kongresser

74861000-2 Organisering av seminarer

74876000-0 Foretaksorganisasjonstjenester

78110000-1 Trykking av bøker

78111000-8 Trykking av adressebøker

78112000-5 Trykking av øvelseshefter

78113000-2 Trykking av dagbøker

78113100-3 Trykking av planleggingskalendrer

78114000-9 Trykking av notatbøker

78114100-0 Trykking av hefter

78114200-1 Trykking av notatblokker

78114300-2 Trykking av brevblokker

78114400-3 Trykking av skriveunderlag

78115000-6 Trykking av salgsmateriale

78115100-7 Trykking av varekataloger

78116000-3 Trykking av protokoller

78117000-0 Trykking av regnskapsbøker

78118000-7 Trykking av ordrebøker

78119000-4 Trykking av kvitteringsblokker

78120000-4 Trykking av skrivemateriell

78121000-1 Trykking av konvolutter

78122000-8 Trykking av brevpapir

78122100-9 Trykking av skjemaer med karbonpapirmellomlegg

78123000-5 Trykking av album til prøver og samlinger

78124000-2 Trykking av permer, foldere og mapper

78125000-9 Trykking av visittkort

78130000-7 Trykking av verdipapirer

78131000-4 Trykking av tillatelser

78132000-1 Trykking av pengesedler

78133000-8 Trykking av aksjebrev

78134000-5 Trykking av sjekkblanketter

78135000-2 Trykking av frimerker

78135100-3 Trykking av preget papir

78136000-9 Trykking av lunsjkuponger

78140000-0 Trykking av blanketter

78141000-7 Trykking av blanketter med gjennomslag

78142000-4 Trykking av blanketter med listepapir

78150000-3 Trykking av billetter

78151000-0 Trykking av adgangsbilletter

78152000-7 Trykking av reisebilletter

78153000-4 Trykking av billetter med magnetstripe

78160000-6 Trykking av almanakker

78170000-9 Trykking av kjøreplaner

90200000-9 Virksomhet i forbindelse med hygiene og tilsvarende tjenester



22.2.2007 Nr. 9/299EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CPV-kode Beskrivelse

90250000-4 Tjenester i tilknytning til byrenhold

91000000-4 Tjenesteytelser fra organisasjoner og foreninger

91100000-5 Tjenester utført av foretaks-, yrkes- og spesialistorganisasjoner

91110000-8 Tjenester utført av foretaksorganisasjoner

91120000-1 Tjenester utført av yrkesorganisasjoner

91130000-4 Tjenester utført av spesialistorganisasjoner

91300000-7 Diverse medlemsorganisasjonstjenester

91320000-3 Tjenester utført av politiske organisasjoner

91330000-6 Tjenester utført av sosiale medlemskapsorganisasjoner

92622000-7 Organisering av sportsbegivenheter

99000000-0 Tjenester utført av internasjonale organisasjoner og organer

99100000-1 Tjenester særskilt knyttet til internasjonale organisasjoner og organer

E084-5 Pulverisert

H009-7 Datastyrt

N027-1 Galvanisert

P031-6 Sterilisert

Y020-9 Modernisering
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VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL MELLOM CPV OG CPC PROV.

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

1 Vedlikehold og reparasjon
6112, 6122, 633, 886

61120, 61220, 
88670, 88680

50100000-6 Reparasjon, vedlikehold og tjenester tilknyttet 
kjøretøyer og tilhørende utstyr

61120, 61220, 
88670, 88680

50110000-9 Reparasjon og vedlikeholdstjenester på 
motorvogner og tilhørende utstyr

61120 50111000-6 Forvaltning av bilpark, reparasjon og 
vedlikeholdstjenester

61120 50111100-7 Forvaltning av vognpark

61120 50111110-0 Støttetjenester til vognpark

61120 50112000-3 Reparasjons- og vedlikeholdstjenester for biler

61120 50112100-4 Reparasjon av biler

61120 50112110-7 Reparasjon av karosseri

61120 50112111-4 Tjenesteytelser i forbindelse med platearbeid

61120 50112120-0 Utskifting av frontruter

61120 50112200-5 Vedlikehold av biler

61120 50112300-6 Bilvask og tilsvarende tjenesteytelser

88680 50113000-0 Reparasjon og vedlikehold av busser

88680 50113100-1 Reparasjon av busser

88680 50113200-2 Vedlikehold av busser

88670 50114000-7 Reparasjon og vedlikehold av lastebiler

88670 50114100-8 Reparasjon av lastebiler

88670 50114200-9 Vedlikehold av lastebiler

61220 50115000-4 Reparasjon og vedlikehold av motorsykler

61220 50115100-5 Reparasjon av motorsykler

61220 50115200-6 Vedlikehold av motorsykler

61120, 61220 50116000-1 Vedlikehold og reparasjon av spesielle deler til 
kjøretøyer

61120, 61220 50116100-2 Reparasjon av elektrisk system

61120, 61220 50116200-3 Reparasjon og vedlikehold av kjøretøybremser 
og bremsedeler

61120, 61220 50116300-4 Reparasjon og vedlikehold av girkasser til 
kjøretøyer

61120, 61220 50116400-5 Reparasjon og vedlikehold av overførings-
systemer til kjøretøyer
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Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

61120, 61220 50116500-6 Reparasjon av dekk, herunder montering og 
avbalansering

61120 50116600-7 Reparasjon og vedlikehold av startmotorer

61120, 61220 50117000-8 Ombygging og istandsettelse av kjøretøyer

61120 50117100-9 Ombygging av motorvogner

61120 50117200-0 Ombygging av ambulanser

61120, 61220 50117300-1 Istandsettelse av kjøretøyer

61120 50118000-5 Bergingstjenester for kjøretøyer

61120 50118100-6 Bergingstjenester for biler

61120 50118110-9 Borttauing av kjøretøyer

61120 50118200-7 Bergingstjenester for lastebiler og varebiler

61120 50118300-8 Bergingstjenester for busser

61120 50118400-9 Bergingstjenester for motorvogner

61220 50118500-0 Bergingstjenester for motorsykler

88680 50200000-7 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester 
tilknyttet luftfartøyer, jernbaner, veier og 
sjøfart

88680 50210000-0 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester 
tilknyttet luftfartøyer og annet utstyr

88680 50211000-7 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer

88680 50211100-8 Vedlikehold av luftfartøyer

88680 50211200-9 Reparasjon av luftfartøyer

88680 50211210-2 Reparasjon og vedlikehold av flymotorer

88680 50211211-9 Vedlikehold av flymotorer

88680 50211212-6 Reparasjon av flymotorer

88680 50211300-0 Renovering av luftfartøyer

88680 50211310-3 Renovering av flymotorer

88680 50212000-4 Reparasjon og vedlikehold av helikoptre

88680 50220000-3 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester 
tilknyttet jernbaner og annet utstyr

88680 50221000-0 Reparasjon og vedlikehold av lokomotiver

88680 50221100-1 Reparasjon og vedlikehold av girkasser til 
lokomotiver

88680 50221200-2 Reparasjon og vedlikehold av overførings-
systemer til lokomotiver

88680 50221300-3 Reparasjon og vedlikehold av hjulsett til 
lokomotiver
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Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

88680 50221400-4 Reparasjon og vedlikehold av bremser og deler 
til lokomotiver

88680 50222000-7 Reparasjon og vedlikehold av rullende 
materiell

88680 50222100-8 Reparasjon og vedlikehold av støtdempere

88680 50223000-4 Renovering av lokomotiver

88680 50224000-1 Renovering av rullende materiell

88680 50224100-2 Renovering av seter til rullende materiell

88680 50224200-3 Renovering av personvogner

88680 50225000-8 Vedlikehold av jernbanespor

88680 50230000-6 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester 
tilknyttet veier og annet utstyr

88680 50232000-0 Vedlikehold av veibelysning og trafikklys

88680 50232100-1 Vedlikehold av veibelysning

88680 50232110-4 Drift av offentlig belysning

88680 50232200-2 Vedlikehold av trafikklys

88680 50240000-9 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester 
tilknyttet sjøfart og annet utstyr

88680 50241000-6 Reparasjon og vedlikehold av skip

88680 50241100-7 Reparasjon av skip

88680 50241200-8 Reparasjon av ferger

88680 50242000-3 Ombygging av skip

88680 50244000-7 Renovering av skip eller båter

88680 50245000-4 Modernisering av skip

88680 50246000-1 Vedlikehold av havner

88680 50246100-2 Tørrdokking

88680 50246200-3 Vedlikehold av sjømerker

88680 50246300-4 Reparasjon og vedlikehold av flytende 
konstruksjoner

88680 50246400-5 Reparasjon og vedlikehold av flytende 
plattformer

63309, 84250, 
84500, 88650, 
88660

50300000-8 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende 
tjenester tilknyttet PC-er, kontorutstyr, 
telekommunikasjon og AV-utstyr

88650 50330000-7 Vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr

88650 50331000-4 Reparasjon og vedlikehold av telekommuni-
kasjonslinjer

88650 50332000-1 Vedlikehold av telekommunikasjonsinfra-
struktur
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Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

88650 50333000-8 Vedlikehold av radiokommunikasjonsutstyr

88650 50333100-9 Reparasjon og vedlikehold av radiosendere

88650 50333200-0 Reparasjon og vedlikehold av apparater til 
radiotelefoni

88650 50334000-5 Reparasjon og vedlikehold av utstyr til 
trådtelefoni og trådtelegrafi

88650 50334100-6 Reparasjon og vedlikehold av utstyr til 
trådtelefoni

88650 50334110-9 Vedlikehold av telefonnett

88650 50334120-2 Modernisering av telefonsentraler

88650 50334130-5 Reparasjon og vedlikehold av telefonsentraler

88650 50334140-8 Reparasjon og vedlikehold av telefoner

88650 50334200-7 Reparasjon og vedlikehold av utstyr til 
trådtelegrafi

88650 50334300-8 Reparasjon og vedlikehold av teleksutstyr

88650 50334400-9 Vedlikehold av kommunikasjonssystemer

63309, 88650, 
88660

50340000-0 Reparasjon og vedlikehold av audiovisuelt og 
optisk utstyr

63309, 88650 50341000-7 Reparasjon og vedlikehold av fjernsynsutstyr

88650 50341100-8 Reparasjon og vedlikehold av videotekstutstyr

63309, 88650 50341200-9 Reparasjon og vedlikehold av fjernsynssendere

63309, 88650 50342000-4 Reparasjon og vedlikehold av audioutstyr

63309, 88650 50343000-1 Reparasjon og vedlikehold av videoutstyr

88660 50344000-8 Reparasjon og vedlikehold av optisk utstyr

88660 50344100-9 Reparasjon og vedlikehold av fotografiutstyr

88660 50344200-0 Reparasjon og vedlikehold av kinematografisk 
utstyr

88620, 88660 50400000-9 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk utstyr 
og presisjonsutstyr

88620, 88660 50410000-2 Reparasjon og vedlikehold av måle-, prøvings- 
og kontrollapparater

88660 50411000-9 Reparasjon og vedlikehold av måleapparater

88660 50411100-0 Reparasjon og vedlikehold av vannmålere



Nr. 9/304 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

88660 50411200-1 Reparasjon og vedlikehold av gassmålere

88660 50411300-2 Reparasjon og vedlikehold av el-målere

88660 50411400-3 Reparasjon og vedlikehold av turtellere

88660 50411500-4 Reparasjon og vedlikehold av tidsmålings-
apparater til industriell bruk

88660 50412000-6 Reparasjon og vedlikehold av testapparater

88620, 88660 50413000-3 Reparasjon og vedlikehold av kontrollapparater

88660 50413100-4 Reparasjon og vedlikehold av utstyr til 
gasspåvising

88620 50413200-5 Reparasjon og vedlikehold av brannslokkings-
apparater

88660 50420000-5 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk og 
kirurgisk utstyr

88660 50421000-2 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk utstyr

88660 50421100-3 Reparasjon og vedlikehold av rullestoler

88660 50421200-4 Reparasjon og vedlikehold av røntgenutstyr

88660 50422000-9 Reparasjon og vedlikehold av kirurgisk utstyr

88660 50430000-8 Reparasjon og vedlikehold av presisjonsutstyr

88660 50431000-5 Reparasjon og vedlikehold av armbåndsur

88660 50432000-2 Reparasjon og vedlikehold av klokker

88660 50433000-9 Kalibreringstjenester

88610, 88620, 
88640

50500000-0 Reparasjon og vedlikehold av pumper, ventiler, 
tappekraner, metallbeholdere, anlegg og 
maskiner

88610, 88620 50510000-3 Reparasjon og vedlikehold av pumper, ventiler, 
tappekraner og metallbeholdere

88620 50511000-0 Reparasjon og vedlikehold av pumper

88620 50511100-1 Reparasjon og vedlikehold av væskepumper

88620 50511200-2 Reparasjon og vedlikehold av gasspumper

88620 50512000-7 Reparasjon og vedlikehold av ventiler

88620 50513000-4 Reparasjon og vedlikehold av tappekraner

88610 50514000-1 Reparasjon og vedlikehold av metallbeholdere

88610 50514100-2 Reparasjon og vedlikehold av tanker

88610 50514200-3 Reparasjon og vedlikehold av reservoarer



22.2.2007 Nr.9/305EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

88610 50514300-4 Reparasjon av muffer

88620, 88640 50530000-9 Reparasjon og vedlikehold av maskiner

88620 50531000-6 Reparasjon og vedlikehold av ikke-elektrisk 
maskineri

88620 50531100-7 Vedlikehold av kjeler/varmtvannsbeholdere

88620 50531200-8 Vedlikehold av gassapparater

88620 50531300-9 Reparasjon og vedlikehold av kompressorer

88620 50531400-0 Reparasjon og vedlikehold av kraner

88620 50531500-1 Reparasjon og vedlikehold av løftekraner

88620 50531510-4 Demontering av løftekraner

88640 50532000-3 Reparasjon og vedlikehold av elektriske 
maskiner, apparater og tilhørende utstyr

88640 50532100-4 Reparasjon og vedlikehold av elektriske 
motorer

88640 50532200-5 Reparasjon og vedlikehold av transformatorer

88640 50532300-6 Reparasjon og vedlikehold av generatorer

88640 50532400-7 Reparasjon og vedlikehold av elektrisk 
distribusjonsutstyr

88640 50700000-2 Reparasjon og vedlikehold knyttet til 
bygninger

88640 50710000-5 Vedlikehold av elektriske og mekaniske 
installasjoner i bygninger

88640 50711000-2 Vedlikehold av elektriske installasjoner i 
bygninger

88640 50712000-9 Vedlikehold av mekaniske installasjoner i 
bygninger

88640 50720000-8 Reparasjon og vedlikehold av 
sentralvarmeanlegg

88640 50721000-5 Drift av varmeinstallasjoner

88640 50730000-1 Reparasjon og vedlikehold av kjølegrupper

88640 50740000-4 Reparasjon og vedlikehold av rulletrapper

88640 50750000-7 Vedlikehold av heiser

63301, 63303, 
63304, 63309, 
88610 til 88650

50800000-3 Miscellaneous repair and maintenance services

63303 50810000-6 Reparasjon av smykker

63301 50820000-9 Reparasjon av personlige eiendeler av lær

63301 50821000-6 Reparasjon av støvler

63301 50822000-3 Reparasjon av sko



Nr. 9/306 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG III
SAMMENLIGNINGSTABELL MELLOM CPV OG CPC PROV.

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

63304 50830000-2 Reparasjon av klesplagg og tekstiler

88620 50840000-5 Reparasjon og vedlikehold av våpen og 
våpensystemer

88620 50841000-2 Reparasjon og vedlikehold av våpen

88620 50842000-9 Reparasjon og vedlikehold av våpensystemer

63309 50850000-8 Reparasjon og vedlikehold av møbler

63309 50860000-1 Reparasjon og vedlikehold av 
musikkinstrumenter

88610 50870000-4 Reparasjon og vedlikehold av utstyr til 
lekeplasser

63309, 88610 til 
88650

50880000-7 Reparasjon og vedlikehold av hotell- og 
restaurantutstyr

88610 til 88650 50881000-4 Reparasjon og vedlikehold av hotellutstyr

88610 til 88650 50882000-1 Reparasjon og vedlikehold av restaurantutstyr

88610 til 88650 50883000-8 Reparasjon og vedlikehold av cateringutstyr

63309 50884000-5 Reparasjon og vedlikehold av campingutstyr

61120, 61220, 
88610 til 88680

50900000-4 Installasjonstjenester

61120, 61220, 
88610, 88620, 
88640, 88670, 
88680

50910000-7 Installasjon av elektrisk og mekanisk utstyr

88640 50911000-4 Installasjon av elektrisk utstyr

88640 50911100-5 Installasjon av elektriske motorer, generatorer 
og transformatorer

88640 50911110-8 Installasjon av elektriske motorer

88640 50911120-1 Installasjon av generatorer

88640 50911130-4 Installasjon av transformatorer

88640 50911200-6 Installasjon av elektrisk distribusjons- og 
kontrollutstyr

88640 50911210-9 Installasjon av elektrisk distribusjonsutstyr

88640 50911220-2 Installasjon av elektrisk kontrollutstyr

88620 50912000-1 Installasjon av mekanisk utstyr

88620, 88680 50913000-8 Installasjon av dampgeneratorer, kjeler, turbiner, 
kompressorer, brennere

88620 50913100-9 Installasjon av dampgeneratorer

88620, 88680 50913300-1 Installasjon av turbiner



22.2.2007 Nr.9/307EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

88620, 88680 50913310-4 Installasjon av gassturbiner

88620 50913400-2 Installasjon av kompressorer

88620 50913500-3 Installasjon av brennovner

88620 50913510-6 Installasjon av brennere

88620 50913511-3 Installasjon av avfallsforbrenningsovner

61120, 61220, 
88620, 88670, 
88680

50914000-5 Installasjon av motorer

88620, 88680 50914100-6 Installasjon av bensinmotorer

88620, 88680 50914200-7 Installasjon av dieselmotorer

88680 50914300-8 Installasjon av jernbanemotorer

61120, 61220, 
88670

50914400-9 Installasjon av motorer til kjøretøyer

88680 50914500-0 Installasjon av skipsmotorer

88680 50914600-1 Installasjon av flymotorer

88660 50920000-0 Installasjon av måle-, kontroll-, prøvings- og 
navigasjonsutstyr

88660 50921000-7 Installasjon av måleutstyr

88660 50921100-8 Installasjon av tidsmålingsutstyr

88660 50922000-4 Installasjon av kontrollutstyr

88660 50923000-1 Installasjon av prøvingsutstyr

88660 50924000-8 Installasjon av navigasjonsutstyr

88650 50930000-3 Installasjon av kommunikasjonsutstyr

88650 50931000-0 Installasjon av radio-, fjernsyns-, lyd- og 
videoutstyr

88650 50931100-1 Installasjon av radioutstyr

88650 50931200-2 Installasjon av fjernsynsutstyr

88650 50931300-3 Installasjon av lydutstyr

88650 50931400-4 Installasjon av videoutstyr

88650 50932000-7 Installasjon av radio- og fjernsynssendere

88650 50932100-8 Installasjon av radiosendere

88650 50932200-9 Installasjon av fjernsynssendere

88650 50933000-4 Installasjon av radiotelefoniapparater

88650 50934000-1 Installasjon av trådtelefoniutstyr

88650 50935000-8 Installasjon av trådtelegrafiutstyr



Nr. 9/308 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

88660 50940000-6 Installasjon av medisinsk og kirurgisk utstyr

88660 50941000-3 Installasjon av medisinsk utstyr

88660 50942000-0 Installasjon av kirurgisk utstyr

88660 50943000-7 Installasjon av laboratorieutstyr

88620 50950000-9 Installasjon av maskiner og utstyr

88620 50951000-6 Installasjon av maskiner og utstyr til generelle 
formål

88620 50951100-7 Installasjon av løfte- og håndteringsutstyr, 
unntatt heiser og rulletrapper

88620 50951110-0 Installasjon av løfteutstyr

88620 50951111-7 Installasjon av kraner

88620 50951120-3 Installasjon av håndteringsutstyr

88620 50951130-6 Installasjon av lifter til rengjøring av fasader

88620 50951140-9 Installasjon av spesielle transportsystemer

88620 50951400-0 Installasjon av diverse maskiner til generelle 
formål

88620 50951410-3 Installasjon av maskiner og apparater til 
filtrering eller rensing av væsker

88620 50951411-0 Installasjon av maskiner og apparater til 
filtrering og rensing av vann

88620 50952000-3 Installasjon av landbruks-, hagebruks- og 
skogbruksmaskiner

88620 50952100-4 Installasjon av landbruksmaskiner

88620 50952200-5 Installasjon av skogbruksmaskiner

88620 50953000-0 Installasjon av verktøymaskiner

88620 50954000-7 Installasjon av maskiner og utstyr til spesielle 
formål

88620 50954100-8 Installasjon av maskiner til gruvedrift, 
steinbryting, bygge- og metallindustrien

88620 50954110-1 Installasjon av maskiner til gruvedrift

88620 50954120-4 Installasjon av maskiner til steinbryting

88620 50954130-7 Installasjon av maskiner til byggesektoren

88620 50954140-0 Installasjon av maskiner til metallindustrien

88620 50954200-9 Installasjon av maskiner til matvare-, drikkevare- 
og tobakksframstilling

88620 50954210-2 Installasjon av maskiner til framstilling av 
matvarer

88620 50954220-5 Installasjon av maskiner til framstilling av 
drikkevarer



22.2.2007 Nr.9/309EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

88620 50954230-8 Installasjon av maskiner til framstilling av 
tobakk

88620 50954300-0 Installasjon av maskiner til framstilling av 
tekstiler, bekledning og lærvarer

88620 50954310-3 Installasjon av maskiner til framstilling av 
tekstiler

88620 50954320-6 Installasjon av maskiner til framstilling av 
bekledning

88620 50954330-9 Installasjon av maskiner til framstilling av 
lærvarer

88620 50954340-2 Installasjon av vaskemaskiner, rensemaskiner 
og tørkemaskiner

88620 50954400-1 Installasjon av maskiner til framstilling av papir 
og papp

88620 50954410-4 Installasjon av maskiner til framstilling av 
papir

88620 50954420-7 Installasjon av maskiner til framstilling av 
papp

88620 50955000-4 Installasjon av våpensystemer

88630 50960000-2 Installasjon av datamaskiner og kontorutstyr

88630 50961000-9 Installasjon av datamaskiner og informasjonsb
ehandlingsutstyr

88630 50961100-0 Installasjon av datamaskiner

88630 50961110-3 Installasjon av maskinvare

88630 50961200-1 Installasjon av informasjonsbehandlingsutstyr

88630 50962000-6 Installasjon av kontorutstyr

88610 50980000-8 Installasjon av metallbeholdere

88610 50981000-5 Installasjon av tanker

88610 50982000-2 Installasjon av beholdere

2 Landtransporttjenester(1), herunder tjenester 
utført av pansrede kjøretøyer samt bud-
tjenester, unntatt posttransport
712 (unntatt 71235), 7512, 87304

71211, 71213 60112000-6(1) Offentlig transport(1)

71211, 71213 60112100-7 Offentlig transport med sporvogn/trikk

71211, 71213 60112200-8 Offentlig transport med buss

71211, 71213 60112300-9 Offentlig transport med rutebil/turvogn

71211, 71212, 
71214, 71219, 
71229

60113000-3(1) Transportytelser for et begrenset publikum(1)

71211, 71212, 
71214

60113100-4 Skolebusskjøring



Nr. 9/310 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

71229 60113200-5(1) Fangetransport(1)

71229 60113300-6(1) Offentlig transport(1)

71229 60113310-9(1) Pasientkjøring, ikke-akutt(1)

71229 60113400-7(1) Transport av funksjonshemmede(1)

71229 60113500-8(1) Transport av eldre(1)

71211 til 71219 60114000-0(1) Persontransport i rutekjøring(1)

71221 60115000-7 Persontransport med bil

71221 60115100-8 Drosjekjøring

71219, 71221 til 
71229

60116000-4(1) Landtransporttjenester for spesielle formål(1)

71221 til 71229 60116100-5(1) Persontransport, ikke rutekjøring(1)

71219 60116200-6 Busstransport til omvisning av turister

71224 60116300-7 Passasjertransport med kjøretøyer trukket av 
dyr

71222, 71223 60117000-1 Utleie av kjøretøyer til persontransport, med 
fører

71222 60117100-2 Utleie av personbiler med fører

71223 60117200-3 Utleie av busser og turvogner med fører

71231 til 71239, 
75121, 87304

60122000-9 Godstransport på vei

71231 til 71239, 
75121, 87304

60122100-0 Godstransport med spesialkjøretøyer på vei

71231 60122110-3 Transport med kjølevogner

71231 60122120-6 Transport med tankvogner

71232, 71239 60122130-9 Transport med kjøretøyer tilpasset bulkgods

71233 60122140-2 Transport med kjøretøyer til containertransport

71234 60122150-5 Transport med flyttebiler

87304 60122160-8 Sikkerhetstransport

87304 60122161-5 Panserbiltjenester

71239 60122170-1 Medisinsk transport

71231 til 71234, 
71239

60123000-6 Spesialtransport

71239 60123100-7 Transport av kull

71232 60123200-8 Transport av olje

71232 60123300-9 Transport av drivstoffer

71232 60123400-0 Transport av gasser

71232 60123500-1 Transport av væsker

71239 60123600-2 Transport av våpen og ammunisjon



22.2.2007 Nr.9/311EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

71233 60123700-3 Transport med lastevogntog

71240 60129000-8 Utleie av varetransportkjøretøyer med fører

71240 60129100-9 Utleie av lastebil med fører

71240 60129200-0 Utleie av industrielle kjøretøyer med fører

71240 60129300-1 Utleie av varebil med fører

75121, 75129 64120000-3 Budtjenester

75121 64121000-0 Budtjenester med flere transportmidler

75121 64121100-1 Postutbringing

75121 64121200-2 Pakkeutbringing

75129 64122000-7 Internpost- og budtjenester

3 Person- og godstransport med fly, unntatt 
posttransport
73 (unntatt 7321)

73110, 73220 til 
73290

62100000-3 Ruteflyging

73110 62110000-6 Persontransport med fly

73220 til 73290 62120000-9 Godstransport med fly

73220 62122000-3 Transport av containergods med fly

73120, 73220 til 
73400

62200000-4 Ikke-rutemessig luftfartsvirksomhet

73120 62210000-7 Ikke-rutemessig persontransport med fly

73220 til 73290 62220000-0 Ikke-rutemessig godstransport med fly

73220 62222000-4 Ikke-rutemessig containertransport med fly

73120, 73220 62230000-3 Charterflyging

73400 62240000-6 Utleie av lufttransportutstyr med besetning

73400 62241000-3 Utleie av fly med besetning

73400 62241100-4 Utleie av fly med faste vinger, med besetning

73400 62241200-5 Utleie av helikopter med besetning

73300 62300000-5 Romtransporttjenester

4 Posttransport på vei(1) og med fly
71235, 7321

71235 60122200-1 Postkjøring

71235 60122230-0 Pakketransport

73210 62121000-6 Postbefordring med fly

73210 62221000-7 Ikke-rutemessig posttransport med fly



Nr. 9/312 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

5 Telekommunikasjons-tjenester(2)
752

75211 til 75299 64200000-8(2) Telekommunikasjonstjenester(2)

75211 til 75232 64210000-1(2) Telefon- og dataoverføringstjenester(2)

75211, 75212 64211000-8(2) Offentlige telefontjenester(2)

75213 64212000-5(2) Mobiltelefontjenester(2)

75221 64213000-2(2) Tjenester tilknyttet åpne forretningstelefon-
nett(2)

75222 64214000-9(2) Tjenester tilknyttet lukkede forretningstelefon-
nett(2)

75222 64214100-0(2) Utleie av satellittforbindelser(2)

75299 64214200-1(2) Sentralbordtjenester(2)

75222 64214400-3(2) Utleie av fastlinjer(2)

75211, 75232 64216000-3(2) Elektroniske meldings- og 
informasjonstjenester(2)

75232 64216100-4(2) Elektroniske meldingstjenester(2)

75232 64216110-7(2) Elektroniske datautvekslingstjenester(2)

75232 64216120-0(2) Elektroniske posttjenester(2)

75232 64216130-3(2) Telekstjenester(2)

75232 64216140-6(2) Telegraftjenester(2)

75232 64216200-5(2) Elektroniske informasjonstjenester(2)

75232 64216210-8(2) Verdiøkende informasjonstjenester(2)

75211 Tekst-tv-tjenester(2)

75221 til 75299 64220000-4(2) Telekommunikasjonstjenester, unntatt telefon- 
og dataoverføringstjenester(2)

75250 64221000-1(2) Sammenkoplingstjenester(2)

75221 til 75232, 
75250 til 75299

64222000-8(2) Fjernarbeid(2)

75291 64223000-5(2) Personsøkertjenester(2)

75292 64224000-2(2) Telekonferansetjenester(2)

75299 64225000-9(2) Luft-til-jord-telekommunikasjonstjenester(2)

75231, 75232 64226000-6(2) Telematikktjenester(2)

75260 64227000-3(2) Integrerte telekommunikasjonstjenester(2)

75241, 75242 64228000-0(2)(7) Fjernsyns- og radiooverføringstjenester(2)(7)

75241 64228100-1(2)(7) Fjernsynsoverføringstjenester(2)(7)

75242 64228200-2(2)(7) Radiooverføringstjenester(2)(7)

75231 72318000-7 Dataoverføring

75231, 75232 72530000-9 Datanettverkstjenester



22.2.2007 Nr.9/313EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

75231, 75232 72531000-6 LAN-tjenester, lokalnett

75231, 75232 72532000-3 WAN-tjenester, fjernnett

6 Finansielle tjenester 
a) Forsikringstjenester
b) Bank- og investeringstjenester(3)
unntatt 81, 812, 814

81111 til 81199 66100000-1(3) Finansielle formidlingstjenester, unntatt bank-, 
forsikrings- og pensjonstjenester(3)

81111 til 81114 66110000-4(3) Sentralbanktjenester(3)

81115, 81116, 
81119

66120000-7(3) Innlånstjenester(3)

81131 til 81139 66130000-0(3) Kredittjenester(3)

81120 66140000-3(3) Finansielle leasingtjenester(3)

81199 66200000-2(3) Investeringsbankvirksomhet(3)

81211 til 81299 66300000-3 Forsikrings- og pensjonstjenester, unntatt 
lovpliktig trygdeforsikring

81211 66310000-6 Livsforsikring og individuelle 
pensjonsforsikringer

81211 66311000-3 Livsforsikring

81211 66312000-0 Individuelle pensjonsforsikringer

81212 66320000-9 Kollektive pensjonsforsikringer

81291 til 81299 66330000-2 Forsikringsvirksomhet unntatt livsforsikring

81291 66331000-9 Ulykkes- og sykeforsikring

81291 66331100-0 Ulykkesforsikring

81291 66331200-1 Sykeforsikring

81291 66331210-4 Frivillige sykeforsikringer

81291 66331220-7 Sykeforsikring — privat

81295 66332000-6 Allriskforsikring

81295 66332100-7 Entrepriseforsikring

81299 66333000-3 Rettshjelpsforsikringstjenester

81299 66333100-4 Rettshjelpsforsikringer

81292, 81293 66334000-0 Forsikring i forbindelse med transport

81292 66334100-1 Motorvognsforsikring

81293 66334200-2 Forsikring i forbindelse med sjøtransport, 
lufttransport og andre transporttjenester

81293 66334210-5 Forsikring i forbindelse med jernbaner

81293 66334220-8 Forsikring i forbindelse med fly

81293 66334230-1 Forsikring i forbindelse med skip

81294 66335000-7 Godsforsikringstjenester



Nr. 9/314 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

81292 til 81299 66336000-4 Skade- eller tapsforsikring

81295 66336100-5 Forsikring i forbindelse med brann

81291 til 81299 66336200-6 Tingskadeforsikring

81296, 81299 66336300-7 Værrelatert forsikring og forsikring mot 
økonomisk tap

81299 66336310-0 Værrelatert forsikring

81296 66336320-3 Forsikring mot økonomisk tap

81296 66336321-0 Forsikring mot pengetap

81292, 81293, 
81297

66337000-1 Ansvarsforsikringstjenester

81292 66337100-2 Ansvarsforsikring for motorvogner

81293 66337200-3 Ansvarsforsikring for fly

81293 66337300-4 Ansvarsforsikring for skip

81297 66337400-5 Generelle ansvarsforsikringstjenester

81299 66338000-8 Kreditt- og kausjonsforsikring

81299 66338100-9 Kredittforsikring

81299 66338200-0 Kausjonsforsikring

81299 66338300-1 Forsikring i forbindelse med risikostyring

81296, 81299 66339000-5 Annen forsikringsvirksomhet unntatt 
livsforsikring

81299 66339100-6 Forsikring i forbindelse med olje- eller 
gassplattformer

81299 66339200-7 Forsikring av tekniske anlegg

81299 66339300-8 Hjelpetjenester i forbindelse med forsikring

81299 66339400-9 Ansvarsforsikringstjenester i yrkesvirksomhet

81211, 81292 til 
81299

66400000-4 Gjenforsikringstjenester

81211 66410000-7 Gjenforsikring av livsforsikringer

81291 66420000-0 Gjenforsikring av ulykkes- og sykeforsikringer

81292 til 81299 66430000-3 Andre tjenester knyttet til forsikringsvirksomhet 
unntatt livsforsikringer

81199 67110000-1(3) Tjenester knyttet til investeringsbankvirksom
het(3)

81199 67111000-8(3) Tjenester knyttet til foretakssammenslutninger 
og overtakelse(3)

81199 67112000-5(3) Tjenester knyttet til foretaksfinansiering og 
risikovillig kapital(3)

81199 67113000-2(3) Tjenester knyttet til investeringsbankvirksom
het(3)

81321 til 81329 67120000-4(3) Meglertjenester og tilknyttede tjenester i 
forbindelse med verdipapir- og varehandel(3)

81321 67121000-1(3) Meglertjenester i forbindelse med verd-
ipapirer(3)

81321 67121100-2(3) Pensjonsinvestering(3)

81322 67122000-8(3) Varemegling(3)



22.2.2007 Nr.9/315EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

81322, 81329 67123000-5(3) Behandlings- og clearingtjenester(3)

81191 til 81193, 
81212, 81319

67130000-7(3) Porteføljeforvaltning, forvaltning av aktiva 
(trust services) og depotforvaltning(3)

81212, 81323 67131000-4(3) Porteføljeforvaltning(3)

81212 67131100-5(3) Forvaltning av pensjonsfond(3)

81191 til 81193 67132000-1(3) Forvaltning av aktiva (trust services)(3)

81319 67133000-8(3) Depotforvaltning(3)

81311 til 81319 67140000-0(3) Forvaltning av kapitalmarkeder(3)

81311 67141000-7(3) Tjenester tilknyttet forvaltning av 
kapitalmarkeder(3)

81312 67142000-4(3) Finansmarkedstilsyn(3)

81330 67150000-3(3) Andre tjenesteytelser knyttet til finansiell 
formidling, unntatt forsikringer og 
pensjonsforsikring(3)

81332 67151000-0(3) Finansielle konsulenttjenester(3)

81333 67152000-7(3) Veksling av valuta(3)

81339 67153000-4(3) Tjenester knyttet til behandling og clearing av 
finansielle transaksjoner(3)

81331 67154000-1(3) Meglertjenester i forbindelse med 
verdipapirer(3)

81401 til 81409 67200000-9 Hjelpetjenester til forsikrings- og 
pensjonsfondvirksomhet

81401 67210000-2 Forsikringsmegler- og forsikringsbyråtjenester

81401 67211000-9 Forsikringsmeglertjenester

81401 67212000-6 Forsikringsbyråtjenester

81409 67213000-3 Takseringstjenester i forbindelse med 
forsikringskrav

81403 67220000-5 Havaritakseringstjenester

81403 67230000-8 Skadetakseringstjenester

81404 67240000-1 Forsikringstekniske tjenester

81405 67250000-4 Administrasjon i forbindelse med 
bergingstjenester

81402, 81405, 
81409

67260000-7 Andre tilleggstjenester i forbindelse med 
forsikrings- og pensjonsfond

81402 67261000-4 Konsulenttjenester knyttet til forsikring og 
pensjon

81402 67261100-5 Forsikringskonsulenttjenester

81402 67261200-6 Konsulenttjenester knyttet til pensjonsfond

81405 67262000-1 Forvaltning av pensjonsfond

7 Databehandlingstjenester og tilknyttede 
tjenester
84

63309, 84250, 
84500, 88650, 
88660

50300000-8 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende 
tjenester tilknyttet PC-er, kontorutstyr, 
telekommunikasjon og AV-utstyr



Nr. 9/316 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

84250, 84500 50310000-1 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner

84500 50311000-8 Vedlikehold og reparasjon av kontorregnskaps-
maskiner

84500 50311400-2 Vedlikehold og reparasjon av regne- og 
regnskapsmaskiner

84250, 84500 50312000-5 Vedlikehold og reparasjon av datamaskinutstyr

84500 50312100-6 Vedlikehold og reparasjon av stormaskiner

84500 50312110-9 Vedlikehold av stormaskiner

84500 50312120-2 Reparasjon av stormaskiner

84500 50312200-7 Vedlikehold og reparasjon av minidatamaskiner

84500 50312210-0 Vedlikehold av minidatamaskiner

84500 50312220-3 Reparasjon av minidatamaskiner

84500 50312300-8 Vedlikehold og reparasjon av utstyr til datanett

84500 50312310-1 Vedlikehold av utstyr til datanett

84500 50312320-4 Reparasjon av utstyr til datanett

84500 50312400-9 Vedlikehold og reparasjon av mikrodata-
maskiner

84500 50312410-2 Vedlikehold av mikrodatamaskiner

84500 50312420-5 Reparasjon av mikrodatamaskiner

84250 50312500-0 Vedlikehold og reparasjon av IT-programvare

84250 50312510-3 Vedlikehold av IT-programvare

84250 50312520-6 Reparasjon av IT-programvare

84500 50312600-1 Vedlikehold og reparasjon av IT-utstyr

84500 50312610-4 Vedlikehold av IT-utstyr

84500 50312620-7 Reparasjon av IT-utstyr

84500 50313000-2 Vedlikehold og reparasjon av repromaskiner

84500 50313100-3 Reparasjon av fotokopimaskiner

84500 50313200-4 Vedlikehold av fotokopimaskiner

84500 50314000-9 Reparasjon og vedlikehold av telefaksmaskiner

84500 50315000-6 Reparasjon og vedlikehold av telefonsvarere

84500 50316000-3 Vedlikehold og reparasjon av billettmaskiner

84500 50317000-0 Vedlikehold og reparasjon av billettkontroll-
maskiner



22.2.2007 Nr.9/317EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

84250, 84500 50320000-4 Reparasjon og vedlikehold av PC-er

84500 50321000-1 Reparasjon av PC-er

84500 50322000-8 Vedlikehold av PC-er

84500 50323000-5 Vedlikehold og reparasjon av ytre enheter til 
datamaskiner

84500 50323100-6 Vedlikehold av ytre enheter til datamaskiner

84500 50323200-7 Reparasjon av ytre enheter til datamaskiner

84250, 84500 50324000-2 Støttetjenester til PC-er

84250 50324100-3 Systemvedlikehold

84500 50324200-4 Forebyggende vedlikehold

84100, 84990 72100000-6 Rådgivning vedrørende maskinvare

84100 72110000-9 Rådgivning vedrørende valg av maskinvare

84990 72120000-2 Rådgivning vedrørende reetablering i tilfeller 
av maskinvareødeleggelser

84100 72130000-5 Rådgivning vedrørende planlegging av data-
behandlingsanlegg

84100 72140000-8 Rådgivning vedrørende leveranseprøving av 
maskinvare

84210 til 84250, 
84990

72200000-7 Programmerings- og rådgivningstjenester

84240 72210000-0 Programmering i forbindelse med program-
varepakker

84240 72211000-7 Programmering i forbindelse med systemer og 
brukerprogrammer

84240 72212000-4 Programmering i forbindelse med 
applikasjonsprogrammer

84210 til 84250 72220000-3 Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester

84220 72221000-0 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
forretningsanalyser

84210, 84220 72222000-7 Strategisk gjennomgåelse og planlegging knyttet 
til informasjonssystemer eller -teknologi

84220 72222100-8 Strategisk gjennomgåelse knyttet til 
informasjonssystemer eller -teknologi

84210 72222200-9 Planlegging knyttet til informasjonssystemer 
eller –teknologi

84220 72222300-0 IT-tjenester

84220 72223000-4 Gjennomgåelse av behov for informasjons-
teknologi

84220 til 84240 72224000-1 Konsulentvirksomhet knyttet til prosjektstyring

84240 72224100-2 Planleggingsarbeid knyttet til iverksetting av 
et system

84230 72224200-3 Planlegging av kvalitetssikring av systemer

84230 72225000-8 Vurdering og gjennomgåelse av system-
kvalitetssikring

84240 72226000-5 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
godkjenningsprøve for basisprogrammer



Nr. 9/318 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

84220 72227000-2 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
integrasjon av programvare

84220 72228000-9 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
integrasjon av maskinvare

84230 72230000-6 Utvikling av kundespesifisert programvare

84230 72231000-3 Utvikling av programvare til militær bruk

84230 72232000-0 Utvikling av programvare til 
transaksjonsbehandling og kundetilpasset 
programvare

84210, 84220, 
84240

72240000-9 Systemanalyse og systemprogrammering

84220 72241000-6 Spesifikasjon av kritiske konstruksjonsmål

84240 72242000-3 Konstruksjonsmodellering

84240 72243000-0 Programmeringstjenester

84240 72244000-7 Utvikling av prototyper

84220, 84240 72245000-4 Analyse og programmering av kontraktssystem

84210 72246000-1 Systemrådgivning

84240, 84250 72250000-2 Systemvedlikehold og brukerstøtte

84250 72251000-9 Tjenester knyttet til gjenoppretting av data etter 
ødeleggelser

84250 72252000-6 Edb-arkivering

84250 72253000-3 Help desk og støttetjenester

84250 72253100-4 Help desk-tjenester

84250 72253200-5 Systemstøtte

84240, 84250 72254000-0 Programvareutprøving og -vedlikehold

84240 72254100-1 Systemprøving

84210 til 84250, 
84990

72260000-5 Programvarerelaterte tjenester

84250 72261000-2 Programvarestøtte

84240 72262000-9 Programvareutvikling

84240 72263000-6 Iverksetting av programvare

84990 72264000-3 Reproduksjon av programvare

84240 72265000-0 Konfigurering av programvare

84210 72266000-7 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
programvare

84250 72267000-4 Vedlikehold av programvare

84990 72268000-1 Levering av programvare

84250 til 84310, 
84400, 84990

72300000-8 Datatjenester

84250 til 84310, 
84390, 84990

72310000-1 Databehandling



22.2.2007 Nr.9/319EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

84320, 84330 72311000-8 Tabulering av data

84320 72311100-9 Konvertering av data

84320 72311200-0 Gruppevis databehandling

84330 72311300-1 Tidsdelt databehandling

84310 72312000-5 Datainnlesing

84310 72312100-6 Dataforberedelse

84310 72312200-7 Optisk tegnlesing

84310 72313000-2 Datafangst

84310 72314000-9 Innsamling og bearbeiding av data

84250, 84390 72315000-6 Datanettstyring og støttevirksomhet

84250, 84390 72315100-7 Støtte knyttet til datanett

84390 72315200-8 Forvaltning av datanett

84320 72316000-3 Dataanalyse

84390 72317000-0 Datalagring

84310, 84320 72319000-4 Levering av data

84400 72320000-4 Databasevirksomhet

84400 72321000-1 Verdiøkende tjenester for databaser

84400 72322000-8 Datamaskinrelaterte tjenester

84100 til 84990 72510000-3 Datadriftstjenester

84210 til 84250 72511000-0 Driftstjenester i forbindelse med nett-
verksprogrammer

84990 72512000-7 Dokumenthåndteringstjenester

84100 til 84990 72513000-4 Kontorautomatisering

84990 72514000-1 Drift av dataanlegg

84990 72514100-2 Drift av anlegg og datamaskindrift

84990 72514200-3 Drift av anlegg for datasystemutvikling

84990 72514300-4 Drift av dataanlegg i forbindelse med vedlike-
hold av datasystemer

84100 til 84990 72520000-6 Støtte- og konsulentvirksomhet i forbindelse 
med edb

84100 til 84990 72521000-3 Datamaskin-støttetjenester

84100 til 84990 72521100-4 Teknisk støtte i forbindelse med datamaskiner

84250, 84500 72540000-2 Tjenesteytelser i forbindelse med oppgradering 
av datamaskiner

84250, 84500 72541000-9 Utvidelse av datamaskiner

84250, 84500 72541100-0 Utvidelse av minne

84220, 84990 72550000-5 Datamaskinrevisjon



Nr. 9/320 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

84100, 84240 72560000-8 Prøving av datamaskiner

84250 72570000-1 Sikkerhetskopiering av data

84250 72580000-4 Konvertering av datamaskinkatalog

84100 til 84990 72590000-7 Profesjonell servicevirksomhet i forbindelse 
med edb

84990 72591000-4 Utarbeidelse av serviceavtaler

8 Tjenester innenfor forskning og ut-
vikling(4)
85

85101 til 85109, 
85201 til 85209

73000000-2(4) Forsknings- og utviklingsvirksomhet samt 
tilhørende konsulenttjenester(4)

85101 til 85109, 
85201 til 85209

73100000-3 Forskning og eksperimentell utvikling

85101 til 85109, 
85201 til 85209

73110000-6 Forskning

85101 til 85109, 
85300

73111000-3 Forskningslaboratorietjenester

85102 73112000-0 Havforskningstjenester

85101 til 85109, 
85201 til 85209

73120000-9 Tjenester tilknyttet eksperimentell utvikling

85101 til 85300 73300000-5 Planlegging og utføring av forsknings- og 
utviklingsvirksomhet

9 Regnskapsførings-, revisjons- og bok-
føringstjenester
862

86211 til 86220 74121000-3 Regnskaps- og revisjonstjenester

86212, 86213, 
86219

74121100-4 Regnskapsføring

86219, 86220 74121110-7 Bokføring

86219 74121112-1 Administrasjon av lønninger

86220 74121113-8 Registrering av salg og kjøp

86213 74121120-0 Utarbeidelse av regnskapsoppgjør

86211, 86212 74121200-5 Revisjonsvirksomhet

86211 74121210-8 Finansiell revisjonsvirksomhet

86211 74121220-1 Intern revisjonsvirksomhet

86211 74121230-4 Tjenesteytelser i forbindelse med pliktrevisjon

86211 74121240-7 Revisjon i forbindelse med bedrageri

86212 74121250-0 Tjenesteytelser i forbindelse med bokførings-
revisjon

10 Markedsundersøkelser og opinions-
målinger
864

86401, 86402 74130000-9 Markedsanalyse, offentlig meningsmåling og 
lignende tjenesteytelser

86401 74131000-6 Markedsanalyse



22.2.2007 Nr.9/321EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

86401, 86402 74131100-7 Rundspørringer

86401, 86402 74131110-0 Utforming av undersøkelser

86401, 86402 74131120-3 Utføring av undersøkelser

86401, 86402 74131121-0 Spørreundersøkelser via telefon

86401, 86402 74131130-6 Analyse av undersøkelser

86401 74131200-8 Økonomisk undersøkelse

86401 74131300-9 Testing av markeder

86401 74131400-0 Vurdering av resultater

86401 74131500-1 Gjennomførbarhetsundersøkelse

86401 74131600-2 Sosialforskning

86402 74132000-3 Offentlige meningsmålinger

86401, 86402 74133000-0 Statistiske tjenesteytelser

86401 74423100-1 Kundeundersøkelser

86401 74423110-4 Kundetilfredshetsundersøkelser

11 Bedriftsrådgivning(4)(5) og tilknyttede 
tjenester
865, 866

86509 73200000-4 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
forskning og utvikling

86509 73210000-7 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
forskning

86509 73220000-0 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
utvikling

86501 til 86739 74140000-2 Bedriftsrådgivning, administrativ rådgivning og 
beslektede tjenester

86501 til 86509 74141000-9 Bedriftsrådgivning og administrativ rådgivning

86501, 86509 74141100-0 Vanlig bedriftsrådgivning

86501, 86509 74141110-3 Bedriftsutvikling og rådgivning

86502 74141200-1 Rådgivning i forbindelse med økonomisk 
forvaltning

86503 74141300-2 Rådgivning innenfor markedsføring

86504 74141400-3 Rådgivning innenfor personalforvaltning

86505, 86509 74141500-4 Rådgivning innenfor produksjonsledelse

86505 74141510-7 Rådgivning vedrørende kvalitetssikring

86505, 86509 74141520-0 Konsulentvirksomhet i forbindelse med design

86506 74141600-5 PR-virksomhet

86506 74141610-8 Forvaltning av PR-virksomhet

86506 74141620-1 PR-servicevirksomhet

86509 74141700-6 Sikkerhetsrådgivning

86509 74141800-7 Rådgivning vedrørende innkjøp



Nr. 9/322 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

86509 74141900-8 Rådgivning vedrørende miljøpåvirkning

86601, 86602 74142000-6 Ledelsesrelaterte tjenester

86601 74142100-7 Prosjektledelse, unntatt for anleggsarbeid

86601 74142110-0 Prosjekttilsyn, unntatt for anleggsarbeid

86601 74142120-3 Prosjektutforming, unntatt for anleggsarbeid

86609 74150000-5 Kapitalforvaltning med verdipapirer

86503 74420000-9 Markedsføringstjenester

86503 74421000-6 Direkte markedsføring

86503 74423000-0 Kundetjenester

86503 74423200-2 Kundepleie

86503 74423210-5 Kundelojalitetsplaner

86505 74871000-5 Lagerstyring

86609 93620000-0 Havneadministrasjon

12 Arkitekttjenester: ingeniørtjenester og in-
tegrerte ingeniørtjenester; byplanleggings- 
og landskapsarkitekttjenester; tilknyttet 
vitenskapelig og teknisk konsulentvirk-
somhet, teknisk prøving og analyse
867

86711 til 86739 74200000-1 Arkitekt-, ingeniør- og byggetjenester og 
tilknyttede tekniske rådgivningstjenester

86751 til 86769 74210000-4 Teknisk rådgivning

86711 til 86754 74220000-7 Arkitekttjenester og tilknyttede tjenester

86711 til 86719 74221000-4 Arkitektrådgivning

86711, 86712, 
86714, 86719

74222000-1 Arkitektprosjektering

86711, 86712, 
86714, 86719

74222100-2 Arkitekttjenester i forbindelse med bygninger

86711, 86712, 
86714, 86719

74222200-3 Arkitekttjenester i forbindelse med utendørs 
anlegg

86711, 86712, 
86714, 86719

74222300-4 Arkitekttjenester i forbindelse med utbygging

86711 74223000-8 Organisering av arkitektkonkurranser

86711 til 86741 74224000-5 Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester

86711 til 86739, 
86753, 86754

74225000-2 Arkitekt-, ingeniør- og oppmålingstjenester

86711 til 86719 74225100-3 Arkitekt- og bygningsoppmålingstjenester

86721 til 86739 74230000-0 Ingeniørtjenester

86711 til 86739 74231000-7 Rådgivnings- og ingeniørtjenester samt 
byggetekniske tjenester



22.2.2007 Nr.9/323EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

86721, 86724, 
86731, 86732

74231100-8 Rådgivnings- og ingeniørtjenester i forbindelse 
med bygge- og anleggsarbeid

86721, 86724, 
86731, 86732

74231110-1 Støttetjenester i forbindelse med bygge- og 
anleggsarbeid

86721, 86724, 
86731

74231120-4 Rådgivningstjenester i forbindelse med 
transportsystemer

86721 74231121-1 Rådgivning i forbindelse med hovedveier

86721, 86724, 
86731

74231122-8 Ingeniørarbeid i forbindelse med hovedveier

86721, 86724, 
86731

74231123-5 Ingeniørarbeid i forbindelse med jernbaner

86721, 86724, 
86731

74231124-2 Ingeniørarbeid i forbindelse med lufthavner

86721 74231130-7 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur

86721 til 86729, 
86733, 86739

74231200-9 Rådgivning i forbindelse med bygnings-
konstruksjoner

86721, 86729 74231300-0 Rådgivning i forbindelse med miljøteknikk

86721, 86729 74231310-3 Rådgivning i forbindelse med støybekjempelse

86721, 86729 74231320-6 Rådgivning i forbindelse med lydisolering og 
romakustikk

86721, 86724, 
86729, 86732

74231330-9 Rådgivning i forbindelse med kloakk-
behandling

86721, 86723 til 
86726

74231400-1 Energi og tilhørende tjenester

86721, 86723 til 
86726

74231410-4 El-tjenester

86721, 86725 74231420-7 Energiforvaltning

86721, 86725 74231430-0 ENØK-rådgivning

86721, 86725 74231431-7 Tjenester i forbindelse med varmeisolering av 
bygninger

86711 til 86723, 
86727, 86733

74231500-2 Bygningsteknikk

86711 til 86723, 
86727, 86733

74231510-5 Rådgivning i forbindelse med bygnings-
materialer

86711 til 86723, 
86727, 86733

74231520-8 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
bygging

86711 til 86723, 
86727, 86733

74231521-5 Rådgivning i forbindelse med bygningsteknikk

86722, 86727 74231530-1 Bygningsoppmålingstjenester

86711, 86721 74231540-4 Bygningsinspeksjon

86721 74231600-3 Rådgivning i forbindelse med tele-
kommunikasjon

86712, 86721 til 
86739

74231700-4 Rådgivning i forbindelse med beskyttelse mot 
og kontroll av farer



Nr. 9/324 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

86721 74231710-7 Rådgivning i forbindelse med beskyttelse mot 
og kontroll av brann og eksplosjon

86712, 86721 til 
86739

74231720-0 Helse- og sikkerhetstjenester

86721 74231721-7 Rådgivning i forbindelse med helse og 
sikkerhet

86721 74231800-5 Veiledende og rådgivende ingeniørvirksomhet

86721 74231810-8 Ingeniørtjenester knyttet til kunstig og naturlig 
belysning i bygninger

86721 74231900-6 Tjenester knyttet til sakkyndige vitner

86721 til 86739 74232000-4 Prosjektering

86721, 86723, 
86729

74232100-5 Prosjektering av mekaniske og elektriske 
installasjoner

86721, 86729 74232110-8 Byggeøkonomiske tjenester

86723 74232120-1 Prosjektering av varmesystemer

86721, 86724, 
86731, 86732, 
86739

74232200-6 Prosjektering av anleggsarbeid

86721, 86724, 
86731, 86732, 
86739

74232210-9 Masseberegning i forbindelse med anleggs-
arbeid

86726 74232220-2 Prosjektering av rørledninger

86724 74232230-5 Prosjektering av broer

86724 74232240-8 Prosjektering av demninger

86726 74232250-1 Prosjektering av trafikkinstallasjoner

86723 til 86726 74232300-7 Prosjektering av mekaniske og elektriske 
installasjoner

86723 til 86726 74232310-0 Prosjektering av el-kraftsystemer

86725 74232320-3 Prosjektering av anlegg og fabrikker

86722 til 86739 74232400-8 Masseberegning

86722 74232500-9 Prosjektering av fundament

86722, 86723, 
86725 til 86729, 
86733, 86739

74232600-0 Hjelpevirksomhet i forbindelse med bygge-
tjenester

86726 74232700-1 Tjenester knyttet til prosjektering av bærende 
konstruksjoner

86726 74232800-2 Tjenester knyttet til kontrollberegning av 
prosjekterte bærende konstruksjoner

86721 til 86739 74233000-1 Diverse ingeniørtjenester

86725 74233100-2 Ingeniørtjenester i forbindelse med boreslam-
teknikk

86729 74233200-3 Geotekniske ingeniørtjenester

86722 til 86739 74233300-4 Maskintekniske ingeniørtjenester

86722 til 86739 74233400-5 Maskintekniske og elektrotekniske ingeniør-
tjenester



22.2.2007 Nr.9/325EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

86721 74233500-6 Tekniske undersøkelser

86729, 86739 74233600-7 Ingeniørmessige støttetjenester

86729 74233700-8 Korrosjonstekniske ingeniørtjenester

86731 til 86739 74240000-3 Integrerte ingeniørtjenester

86741, 86742 74250000-6 Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester

86741 74251000-3 Byplanleggingstjenester

86742 74252000-0 Landskapsarkitekturtjenester

86742 74252100-1 Anleggsgartnertjenester

86711 til 86742 74260000-9 Bygge- og anleggsrelaterte tjenesteytelser

86711, 86721 74261000-6 Grunnundersøkelse av byggetomter

86713 til 86719, 
86727

74262000-3 Tilsyn med bygge- og anleggsarbeid

86713 til 86719, 
86727

74262100-4 Byggeplasstilsyn

86711, 86721 74263000-0 Rådgivning i forbindelse med bygging

86711 til 86742 74264000-7 Byggeteknisk ledelse

86711 til 86742 74264100-8 Byggeteknisk prosjektledelse

86721 til 86739, 
86751 til 86754

74270000-2 Vitenskapelig og teknisk virksomhet i 
forbindelse med ingeniørarbeid

86751 74271000-9 Geologisk, geofysisk og annen vitenskapelig 
prospektering

86751 74271100-0 Forberedelse og analyse av kjerner

86751 74271200-1 Geologisk og geofysisk rådgivning

86751 74271210-4 Geofysiske rådgivningstjenester

86751 74271220-7 Geologisk rådgivning

86751 74271300-2 Mikropaleontologisk analyse

86751 74271400-3 Petrofysiske tolkninger

86751 74271500-4 Grunnundersøkelser

86751 74271600-5 Værmeldingstjenester

86751 74271700-6 Vitenskapelig prospektering

86751 74271710-9 Geofysisk prospektering

86751, 86721, 
86711

74271711-6 Geofysiske undersøkelser av arkeologiske 
utgravninger

86751 74271720-2 Geologisk prospektering

86751 74271800-7 Topografiske tjenester

86751, 86721, 
86711

74271810-0 Topografiske undersøkelser av arkeologiske 
utgravninger



Nr. 9/326 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

86751 74271900-8 Vannsøketjenester

86752 74272000-6 Underjordiske måletjenester

86752 74272100-7 Seismiske tjenester

86752 74272110-0 Seismografiske målinger

86752 74272111-7 Seismisk datafangst

86752 74272112-4 Innsamling av seismiske data

86752 74272113-1 Behandling av seismiske data

86752 74272300-9 Magnetometriske målinger

86753 74273000-3 Overflatemålinger

86753 74273100-4 Hydrografiske målinger

86753 74273200-5 Dimensjonsmålinger

86754 74274000-0 Kartframstilling

86754 74274100-1 Digital kartlegging

86754 74274200-2 Kartlegging fra luften

86754 74274300-3 Undersøking med hensyn til matrikkel/
grunnbok

86754 74274400-4 Hydrografiske tjenester

86754 74274500-5 Maritim måling

86754 74275000-7 Oppmålingstjenester

86754 74275100-8 Fotogrammetritjenester

86754 74275200-9 Geografisk oppmåling

86721 til 86739 74276000-4 Tekniske tjenester

86721 til 86739 74276100-5 Tekniske kontrolltjenester

86721 til 86739 74276200-6 Teknisk bistand

86721 til 86739 74276300-7 Tekniske støttetjenester

86721 til 86739 74276400-8 Tekniske planleggingstjenester

86761 til 86769 74310000-5 Teknisk prøving og analyse

86761 74311000-2 Prøving og analyse av sammensetning og renhet 
av masser

86761 til 86769 74312000-9 Analysetjenester

86761 til 86769 74312100-0 Tjenester knyttet til teknisk analyse

86761 til 86769 74313000-6 Teknisk inspeksjon og prøving

86764 74313100-7 Teknisk inspeksjon

86764 74313110-0 Inspeksjon av maskiner

86764 74313120-3 Teknisk inspeksjon av motorvogner

86764 74313130-6 Teknisk inspeksjon av bygninger



22.2.2007 Nr.9/327EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

86764 74313140-9 Teknisk inspeksjon av tekniske konstruksjoner

86764 74313141-6 Inspeksjon av rørledninger

86764 74313142-3 Inspeksjoner i forbindelse med sikkerhet til 
sjøs

86764 74313143-0 Lekkasjeprøving

86764 74313144-7 Strømningsovervåking

86764 74313145-4 Inspeksjon av broer

86764 74313146-1 Inspeksjon av demninger

86764 74313147-8 Inspeksjon av jernbanespor

86761 til 86763, 
86769

74313200-8 Teknisk prøving

86763 74313210-1 Prøving av ventiler

86761 til 86763, 
86769

74313220-4 Ikke-destruktiv prøving

86761 til 86763, 
86769

74323000-9 Kvalitetskontroll

86761 til 86763, 
86769

74323100-0 Kvalitetssikring

86713 74874000-6 Administrasjon av kontrakter

13 Reklametjenester
871

86401, 86503, 
86506, 87110 til 
87190

74400000-3 Reklame- og markedsføringstjenester

87110 til 87190 74410000-6 Reklamevirksomhet

87120 74411000-3 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
reklame

87120 74412000-0 Forvaltning av reklamevirksomhet

87190 74422000-3 Salgsfremmende tjenester

14 Rengjøring av bygninger samt tjenester 
tilknyttet eiendsomsforvaltning
874, 82201 til 82206

82201 til 82206 70300000-4 Forvaltning av fast eiendom på honorar- eller 
kontraktsbasis

82201 til 82203, 
82205

70310000-7 Leie eller salg av bygninger

82201, 82203 70311000-4 Leie eller salg av bygninger til boligformål

82201, 82202, 
82204, 82206

70320000-0 Leie eller salg av jord

82201, 82202 70321000-7 Leie av jord

82201, 82202, 
82204, 82206

70322000-4 Leie eller salg av ubebygd grunn

82201, 82202 70330000-3 Forvaltning av fast eiendom på honorar- eller 
kontraktsbasis



Nr. 9/328 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

82201 70331000-0 Tjenesteytelser i forbindelse med fast eiendom 
til boligformål

82201 70331100-1 Forvaltning av institusjoner

82202 70332000-7 Tjenesteytelser i forbindelse med fast eiendom 
til annet enn boligformål

82202 70332100-8 Forvaltning av jord

82202 70332200-9 Forvaltning av næringseiendommer

82202 70332300-0 Tjenesteytelser i forbindelse med industriell 
eiendom

82201 70333000-4 Boligtjenester

82203 70340000-6 Timesharing-tjenester

87403 74710000-9 Rengjøring av lokaler

87403, 87401 til 
87409

74720000-2 Industrirengjøring

87401 74721000-9 Desinfisering og utrydding

87401 74721100-0 Desinfisering

87401 74721200-1 Skadedyrbekjempelse

87401 74721210-4 Rottebekjempelse

87401 74721300-2 Desinfisering med røyk

87402 74722000-6 Vinduspussing

87409 74724000-0 Rengjøring av ovner samt skorsteinsfeiing

87401 til 87409 74731000-2 Rengjøring av bygninger

87409 74731100-3 Spyling av rørkonstruksjoner

87409 74732000-9 Rengjøring av beholdere

87409 74732100-0 Rengjøring av reservoarer

87403, 87409 74735000-0 Rengjøring av parkeringshus

87409 74740000-8 Diverse former for rengjøring

87409 74741000-5 Rengjøring av telefonutstyr

87409 74742000-2 Rengjøring av transportmidler

87403 74743000-9 Rengjøring av kontorutstyr

87409 74744000-6 Rengjøring av avfallsbeholdere

87401 til 87409 74750000-1 Rengjøring av kontorer

87401 til 87409 74760000-4 Rengjøring av skoler

15 Trykkeri- og forlagsvirksomhet på hono-
rar- eller kontraktsbasis
88442

88442 78000000-7 Trykking, forlagsvirksomhet og tilknyttede 
tjenester

88442 78100000-8 Trykking

88442 78110000-1 Trykking av bøker



22.2.2007 Nr.9/329EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

88442 78111000-8 Trykking av adressebøker

88442 78112000-5 Trykking av øvelseshefter

88442 78113000-2 Trykking av dagbøker

88442 78113100-3 Trykking av planleggingskalendrer

88442 78114000-9 Trykking av notatbøker

88442 78114100-0 Trykking av hefter

88442 78114200-1 Trykking av notatblokker

88442 78114300-2 Trykking av brevblokker

88442 78114400-3 Trykking av skriveunderlag

88442 78115000-6 Trykking av salgsmateriale

88442 78115100-7 Trykking av varekataloger

88442 78116000-3 Trykking av protokoller

88442 78117000-0 Trykking av regnskapsbøker

88442 78118000-7 Trykking av ordrebøker

88442 78119000-4 Trykking av bøker

88442 78120000-4 Trykking av skrivemateriell

88442 78121000-1 Trykking av konvolutter

88442 78122000-8 Trykking av brevpapir

88442 78122100-9 Trykking av skjemaer med 
karbonpapirmellomlegg

88442 78123000-5 Trykking av album til prøver og samlinger

88442 78124000-2 Trykking av permer, foldere eller mapper

88442 78125000-9 Trykking av visittkort

88442 78130000-7 Trykking av verdipapirer

88442 78131000-4 Trykking av tillatelser

88442 78132000-1 Trykking av pengesedler

88442 78133000-8 Trykking av aksjebrev

88442 78134000-5 Trykking av sjekkblanketter

88442 78135000-2 Trykking av frimerker

88442 78135100-3 Trykking av preget papir

88442 78136000-9 Trykking av lunsjkuponger

88442 78140000-0 Trykking av blanketter

88442 78141000-7 Trykking av blanketter med gjennomslag

88442 78142000-4 Trykking av blanketter med listepapir

88442 78150000-3 Trykking av billetter



Nr. 9/330 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

88442 78151000-0 Trykking av adgangsbilletter

88442 78152000-7 Trykking av reisebilletter

88442 78153000-4 Trykking av billetter med magnetstripe

88442 78160000-6 Trykking av almanakker

88442 78170000-9 Trykking av kjøreplaner

88442 78180000-2 Trykking av aviser

88442 78190000-5 Trykking av plakater

88442 78200000-9 Tjenester i tilknytning til trykking

88442 78210000-2 Ferdigbearbeiding av trykt materiale

88442 78220000-5 Setting

88442 78221000-2 Framstilling av trykkplater

88442 78222000-9 Fotogravering

88442 78223000-6 Satsarbeid

88442 78224000-3 Litografiske tjenester

88442 78225000-0 Grafisk design

88442 78230000-8 Trykking og levering

88442 78240000-1 Trykking og distribusjon

88442 78300000-0 Forlagsvirksomhet

88442 78310000-3 Bokbinding og ferdigbearbeiding

88442 78311000-0 Ferdigbearbeiding av bøker

88442 78312000-7 Bokbinding

88442 78400000-1 Tjenesteytelser vedrørende abonnementer

16 Kloakk- og avfallshåndteringstjenester, 
rensing og lignende tjenester
94

94010, 94020 90100000-8 Innsamling og fjerning av kloakk/avløpsvann 
og avfall

94010 90110000-1 Håndtering av avløpsvann

94010 90111000-8 Fjerning og behandling av avløpsvann

94010 90111100-9 Fjerning av avløpsvann

94010 90111200-0 Behandling av avløpsvann

94010 90111300-1 Deponering av avløpsvann

94010 90112000-5 Behandling av kloakkummer og septiktanker

94010 90112100-6 Behandling av kloakkummer

94010 90112200-7 Tjenester i forbindelse med septiktanker

94010 90112210-0 Behandling av septiktanker



22.2.2007 Nr.9/331EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

94010 90112300-8 Tømming av kloakkummer eller septiktanker

94010 90113000-2 Rensing av avløpsledninger

94010 90114000-9 Forvaltning av avløpsnett

94010 90114100-0 Drift av renseanlegg

94010 90115000-6 Undersøkelse av avløpsledninger

94020 90120000-4 Avfallstjenester

94020 90121000-1 Avfallshåndtering

94020 90121100-2 Innsamling av avfall

94020 90121110-5 Innsamling av fast byavfall

94020 90121120-8 Innsamling av husholdningsavfall

94020 90121130-1 Innsamling av søppel

94020 90121140-4 Innsamling av papir

94020 90121200-3 Transport av avfall

94020 90121300-4 Behandling av avfall

94020 90121310-7 Deponering av husholdningsavfall

94020 90121320-0 Deponering av fast byavfall

94020 90121330-3 Forbrenning av avfall

94020 90121340-6 Deponering av aske

94010 90121400-5 Behandling og deponering av forurensede 
væsker

94020 90122000-8 Tjenesteytelser i forbindelse med spesialavfall

94020 90122100-9 Tjenester i forbindelse med giftig avfall

94020 90122110-2 Tjenester i forbindelse med radioaktivt avfall

94020 90122111-9 Innsamling av radioaktivt avfall

94020 90122112-6 Oppbevaring av radioaktivt avfall

94020 90122113-3 Deponering av radioaktivt avfall

94020 90122114-0 Transport av radioaktivt avfall

94020 90122120-5 Tjenester i forbindelse med forurenset jord

94020 90122121-2 Fjerning av forurenset jord

94020 90122122-9 Deponering av forurenset jord

94020 90122123-6 Behandling av forurenset jord

94020 90122124-3 Rensing og behandling av jord

94020 90122130-8 Deponering av giftig avfall unntatt radioaktivt 
avfall og forurenset jord

94020 90122131-5 Deponering av våpenteknisk materiell

94020 90122132-2 Deponering av bomber



Nr. 9/332 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

94020 90122200-0 Tjenester i forbindelse med medisinsk avfall

94020 90122210-3 Innsamling av sykehusavfall

94020 90122220-6 Fjerning av sykehusavfall

94020 90122230-9 Fjerning av biologisk avfall

94020 90122240-2 Innsamling, transport og fjerning av 
sykehusavfall

94020 90122300-1 Håndtering av slam

94020 90122310-4 Fjerning av slam

94020 90122320-7 Transport av slam

94020 90122330-0 Behandling av slam

94020 90122340-3 Deponering av slam

94020 90123000-5 Drift av avfallsdeponi

94020 90123100-6 Forvaltning av overdekte avfallsopplag

94020 90123200-7 Forvaltning av kullavfallsopplag

94020 90123300-8 Forvaltning av avfallsopplag

94010 til 94050, 
94090

90200000-9 Rengjørings- og renovasjonstjenester i by- og 
landområder samt tilhørende tjenester

94030 90210000-2 Gaterengjøring

94030 90211000-9 Gatefeiing

94030 90212000-6 Snørydding og brøyting

94030 90213000-3 Isrydding

94010 90220000-5 Rensing av nedløpsbrønner

94010 90221000-2 Tømming av nedløpsbrønner

94020 90230000-8 Tjenesteytelser i forbindelse med fjerning av 
asbest

94020, 94040 90240000-1 Fjerning av bly

94010 til 94050, 
94090

90250000-4 Desinfisering og utrydding i by- eller 
landområder

94020, 94030 90260000-7 Rengjøring av strender

94020, 94040 til 
94090

90300000-0 Tjenester i forbindelse med miljø og økologi

94020, 94040 til 
94090

90310000-3 Miljøtjenester

94040 til 94090 90311000-0 Miljørådgivning

94060, 94090 90312000-7 Undersøkelse av innvirkninger på miljøet

94090 90313000-4 Overvåking av miljøet

94040, 94060, 
94090

90313100-5 Forurensningskontroll

94090 90313110-8 Forurensningskontroll av oljeutslipp



22.2.2007 Nr.9/333EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

94040, 94060, 
94090

90313120-1 Overvåking av forurensning

94040 90314000-1 Avgassmåling

94020, 94040 til 
94090

90315000-8 Miljøvern

94090 90315100-9 Vedlikehold av miljøet

94090 90315200-0 Tjenesteytelser i forbindelse med 
miljøforbedring

94020 90315300-1 Gjenvinningstjenester

94020 50190000-3 Opphogging av kjøretøyer

94020 50229000-6 Opphogging av rullende materiell

94020 50243000-0 Opphogging av skip

94040 til 94090 90320000-6 Økologiske tjenester

17 Hotell- og restauranttjenester
64

64110 til 64320 55000000-0 Hotell- og restaurantvirksomhet

64110 55100000-1 Hotelltjenester

64191 til 64199 55200000-2 Campingplasser og annet losji unntatt hotell

64194 55210000-5 Vandrerhjemtjenester

64195 55220000-8 Campingplasstjenester

64195 55221000-5 Campingvognplasstjenester

64191, 64192 55240000-4 Ferieanleggs- og ferieboligtjenester

64192 55241000-1 Ferieanleggstjenester

64192 55242000-8 Ferieboligtjenester

64191 55243000-5 Feriekolonitjenester for barn

64193 55250000-7 Utleie av møblerte boliger og hytter til 
korttidsopphold

64196 55260000-0 Tjenesteytelser i forbindelse med sovevogner

64199 55270000-3 Utleie av værelser med frokost

64210, 64220, 
64230, 64290

55300000-3 Restaurant- og serveringstjenester

64210 55310000-6 Servering i restauranter

64210 55311000-3 Servering i restauranter med begrenset adgang

64210 55312000-0 Servering i restauranter med ubegrenset adgang

64210, 64220, 
64230, 64290

55320000-9 Servering av måltider

64230, 64210, 
64220, 64290

55321000-6 Forberedelse av måltider
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Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

64230, 64210, 
64220

55322000-3 Tilberedning av måltider

64290 55330000-2 Kafeteriavirksomhet

64310, 64320 55400000-4 Servering av drikkevarer

64310, 64320 55410000-7 Drift av barer

64210 til 64290 55500000-5 Kantine- og cateringvirksomhet

64220 55510000-8 Kantinevirksomhet

64220 55511000-5 Kantine- og annen kafeteriavirksomhet med 
begrenset adgang

64220 55512000-2 Drift av kantiner

64230 55520000-1 Cateringvirksomhet

64230 55521000-8 Catering til private husholdninger

64230 55521100-9 Matombringingstjenester

64230 55521200-0 Matleveransetjenester

64230 55522000-5 Catering til transportvirksomheter

64230 55523000-2 Catering til andre virksomheter eller 
institusjoner

64230 55523100-3 Tjenesteytelser i forbindelse med skolemåltider

64230 55524000-9 Catering til skoler

64110 til 64199, 
82102

93400000-2 Formidling av lokaler og kontorer

64110 til 64199 93410000-5 Formidling av lokaler

64110 til 64199 93411000-2 Forvaltning av lokaler

18 Jernbanetransporttjenester
711

71111, 71112 60111000-9 Passasjertransport med jernbane

71121 til 71129 60121000-2 Godstransport med jernbane

71121 60121100-3 Transport av fryse- eller kjølevarer med 
jernbane

71122 60121200-4 Transport av petroleumsprodukter med 
jernbane

71122 60121300-5 Transport av bulkgods i flytende form eller 
gassform

71123 60121400-6 Containertransport med jernbane

71124 60121500-7 Posttransport med jernbane

71129 60121600-8 Transport av tørt bulkgods med jernbane

19 Sjøtransporttjenester
72

72111 til 72240 61000000-5 Sjøtransport

72111, 72119, 
72211, 72219

61100000-6 Sjøtransport av personer
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Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

72111, 72211 61110000-9 Fergetransport

72121 til 72129, 
72221 til 72229

61200000-7 Sjøtransport av gods

72121, 72221 61210000-0 Sjøtransport av kjølevarer

72122, 72222 61220000-3 Sjøtransport av olje

72122, 72222, 
72129, 72229

61230000-6 Sjøtransport av bulkgods

72123, 72229 61240000-9 Sjøtransport av containergods

72129, 72229 61250000-2 Sjøtransport av post

72130 61300000-8 Kabellegging med skip

72121 til 72129, 
72221 til 72229

61400000-9 Shippingvirksomhet

72130, 72230 61500000-0 Utleie av vanntransportutstyr med mannskap

72130, 72230 61510000-3 Utleie av fartøyer med mannskap

72130 61511000-0 Utleie av sjøgående fartøyer med mannskap

72230 61512000-7 Utleie av fartøyer for fart på innlands vannveier 
med mannskap

72130, 72230 61513000-4 Tjenester utført av miljøskip

72130, 72230 61514000-1 Løftekraftfartøytjenester

72130, 72230 61515000-8 Tjenester utført av beredskapsskip

72130, 72230 61516000-5 Tjenester utført av offshore-forsyningsskip

72130, 72230 61530000-9 Utleie av båter med mannskap

72140, 72240 63370000-3 Slepe- og bukseringstjenester for skip

72140, 72240 63371000-0 Slepebåttjenester

72140, 72240 63372000-7 Bukseringstjenester

20 Hjelpe- og støttetjenester innenfor tran-
sport
74

74690, 88110, 
91260

62400000-6 Flyging og tilknyttede tjenester

74690 62440000-8 Flydrift

74690 62441000-5 Pilottilknyttede tjenester

74690 62450000-1 Drift av fly

72140, 72240, 
74110 til 74900, 
91136

63000000-9 Hjelpevirksomhet i forbindelse med transport; 
reisebyråvirksomhet

74110 til 74290 63100000-0 Godsbehandling og lagringstjenester

74110, 74190 63110000-3 Godsbehandling

74110 63111000-0 Håndtering av containere

74190 63112000-7 Håndtering av bagasje
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Direktiv 
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CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

74190 63112100-8 Håndtering av passasjerbagasje

74190 63112110-1 Innsamling av bagasje

74210 til 74290 63120000-6 Lager- og lagringstjenester

74210 til 74290 63121000-3 Lagring og gjenfinning

74210 til 74290 63121100-4 Lagring

74220 63121110-7 Lagring av gass

74290 63122000-0 Lagringstjenester

74300 til 74490 63200000-1 Støttevirksomhet i forbindelse med 
landtransport

74300 63210000-4 Støttevirksomhet i forbindelse med 
jernbanetransport

74410 til 74490 63220000-7 Støttevirksomhet i forbindelse med veitransport

74410 63221000-4 Drift av busstasjoner

74420 63222000-1 Drift av hovedveier

74420 63222100-2 Bompengestasjoner og innkreving av 
veiavgifter

74420 63223000-8 Drift av broer og tunneler

74420 63223100-9 Drift av broer

74420 63223110-2 Bompengestasjoner og innkreving av 
broavgifter

74420 63223200-0 Drift av tunneler

74420 63223210-3 Innkreving av tunnelavgifter

74430 63224000-5 Drift av parkeringsanlegg

74490 63225000-2 Drift av brovekt

74490 63226000-9 Opptanking av kjøretøyer

72140, 72240, 
74510 til 74590

63300000-2 Støttevirksomhet i forbindelse med sjøtransport

74510, 74590 63310000-5 Drift av havner og vannveier og lignende 
tjenesteytelser

74510 63311000-2 Bunkring

74510 63312000-9 Drift av havner

74510 63313000-6 Drift av vannveier

74590 63314000-3 Opptanking av skip

74590 63315000-0 Drift av passasjerterminaler

74520 63320000-8 Lostjenester

74520 63330000-1 Kaiplasstjenester

74530 63340000-4 Navigasjonstjenester

74530 63341000-1 Posisjoneringstjenester offshore

74530 63341100-2 Posisjonering av fyrskip

74530 63342000-8 Fyrskipstjenester
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Direktiv 
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CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

74530 63343000-5 Bøyeposisjoneringstjenester

74530 63343100-6 Bøyemerkingstjenester

74530 63344000-2 Drift av fyrtårn

74540 63350000-7 Berging og heving

74540 63351000-4 Berging av fartøyer

74540 63352000-1 Fartøysberedskap

74540 63353000-8 Heving av skip

74510, 74590 63360000-0 Diverse støttetjenester i forbindelse med 
transport på vann

74590 63361000-7 Skipsregistrering

74590 63362000-4 Isbryting

74590 63363000-1 Lagring av skip

74590 63364000-8 Chartring av skip

74590 63365000-5 Opplegging av skip

74590 63366000-2 Drift av skip

74590 63366100-3 Sjøsetting

74590 63366200-4 ROV-tjenester (tjenester utført av fjernstyrte 
fartøyer)

74590 63367000-9 Tjenesteytelser i forbindelse med fiskefartøyer

74590 63368000-6 Tjenester utført av forskningsskip

74510 63369000-3 Ankringstjenester

74610 til 74690 63400000-3 Støttetjenester i forbindelse med lufttransport

74610 63410000-6 Lufthavnsdrift

74620 63420000-9 Flygeledertjenester

74690 63430000-2 Tanking av fly

74710, 74720, 
74800, 74900, 
91136

63500000-4 Reisebyrå-, turoperatør- og turistveilednings-
tjenester

74710, 74720, 
91136

63510000-7 Reisebyrå og lignende tjenester

74710 63511000-4 Organisering av pakkereiser

74710 63512000-1 Salg av billetter og pakkereisetjenester

74710, 74720, 
91136

63513000-8 Turistinformasjonstjenester

74720 63514000-5 Turistguiding

74710 63515000-2 Reisetjenester

74710 63516000-9 Reiseledertjenester

74800, 74900 63520000-0 Transportformidling

74800 63521000-7 Godstransportformidling
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Direktiv 
92/50/EØF:
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Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

74590, 74800 63522000-4 Skipsmeklervirksomhet

74800 63523000-1 Havnetjenester og spedisjon

74900 63524000-8 Utarbeidelse av transportdokumenter

74800, 74900 63600000-5 Logistikktjenester

74300 74322000-2 Overvåking av tog

74540, 88200, 
88300

93610000-7 Vannbundne, maritime tjenester

21 Juridiske tjenester
861

86111 til 86190 74110000-3 Juridiske tjenester

86111 til 86120, 
86190

74111000-0 Juridisk rådgivning og representasjon

86111 til 86120, 
86190

74111100-1 Juridisk rådgivning

86111 til 86120 74111200-2 Juridisk representasjon

86119 74112000-7 Konsulentvirksomhet i forbindelse med patenter 
og opphavsrett

86119 74112100-8 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
opphavsrett

86119 74112110-1 Konsulentvirksomhet i forbindelse med 
opphavsrett til programvare

86130 74113000-4 Utstedelse av juridisk dokumentasjon og 
sertifisering

86130 74113100-5 Dokumentasjonstjenester

86130 74113200-6 Sertifiseringstjenester

86130 74113210-9 Sertifiseringstjenester i forbindelse med 
elektroniske signaturer

86111 til 86120, 
86190

74114000-1 Juridisk rådgivning og informasjonstjeneste

22 Arbeidsformidlings- og vikartjenester(6)
872

87201 til 87209, 
87909

74500000-4(6) Rekruttering og formidling av arbeidskraft(6)

87202 74510000-7(6) Arbeidsformidling(6)

87202 74512000-1 Arbeidsformidling av kontorstøttepersonale

87201 74513000-8 Flytting av personale

87201 til 87209 74520000-0(6) Formidling av personale(6)

87203, 87205 74521000-7 Formidling av kontorpersonale

87204 74522000-4 Formidling av hushjelpspersonale

87203, 87205 74523000-1 Formidling av arbeidstakere til handel og 
industri

87206 74524000-8 Formidling av pleiepersonale

87206, 87209 74525000-5 Formidling av medisinsk personale

87201 74530000-3(6) Rekrutteringstjenester(6)
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Direktiv 
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87201 til 87209, 
87909

74540000-6 Personaltjenester unntatt arbeidsformidling

87201 til 87209 95000000-2 Lønnet arbeid i private husholdninger

87202 til 87203, 
87205

95100000-3 Tjenester utført av arbeidstakere innenfor 
handel og industri

87202 til 87203, 
87205

95110000-6 Tjenester utført av arbeidstakere innenfor 
handel

87205 95120000-9 Tjenester utført av arbeidstakere innenfor 
industri

87201 til 87209 95130000-2 Formidling av arbeidskraft

87202, 87203, 
87205

95131000-9 Formidling av personale gjennom byrå

87203 95132000-6 Formidling av kontorpersonale

87203 til 87209 95133000-3 Vikarpersonale

87204 95133100-4 Hjemmehjelp

87204 95140000-5 Husarbeid

23 Etterforsknings- og sikkerhetstjenester, 
unntatt pansrede kjøretøyer
873 (unntatt 87304)

87301 til 87309 74600000-5 Etterforsknings- og sikkerhetstjenester

87302 til 87309 74610000-8 Sikkerhetstjenester

87303 74611000-5 Alarmovervåkingstjenester

87305 74613000-9 Vakttjenester

87309 74614000-6 Overvåkingstjenester

87309 74614100-7 Oppsporingstjenester

87309 74614110-0 Oppsporing av rømte personer

87305 74615000-3 Patruljetjenester

87301 74620000-1 Etterforskningstjenester

24 Utdannings- og opplæringstjenester
92

92110, 92190 80100000-5 Undervisning i grunnskolen

92110 80110000-8 Førskoleundervisning

92210 til 92240 80200000-6 Undervisning på ungdomsskolenivå/
videregående nivå

92230, 92240 80210000-9 Teknisk og yrkesfaglig undervisning på 
ungdomsskolenivå/videregående nivå

92230, 92240 80211000-6 Teknisk undervisning på ungdomsskolenivå/
videregående nivå

92230, 92240 80212000-3 Yrkesfaglig undervisning på ungdomsskolenivå/
videregående nivå

92190, 92240, 
92390 til 92900

80220000-2 Undervisning for funksjonshemmede elever

92310 til 92390 80300000-7 Videregående utdanning
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92110 til 92390 80310000-0 Ungdomsskoleundervisning

92310, 92390 80320000-3 Medisinsk undervisning

92310, 92390 80330000-6 Sikkerhetsutdanning

92240 80340000-9 Spesialundervisning

92400, 92900 80410000-1 Diverse skoletjenester

92400 80411000-8 Tjenester utført av kjøreskoler

92400 80411100-9 Avholdelse av kjøreprøver

92400 80411200-0 Kjøretimer

92400 80412000-5 Flyundervisning

92400 80413000-2 Tjenester utført av seileskoler

92400 80414000-9 Tjenester utført av dykkerskoler

92400 80415000-6 Tjenester utført av skiskoler

92230 til 92900 80420000-4 Opplæringstilbud

92310 til 92900 80421000-1 Spesialopplæring

92400, 92900 80421100-2 Opplæring av personale

92900 80422000-8 Opplæringsanlegg

92900 80422100-9 Opplæringsprogrammer

92310 til 92900 80422200-0 Opplæringsseminarer

92230 til 92900 80423000-5 Yrkesopplæring

92230 til 92310 80423100-6 Opplæring innenfor industri og teknikk

92230 til 92310 80423110-9 Opplæring innenfor industri

92230 til 92310 80423120-2 Opplæring innenfor teknikk

92310 til 92900 80423200-7 Utdanning i bedriftsledelse

92900 80423300-8 Opplæring i bruk av datamaskiner

92900 80423310-1 Edb-opplæring

92220, 92310, 
92390, 92900

80423320-4 Edb-kurs

92900 80424000-2 Miljøutdanning

92900 80425000-9 Sikkerhetsopplæring

92310, 92390, 
92900

80426000-6 Helse- og førstehjelpsopplæring

92310, 92390 80426100-7 Helseopplæring

92900 80426200-8 Førstehjelpsopplæring

92310 til 92400 80427000-3 Opplæringstilbud til personlig utvikling
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92210, 92220, 
92390 til 92900

80428000-0 Avholdelse av språkkurser

92310 til 92400 80430000-7 Voksenundervisning på universitetsnivå

25 Helse- og sosialtjenester(6)
93

93324, 93329 74511000-4 Jobbsøkingstjenester

93110 til 93329 85000000-9 Helse- og sosialtjenester

93110 til 93199 85100000-0 Tjenesteytelser innenfor helsevesenet

93110 til 93192, 
93199

85110000-3 Sykehus og tilknyttede tjenester

93110 til 93192, 
93199

85111000-0 Sykehustjenester

93110 85111100-1 Tjenester knyttet til kirurgiske avdelinger

93110 85111200-2 Tjenester knyttet til medisinske avdelinger

93110 85111300-3 Tjenester knyttet til gynekologiske avdelinger

93110 85111320-9 Tjenester knyttet til fødeavdelinger

93110 85111400-4 Tjenester knyttet til rehabilitering

93110 85111500-5 Tjenester knyttet til psykiatriske avdelinger

93122 85111600-6 Tjenester knyttet til ortopedi

93122 85111700-7 Tjenester knyttet til oksygenbehandling

93199 85111800-8 Tjenester knyttet til patologi

93110, 93199 85112000-7 Sykehusstøttetjenester

93199 85112100-8 Levering av sengetøy til sykehus

93110, 93121, 
93122, 93191 til 
93199

85120000-6 Tjenester knyttet til praktiserende leger og 
tilhørende tjenester

93121, 93122 85121000-3 Tjenester utført av praktiserende leger

93121 85121100-4 Tjenester knyttet til allmennpraktiserende leger

93121 85121110-7 Tjenester knyttet til allmennpraktiserende 
barneleger

93121 85121200-5 Tjenester knyttet til medisinske spesialister

93122 85121300-6 Tjenester knyttet til kirurgiske spesialister

93123 85130000-9 Tjenester knyttet til tannleger og tilhørende 
tjenester

93123 85131000-6 Tjenester knyttet til praktiserende tannleger

93123 85131100-7 Tannregulering

93123 85131110-0 Tannreguleringskirurgi

93121, 93122, 
93191 til 93199

85140000-2 Diverse helsetjenester

93121, 93122, 
93191

85141000-9 Tjenester som utføres av helse-/pleiepersonell

93191 85141100-0 Jordmortjenester
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93121, 93122, 
93191

85141200-1 Sykepleietjenester

93121, 93122, 
93191

85141210-4 Hjemmesykepleie

93191 85141211-1 Dialysebehandling i hjemmet

93122 85141212-8 Dialysetjenester

93191 85141220-7 Veiledning utført av sykepleiere

93191, 93199 85142000-6 Tjenester i tilknytning til akuttmedisin/
ambulansepersonell

93191 85142100-7 Tjenesteytelser innenfor fysioterapi

93191 85142200-8 Tjenester i tilknytning til homøopati

93199 85142300-9 Tjenester i tilknytning til hygiene

93191 85142400-0 Hjemmelevering av inkontinensartikler

93192 85143000-3 Ambulansetjenester

93193 85144000-0 Tjenester utført av behandlingsinstitusjoner

93193 85144100-1 Sykepleie på pleiehjem

93199 85145000-7 Tjenester utført av medisinske laboratorier

93199 85146000-4 Tjenester utført av blodbanker

93199 85146100-5 Tjenester utført av sædbanker

93199 85146200-6 Tjenester utført av organbanker

93121 85147000-1 Bedriftshelsetjenester

93199 85148000-8 Medisinske analyser

93199 85149000-5 Apotekvirksomhet

93201, 93209 85200000-1 Veterinærtjenester

93311 til 93329 85300000-2 Sosialtjenester og tilhørende tjenester

93311 til 93329 85310000-5 Sosialarbeid

93311 til 93319 85311000-2 Sosialomsorg med innkvartering

93311 85311100-3 Omsorg for eldre

93311 85311200-4 Omsorg for funksjonshemmede

93312 85311300-5 Omsorg for barn og ungdom

93321 til 93329 85312000-9 Sosialomsorg uten innkvartering

93321 85312100-0 Daginstitusjoner

93321 85312110-3 Daginstitusjoner for barn

93321 85312120-6 Daginstitusjoner for funksjonshemmede barn 
og ungdommer

93322, 93323 85312300-2 Veiledning og rådgivning
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93322, 93323 85312310-5 Veiledning

93322, 93323 85312320-8 Rådgivning

93322 85312330-1 Familieplanleggingsarbeid

93321 til 93329 85312400-3 Omsorgstjenester utenfor institusjoner

93324, 93329 85312500-4 Rehabiliteringstjenester

93324 85312510-7 Yrkesrehabiliteringstjenester

93311 til 93329 85320000-8 Sosialtjenester

93110 til 93199, 
93311 til 93329

85323000-9 Kommunale helsetjenester

26 Rekreasjons-, kultur- og idrettstjenester(7)
96

96311, 96312 74875000-3 Administrasjon av bibliotek

96312 74875100-4 Arkiveringstjenester

96312 74875200-5 Katalogisering

75300, 96111 til 
96499

92000000-1 Rekreasjon, kultur og sport

96111 til 96122 92100000-2 Tjenester i forbindelse med film og video

96111 til 96122 92110000-5 Produksjon av film og videobånd samt tilhørende 
virksomhet

96111 til 96122 92111000-2 Film- og videoproduksjon

96112 92111100-3 Produksjon av utdanningsfilm og videobånd

96112 92111200-4 Produksjon av reklame-, propaganda- og 
informasjonsfilm og videobånd

96112 92111210-7 Produksjon av reklamefilm

96112 92111220-0 Produksjon av reklamevideobånd

96112 92111230-3 Produksjon av propagandafilm

96112 92111240-6 Produksjon av propagandavideobånd

96112 92111250-9 Produksjon av informasjonsfilm

96112 92111260-2 Produksjon av informasjonsvideobånd

96112 92111300-5 Produksjon av underholdningsfilm og -video-
bånd

96112 92111310-8 Produksjon av underholdningsfilm

96112 92111320-1 Produksjon av underholdningsvideobånd

96114 92112000-9 Tjenester i forbindelse med produksjon av film 
og videobånd

96113, 96114 92120000-8 Distribusjon av film og videobånd



Nr. 9/344 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

96113, 96114 92121000-5 Distribusjon av videobånd

96113, 96114 92122000-2 Distribusjon av film

96121 92130000-1 Filmframvisning

96122 92140000-4 Videobåndframvisning

75300, 96131 til 
96133

92200000-3(7) Radio- og fjernsynstjenester(7)

96131 92210000-6(7) Radiotjenester(7)

96131 92211000-3(7) Radiokringkasting(7)

96132, 96133 92220000-9(7) Fjernsynstjenester(7)

96132, 96133 92221000-6(7) Fjernsynskringkasting(7)

96121, 96122, 
96191 til 96199, 
96491, 96492, 
96499

92300000-4 Underholdningsvirksomhet

96191 til 96193 92310000-7 Utøvende og litterær kunstform og 
fortolkninger

96191 til 96193 92311000-4 Kunstverker

96191 til 96193 92312000-1 Formidling av kunst

96191 92312100-2 Underholdningstjenester utført av 
teaterinstruktører, sanggrupper, band og 
orkestre

96191 92312110-5 Underholdningstjenester utført av 
teaterinstruktører

96191 92312120-8 Underholdningstjenester utført av sanggrupper

96191 92312130-1 Underholdningstjenester utført av band

96191 92312140-4 Underholdningstjenester utført av orkestre

96192 92312200-3 Tjenester levert av forfattere, komponister, 
skulptører, underholdere og andre individuelle 
kunstnere

96192 92312210-6 Tjenester utført av forfattere

96192 92312211-3 Tekstbyråvirksomhet

96192 92312212-0 Tjenester i forbindelse med utarbeidelse av 
håndbøker

96192 92312213-7 Teknisk tekstproduksjon

96192 92312220-9 Tjenester levert av komponister

96192 92312230-2 Tjenester levert av skulptører

96192 92312240-5 Tjenester levert av underholdere

96192 92312250-8 Tjenester levert av selvstendige individuelle 
kunstnere

96121, 96122, 
96191 til 96195

92320000-0 Drift av kunstfasiliteter

96194, 96491 92330000-3 Tjenester i forbindelse med rekreasjonsområder
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Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

96194 92331000-0 Messe- og fornøyelsesparktjenester

96194 92331100-1 Messetjenester

96194 92331200-2 Fornøyelsesparktjenester

96491 92332000-7 Tjenesteytelser i forbindelse med strender

96191 til 96199 92340000-6 Tjenester i forbindelse med dans og 
underholdning

96194 92341000-3 Sirkus

96195 92342000-0 Danseskoler og undervisning

96195 92342100-1 Undervisning i selskapsdans

96195 92342200-2 Undervisning i diskotekdans

96492 92350000-9 Spille- og tippetjenester

96492 92351000-6 Spilletjenester

96492 92351100-7 Drift av lotteri

96492 92351200-8 Drift av kasino

96492 92352000-3 Tippetjenester

96492 92352100-4 Drift av totalisatortjenester

96492 92352200-5 Bookmakertjenester

96499 92360000-2 Pyrotekniske tjenester

96211 til 96290 92400000-5 Nyhetsbyråtjenester

96311 til 96332 92500000-6 Biblioteker, arkiver, museer og andre 
kulturtjenester

96311, 96312 92510000-9 Biblioteks- og arkivtjenester

96311 92511000-6 Bibliotekstjenester

96312 92512000-3 Arkivtjenester

96321, 96322 92520000-2 Museumstjenester og bevaring av historiske 
plasser og bygninger

96321 92521000-9 Museumstjenester

96321 92521100-0 Utstillingstjenester på museer

96321 92521200-1 Bevaring av utstillingsgjenstander og prøver

96321 92521210-4 Bevaring av utstillingsgjenstander

96321 92521220-7 Bevaring av prøver

96322 92522000-6 Bevaring av historiske monumenter og 
bygninger

96322 92522100-7 Bevaring av historiske monumenter

96322 92522200-8 Bevaring av historiske bygninger

96331, 96332 92530000-5 Tjenester i forbindelse med botaniske og 
zoologiske hager og naturreservater
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Direktiv 
92/50/EØF:

CPC prov. CPV

Kategori Beskrivelse/CPC-referanse CPC-kode(*) CPV-kode Beskrivelse

96331 92531000-2 Tjenester i forbindelse med botaniske hager

96331 92532000-9 Tjenester i forbindelse med zoologiske hager

96332 92533000-6 Tjenester i forbindelse med naturreservater

96332 92534000-3 Naturvern (fauna)

96411 til 96419 92600000-7 Tjenester vedrørende sport

96413 92610000-0 Drift av sports- og idrettsanlegg

96411 til 96419 92620000-3 Sportsrelaterte tjenester

96411 92621000-0 PR-tjenester for sportsbegivenheter

96412 92622000-7 Organisering av sportsbegivenheter

27 Andre tjenester(6)(7)

(*) Tjenestekategoriene i første kolonne og de tilsvarende CPC prov.-kodene i andre kolonne viser til vedlegg I A og I B i direktiv 92/50/EØF. Tredje og fjerde kolonne 
inneholder en veiledende sammenligingstabell mellom CPC prov.-kodene og CPV.

(1) Direktiv 92/50/EØF: unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18 i CPC prov. 
Direktiv 93/38/EØF: unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18 i CPC prov.

(2) Direktiv 92/50/EØF: unntatt taletelefoni, teleks, radiotelefoni, personsøking og satellittjenester. 
 Direktiv 93/38/EØF: unntatt taletelefoni, teleks, radiotelefoni, personsøking og satellittjenester.

(i Kommisjonens forslag KOM(2000) 275 og KOM(2000) 276 er denne fotnoten strøket).
(3) Direktiv 92/50/EØF: unntatt avtaler om finansielle tjenester knyttet til utstedelse, salg, kjøp og overføring av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt 

sentralbanktjenester. Avtaler om kjøp eller leie, uansett finansieringsmåte, av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller tilhørende rettigheter, er også 
unntatt. Avtaler om finansielle tjenester inngått samtidig med, før eller etter inngåelse av avtale om kjøp eller leie, uten hensyn til dens form, skal være omfattet av 
nevnte direktiv. 

 Direktiv 93/38/EØF: unntatt avtaler om utstedelse, salg, kjøp eller overføring av verdipapirer og andre finansielle instrumenter. Avtaler om kjøp eller leie, uansett 
finansieringsmåte, av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller tilhørende rettigheter, er også unntatt. Avtaler om finansielle tjenester inngått samtidig 
med, før eller etter inngåelse av avtale om kjøp eller leie, uten hensyn til dens form, skal være omfattet av nevnte direktiv.

(4) Direktiv 92/50/EØF: unntatt avtaler om forsknings- og utviklingstjenester som ikke utelukkende kommer den ordregivende myndighet til gode i egen virksomhet, 
såframt den tjeneste som ytes, fullt ut er finansiert av den ordregivende myndigheten. 

 Direktiv 93/38/EØF: unntatt avtaler om forsknings- og utviklingstjenester som ikke utelukkende kommer ordregiveren til gode i egen virksomhet, såframt den tjeneste 
som ytes, fullt ut er finansiert av den ordregiveren.

(5) Direktiv 92/50/EØF: unntatt voldgifts- og meglingstjenester. 
Direktiv 93/38/EØF: unntatt voldgifts- og meglingstjenester.

(6) Direktiv 92/50/EØF: unntatt arbeidsavtaler. 
Direktiv 93/38/EØF: unntatt arbeidsavtaler.

(7) Direktiv 92/50/EØF: unntatt avtaler om kjøp, utvikling, produksjon eller samproduksjon av programmateriale som inngås av radio- og fjernsynsforetak, samt avtaler 
om sendetid.
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VEDLEGG IV

ENDRINGER I VEDLEGG IV TIL FORORDNING (EF) NR. 2195/2002

Sammenligningstabell mellom CPV og NACE Rev. 1

NACE Rev. 1 CPV

Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe

Nye eller reviderte CPV-koder og beskrivelser

45.1 45.11 45111230-9 Grunnstabiliseringsarbeid

45.1 45.11 45112450-4 Arkeologiske utgravninger

45.1 45.11 45112710-5 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — grøntområder

45.1 45.11 45112711-2 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — parker

45.1 45.11 45112712-9 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — hager

45.1 45.11 45112713-6 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — takterrasser

45.1 45.11 45112714-3 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — kirkegårder

45.1 45.11 45112720-8 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — idrettsplasser og rekreasjonsområder

45.1 45.11 45112721-5 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — golfbaner

45.1 45.11 45112722-2 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — rideområder

45.1 45.11 45112723-9 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — lekeplasser

45.1 45.11 45112730-1 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — veier og motorveier

45.1 45.11 45112740-4 Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur — lufthavner

45.2 45.21 45215300-0 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med krematorier

45.2 45.21 45221114-4 Anleggsarbeid i forbindelse med broer av jern

45.2 45.21 45221115-1 Anleggsarbeid i forbindelse med broer av stål

45.2 45.21 45231210-0 Arbeid i forbindelse med utlegging av oljerørledninger

45.2 45.21 45231220-3 Arbeid i forbindelse med utlegging av gassrørledninger

45.2 45.21 45232153-9 Anleggsarbeid i forbindelse med vannbyggingsanlegg

45.2 45.21 45232400-6 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakk

45.2 45.21 45232410-9 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakksystem

45.2 45.21 45232420-2 Kloakkanlegg

45.2 45.21 45232430-5 Behandlingsanlegg for vann

45.2 45.23 45234220-4 Konstruksjon av skiheiser

45.2 45.23 45234230-7 Konstruksjon av stolheiser

45.2 45.24 45243110-6 Arbeid i forbindelse med stabilisering av klipper

45.2 45.24 45248300-0 Anleggsarbeid i forbindelse med flytedokker

45.2 45.25 45251111-2 Anleggsarbeid i forbindelse med atomreaktorer

45.2 45.25 45251150-7 Anleggsarbeid i forbindelse med kjøletårn

45.2 45.25 45253100-6 Avsaltingsanlegg

45.2 45.25 45253200-7 Avsvovlingsanlegg

45.2 45.25 45253600-1 Avioniseringsanlegg

45.2 45.25 45255100-0 Anleggsarbeid i forbindelse med produksjonsplattformer

45.2 45.25 45262370-5 Betongbekledningsarbeid

45.3 45.31 45315700-5 Installasjonsarbeid til fordelingsstasjon

45.4 45.44 45442300-0 Utføring av overflatebeskyttelsesarbeid

NACE Rev. 1 CPV

Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe

Utgåtte beskrivelser

45.1 45.11 45111230-9 Grunnstabiliseringsarbeid

45.2 45.21 45215211-9 Aldershjem

45.2 45.21 45215300-0 Krematorium

45.2 45.21 45221114-4 Jernbro

45.2 45.21 45221115-1 Stålbro

45.2 45.21 45221116-8 Underføring

45.2 45.21 45221212-1 Underganger

45.2 45.21 45231210-0 Oljerørledning

45.2 45.21 45231220-3 Gassrørledning
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NACE Rev. 1 CPV

45.2 45.21 45232153-9 Vanntårn

45.2 45.21 45232400-6 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakk

45.2 45.21 45232410-9 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakksystem

45.2 45.21 45232420-2 Kloakkanlegg

45.2 45.21 45232430-5 Behandlingsanlegg for vann

45.2 45.23 45234220-4 Skiheiser

45.2 45.23 45234230-7 Stolheiser

45.2 45.24 45243110-6 Arbeid i forbindelse med stabilisering av klipper

45.2 45.24 45248300-0 Flytedokker

45.2 45.25 45251111-2 Atomreaktor

45.2 45.25 45251150-7 Kjøletårn

45.2 45.25 45253100-6 Avsaltingsanlegg

45.2 45.25 45253200-7 Avsvovlingsanlegg

45.2 45.25 45253600-1 Avioniseringsanlegg

45.2 45.25 45255100-0 Produksjonsplattformer

45.2 45.25 45262370-5 Betongbekledningsarbeid

45.3 45.31 45315700-5 Installasjonsarbeid til fordelingsstasjon

45.4 45.44 45442300-0 Utføring av overflatebeskyttelsesarbeid
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VEDLEGG V

ENDRINGER I VEDLEGG V TIL FORORDNING (EF) NR. 2195/2002

Sammenligningstabell mellom CPV og KN

Kapittel KN-kode Nye eller reviderte CPV-koder og beskrivelser

44 4404 02181000-6 Trepåler

27 2709—2715 11000000-0 Råolje, naturgass, olje og tilknyttede produkter

27 2709 11100000-1 Råolje

27 2714 11300000-3 Olje og tilknyttede produkter

27 2714 11310000-6 Bituminøs skifer eller oljeskifer

25 2517.1 14212110-4 Småstein

25 2517.1 14212120-7 Grus

25—31 2510[.1—.2]+3104 14310000-7 Gjødselsmineraler

41 4107[.2—.9]+4110+4109+4111 19140000-9 Lær av andre dyr, kunstlær og annet lær

48 4818.40.1 21222220-3 Steriliseringsposer eller -innpakninger av papir

48 4820.10.50 22817000-0 Dagbøker eller personlige planleggingskalendrer

27 2710.00[.26—.36+.51+.55] 23110000-1 Lette oljer, mellomoljer og derivater

27 2710.00[.26—.36+.51+.55] 23111000-8 Bensin og flybensin

27 2710 23111110-2 Jetdrivstoff av parafin

27 2710.00[.26—.36] 23111200-0 Blyfri bensin

27 2710 23111300-1 Blyholdig bensin

27 2710.00.15 23112000-5 Sprit til spesielle formål

27 2710.00.21 23112100-6 White spirit

27 2710.00.59 23120000-4 Tungoljer samt derivater

27 2710.00.6 23121000-1 Gassoljer

27 2710.00.6 23121100-2 Dieselolje

27 2710.00.6 23121200-3 Dieseldrivstoff

27 2710.00.7 23122000-8 Brenselsoljer

27 2710.00.7 23122100-9 Fyringsolje

27 2710.00[.81—.97] 23123000-5 Smøreoljer og smøremidler

27 2710.00.87 23123100-6 Motoroljer

27 2710.00.87 23123200-7 Kompressoroljer

27 2710.00.87 23123300-8 Turbinoljer

27 2710.00.92 23123400-9 Giroljer

27 2710.00.92 23123500-0 Oljer til reduksjonsgir

27 2710.00[.88+.92+.94] 23123600-1 Oljer til bruk i hydrauliske systemer og til andre formål

27 2710.00.88 23123610-4 Væsker til hydraulisk bruk

27 2710.00.94 23123620-7 Formslippoljer

27 2710.00.94 23123630-0 Korrosjonshindrende oljer

27 2710.00.92 23123640-3 El-isolerende oljer

27 2710.00.9 23123650-6 Bremsevæsker

27 2710.00.89 23123700-8 Hvitoljer og flytende parafin

KN CPV
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Kapittel KN-kode Nye eller reviderte CPV-koder og beskrivelser

27 2710.00.89 23123710-1 Hvitoljer

27 2710.00.89 23123720-4 Flytende parafin

28 2808+2814+3102 24151000-7 Nitrogenholdig gjødsel

31 3103 24152000-4 Fosforholdig gjødsel

31 3103 24152100-5 Mineralsk fosforholdig gjødsel

31 3103 24152200-6 Kjemisk fosforholdig gjødsel

31 3101 24154000-8 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel

31 3105 24158000-6 Diverse gjødsel

29—30 2903+2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 
2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+. 
21+.5+.69]+2934.3—
2941+3001+3002.9

24400000-8 Legemidler

29—30 2903+2936+2937.91+3003+3004 24410000-1 Legemidler til fordøyelsessystemet og stoffskiftet

30 3003+3004 24411000-8 Legemidler mot syrerelaterte forstyrrelser

30 3003+3004 24412000-5 Legemidler mot funksjonelle fordøyelsesforstyrrelser

30 3003+3004 24413000-2 Avføringsmidler

29—30 2937.91+3003+3004 24414000-9 Midler mot diaré, tarmbetennelser og tarminfeksjoner

29—30 2937.91+3003+3004 24415000-6 Legemidler mot diabetes

29 2937.91 24415100-7 Insulin

29 2936 24416000-3 Vitaminer

29 2936.10 24416100-4 Provitaminer

29—30 2903+3003+3004 24417000-0 Mineraltilskudd

29—30 2918.21+3001.90.91+3003+3004 24420000-4 Legemidler til blod, bloddannende organer og hjerte-/karsystemet

29—30 2918.21+3001.90.91+3003+3004 24421000-1 Legemidler til blod og bloddannende organer

29—30 2918.21+3001.90.91+3003+3004 24421100-2 Antikoagulerende midler

30 3002+3003+3004 24421200-3 Hemostatika

29—30 2936+3003+3004 24421300-4 Preparater mot anemi

29—30 2936+3002 24421400-5 Bloderstatninger og infusjonsløsninger

30 3003+3004 24422000-8 Legemidler for hjerte-/karsystemet

30 3003+3004 24422100-9 Legemidler mot hjertesykdommer

30 3003+3004 24422200-0 Blodtrykkssenkende midler

30 3003+3004 24422300-1 Vanndrivende midler

30 3003+3004 24422400-2 Årebeskyttende midler

30 3003+3004 24422500-3 Utvortes midler mot hemoroider

30 3003+3004 24422600-4 Betablokkerende midler

30 3003+3004 24422700-5 Kalsiumblokkerende midler

30 3003+3004 24422800-6 Midler som påvirker renin-angiotensinsystemet

29—30 2918.21+3003+3004 24430000-7 Dermatologiske legemidler og legemidler for muskel-/
skjelettsystemet

29—30 2918.21+3003+3004 24431000-4 Dermatologiske legemidler

29—30 2918.21+3003+3004 24431100-5 Antimykotika til dermatologisk bruk
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Kapittel KN-kode Nye eller reviderte CPV-koder og beskrivelser

29—30 2918.21+3003+3004 24431110-8 Salisylsyrer

30 3003+3004 24431200-6 Hudoppmykende og hudbeskyttende midler

30 3003+3004 24431300-7 Midler mot psoriasis

30 3003+3004 24431400-8 Antibiotika og kjemoterapeutika til dermatologisk bruk

30 3003+3004 24431500-9 Kortikosteroider til dermatologisk bruk og dermatologiske 
preparater

30 3003+3004 24431600-0 Antiseptiske og desinfiserende midler

30 3003+3004 24431700-1 Midler mot akne

30 3003+3004 24432000-1 Legemidler for muskel-/skjelettsystemet

30 3003+3004 24432100-2 Midler mot betennelser og reumatisme

30 3003+3004 24432200-3 Muskelavslappende midler

30 3003+3004 24432300-4 Preparater mot gikt

29—30 2937+3003+3004 24440000-0 Legemidler for urogenitalsystemet samt hormoner

29—30 2937+3003+3004 24441000-7 Legemidler for urogenitalsystemet samt kjønnshormoner

30 3003+3004 24441100-8 Anti-infektiva og antiseptiske midler til gynekologisk bruk

30 3003+3004 24441200-9 Andre midler til gynekologisk bruk

29—30 2937+3003+3004 24441300-0 Kjønnshormoner og midler som påvirker kjønnsorganene

30 3006 24441400-1 Svangerskapsforebyggende midler

30 3006 24441410-4 Orale svangerskapsforebyggende midler

30 3006 24441420-7 Kjemiske svangerskapsforebyggende midler

29—30 2397+3003+3004 24442000-4 Systemiske hormonpreparater, unntatt kjønnshormoner

29—30 2397+3003+3004 24442100-5 Hypofyse- og hypotalamushormoner samt erstatningsmidler

29—30 2397+3003+3004 24442200-6 Kortikosteroider til systemisk bruk

29—30 2397+3003+3004 24442300-7 Legemidler til behandling av skjoldbruskkjertelen

29—30 2941+3001+3002 24450000-3 Generelle anti-infektiva til systemisk bruk, vaksiner, antineo-
plastiske og immunmodulerende midler

29—30 2941+3001+3002 24451000-0 Generelle anti-infektiva til systematisk bruk samt vaksiner

29—30 2941+3002 24451100-1 Antibakterielle midler til systemisk bruk

29—30 2941+3002 24451200-2 Antimykotika til systemisk bruk

29—30 2941+3002 24451300-3 Midler mot mykobakterier

30 3002 24451400-4 Antivirusmidler til systemisk bruk

30 3002 24451500-5 Immunserum og immunglobuliner

30 3002.10 24451510-8 Antiserum

30 3002 24451520-1 Immunglobuliner

30 3002[.2+.3+.9] 24451600-6 Vaksiner

30 3002.2 24451610-9 Vaksiner mot difteri, kikhoste og tetanus

30 3002.2 24451620-2 Vaksiner mot difteri og tetanus

30 3002.2 24451630-5 BCG-vaksiner (tørkede)

30 3002.2 24451640-8 Vaksiner mot meslinger, kusma og røde hunder

30 3002.2 24451650-1 Tyfusvaksine

30 3002.2 24451660-4 Influensavaksiner

30 3002.2 24451670-7 Poliovaksiner
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30 3002.2 24451680-0 Hepatitt B-vaksiner

30 3002.3 24451690-3 Vaksiner til veterinær bruk

30 3002+3003+3004 24452000-7 Antineoplastiske og immunmodulerende midler

30 3002+3003+3004 24452100-8 Antineoplastiske midler

30 3003+3004 24452200-9 Legemidler til endokrin behandling

30 3003+3004 24452300-0 Midler til immunsuppresjon

29—30 2939.69.00+2941+3003+3004 24460000-6 Legemidler for nervesystemet og sanseorganene

29—30 2939.69.00+3003+3004 24461000-3 Legemidler for nervesystemet

30 3003+3004 24461100-4 Bedøvelsesmidler

29—30 2939.69.00+3003+3004 24461200-5 Smertestillende midler

30 3003+3004 24461300-6 Midler mot epilepsi

30 3003+3004 24461400-7 Legemidler mot Parkinsons sykdom

30 3003+3004 24461500-8 Psykoleptiske midler

30 3003+3004 24461600-9 Psykoanaleptiske midler

30 3003+3004 24461700-0 Andre legemidler for nervesystemet

29—30 2941+3003+3004 24462000-0 Legemidler for sanseorganene

29—30 2941+3003+3004 24462100-1 Oftalmologiske midler

30 3003+3004 24470000-9 Legemidler for åndedrettsorganene

30 3003+3004 24473000-6 Legemidler mot obstruktive luftveissykdommer

30 3003+3004 24474000-3 Preparater mot hoste og forkjølelse

30 3003+3004 24475000-0 Antihistaminer til systemisk bruk

30 3003+3004 24490000-5 Diverse legemidler

30 3003+3004 24491000-2 Parasittmidler, insektsmidler og repellenter

30 3003+3004 24491100-3 Antiprotozoiske midler

30 3003+3004 24491200-4 Anthelmintika

30 3003+3004 24491300-5 Midler mot ektoparasitter, herunder skabbmidler, insektsmidler 
og repellenter

30 3003+3004 24492000-9 Medisinske løsninger

30 3003+3004 24492100-0 Infusjonsløsninger

30 3003+3004 24492200-1 Parenterale næringsprodukter

30 3003+3004 24492210-4 Parenterale næringsløsninger

30 3003+3004 24492300-2 Enterale næringsmidler

30 3003+3004 24492400-3 Perfusjonsløsninger

30 3003+3004 24492500-4 Injeksjonsløsninger

30 3003+3004 24492510-7 Intravenøse væsker

30 3003+3004 24492600-5 Galeniske løsninger

30 3003+3004 24492700-6 Glukoseløsninger

30 3003+3004 24492800-7 Dialyseløsninger

30 3003+3004 24493000-6 Andre terapeutiske produkter

30 3002.90.90 24493100-7 Toksiner

29—30 2939.70+3003+3004+3005.10 24493200-8 Nikotinerstatninger

30—38 3006+3882 24494000-3 Diagnostiske midler
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30 3004.90.99 24495000-0 Alle andre ikke-terapeutiske produkter

30—34—38 3002+3006+3407+3822 24496000-7 Reagenser og kontrastmidler

30 3006.40.00 24496100-8 Reagenser til blodtypebestemmelse

30 3006.40.00 24496200-9 Reagenser til blodprøver

30—34—38 3002+3006+3407+3822 24496300-0 Kjemiske reagenser

30—38 3006+3822 24496400-1 Isotopreagenser

38 3822 24496500-2 Laboratoriereagenser

30 3006[.2—.4] 24496600-3 Reagenser til elektroforese

30 3006[.2—.4] 24496700-4 Urologiske reagenser

30 3006.30 24496800-5 Kontrastmidler til røntgenundersøkelse

30 3006 24497000-4 Medisinske preparater, unntatt forbruksvarer til tannpleie

30 3006[.2—.4] 24497100-5 Tarmskyllingsmidler (klystér)

30 3006.40 24497110-8 Beinoppbygningssement

30—35 3001[.1+.2]+3002.90.50+3504 24498000-1 Kliniske produkter

30—35 3001[.1+.2]+3002.90.50+3504 24498100-2 Mikrobiologiske kulturer

30 3001[.10+.20] 24498200-3 Kjertler og kjertelekstrakter

35 3504 24498300-4 Pektinsubstanser

33 3307.4 24511100-0 Preparater til parfymering eller deodorisering av rom

40 4005+4006.9+4007—4010+4016.9 25120000-8 Ikke-vulkaniserte og vulkaniserte gummiprodukter

40 4005+4006.9 25121000-5 Ikke-vulkaniserte gummiprodukter

40 4007—4010+4016.9 25122000-2 Vulkaniserte gummiprodukter

40 4007+4009 25122100-3 Rør, ledninger og slanger av vulkanisert gummi

40 4010+4016.9 25122200-4 Transportbånd, drivreimer, reimer av vulkanisert gummi

40 4014 25122300-5 Hygieniske eller farmasøytiske produkter av vulkanisert gummi

40 4008.1+4016.91 25122400-6 Gulvbelegg og matter av vulkanisert gummi

40 4016.91 25122410-9 Gulvbelegg av vulkanisert gummi

40 4008.1+4016.91 25122420-2 Matter av vulkanisert gummi

40 4008—4010+4016 25122500-7 Vulkanisert gummi i forskjellige former

94 9406.00[.3+.9] 28111100-4 Modulbaserte og transportable bygninger

25 2523 28811210-5 Boresement

84 8406—8412 29110000-3 Turbiner og motorer

84 8412.21+8412.31 29111000-0 Motorer

84 8406[.1+.8] 29112100-8 Vanndampturbiner

84 8406.9 29113100-5 Deler til vanndampturbiner

84 8408[.2+.9]+8412—8414 29120000-6 Pumper og kompressorer

84 8408[.2+.9]+8412[.21+.29+.31+.39+.8] 29121000-3 Hydrauliske eller pneumatiske kraftmaskiner og -motorer

84 8408[.2+.9] 29121200-5 Hydrauliske kraftmaskiner

84 8408[.2+.9] 29121300-6 Pneumatiske kraftmaskiner (trykkluftmaskiner)

84 8424.3 29242473-3 Trykkvannsrenseapparater

84 8432.40.10 29314100-4 Kunstgjødselspredere
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84 8467[.1—.8]+8508[.1—.8] 29450000-8 Pneumatiske eller motordrevne håndverktøy

84 8430+8479 29523100-2 Maskiner til bygge- og anleggsvirksomhet

84 8430.1 29523110-5 Rambukker

84 8479.1 29523120-8 Maskiner til veilegging

84 8479.1 29523121-5 Kutthøvler

84 8479.1 29523122-2 Fresere

84 8479.1 29523123-9 Maskiner til brolegging

84 8479.1 29523124-6 Veitromler

84 8479.1 29523125-3 Mekaniske tromler

84 8430.2 29523130-1 Snøploger og snøfresere

84 8430.2 29523131-8 Snøploger

84 8430.2 29523132-5 Snøfresere

84 8430.1 29523140-4 Påleoppdragere

84 8430.61 29523150-7 Komprimeringsmaskiner

84 8430.6 29523160-0 Kabelleggingsmaskiner

84 8425 29526128-5 Hevesystemer til boreplattformer

87 8710 29610000-8 Motordrevne tanks og pansrede stridskjøretøyer

87 8710 29611000-5 Motordrevne tanks

87 8710 29611100-6 Deler til motordrevne tanks

73—84—85 7322+8408+8417+8419+8438+8514 29836000-8 Industrielt utstyr

84 8408 29836100-9 Kompressorutstyr

84 8419 29836200-0 Kjøleutstyr

90 8304+8517.21+9008.3 30191000-4 Kontorutstyr

90 9008.3 30191200-6 Overheadprojektorer

84 8471.70.40 30233171-0 Disker, minneplater

94 9405.1 31524200-7 Armatur til veggbelysning

94 9405.1 31524210-0 Veggbelysning

90 9012+9018—9022 33110000-4 Bildeutstyr til medisinsk, odontologisk og veterinær bruk

90 9018 33112000-8 Bildeutstyr til ekkografi-, ultralyd- og dopplerundersøkelser

90 9018+9012.1 33112300-1 Ultralydskannere

90 9012.1 33112310-4 Fargedoppler

90 9012.1 33112320-7 Dopplerutstyr

90 9018 33112330-0 Ekkoencefalografer

90 9018 33112340-3 Ekkokardiografer

90 9012.1 33113000-5 Utstyr til bildedannelse ved magnetisk resonans

90 9012.1 33113110-9 NMR-skannere (Nuclear Magnetic Resonance)

90 9012.1+9018 33115000-9 Utstyr til tomografi

90 9012.1 33115100-0 CT-skannere

90 9012.1 33115200-1 CAT-skannere

84 8419.2 33191000-5 Utstyr til sterilisasjon, desinfeksjon og hygiene
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84 8419.2 33191100-6 Steriliseringsapparat

94 9402.9 33192130-2 Stillbare senger med motor

87 8713 33193121-3 Motoriserte rullestoler

90 9001+9002 33420000-0 Polariserende materialer

90 9002.1+9006.62 33453000-0 Apparatur til fotolaboratorier

90 9002.1+9006.62 33453100-1 Blitzlamper

90 9006.62 33453110-3 Blitzpærer til fotografering

90 9006.62 33453111-0 Blitzterninger til fotografering

87 8712 34441000-0 Sykler uten motor

89 8903+8906.00[.1—.9] 35121000-8 Spesialbåter

92 9207.10.5 36315100-3 Synthesizere

KN CPV

Kapittel KN-kode Utgåtte beskrivelser

44 4404 02181000-6 Stolper

27 2709-2715 11000000-0 Råolje, naturgass, olje og tilknyttede produkter

27 2709 11100000-1 Råolje

27 2709 11110000-4 Råolje og oljeprodukter

27 2709 11111000-1 Olje

27 2709 11111100-2 Råolje

27 2709 11112000-8 Oljeprodukter

25—31 2510.00[.1—.2]+3104 14310000-7 Gjødselsmineraler

41 4107[.2—.9]+4110+4109+4111 19140000-9 Lær av andre dyr, kunstlær og annet lær

48 4818.40.1 21222220-3 Steriliseringsposer eller -innpakninger av papir

48 4820.10.50 22817000-0 Dagbøker eller personlige planleggingskalendrer

27 2710.00[.26—.36+.51+.55] 23110000-1 Bensin og flybensin

27 2710.00.51 23111000-8 Flybensin

27 2710.00.5 23111200-0 Drivstoff av parafin

27 2710.00.51 23111210-3 Jetdrivstoff av parafin

27 2710.00[.26—.36] 23112000-5 Bensin

27 2710.00[.26—.36] 23112200-7 Superbensin

27 2710.00[.26—.36] 23113000-2 Petroleum

27 2710.00[.8—.9] 23135000-2 Smøreoljer av petroleum

27 2710.00[.8—.9] 23135100-3 Smøreoljer

27 2710.00[.8—.9] 23135200-4 Smøremidler

27 2710.00.9 23135300-5 Oljeprodukter av tungolje

27 2710.00.96 23135310-8 El-isolerende oljer

28—31 2808+2814+3102 24151000-7 Nitrogenholdige gjødselstoffer

31 3103 24152000-4 Fosforholdige gjødselstoffer

31 3103 24152100-5 Mineralske fosforholdige gjødselstoffer

31 3103 24152200-6 Kjemiske fosforholdige gjødselstoffer

31 3101 24154000-8 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel

31 3105 24158000-6 Diverse gjødsel
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KN CPV

Kapittel KN-kode Utgåtte beskrivelser

30 3002.10 24411000-8 Serum

30 3002.10 24411200-0 Immunglobulin

30 3002.10 24411300-1 Gammaglobulin

30 3002.2 24412100-6 Vaksiner for mennesker

30 3002.2 24412110-9 Tyfusvaksine

30 3002.2 24412120-2 Hepatitt B-vaksine

30 3002.2 24412150-1 Tuberkulin

29 2937 24413000-2 Hormoner

29 2937.9 24413200-4 Steroider

29—30 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 
2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 
2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3—
2941+3001+3002.9

24415000-6 Farmasøytiske og medisinske kjemikalier

29—30 2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+. 
29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+ 
2934.3—2941+3001+3002.9

24415100-7 Farmasøytiske kjemikalier

29 2932.2 24415110-0 Laktoner

29—30 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 
2924[.1+.22+.29]+2932.29+2
933[.1+.21+.5+.69]+2934.3—
2941+3001+3002.9

24415200-8 Medisinske kjemikalier

29—30 2935+2941+3001+3006 24416000-3 Legemidler

29—30 2935+2941+3001[.4+.9]+3004[.4+.9] 24416100-4 Medisiner

29 2941 24416110-7 Antibiotika

29 2941.10 24416111-4 Penicillin

29 2935 24416120-0 Sulfonamider

30 3001—3006 24416200-5 Farmasøytiske preparater

30 3006 24418000-7 Farmasøytiske spesialprodukter

30 3002.90.9 24419200-6 Antiseptiske midler (bakteriedrepende midler)

30 3006+3407+3822 24421000-1 Medisinske forbruksvarer av kjemisk art, unntatt forbruksvarer til 
tannpleie

30—34—38 3006[.2+.4]+3407+3822 24421100-2 Reagenser (reagerende stoffer)

30—38 3006+3822 24421140-4 Diagnosereagenser

33 3307.4 24511100-0 Preparater til parfymering eller deodorisering av rom

40 4005+4006.9+4007—4010+4016.9 25120000-8 Ikke-vulkaniserte og vulkaniserte gummiprodukter

40 4005+4006.9 25121000-5 Ikke-vulkaniserte gummiprodukter

40 4007—4010+4016.9 25122000-2 Vulkaniserte gummiprodukter

40 4007+4009 25122100-3 Rør, ledninger og slanger av vulkanisert gummi

40 4010+4016.9 25122200-4 Transportbånd, drivreimer, reimer av vulkanisert gummi

40 4014 25122300-5 Hygieniske eller farmasøytiske produkter av vulkanisert gummi

40 4008.1+4016.91 25122400-6 Gulvleggingsmaterialer og matter av vulkanisert gummi

40 4016.91 25122410-9 Gulvleggingsmaterialer av vulkanisert gummi

40 4008.1+4016.91 25122420-2 Matter av vulkanisert gummi

40 4008—4010+4016 25122500-7 Vulkanisert gummi i forskjellige former

94 9406.00[.3+.9] 28111100-4 Mobile brakker
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KN CPV

Kapittel KN-kode Utgåtte beskrivelser

73—74—
76—82—85

7323+7418.1+7615.1+8210+8515 28512940-5 Søppelbøtter av metall

84 8431[.43+.49] 28850000-5 Brønnhoder

84 8406[.1+.8] 29112100-8 Dampturbiner

84 8406[.1+.8] 29113100-5 Deler til dampturbiner

84 8424.3 29242473-3 Trykkvannsenseapparater

84 8432.40.10 29314100-4 Kunstgjødselspredere

84 8467[.1—.8]+8508[.1—.8] 29450000-8 Pneumatiske eller motordrevne håndverktøy

87 8710 29610000-8 Motordrevne tanks og pansrede stridskjøretøyer

87 8710 29611000-5 Motordrevne tanks

87 8710 29611100-6 Deler til motordrevne tanks

90 9023 30191200-6 Utstyr til undervisningsbruk

90 9018+9022 33110000-4 Bildedannelse

90 9022 33111630-6 Røntgenskannere

90 9018 33112000-8 Ekkografi

90 9018 33112300-1 Ekkoencefalograf

90 9018 33113000-5 Skanner til medisinsk bruk

90 9019+9020 33155100-2 Utstyr til fysioterapi

90 9021.9 33184310-9 Hjerteklaffer

84 8419.2 33191000-5 Utstyr til sterilisasjon, desinfeksjon og hygiene

84 8419.2 33191100-6 Steriliseringsapparat

84 9402.9 33192130-2 Stillbare senger med motor

84 8713 33193121-3 Motoriserte rullestoler

90 9012.1 33261220-5 CT-skanner

90 9012.1 33261230-8 CAT-skanner

90 9012.1 33261260-7 Bildeutstyr

90 9012.1 33261270-0 NMR-skanner (Nuclear Magnetic Resonance)

90 9001+9002 33420000-0 Polariserende materialer

87 8712 34441000-0 Sykler uten motor

89 8903+8906.00[.1—.9] 35121000-8 Spesialbåter

84 9403.60.3 36122400-6 Montre

82 9207.10.5 36315100-3 Synthesizere
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/96/EF

av 27. januar 2003

om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)(*)

2007/EØS/9/14

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),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. november 
2002(4), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Formålene med Fellesskapets miljøpolitikk er særlig 
å bevare, verne og forbedre miljøkvaliteten, verne 
menneskers helse og utnytte naturressurser varsomt 
og rasjonelt. Denne politikken er basert på føre-var-
prinsippet, prinsippet om forebyggende tiltak, prinsippet 
om at miljøskade fortrinnsvis rettes opp ved kilden, og 
prinsippet om at forurenseren betaler.

2) Fellesskapsprogrammet for politikk og tiltak på området 
miljø og bærekraftig utvikling (femte handlingsprogram 
for miljø)(5) fastsetter at oppnåelse av bærekraftig 
utvikling krever betydelige endringer i nåværende 
utviklings-, produksjons-, forbruks- og atferdsmønstre og 
går blant annet inn for en reduksjon av sløsende forbruk 
av naturressurser og hindring av forurensning. Dette 
programmet nevner avfall fra elektrisk og elektronisk 
utstyr (WEEE) som ett av målområdene for anvendelse 
av prinsippene om forebygging, gjenvinning og trygg 
disponering av avfall.

3) Kommisjonsmelding av 30. juli 1996 om gjennomgåelse 
av fellesskapsstrategien for avfallshåndtering fastsetter 
at dersom det ikke kan unngås at avfall produseres, bør 
avfallet brukes på nytt og materialene eller energien det 
inneholder, gjenvinnes.

4) I sin resolusjon av 24. februar 1997 om en 
fellesskapsstrategi for avfallshåndtering(6) la Rådet vekt 
på behovet for å fremme avfallsgjenvinning med sikte 
på å redusere den mengde avfall som disponeres og å 
spare naturressurser, særlig ved ombruk, resirkulering, 
kompostering og energiutvinning fra avfall, og erkjente at 
valget av den løsning som brukes i hvert enkelte tilfelle, 
må ta hensyn til miljømessige og økonomiske virkninger, 
men at i påvente av vitenskapelige og teknologiske 
framskritt og videreutvikling av livssyklusanalyser, bør 
ombruk og materialgjenvinning være å foretrekke når de 
utgjør de beste løsningene for miljøet. Rådet oppfordret 
også Kommisjonen til, så snart som mulig, å utarbeide 
en hensiktsmessig oppfølging av prosjektene med 
programmene for prioriterte avfallsstrømmer, herunder 
WEEE.

5) I sin resolusjon av 14. november 1996(7) oppfordret 
Europaparlamentet Kommisjonen til å framlegge forslag 
til direktiver om visse prioriterte avfallsstrømmer, 
herunder elektrisk og elektronisk avfall, og å basere 
slike forslag på prinsippet om produsentansvar. I samme 
resolusjon anmoder Europaparlamentet Rådet og 
Kommisjonen om å framlegge forslag med henblikk på 
å redusere avfallsmengden.

6) I henhold til rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 
1975 om avfall(8) kan det ved særdirektiver fastsettes 
særlige regler for særskilte tilfeller eller for å supplere 
direktiv 75/442/EØF når det gjelder håndtering av visse 
avfallskategorier.

7) Den mengde WEEE som produseres i Fellesskapet, 
øker raskt. Innholdet av farlige komponenter i elektrisk 
og elektronisk utstyr utgjør et betydelig problem i 
avfallshåndteringsfasen, og resirkuleringen av WEEE er 
ikke tilstrekkelig.

8) Målet om å forbedre håndteringen av WEEE kan ikke nås 
på en virkningsfull måte av medlemsstatene på egen hånd. 
Særlig kan forskjellig nasjonal anvendelse av prinsippet 
om produsentansvar føre til vesentlige ulikheter i nivået 
på den økonomiske byrde som pålegges de økonomiske 
aktørene. Forskjellene mellom de nasjonale strategiene 
for håndtering av WEEE reduserer effektiviteten i resirku-
leringspolitikken. Derfor bør de grunnleggende kriteriene 
fastsettes på fellesskapsplan.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 15.

(1) EFT C 365 E av 19.12.2000, s. 184 og EFT C 240 E av 28.8.2001, s. 298.
(2) EFT C 116 av 20.4.2001, s. 38.
(3) EFT C 148 av 18.5.2001, s. 1.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 15. mai 2001 (EFT C 34 E av 7.2.2002, s. 

115), Rådets felles holdning av 4. desember 2001 (EFT C 110 E av 7.5.2002, 
s. 1) og europaparlamentsvedtak av 10. april 2002 (ennå ikke kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende). Europaparlamentsbeslutning av 18. 
desember 2002 og rådsbeslutning av 16. desember 2002.

(5) EFT C 138 av 17.5.1993, s. 5.

(6) EFT C 76 av 11.3.1997, s. 1.
(7) EFT C 362 av 2.12.1996, s. 241.
(8) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 47. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

96/350/EF (EFT L 135 av 6.6.1996, s. 32).



22.2.2007 Nr. 9/359EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

9) Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse på 
produkter og produsenter uten hensyn til salgsmetode, 
herunder fjernsalg og elektronisk salg. I denne sammenheng 
bør forpliktelsene til produsenter og distributører som 
bruker fjernsalg og elektronisk salg, i størst mulig grad ha 
samme form og håndheves på samme måte for å unngå at 
aktører som bruker andre distribusjonskanaler, må bære 
kostnadene ved bestemmelsene i dette direktiv når det 
gjelder WEEE solgt ved fjernsalg eller elektronisk salg.

10) Dette direktiv bør omfatte alt elektrisk og elektronisk utstyr 
som brukes av forbrukere, samt elektrisk og elektronisk 
utstyr beregnet på yrkesmessig bruk. Dette direktiv bør få 
anvendelse med forbehold for Fellesskapets regelverk for 
sikkerhet og helse som beskytter alle aktører som kommer 
i kontakt med WEEE, samt særskilt fellesskapsregelverk 
for avfallshåndtering, særlig rådsdirektiv 91/157/EØF 
av 18. mars 1991 om batterier og akkumulatorer som 
inneholder visse farlige stoffer(9).

11) Direktiv 91/157/EØF bør revideres så snart som mulig, 
særlig i lys av dette direktiv.

12) Innføringen av produsentansvar ved dette direktiv er ett 
av midlene til å oppmuntre til utforming og produksjon av 
elektrisk og elektronisk utstyr etter framgangsmåter som 
fullt ut tar hensyn til og som letter reparasjon, eventuell 
oppgradering, ombruk, demontering og resirkulering av 
utstyret.

13) For å ivareta sikkerheten og helsen til distributørpersonale 
som er involvert i tilbakelevering og håndtering av 
WEEE, bør medlemsstatene i samsvar med nasjonal 
lovgivning og Fellesskapets regelverk for sikkerhet og 
helse bestemme på hvilke vilkår distributørene kan nekte 
tilbakelevering.

14) Medlemsstatene bør oppmuntre til utforming og 
produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr som tar 
hensyn til og som letter demontering og gjenvinning, 
særlig ombruk og resirkulering av WEEE, av dets 
bestanddeler og materialer. Produsentene bør ikke hindre 
ombruk av WEEE ved særskilte konstruksjonsegenskaper 
eller framstillingsprosesser, med mindre slike særskilte 
konstruksjonsegenskaper eller framstillingsprosesser 
innebærer avgjørende fordeler, for eksempel med hensyn 
til miljøvern og/eller sikkerhetskrav.

15) Separat innsamling er en forutsetning for å sikre 
særskilt behandling og resirkulering av WEEE og er 
nødvendig for å oppnå det nivå som er valgt for vern av 
menneskers helse og miljøet i Fellesskapet. Forbrukerne 
må aktivt bidra til at slik innsamling blir vellykket og bør 
oppmuntres til å levere inn sitt WEEE. For dette formål 
bør det opprettes passende anlegg, herunder offentlige 
innsamlingssteder der private husholdninger i det minste 
bør kunne levere inn sitt avfall gratis.

16) For å oppnå det nivå som er valgt for vern og de 
harmoniserte miljømålene i Fellesskapet, bør 
medlemsstatene treffe hensiktsmessige tiltak for å 
disponere minst mulig WEEE som usortert kommunalt 
avfall og oppnå en høy grad av separat innsamling av 
WEEE. For å sikre at medlemsstatene bestreber seg på å 
opprette effektive innsamlingsordninger, bør de pålegges 
å oppnå en høy grad av innsamling av WEEE fra private 
husholdninger.

17) Særskilt behandling av WEEE er helt nødvendig for å 
unngå spredning av forurensende stoffer i de resirkulerte 
materialene eller avfallsstrømmen. Slik behandling er 
det mest effektive middelet til å sikre samsvar med det 
nivå som er valgt for miljøvern i Fellesskapet. De anlegg 
eller foretak som utfører resirkulering og behandling, 
bør overholde minstestandarder for å hindre negative 
miljøvirkninger i forbindelse med behandling av WEEE. 
De beste foreliggende behandlings-, gjenvinnings- og 
resirkuleringsteknikker bør brukes, forutsatt at de sikrer 
vern av menneskers helse og et høyt miljøvernnivå. 
De beste foreliggende behandlings-, gjenvinnings- og 
resirkuleringsteknikker kan presiseres ytterligere i 
samsvar med framgangsmåtene i direktiv 96/61/EF.

18) Ombruk av WEEE og dets komponenter, delenheter 
og forbruksmaterialer bør prioriteres. Dersom ombruk 
ikke foretrekkes, bør alt WEEE som er samlet inn 
separat, gjenvinnes med henblikk på å oppnå et høyt 
resirkulerings- og gjenvinningsnivå. I tillegg bør 
produsentene oppmuntres til å integrere resirkulert 
materiale i nytt utstyr.

19) Grunnleggende prinsipper med hensyn til finansiering 
av WEEE-håndtering må fastsettes på fellesskapsplan, 
og finansieringsordninger må bidra til høye 
innsamlingstall samt til gjennomføring av prinsippet om 
produsentansvar.

20) De private husholdninger som bruker elektrisk og 
elektronisk utstyr, bør ha mulighet til i det minste å levere 
inn WEEE gratis. Produsentene bør derfor finansiere 
innsamling fra innsamlingsstedene, samt behandling, 
gjenvinning og disponering av WEEE. For å få størst 
mulig virkning av prinsippet om produsentansvar, bør hver 
produsent være ansvarlig for å finansiere håndteringen av 
avfall fra egne produkter. Produsenten bør kunne velge 
å oppfylle denne forpliktelsen enten individuelt eller 
ved å slutte seg til en kollektiv ordning. Hver produsent 
bør i forbindelse med markedsføring av et produkt 
gi en økonomisk garanti for å hindre at kostnadene 
ved håndtering av WEEE fra produkter hvis produsent 
har innstilt all virksomhet eller ikke kan identifiseres 
(«eierløse produkter»), faller på samfunnet eller de 
produsenter som fremdeles er i virksomhet. Ansvaret 
for finansieringen av håndtering av historisk avfall bør 

(1) EFT L 78 av 26.3.1991, s. 38. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
98/101/EF (EFT L 1 av 5.1.1999, s. 1).
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deles mellom alle eksisterende produsenter i kollektive 
finansieringsordninger som alle produsenter som finnes 
på markedet når kostnadene oppstår, gir forholdsmessige 
bidrag til. Kollektive finansieringsordninger bør ikke 
ha den virkning at de utelukker produsenter, importører 
og nyinntredere på markedet som opererer i nisjer eller 
som produserer små mengder. I en overgangsperiode 
bør produsentene, på frivillig grunnlag, ved salg av 
nye produkter ha mulighet til å informere kjøperne om 
kostnadene ved innsamling, behandling og miljøvennlig 
disponering av historisk avfall. Produsenter som benytter 
seg av denne bestemmelsen, bør garantere at nevnte 
kostnader ikke overstiger de faktiske kostnader som 
oppstår.

21) Det er avgjørende for vellykket innsamling av WEEE at 
brukerne opplyses om plikten til ikke å disponere WEEE 
som usortert kommunalt avfall og å samle inn WEEE 
separat, og om innsamlingsordningene og deres rolle 
i håndteringen av WEEE. Slik informasjon forutsetter 
hensiktsmessig merking av elektrisk og elektronisk utstyr 
som vil kunne bli kastet i søppelkasser eller lignende 
innretninger til innsamling av kommunalt avfall.

22) Det er viktig at produsentene gir opplysninger om 
identifisering av komponenter og materialer for å 
lette håndteringen av WEEE, og særlig behandling og 
gjenvinning/resirkulering.

23) Medlemsstatene bør påse at infrastruktur for inspeksjon 
og kontroll gjør det mulig å verifisere at dette direktiv 
blir behørig gjennomført, under hensyn blant annet til 
europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2001/331/EF  
av 4. april 2001 om fastsettelse av minstekrav til 
miljøinspeksjoner i medlemsstatene(1).

24) For å kunne vurdere om målene for dette direktiv er 
oppnådd, er det nødvendig å ha opplysninger om vekten 
eller, dersom dette ikke er mulig, om antall elektriske og 
elektroniske gjenstander som markedsføres i Fellesskapet 
og tall for innsamling, ombruk (herunder ombruk av hele 
apparater så langt som mulig), gjenvinning/resirkulering 
og eksport av WEEE som samles inn i samsvar med dette 
direktiv.

25) Medlemsstatene kan velge å gjennomføre visse 
bestemmelser i dette direktiv ved hjelp av avtaler mellom 
vedkommende myndigheter og de berørte økonomiske 
sektorene, forutsatt at bestemte krav overholdes.

26) Kommisjonen bør etter en komitéframgangsmåte foreta en 
tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling av 
visse bestemmelser i dette direktiv, listen over produkter 
som omfattes av kategoriene oppført i vedlegg IA, selektiv 
behandling av materialer og komponenter i WEEE, 
de tekniske kravene til oppbevaring og behandling av 
WEEE og symbolet som brukes til merking av elektrisk 
og elektronisk utstyr.

27) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(2) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Dette direktiv har som prioritert formål å forebygge avfall fra 
elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), og dernest å fremme 
ombruk, resirkulering og andre former for gjenvinning av slikt 
avfall for å redusere den mengde avfall som disponeres. Det tar 
også sikte på å forbedre miljøprestasjonene til alle aktører som 
er involvert i elektrisk og elektronisk utstyrs livssyklus, f.eks. 
produsenter, distributører og forbrukere og særlig de aktører 
som er direkte involvert i behandling av avfall fra elektrisk og 
elektronisk utstyr.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på elektrisk og elektronisk 
utstyr som omfattes av kategoriene oppført i vedlegg IA, 
forutsatt at det aktuelle utstyret ikke er en del av en annen 
type utstyr som ikke omfattes av dette direktivs virkeområde. 
Vedlegg IB inneholder en liste over produkter som omfattes av 
kategoriene oppført i vedlegg IA.

2. Dette direktiv får anvendelse med forbehold for 
fellesskapsbestemmelser om sikkerhet og helse og særlige 
fellesskapsbestemmelser om avfallshåndtering.

3. Utstyr i forbindelse med beskyttelse av medlemsstatenes 
vesentlige sikkerhetsinteresser, våpen, ammunisjon 
og krigsmateriell omfattes ikke av dette direktiv. Denne 
bestemmelse får likevel ikke anvendelse på produkter som 
ikke er beregnet på særskilt militære formål.

(1) EFT L 118 av 27.4.2001, s. 41. (2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 3

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «elektrisk og elektronisk utstyr», eller «EEE»: utstyr som 
er avhengig av elektrisk strøm eller elektromagnetiske 
felt for å fungere, og utstyr til produksjon, overføring 
og måling av slik strøm og slike felt som omfattes av 
kategoriene oppført i vedlegg IA og er utformet for bruk 
med en spenning som ikke overstiger 1 000 volt for 
vekselstrøm og 1 500 volt for likestrøm,

b) «avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr», eller «WEEE»: 
elektrisk eller elektronisk utstyr som er avfall i henhold til 
artikkel 1 bokstav a) i direktiv 75/442/EØF, herunder alle 
komponenter, delenheter og forbruksmaterialer som er en 
del av produktet på kasseringstidspunktet,

c) «forebygging»: tiltak med sikte på å redusere mengden og 
den miljøskadelige virkningen av WEEE samt materialer 
og stoffer fra det,

d) «ombruk»: enhver nyttiggjøringsform der WEEE eller 
komponenter av dette brukes til samme formål som de ble 
utformet for, herunder fortsatt bruk av utstyret eller dets 
komponenter som leveres tilbake til innsamlingssteder, 
distributører, gjenvinningsforetak eller produsenter,

e) «resirkulering»: behandling i en produksjonsprosess av 
avfallsmaterialer, for samme formål som det opprinnelige 
eller for andre formål, men unntatt energiutvinning, som 
betyr bruk av brennbart avfall som middel til å produsere 
energi ved direkte forbrenning med eller uten annet avfall, 
men med utnyttelse av varmen,

f) «gjenvinning»: en av nyttiggjøringsformene fastsatt i 
vedlegg IIB til direktiv 75/442/EØF,

g) «disponering»: en av disponeringsformene fastsatt i 
vedlegg IIA til direktiv 75/442/EØF,

h) «behandling»: enhver virksomhet som finner sted etter at 
WEEE er levert til et anlegg for miljøsanering, demontering, 
knusing, gjenvinning eller forberedelse til disponering og 
enhver annen virksomhet som utføres med henblikk på 
gjenvinning og/eller disponering av WEEE,

i) «produsent»: enhver person som, uten hensyn til den 
salgsmetode som brukes, herunder fjernkommunikasjon i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av 
20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler(1):

i) framstiller og selger elektrisk og elektronisk utstyr 
under eget merke,

ii) videreselger under eget merke utstyr produsert av andre 
leverandører, på en slik måte at en videreselger ikke 
betraktes som «produsenten» dersom produsentens 
merke forekommer på utstyret i samsvar med punkt i), 
eller

iii) yrkesmessig importerer eller eksporterer elektrisk og 
elektronisk utstyr til en medlemsstat.

 En person som utelukkende yter finansiering i henhold 
til eller i samsvar med en finansieringsavtale, skal ikke 
betraktes som «produsent» med mindre han også opptrer 
som produsent i henhold til punkt i)-iii),

j) «distributør»: enhver person som leverer elektrisk eller 
elektronisk utstyr på kommersielt grunnlag til den part som 
kommer til å bruke det,

k) «WEEE fra private husholdninger»: WEEE som kommer 
fra private husholdninger og fra forretnings-, industri-
, institusjonskilder eller andre kilder som, på grunn 
av sin natur og mengde, ligner på avfall fra private 
husholdninger,

l) «farlig stoff eller stoffblanding»: ethvert stoff eller enhver 
stoffblanding som må betraktes som farlig i henhold til 
rådsdirektiv 67/548/EØF(2) eller europaparlaments- og 
rådsdirektiv 1999/45/EF(3),

m) «finansieringsavtale»: enhver kontrakt eller avtale om lån, 
leasing, leie eller avbetalingskjøp angående et hvilket som 
helst utstyr, uansett om det er fastsatt i kontrakts- eller 
avtalevilkårene eller en tilleggskontrakt eller -avtale at 
overdragelse av eiendomsretten til utstyret vil eller kan 
finne sted.

Artikkel 4

Produktutforming

Medlemsstatene skal oppmuntre til utforming og produksjon 
av elektrisk og elektronisk utstyr som tar hensyn til og letter 
demontering og gjenvinning, særlig ombruk og resirkulering 
av WEEE, dets komponenter og materialer. I denne forbindelse 
skal medlemsstatene treffe hensiktsmessige tiltak slik at 
produsentene ikke hindrer ombruk av WEEE ved særskilte 
konstruksjonsegenskaper eller framstillingsprosesser, 
med mindre slike særskilte konstruksjonsegenskaper eller 
framstillingsprosesser innebærer avgjørende fordeler, for 
eksempel med hensyn til miljøvern og/eller sikkerhetskrav.

Artikkel 5

Separat innsamling

1. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak for 
å disponere minst mulig WEEE som usortert kommunalt avfall 
og oppnå en høy grad av separat innsamling av WEEE.

(1) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19.

(2) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/59/EF (EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1).

(3) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/60/EF (EFT L 226 av 22.8.2001, s. 5).
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2. For WEEE fra private husholdninger skal medlemsstatene 
innen 13. august 2005 påse at:

a) det er opprettet ordninger som gjør det mulig for 
sluttbrukerne og distributørene i det minste å levere inn 
slikt avfall gratis. Medlemsstatene skal sikre at nødvendige 
innsamlingsanlegg finnes og er tilgjengelige, idet det tas 
særlig hensyn til befolkningstettheten,

b) distributørene, ved levering av et nytt produkt, er ansvarlige 
for å sikre at slikt avfall i det minste kan leveres tilbake 
til distributøren gratis på et en-til-en-grunnlag forutsatt 
at utstyret er av likeverdig type og har oppfylt samme 
funksjoner som det leverte utstyret. Medlemsstatene 
kan fravike denne bestemmelse forutsatt at de påser at 
innlevering av WEEE ikke derved gjøres vanskeligere for 
sluttbrukeren og forutsatt at disse ordningene forblir gratis 
for sluttbrukeren. Medlemsstatene som anvender denne 
bestemmelse, skal underrette Kommisjonen om dette,

c) uten at bestemmelsene i bokstav a) og b) berøres, kan 
produsentene opprette og drive individuelle og/eller 
kollektive tilbakeleveringsordninger for WEEE fra private 
husholdninger, forutsatt at disse ordningene er i samsvar 
med formålene for dette direktiv,

d) under hensyn til nasjonale og Fellesskapets helse- og 
sikkerhetsstandarder, kan WEEE som utgjør en helse- og 
sikkerhetsrisiko for personalet på grunn av forurensning, 
nektes mottatt ved innlevering i henhold til bokstav a) og 
b). Medlemsstatene skal fastsette særlige bestemmelser for 
slikt WEEE.

Medlemsstatene kan fastsette særlige bestemmelser for 
innlevering av WEEE etter framgangsmåtene i bokstav a) og 
b) dersom utstyret ikke inneholder de viktige komponentene 
eller dersom utstyret inneholder annet avfall enn WEEE.

3. Med hensyn til annet WEEE enn WEEE fra private 
husholdninger, og med forbehold for artikkel 9, skal 
medlemsstatene påse at produsenter eller tredjemann som 
opptrer på deres vegne, sørger for innsamling av slikt avfall.

4. Medlemsstatene skal påse at alt WEEE som samles inn 
i henhold til nr. 1, 2 og 3, transporteres til behandlingsanlegg 
som er godkjent i henhold til artikkel 6, med mindre apparatene 
blir brukt på nytt i sin helhet. Medlemsstatene skal påse at den 
påtenkte ombruken ikke fører til omgåelse av dette direktiv, 
særlig av artikkel 6 og 7. Innsamling og transport av separat 
innsamlet WEEE skal foretas på en måte som gir mest mulig 
ombruk og resirkulering av disse komponentene eller hele 
apparater som kan brukes på nytt eller resirkuleres.

5. Med forbehold for nr. 1, skal medlemsstatene påse at det 
senest 31. desember 2006 oppnås et innsamlingstall på minst 
fire kilo WEEE i gjennomsnitt per innbygger per år fra private 
husholdninger.

Etter forslag fra Kommisjonen og idet det tas hensyn til 
den tekniske og økonomiske erfaring i medlemsstatene skal 
Europaparlamentet og Rådet fastsette et nytt bindende mål 
innen 31. desember 2008. Dette kan ta form av en prosentandel 
av mengden elektrisk og elektronisk utstyr som er solgt til 
private husholdninger i de foregående år.

Artikkel 6

Behandling

1. Medlemsstatene skal påse at produsenter eller tredjemann 
som opptrer på deres vegne, i samsvar med Fellesskapets 
regelverk oppretter ordninger som muliggjør behandling av 
WEEE ved bruk av de beste foreliggende behandlings-, 
gjenvinnings- og resirkuleringsteknikker. Produsentene kan 
opprette disse ordningene individuelt og/eller kollektivt. For 
å sikre at artikkel 4 i direktiv 75/442/EØF overholdes, skal 
behandlingen som et minstekrav omfatte fjerning av alle 
væsker og en selektiv behandling i samsvar med vedlegg II til 
dette direktiv.

Andre behandlingsteknologier som sikrer minst samme nivå 
for vern av menneskers helse og miljøet, kan innarbeides i 
vedlegg II i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 14 
nr. 2.

For miljøvernformål kan medlemsstatene opprette mins
tekvalitetsstandarder for behandling av innsamlet WEEE. 
Medlemsstatene som velger slike kvalitetsstandarder, skal 
underrette Kommisjonen om dette, og Kommisjonen skal 
offentliggjøre disse standardene.

2. Medlemsstatene skal påse at ethvert anlegg eller foretak 
som utfører behandling, innhenter tillatelse fra vedkommende 
myndigheter, i samsvar med artikkel 9 og 10 i direktiv 75/442/
EØF.

Unntaket fra kravet om tillatelse nevnt i artikkel 11 nr. 1 
bokstav b) i direktiv 75/442/EØF kan anvendes på gjenvinning 
av WEEE dersom vedkommende myndigheter foretar en 
inspeksjon før registrering for å sikre at artikkel 4 i direktiv 
75/442/EØF overholdes.

Denne inspeksjonen skal undersøke:

a) avfallstype og -mengder som behandles,

b) de allmenne tekniske kravene som skal overholdes,

c) hvilke sikkerhetstiltak som skal treffes.

Inspeksjonen skal foretas minst en gang i året og medlemsstatene 
skal oversende resultatene til Kommisjonen.

3. Medlemsstatene skal påse at ethvert anlegg eller 
foretak som utfører behandling, oppbevarer og behandler 
WEEE i samsvar med de tekniske kravene som er oppført i 
vedlegg III.
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4. Medlemsstatene skal påse at tillatelsen eller registreringen 
nevnt i nr. 2 inneholder alle vilkår som er nødvendige for å 
overholde kravene i nr. 1 og 3 og for å nå gjenvinningsmålene 
fastsatt i artikkel 7.

5. Behandlingen kan også utføres utenfor den aktuelle 
medlemsstaten eller Fellesskapet, forutsatt at transporten av 
WEEE er i samsvar med rådsforordning(EØF) nr. 259/93 av 
1. februar 1993 om overvåking og kontroll av avfallstransport 
innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap(1).

WEEE som eksporteres ut av Fellesskapet i samsvar med 
rådsforordning (EØF) nr. 259/93, rådsforordning (EF) nr. 
1420/1999(2) av 29. april 1999 om etablering av felles regler 
og framgangsmåter for transport av særskilte avfallstyper til 
særskilte ikke-OECD-land, og kommisjonsforordning (EF) nr. 
1547/1999(3) av 12. juli 1999 om fastsettelse av framgangsmåter 
for kontroll i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 
transport av visse typer avfall til visse stater der OECD-vedtak 
C(92) 39 endelig versjon ikke kommer til anvendelse, skal 
gjelde som oppfyllelse av forpliktelser og mål fastsatt i artikkel 
7 nr. 1 og nr. 2 i dette direktiv bare dersom eksportøren kan 
bevise at gjenvinningen, ombruken og/eller resirkuleringen 
har foregått på vilkår som er likeverdige med kravene i dette 
direktiv.

6. Medlemsstatene skal oppmuntre anlegg eller 
foretak som utfører behandling, til å innføre sertifiserte 
miljøstyringsordninger i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om 
frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning 
for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(4).

Artikkel 7

Gjenvinning

1. Medlemsstatene skal påse at produsenter eller 
tredjemann som opptrer på deres vegne, oppretter ordninger 
på enten individuelt eller kollektivt grunnlag, i samsvar med 
Fellesskapets regelverk, for å muliggjøre gjenvinning av WEEE 
innsamlet separat i samsvar med artikkel 5. Medlemsstatene 
skal prioritere ombruk av hele apparater. Fram til datoen nevnt 
i nr. 4 skal det ikke tas hensyn til slike apparater ved beregning 
av målene oppført i nr. 2.

2. Når det gjelder WEEE sendt til behandling i samsvar med 
artikkel 6, skal medlemsstatene påse at produsentene oppfyller 
følgende mål innen 31. desember 2006:

a) for WEEE som omfattes av kategori 1 og 10 i  
vedlegg IA,

— skal gjenvinningstallet økes til minst 80 % av 
gjennomsnittsvekten per apparat, og

— skal ombruk og resirkulering av komponenter, materialer 
og stoffer økes til minst 75 % av gjennomsnittsvekten 
per apparat,

b) for WEEE som omfattes av kategori 3 og 4 i vedlegg IA,

— skal gjenvinningstallet økes til minst 75 % av 
gjennomsnittsvekten per apparat, og

— skal ombruk og resirkulering av komponenter, materialer 
og stoffer økes til minst 65 % av gjennomsnittsvekten 
per apparat,

c) for WEEE som omfattes av kategori 2, 5, 6, 7 og 9 i 
vedlegg IA,

— skal gjenvinningstallet økes til minst 70 % av 
gjennomsnittsvekten per apparat, og

— skal ombruk og resirkulering av komponenter, materialer 
og stoffer økes til minst 50 % av gjennomsnittsvekten 
per apparat,

d) for gassutladningslamper skal ombruk og resirkulering 
av komponenter, materialer og stoffer nå minst 80 % av 
lampenes vekt.

3. Med hensyn til beregning av disse målene skal 
medlemsstatene påse at produsenter eller tredjemann som 
opptrer på deres vegne, fører registre over vekten av WEEE, 
dets komponenter, materialer eller stoffer når de ankommer 
(«input») og forlater («output») behandlingsanlegget 
og/eller når de ankommer («input») gjenvinnings- eller 
resirkuleringsanlegget.

Kommisjonen skal i samsvar med framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2 fastsette nærmere regler, herunder spesifika-
sjoner for materialer, for overvåking av at medlemsstatene 
overholder målene fastsatt i nr. 2. Kommisjonen skal framlegge 
dette målet innen 13. august 2004.

4. Etter forslag fra Kommisjonen skal Europaparlamentet 
og Rådet fastsette nye mål for gjenvinning og ombruk/
resirkulering, herunder eventuelt for ombruk av hele apparater, 
og for produktene som omfattes av kategori 8 i vedlegg IA, 
innen 31. desember 2008. I denne forbindelse skal det tas 
hensyn til miljøfordelene ved elektrisk og elektronisk utstyr 
som er i bruk, som økt ressurseffektivitet som følge av 
utviklingen av materialer og teknologier. Det skal også tas 
hensyn til tekniske framskritt innen ombruk, gjenvinning og 
resirkulering, produkter og materialer, og den erfaring som 
medlemsstatene og industrien har gjort.

5. Medlemsstatene skal oppmuntre til utvikling av nye 
gjenvinnings-, resirkulerings- og behandlingsteknologier.

(1) 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).

(2) EFT L 166 av 1.7.1999, s. 6. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2243/2001 (EFT L 303 av 20.11.2001,  
s. 11).

(3) EFT L 185 av 17.7.1999, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2243/2001.

(4) EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1.
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Artikkel 8

Finansiering i forbindelse med WEEE fra private 
husholdninger

1. Medlemsstatene skal påse at produsentene senest innen 13. 
august 2005 sørger for finansiering av innsamling, behandling, 
gjenvinning og miljøvennlig disponering av WEEE fra private 
husholdninger deponert ved innsamlingsanlegg opprettet i 
samsvar med artikkel 5 nr. 2.

2. For produkter som markedsføres etter 13. august 
2005, skal hver produsent være ansvarlig for finansiering av 
virksomhet nevnt i nr. 1 angående avfall fra egne produkter. 
Produsenten kan velge å oppfylle denne forpliktelsen enten 
individuelt eller ved å slutte seg til en kollektiv ordning.

Medlemsstatene skal påse at hver produsent i forbindelse 
med markedsføring av et produkt gir en garanti som viser at 
håndteringen av alt WEEE vil bli finansiert, og at produsentene 
tydelig merker sine produkter i samsvar med artikkel 11 nr. 
2. Denne garantien skal sikre at virksomhet nevnt i nr. 1 
angående dette produktet vil bli finansiert. Denne garantien 
kan gis i form av at produsenten deltar i hensiktsmessige 
ordninger for finansiering av håndteringen av WEEE, en 
resirkuleringsforsikring eller en sperret bankkonto.

Kostnadene ved innsamling, behandling og miljøvennlig 
disponering skal ikke oppgis separat til kjøperne ved salg av 
nye produkter.

3. Finansieringen av kostnadene ved håndtering av WEEE 
fra produkter markedsført før datoen nevnt i nr. 1 («historisk 
avfall») skal sikres ved én eller flere ordninger som alle 
produsenter som finnes på markedet når de respektive 
kostnadene oppstår, skal gi forholdsmessige bidrag til, 
f.eks. i samsvar med deres respektive markedsandeler etter 
utstyrstype.

Medlemsstatene skal påse at produsentene i en overgangsperiode 
på 8 år (10 år for kategori 1 i vedlegg IA) etter dette direktivs 
ikrafttredelse, ved salg av nye produkter har mulighet til å 
opplyse kjøperne om kostnadene ved innsamling, behandling 
og miljøvennlig disponering. Kostnadene som oppgis slik, skal 
ikke overstige de kostnader som faktisk påløper.

4. Medlemsstatene skal påse at produsenter som leverer 
elektrisk eller elektronisk utstyr ved fjernkommunikasjon, også 
overholder kravene i denne artikkel for utstyr som leveres i 
medlemsstaten der kjøperen av utstyret er bosatt.

Artikkel 9

Finansiering i forbindelse med WEEE fra andre brukere 
enn private husholdninger

Medlemsstatene skal påse at produsentene innen 13. august 
2005 sørger for finansiering av kostnadene ved innsamling, 
behandling, gjenvinning og miljøvennlig disponering av WEEE 
fra produkter fra andre brukere enn private husholdninger og 
som er markedsført etter 13. august 2005.

Produsentene skal sørge for finansiering av kostnadene ved 
håndtering av WEEE fra produkter markedsført før 13. august 
2005 («historisk avfall»). Medlemsstatene kan alternativt 
fastsette at andre brukere enn private husholdninger også 
gjøres helt eller delvis ansvarlige for denne finansieringen.

Produsenter og andre brukere enn private husholdninger kan, 
med forbehold for dette direktiv, inngå avtaler som fastsetter 
andre finansieringsmetoder.

Artikkel 10

Opplysninger til brukerne

1. Medlemsstatene skal påse at brukerne av elektrisk og 
elektronisk utstyr i private husholdninger får de nødvendige 
opplysninger om:

a) kravet om ikke å disponere WEEE som usortert kommunalt 
avfall og å la slikt WEEE gå til separat innsamling,

b) hvilke tilbakeleverings- og innsamlingsordninger de kan 
benytte seg av,

c) deres rolle i ombruk, resirkulering og andre former for 
gjenvinning av WEEE,

d) de mulige virkningene for miljøet og menneskers helse 
som følge av nærvær av farlige stoffer i elektrisk og 
elektronisk utstyr,

e) betydningen av symbolet vist i vedlegg IV.

2. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak slik at 
forbrukerne deltar i innsamlingen av WEEE og oppmuntre dem 
til å lette ombruks-, behandlings- og gjenvinningsprosessen.

3. Med henblikk på å disponere minst mulig WEEE som 
usortert kommunalt avfall og lette separat innsamling av det, 
skal medlemsstatene påse at produsentene påfører symbolet 
vist i vedlegg IV på en hensiktsmessig måte på elektrisk 
og elektronisk utstyr som markedsføres etter 13. august 
2005. I særlige tilfeller der det er nødvendig på grunn av 
produktets størrelse eller funksjon, skal symbolet være trykt på 
emballasjen, på bruksanvisningen og på garantibeviset for det 
elektriske og elektroniske utstyret.

4. Medlemsstatene kan kreve at noen eller alle opplysninger 
nevnt i nr. 1-3, skal oppgis av produsenter og/eller distributører, 
f.eks. i bruksanvisningen eller på salgsstedet.
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Artikkel 11

Opplysninger til behandlingsanlegg

1. For å lette ombruk og riktig og miljøvennlig behandling 
av WEEE, herunder vedlikehold, oppgradering, istandsetting og 
resirkulering, skal medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak  
for å påse at produsentene gir ombruks- og behandlingsopp-
lysninger for hver type nytt EEE som markedsføres, innen en 
frist på ett år etter at utstyret er markedsført. Disse opplysningene 
skal, i den utstrekning ombrukssentraler, behandlings- og 
gjenvinningsanlegg trenger dem for å oppfylle bestemmelsene 
i dette direktiv, identifisere de forskjellige komponentene og 
materialene som finnes i EEE, samt plasseringen av farlige 
stoffer og stoffblandinger i EEE. Produsentene av EEE skal 
gjøre disse opplysningene tilgjengelige for ombrukssentraler, 
behandlings- og gjenvinningsanlegg, i form av håndbøker 
eller ved hjelp av elektroniske medier (f.eks. CD-ROM, 
direktekoplede tjenester).

2. Medlemsstatene skal påse at enhver produsent av et 
elektrisk eller elektronisk apparat markedsført etter 13. august 
2005, er tydelig angitt på et merke på apparatet. For at datoen 
da apparatet ble markedsført entydig skal kunne fastslås, skal 
et merke på apparatet oppgi at dette ble markedsført etter 
13. august 2005. Kommisjonen skal fremme utarbeiding av 
europeiske standarder for dette formål.

Artikkel 12

Opplysninger og rapportering

1. Medlemsstatene skal opprette et register over produsenter 
og hvert år samle inn opplysninger, herunder grunngitte 
beregninger, om de mengder og kategorier elektrisk og 
elektronisk utstyr som er markedsført, samlet inn gjennom 
de forskjellige kanalene og brukt på nytt, resirkulert og 
gjenvunnet i medlemsstatene, og om innsamlet avfall som er 
eksportert, etter vekt eller, dersom dette ikke er mulig, etter 
antall.

Medlemsstatene skal påse at produsenter som leverer elektrisk 
og elektronisk utstyr ved fjernkommunikasjon, gir opplysninger 
om overholdelse av kravene i artikkel 8 nr. 4 og om de mengder 
og kategorier elektrisk og elektronisk utstyr som er markedsført 
i medlemsstaten der kjøperen av utstyret er bosatt.

Medlemsstatene skal påse at opplysningene som kreves, 
oversendes Kommisjonen hvert andre år innen 18 måneder 
etter utgangen av den aktuelle perioden. Det første settet med 
opplysninger skal omfatte årene 2005 og 2006. Opplysningene 
skal gis i et format som skal fastsettes ett år etter dette direktivs 
ikrafttredelse etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 
nr. 2, med henblikk på å opprette databaser over WEEE og 
behandlingen av det.

Medlemsstatene skal sørge for hensiktsmessig 
informasjonsutveksling for å overholde dette nummer, særlig 
for behandling nevnt i artikkel 6 nr. 5.

2. Medlemsstatene skal hvert tredje år sende Kommisjonen 
en rapport om gjennomføringen av dette direktiv, med forbehold 
for kravene i nr. 1. Rapporten skal utarbeides på grunnlag av et 
spørreskjema eller et utkast utarbeidet av Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 i rådsdirektiv 91/692/EØF 
av 23. desember 1991 om standardisering og rasjonalisering 
med hensyn til rapporter om gjennomføring av enkelte 
miljødirektiver(1). Spørreskjemaet eller utkastet skal sendes 
til medlemsstatene seks måneder før begynnelsen av perioden 
som rapporten omfatter. Rapporten skal gjøres tilgjengelig for 
Kommisjonen innen ni måneder etter utløpet av treårsperioden 
den omfatter.

Den første treårsrapporten skal omfatte perioden 2004-2006.

Kommisjonen skal offentliggjøre en rapport om 
gjennomføringen av dette direktiv innen ni måneder etter at 
den har mottatt rapportene fra medlemsstatene.

Artikkel 13

Tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling

Endringer som er nødvendige for å tilpasse artikkel 7  
nr. 3, vedlegg IB (særlig med henblikk på eventuelt å tilføye 
lysarmaturer for husholdninger, glødelamper og fotoelektriske 
produkter, f.eks. solpaneler), vedlegg II (særlig for å ta hensyn 
til ny teknisk utvikling innen behandling av WEEE), og 
vedlegg III og IV til den vitenskapelige og tekniske utvikling, 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

Før vedleggene endres, skal Kommisjonen rådføre seg 
med bl.a. produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr, 
gjenvinningsanlegg, behandlingsanlegg og miljøorganisasjoner 
og arbeidstaker- og forbrukersammenslutninger.

Artikkel 14

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen opprettet ved 
artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF.

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.

(1) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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Artikkel 15

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette de sanksjoner som får anvendelse 
på de nasjonale bestemmelsene vedtatt i henhold til dette 
direktiv. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Artikkel 16

Inspeksjon og overvåking

Medlemsstatene skal påse at inspeksjon og overvåking gjør det 
mulig å kontrollere at dette direktiv gjennomføres korrekt.

Artikkel 17

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 13. august 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 
til de lover og forskrifter som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

3. Forutsatt at målene fastsatt i dette direktiv nås, kan 
medlemsstatene gjennomføre bestemmelsene i artikkel 6 nr. 
6, artikkel 10 nr. 1 og artikkel 11 i form av avtaler mellom 
vedkommende myndigheter og de berørte økonomiske 
sektorene. Slike avtaler skal oppfylle følgende krav:

a) avtalene skal kunne håndheves,

b) avtalene skal fastsette mål med tilhørende tidsfrister,

c) avtalene skal kunngjøres i det nasjonale offisielle 
kunngjøringsbladet eller et offisielt dokument som er 
like tilgjengelig for allmennheten og oversendes 
Kommisjonen,

d) de resultater som oppnås, skal overvåkes jevnlig, rapporteres 
til vedkommende myndigheter og Kommisjonen og gjøres 
tilgjengelige for allmennheten på de vilkår som er fastsatt 
i avtalen,

e) vedkommende myndigheter skal påse at det foretas en 
undersøkelse av resultatene som er oppnådd etter avtalen,

f) dersom avtalen ikke overholdes, skal medlemsstatene 
gjennomføre de relevante bestemmelsene i dette direktiv 
ved lov eller forskrift.

4.  a) Hellas og Irland, som på grunn av:

– sin generelt utilstrekkelige infrastruktur for 
resirkulering,

– geografiske omstendigheter, som et stort antall små 
øyer, samt landdistrikter og fjellområder,

– lav befolkningstetthet, og

– lavt forbruk av elektriske og elektroniske 
produkter,

 ikke er i stand til å nå enten innsamlingsmålet nevnt 
i artikkel 5 nr. 5 første ledd eller gjenvinningsmålene 
nevnt i artikkel 7 nr. 2 og som, i henhold til artikkel 
5 nr. 2 tredje ledd i rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. 
april 1999 om deponering av avfall(1), kan søke om 
forlengelse av fristen nevnt i artikkelen,

 kan forlenge de perioder som er nevnt i artikkel 5 
nr. 5 og artikkel 7 nr. 2 i dette direktiv med inntil 24 
måneder.

 Disse medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om sine beslutninger senest på tidspunktet for 
gjennomføring av dette direktiv.

b) Kommisjonen skal underrette de øvrige medlemsstatene 
og Europaparlamentet om disse beslutningene.

5. Innen fem år etter ikrafttredelsen av dette direktiv skal 
Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og 
Rådet på grunnlag av erfaringene ved anvendelsen av dette 
direktiv, særlig med hensyn til ordninger for separat innsamling, 
behandling, gjenvinning og finansiering. Rapporten skal videre 
ta hensyn til den tekniske utvikling, den erfaring som er gjort, 
miljøkrav og det indre markeds virkemåte. Rapporten skal 
eventuelt være vedlagt forslag til revisjon av de relevante 
bestemmelser i dette direktiv.

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, 27. januar 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. DRYS

 President Formann

(1) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1.
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VEDLEGG IA

Kategorier av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av dette direktiv

1. Store husholdningsapparater

2. Små husholdningsapparater

3. Databehandlings- og telekommunikasjonsutstyr

4. Forbrukerutstyr

5. Belysningsutstyr

6. Elektrisk og elektronisk verktøy (unntatt stort, stasjonært industriverktøy)

7. Leketøy, fritids- og sportsutstyr

8. Medisinsk utstyr (unntatt alle implanterte og infiserte produkter)

9. Overvåkings- og kontrollinstrumenter

10. Salgsautomater

______
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VEDLEGG IB

Liste over produkter som det skal tas hensyn til i henhold til dette direktiv og som omfattes  
av kategoriene i vedlegg IA

1. Store husholdningsapparater

 Store kjøleapparater

 Kjøleskap

 Frysere

 Andre store apparater til nedkjøling, konservering og oppbevaring av matvarer

 Vaskemaskiner

 Tørketromler

 Oppvaskmaskiner

 Utstyr for koking eller steking

 Elektriske komfyrer

 Elektriske varmeplater

 Mikrobølgeovner

 Andre store apparater til matlaging og annen bearbeiding av mat

 Elektriske varmeapparater

 Elektriske radiatorer

 Andre store apparater til oppvarming av rom, senger, sittemøbler

 Elektriske vifter

 Klimaanlegg

 Annet ventilasjons-, avtrekks- og klimautstyr

2. Små husholdningsapparater

 Støvsugere

 Teppefeiere

 Andre rengjøringsapparater

 Apparater til sying, strikking, veving og annen bearbeiding av tekstiler

 Strykejern og andre apparater til stryking, rulling og annet vedlikehold av klær

 Brødristere

 Frityrapparater

 Kaffekverner, kaffemaskiner og utstyr til åpning og lukking av beholdere eller emballasje

 Elektriske kniver

 Apparater til hårklipp, hårtørking, tannbørsting, barbering, massasje og annen kroppspleie

 Klokker, armbåndsur og annet utstyr til måling, visning eller registrering av tid

 Vekter

3. Databehandlings- og telekommunikasjonsutstyr

 Sentralisert databehandling:

 Stormaskiner

 Minidatamaskiner

 Skrivere

 Personlig databehandling:

 Personlige datamaskiner (sentralenhet, mus, skjerm og tastatur)

 Bærbare datamaskiner (sentralenhet, mus, skjerm og tastatur)
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 Notebook-datamaskiner

 Notepad-datamaskiner

 Skrivere

 Kopieringsutstyr

 Elektriske og elektroniske skrivemaskiner

 Lomme- og skrivebordskalkulatorer

 og andre produkter og annet utstyr til innsamling, lagring, bearbeiding, presentasjon eller formidling av 
informasjon ved elektroniske midler

 Brukerterminaler og -utstyr

 Telefaks

 Teleks

 Telefoner

 Betalingstelefoner

 Trådløse telefoner

 Mobiltelefoner

 Telefonsvarere

 og andre produkter eller annet utstyr til overføring av lyd, bilder eller annen informasjon ved 
telekommunikasjon

4. Forbrukerutstyr

 Radioapparater

 Fjernsynsapparater

 Videokameraer

 Videomaskiner

 Hi-fi-anlegg

 Forsterkere

 Musikkinstrumenter

 og andre produkter og annet utstyr beregnet på opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder, herunder signaler eller 
annen teknologi for utsending av lyd og bilde enn ved telekommunikasjon

5. Belysningsutstyr

 Lysarmaturer for lysstoffrør med unntak av lysarmaturer for husholdninger

 Rette lysstoffrør

 Kompaktlysrør

 Utladningslamper med høy intensitet, herunder høytrykksnatriumlamper og halogenlamper av metall

 Lavtrykksnatriumlamper

 Annet belysningsutstyr eller utstyr beregnet på å spre eller kontrollere lys med unntak av glødelamper

6. Elektrisk og elektronisk verktøy (unntatt stort,  stasjonært industriverktøy)

 Boremaskiner

 Sager

 Symaskiner

 Utstyr til dreiing, fresing, pussing, sliping, saging, skjæring, klipping, boring, perforering, gjennomhulling, 
bretting, bøying eller lignende bearbeiding av tre, metall og andre materialer

 Verktøy til nagling, spikring eller skruing eller fjerning av nagler, spiker, skruer eller lignende bruk

 Verktøy til sveising, lodding eller lignende bruk

 Utstyr til sprøyting, fordeling, spredning eller annen behandling av flytende eller gassformige stoffer ved andre 
midler

 Verktøy til gressklipping eller annen hagevirksomhet
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7. Leketøy, fritids- og sportsutstyr

 Elektriske tog eller bilbaner

 Bærbare videospill

 Videospill

 Datamaskiner for sykling, dykking, løping, roing osv.

 Sportsutstyr med elektriske eller elektroniske komponenter

 Spilleautomater

8. Medisinsk utstyr (unntatt alle implanterte og infiserte produkter)

 Utstyr til radioterapi

 Kardiologiutstyr

 Dialyseapparater

 Respiratorer

 Utstyr til nukleærmedisin

 Laboratorieutstyr til in vitro-diagnose

 Analyseutstyr

 Fryseutstyr

 Befruktningsprøver

 Andre apparater til å oppdage, forebygge, overvåke, behandle, lindre sykdom, skade eller funksjonshemning

9. Overvåkings- og kontrollinstrumenter

 Røykvarslere

 Varmeregulatorer

 Termostater

 Måle-, veie- eller justeringsapparater for husholdninger eller som laboratorieutstyr

 Andre overvåkings- og kontrollinstrumenter som brukes i industrianlegg (f.eks. i kontrollpaneler)

10. Salgsautomater

 Salgsautomater for varme drikker

 Salgsautomater for varme eller kalde flasker eller bokser

 Salgsautomater for faste produkter

 Pengeautomater 

 Alle apparater som automatisk leverer alle typer produkter

______
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VEDLEGG II

Selektiv behandling av materialer og komponenter i avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr i samsvar med 
artikkel 6 nr. 1

1. Som et minstekrav skal følgende stoffer, stoffblandinger og komponenter fjernes fra alt separat innsamlet WEEE:

— kondensatorer som inneholder polyklorerte bifenyler (PCB) i samsvar med rådsdirektiv 96/59/EF av  
16. september 1996 om disponering av polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT)(1),

— komponenter som inneholder kvikksølv, som brytere eller lamper til bakgrunnsbelysning,

— batterier,

— kretskort for mobiltelefoner generelt, og for andre innretninger dersom kretskortets overflate er større enn  
10 cm2,

— tonerpatroner, flytende eller kremaktig, samt fargetoner,

— plast som inneholder bromerte flammehemmende midler,

— asbestavfall og komponenter som inneholder asbest,

— katodestrålerør,

— klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), hydrokarboner 
(HC),

— gassutladningslamper,

— flytende krystall-skjermer (eventuelt med innfatning) med en overflate på mer enn 100 cm2 og alle skjermer 
med bakgrunnsbelysning fra gassutladningslamper,

— utvendige elektriske kabler,

— komponenter som inneholder ildfaste keramiske fibrer som beskrevet i kommisjonsdirektiv 97/69/EF av 
5. desember 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer(2),

— komponenter som inneholder radioaktive stoffer med unntak av komponenter i mengder som ikke overstiger 
unntaksverdiene fastsatt i artikkel 3 og vedlegg I til rådsdirektiv 96/29/Euratom av 13. mai 1996 om fastsettelse 
av grunnleggende sikkerhetsstandarder for vern av helsen til arbeidstakere og allmennheten mot fare forårsaket 
av ioniserende stråling(3),

— elektrolyttkondensatorer som inneholder farlige stoffer (høyde > 25 mm, diameter > 25 mm eller forholdsmessig 
tilsvarende volum).

 Disse stoffene, stoffblandingene og komponentene skal disponeres eller gjenvinnes i samsvar med artikkel 4 i 
rådsdirektiv 75/442/EØF.

2. Følgende komponenter i WEEE som samles inn separat, skal behandles som angitt nedenfor:

— katodestrålerør: det fluorescerende belegget skal fjernes,

— utstyr som inneholder gasser som er ozonnedbrytende eller har potensial for global oppvarming (GWP) på mer 
enn 15, som finnes i for eksempel skum og kjølekretser. Disse gassene skal fjernes og behandles i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 av 29. juni 2000 om stoffer som bryter ned 
ozonlaget(4),

— gassutladningslamper: kvikksølvet skal fjernes.

3. Av miljøhensyn og i betraktning av at ombruk og resirkulering er ønskelig, skal nr. 1 og 2 anvendes på en slik måte 
at miljøvennlig ombruk og resirkulering av komponenter eller hele apparater ikke hindres.

4. Innenfor rammen av framgangsmåten nevnt i artikkel 14 nr. 2, skal Kommisjonen prioritere å vurdere om 
oppføringene angående

— kretskort for mobiltelefoner, og

— flytende krystall-skjermer

skal endres.
______

(1) EFT L 243 av 24.9.1996, s. 31.
(2) EFT L 343 av 13.12.1997, s. 19.
(3) EFT L 159 av 29.6.1996, s. 1.
(4) EFT L 244 av 29.9.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 2039/2000 (EFT L 244 av 29.9.2000, s. 26).
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VEDLEGG III

Tekniske krav i samsvar med artikkel 6 nr. 3

1. Steder for oppbevaring (herunder midlertidig oppbevaring) av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr før 
behandling (med forbehold for kravene i rådsdirektiv 1999/31/EF):

— hensiktsmessige områder med ugjennomtrengelig overflate og med innretninger til oppsamling av utslipp og 
eventuelt omfyllingsbeholdere og rense- og avfettingsmidler,

— hensiktsmessige områder med værtett avskjerming.

2. Steder for behandling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr:

— vekter til veiing av det behandlede avfallet,

— hensiktsmessige områder med ugjennomtrengelig overflate og værtett avskjerming og med innretninger til 
oppsamling av utslipp og eventuelt omfyllingsbeholdere og rense- og avfettingsmiddel,

— hensiktsmessig oppbevaring av demonterte reservedeler,

— hensiktsmessige beholdere for oppbevaring av batterier, kondensatorer som inneholder PCB/PCT, samt annet 
farlig avfall, som radioaktivt avfall,

— utstyr til behandling av vann i samsvar med helse- og miljøregelverk.

______

VEDLEGG IV

Symbol for merking av elektrisk og elektronisk utstyr

Symbolet som angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal samles inn separat, består av en søppelkasse på hjul, 
overstrøket med et kryss, som vist nedenfor. Symbolet skal være påført på en slik måte at det er synlig, leselig og ikke 
kan slettes.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2257/2003

av 25. november 2003

om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 
Fellesskapet for å tilpasse listen over utvalgets kjennemerker(*)

2007/EØS/9/15

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,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Arbeidskraftundersøkelsen som skal utføres i henhold til 
rådsforordning (EF) nr. 577/98(2), bør på en egnet måte 
avspeile den siste utviklingen på arbeidsmarkedet.

2) I henhold til den europeiske sosialpolitiske dagsorden som 
ble vedtatt på Det europeiske råds møte i Nice i desember 
2000, rådsbeslutning 2002/177/EF av 18. februar 2002 om 
retningslinjer for medlemsstatenes sysselsettingspolitikk 
for år 2002(3) og rådsrekommandasjon 2002/549/EF 
av 21. juni 2002 om de generelle retningslinjer for 
medlemsstatenes og Fellesskapets økonomiske politikk(4) 
må arbeidet tilrettelegges på en måte som er tilpasset 
både foretaks og enkeltpersoners behov.

3) Kjennemerkene fastsatt i forordning (EF) nr. 577/98 ble 
utformet i henhold til statistikkravene og arbeidsmarkeds-
situasjonen på det daværende tidspunkt.

4) Datainnsamlingen bør ikke medføre at oppgavegiverne 
påføres en byrde som ikke står i forhold til de resultater 
brukerne av undersøkelsen med rimelighet kan forvente.

5) Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved 
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom av 19. juni 1989(5), 
er blitt rådspurt av Kommisjonen.

6) Forordning (EF) nr. 577/98 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 4 i forordning (EF) nr. 577/98 gjøres følgende 
endringer:

1. Nr. 1 bokstav b), c), d) og g) skal lyde:

«b) arbeidsstyrkestatus:

– arbeidsstyrkestatus i referanseuken,

– fortsatt utbetaling av lønn,

– årsak til at personen ikke har arbeidet selv om 
vedkommende har et arbeid,

– søking etter arbeid for ikke-sysselsatt,

– type arbeid vedkommende søker (som selvstendig 
næringsdrivende eller som lønnstaker),

– metoder som er benyttet for å finne arbeid,

– mulighet til å begynne i et arbeid,

c) sysselsettingskjennemerker for hovedarbeidsforhold:

– yrkesstatus,

– økonomisk virksomhet i virksomhetens lokale 
enhet,

– yrke,

– lederansvar,

– antall sysselsatte i virksomhetens lokale enhet,

– stat der arbeidsplassen ligger,

– region der arbeidsplassen ligger,

– det år og den måned personen begynte å arbeide for 
sin nåværende arbeidsgiver,

– den offentlige arbeidsformidlings innsats for å 
skaffe det nåværende arbeid,

– fast eller midlertidig ansettelse (med angivelse av 
årsaker),

– varighet av midlertidig ansettelsesforhold eller 
tidsbegrenset arbeidsavtale,

– sondring mellom heltid og deltid (med angivelse 
av årsaker),

– avtale med vikarbyrå,

– arbeid hjemme,

d) arbeidstid:

– vanlig arbeidstid per uke,

– faktisk arbeidstid,

– antall overtidstimer i referanseuken,

– hovedårsak til at faktisk arbeidstid er forskjellig fra 
vanlig arbeidstid,»

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 23.12.2003, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 16.

(1) Europaparlamentsuttalelse av 2. september 2003 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT). Rådsbeslutning av 4. november 2003.

(2) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2104/2002 (EFT L 324 av 29.11.2002,  
s. 14).

(3) EFT L 60 av 1.3.2002, s. 60.
(4) EFT L 182 av 11.7.2002, s. 1.
(5) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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«g) søking etter arbeid:

– type arbeid vedkommende søker,

– lengden på søkeperioden,

– situasjonen umiddelbart før personen begynte å 
søke arbeid,

– registrering ved offentlig arbeidsformidling og 
mottak av stønader,

– ønske om arbeid for personer som ikke søker 
arbeid,

– årsakene til at personen ikke har søkt arbeid,

– mangel på omsorgsordninger.»

2. I nr. 1 skal ny bokstav n) lyde:

«n) atypisk arbeidstid:

– skiftarbeid,

– kveldsarbeid,

– nattarbeid,

– lørdagsarbeid,

– søndagsarbeid.»

3. I nr. 2 erstattes tredje strekpunkt med følgende strekpunkt: 

«– en ad hoc-moduls størrelse må begrenses til 11 
variabler.»

4. Nytt nr. 4 skal lyde:

 «4.  Etter forslag fra Kommisjonen kan det blant utvalgets 
kjennemerker angitt i nr. 1 velges ut en liste over variabler, 
heretter kalt «strukturvariabler», som bare skal samles inn 
i form av årsgjennomsnitt basert på en referanseperiode 
på 52 uker, og ikke i form av kvartalsgjennomsnitt. 
Listen over strukturvariabler, minstegrensen for utvalgets 
størrelse og undersøkelseshyppigheten fastlegges etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 8. Spania, Finland og 
Det forente kongerike kan samle inn strukturvariablene 
kvartalsvis i en overgangsperiode fram til utgangen av 
2007.»

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, 25. november 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX L. MORATTI

 President Formann
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 29/2004

av 8. januar 2004

om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2005 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv 
og familieliv i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98(*)

2007/EØS/9/16

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. 

mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 246/2003(2) om 

vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for 

tidsrommet 2004 til 2006 for arbeidskraftundersøkel-

sen omfatter en ad hoc-modul om forenlighet mellom 

yrkesaktivt liv og familieliv.

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 577/98 

skal det minst tolv måneder før referanseperioden for 

vedkommende modul begynner, utarbeides en detaljert 

liste over opplysninger som skal samles inn som ledd i 

en ad hoc-modul.

3) EUs målsettinger for likestilling mellom kvinner og 
menn i arbeidslivet, angitt i de sysselsettingspolitiske 
retningslinjene for 2003 med en særskilt retningslinje 
om likestilling mellom kvinner og menn som ble vedtatt 
av Rådet 22. juli 2003(3), forutsetter omfattende og 
sammenlignbare data om forenlighet mellom yrkesaktivt 
liv og familieliv.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Den detaljerte listen over opplysninger som skal samles inn 
i 2005 som ledd i ad hoc-modulen, er fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende 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, 8. januar 2004.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 17.11.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 19.

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 av 
23.12.2003, s. 6).

(2) EUT L 34 av 11.2.2003, s. 3. (3) EUT L 197 av 5.8.2003, s. 13.
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

Spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2005 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv

1.  Berørte medlemsstater og regioner: alle.

2.  Variablene har følgende koder:

Kolonne Kode Beskrivelse: Filter

237 Form for barnepass som hovedsakelig benyttes for 
egne/ektefelles barn under 15 år når personen er på 
arbeid (unntatt obligatorisk skolegang; vanlig uke 
unntatt skoleferier og nødløsninger)

Alle personer i alderen 15-64 
år som har minst ett barn (eget 
eller ektefelles) under 15 år 
boende i husholdningen og 
C24 = 1, 2

1 Barnepassordninger (herunder betalte), førskole

2 Partner som bor i husholdningen

3 Slektninger/naboer/venner (ubetalt)

4 Barnepass brukes ikke

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

238 Personen passer regelmessig andre barn under 15 
år eller pleietrengende syke, funksjonshemmede eller 
eldre slektninger/venner over 15 år

Alle personer i alderen 15-64 
år

1 Ja, andre barn under 15 år

2 Ja, pleietrengende slektninger/venner over 15 år

3 Ja, andre barn under 15 år og pleietrengende 
slektninger/venner over 15 år

4 Nei

9 Ikke relevant (personen er under 15 år eller over 64 
år)

Blank-tegn Svar mangler

239 Ønsker å endre fordelingen mellom yrkesaktivt liv og 
omsorgsansvar

Alle personer i alderen 15-64 år 
((som har minst ett barn (eget 
eller ektefelles) under 15 år 
boende i husholdningen) eller 
(C238 = 1, 2, 3))

1 Nei

2 Ønsker å arbeide eller arbeide mer (og redusere 
omsorgstid)

3 Ønsker å arbeide mindre for å få mer omsorgstid

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

240 Hovedårsak (knyttet til barnepass) til at personen ikke 
arbeider eller ikke arbeider mer

C239 = 2 ((har minst ett barn 
(eget/ektefelles) under 15 år 
boende i husholdningen) eller 
(C238 = 1, 3))

1 Mangel på barnepassordninger på dagtid

2 Mangel på barnepassordninger i bestemte tidsrom

3 Mangel på barnepassordninger på dagtid eller i 
bestemte tidsrom

4 Barnepassordningene er for dyre
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Kolonne Kode Beskrivelse: Filter

5 Tilgjengelige barnepassordninger har ikke tilstrekkelig 
god kvalitet

6 Annen årsak enn mangel på egnede 
barnepassordninger

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

241 I skoleferier eller når vanligvis 
brukte barnepassordninger er stengt, 
eller når barnepasser har ferie: 
Personen har de seneste tolv måneder tatt fri noen 
dager, redusert arbeidstiden eller på annen måte 
tilpasset arbeidet for å passe barn

Alle personer i alderen 15-64 
år som har minst ett barn (eget 
eller ektefelles) under 15 år 
boende i husholdningen og 
C24 = 1, 2

1 Nei

2 Ja, på grunn av mangel på andre barnepassordninger 
på dagtid

3 Ja, på grunn av mangel på andre barnepassordninger 
i bestemte tidsrom

4 Ja, fordi andre barnepassordninger er for dyre

5 Ja, fordi andre barnepassordninger ikke har tilstrekkelig 
god kvalitet

6 Ja, men alltid av andre årsaker

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

242 Hovedårsak (knyttet til omsorg for pleietrengende 
syke, funksjonshemmede, eldre slektninger/venner 
over 15 år) til at personen ikke arbeider eller ikke 
arbeider mer

C239 = 2 og (C238 = 2, 3)

1 Mangel på omsorgsordninger på dagtid

2 Mangel på omsorgsordninger i bestemte tidsrom

3 Mangel på omsorgsordninger på dagtid eller i bestemte 
tidsrom

4 Omsorgsordningene er for dyre

5 Tilgjengelige omsorgsordninger har ikke tilstrekkelig 
god kvalitet

6 Annen årsak enn mangel på egnede 
omsorgsordninger

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

243 Mulighet til å variere arbeidstidens begynnelse og/
eller slutt av familiemessige årsaker (med minst én 
time)

Alle personer i alderen 15-64 år 
og C24 = 1, 2

1 Vanligvis mulig

2 Sjelden mulig

3 Ikke mulig

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler
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Kolonne Kode Beskrivelse: Filter

244 Mulighet til å organisere arbeidstiden for å ta fri 
hele dager av familiemessige årsaker (uten å bruke 
feriedager og særskilt permisjon)

Alle personer i alderen 15-64 år 
og C24 = 1, 2

1 Vanligvis mulig

2 Sjelden mulig

3 Ikke mulig

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

245 Tatt fri fra arbeidet de seneste tolv måneder på grunn 
av sykdom i familien eller uforutsette hendelser (uten 
å bruke feriedager)

Alle personer i alderen 15-64 år 
og C24 = 1, 2

1 Nei

2 Ja, særskilt permisjon med lønn

3 Ja, særskilt permisjon uten lønn

4 Ja, alltid benyttet andre ordninger

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

246 Foreldrepermisjon (rådsdirektiv 96/34/EF (EFT L 
145 av 19.6.1996, s. 4)) tatt i løpet av de seneste tolv 
måneder for egne barn som bor i husholdningen

Alle personer i alderen 15-64 
år

1 Nei

2 Ja, tatt én sammenhengende periode med hele dager, 
med lønn

For C246/247 kan landene 
filtrere spørsmålene i henhold 
til nasjonale regler for 
foreldrepermisjon.

Delpopulasjoner som ikke tas 
med, skal kodes i de relevante 
kategorier.

3 Ja, tatt én sammenhengende periode med hele dager, 
uten lønn

4 Ja, tatt på deltid, med lønn

5 Ja, tatt på deltid, uten lønn

6 Ja, tatt etter annen ordning eller kombinasjoner av 
ordninger, med lønn

7 Ja, tatt etter annen ordning eller kombinasjoner av 
ordninger, uten lønn

9 Ikke relevant (personen er under 15 år eller over 64 
år)

Blank-tegn Svar mangler

247 Hovedårsak til at personen ikke har tatt 
foreldrepermisjon i løpet av de seneste tolv måneder 
for egne barn som bor i husholdningen

C246 = 1

1 Hadde ingen lovfestet rett til foreldrepermisjon

2 Ingen eller for lav lønn

3 Ikke tilstrekkelig fleksibilitet med hensyn til valg av 
tidsrom for foreldrepermisjon

4 Negativ innvirkning på trygdeytelser

5 Negativ innvirkning på karriere/negativ innstilling fra 
arbeidsgivers side

6 Foretrakk å arbeide av andre årsaker enn angitt i kode 
2-5

7 Annen årsak

9 Ikke relevant (C246 ikke lik 1)

Blank-tegn Svar mangler
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2003

av 21. oktober 2003

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til definisjoner og 

ajourførte definisjoner(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 
bokstav c), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en 
felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og for omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på EU-
plan.

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav c) i forordning 
(EF) nr. 1177/2003 er gjennomføringsbestemmel-
ser nødvendige for å harmonisere definisjoner, 
særlig ibruktakingen av inntektsdefinisjonene, 
definisjonene av husholdningsmedlemmer og tidligere 
husholdningsmedlemmer, og for å fastsette tidsplanen for 
innlemming av de ulike inntektsvariablene.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjonene nevnt i artikkel 15 nr. 2 bokstav c) i forordning 
(EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår, særlig med hensyn til ibruktaking av 
inntektsdefinisjonene i artikkel 2 bokstav l) og m), er angitt i 
vedlegg I.

Vilkårene for levering av bruttoinntektsdata på 
komponentnivå, samt tidsplanen for innlemming av de ulike 
inntektskomponentene, er angitt i vedlegg II.

Artikkel 2

Definisjonene i denne forordning, unntatt definisjonen av 
tidligere husholdningsmedlemmer, og bestemmelsene angående 
levering av inntektsdata, får anvendelse både på tverrsnitts- og 
forløpskomponenten i fellesskapsstatistikkene over inntekter 
og levekår (EU-SILC).

Artikkel 3

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

2007/EØS/9/17

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2003.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 17.11.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 19.

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.
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VEDLEGG I

DEFINISJON AV HUSHOLDNINGSMEDLEMMER OG TIDLIGERE HUSHOLDNINGSMEDLEMMER, 
PENSJONER FRA INDIVIDUELLE PRIVATE ORDNINGER, PREMIER TIL INDIVIDUELLE PRIVATE 
PENSJONSORDNINGER, HUSHOLDNINGENS SAMLEDE BRUTTOINNTEKT, HUSHOLDNINGENS 
SAMLEDE DISPONIBLE INNTEKT OG HUSHOLDNINGENS SAMLEDE DISPONIBLE INNTEKT FØR 
SOSIALE OVERFØRINGER (UNNTATT YTELSER VED HØY ALDER OG ETTERLATTEYTELSER; 
MEDREGNET YTELSER VED HØY ALDER OG ETTERLATTEYTELSER) OG BRUTTO-/

NETTOINNTEKTSKOMPONENTER

1.  HUSHOLDNINGSMEDLEMMER OG TIDLIGERE HUSHOLDNINGSMEDLEMMER

1.1.  Husholdningsmedlemmer(1)

 Med mindre annet framgår av de mer spesifikke vilkårene lenger nede, skal følgende personer regnes som 
medlemmer av en husholdning dersom de deler husholdningsutgiftene:

1. vanligvis bosatte personer som er i slekt med andre medlemmer,

2. vanligvis bosatte personer som ikke er i slekt med andre medlemmer,

3. bosatte pensjonærer, losjerende og leietakere,

4. gjester,

5. bosatte personer som er ansatt som tjenestefolk, au pairer,

6. vanligvis bosatte personer som er midlertidig fraværende (på grunn av ferie, arbeid, utdanning e.l.),

7. barn i husholdningen som er under utdanning borte fra hjemmet,

8. personer som er fraværende i lange perioder, men som har tilknytning til husholdningen: personer som 
arbeider borte fra hjemmet,

9. personer som er midlertidig fraværende, men som har tilknytning til husholdningen: personer som 
oppholder seg på sykehus, pleiehjem eller andre institusjoner.

 Ytterligere, spesifikke vilkår for å regnes som medlem av en husholdning:

a) Kategori 3, 4 og 5:

 Slike personer må for tiden ikke ha noen privat adresse andre steder, eller deres faktiske eller planlagte 
opphold må vare i minst seks måneder.

b) Kategori 6:

 Slike personer må for tiden ikke ha noen privat adresse andre steder, og deres faktiske eller planlagte 
fravær fra husholdningen må ikke vare i mer enn seks måneder.

 Kategori 7 og 8:

 Uavhengig av fraværets faktiske eller planlagte varighet skal slike personer på det aktuelle tidspunkt ikke 
ha en privat adresse andre steder, de må være partner til eller barn av et husholdningsmedlem, og de må 
fortsette å ha nær tilknytning til husholdningen og regne denne adressen som sitt hovedbosted.

c) Kategori 9:

 Slike personer må ha en klar økonomisk tilknytning til husholdningen, og må være eller planlegge å være 
borte fra husholdningen i mindre enn seks måneder.

(1) Medlemsstater som i EU-SILC bruker husholdningsdefinisjonen fra sine nasjonale statistikksystemer, kan definere «medlem av en 
husholdning» i samsvar med den definisjonen.
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D e l i n g  a v  h u s h o l d n i n g s u t g i f t e n e

Deling av husholdningsutgiftene omfatter både det å dra nytte av dem (f.eks. barn, personer uten inntekt) og 
det å betale dem. Dersom utgiftene ikke deles, utgjør personen en separat husholdning med samme adresse.

« Va n l i g v i s  b o s a t t »

En person skal regnes for å være et vanligvis bosatt medlem av husholdningen dersom han/hun har tilbrakt 
størsteparten av sin daglige hviletid der de siste seks månedene. Personer som danner nye husholdninger 
eller slutter seg til eksisterende husholdninger, skal normalt regnes som husholdningsmedlemmer på det 
nye bostedet; tilsvarende skal de som flytter til en ny adresse, ikke lenger regnes som medlemmer av den 
opprinnelige husholdningen. Det ovennevnte kriteriet «de siste seks månedene» skal erstattes med et planlagt 
opphold på minst seks måneder på det nye bostedet.

« P l a n l a g t  o p p h o l d  p å  m i n s t  s e k s  m å n e d e r »

Det skal tas hensyn til hva som kan regnes som «varig» flytting til eller fra husholdninger. En person som har 
flyttet til en husholdning for et ubestemt tidsrom eller med planer om å bli i minst seks måneder, skal regnes 
som et medlem av husholdningen, selv om personen ennå ikke har bodd i husholdningen i seks måneder, og 
faktisk har tilbrakt størsteparten av den tiden på et annet bosted. Tilsvarende skal en person som har flyttet ut 
av husholdningen til et annet bosted med planer om å bli borte i minst seks måneder, ikke lenger regnes som 
et medlem av den forrige husholdningen.

« M i d l e r t i d i g  f r a v æ r e n d e  s o m  e r  l o s j e r e n d e »

Dersom personen som er midlertidig fraværende, er losjerende, er det fraværets varighet som bestemmer 
hvilken husholdning han/hun er medlem av. Som unntak kan visse personkategorier med svært nær tilknytning 
til husholdningen regnes som medlemmer uavhengig av fraværets varighet, forutsatt at de ikke regnes som 
medlemmer av en annen privat husholdning.

Hensikten med anvendelsen av disse kriteriene er i størst mulig grad å begrense faren for at personer som har 
to private adresser der det er mulighet for at de kan telles, ikke forekommer to ganger i utvalgsgrunnlaget. På 
samme måte er hensikten i størst mulig grad å begrense faren for at enkelte personer ikke regnes som medlem 
av noen husholdning, selv om de faktisk tilhører den private husholdningssektoren.

1.2.  Tidligere husholdningsmedlem

 Med «tidligere husholdningsmedlem» menes en person som for tiden ikke er medlem av husholdningen og som 
ikke ble registrert som medlem av husholdningen i den foregående runden, men som bodde i husholdningen i 
minst tre måneder i løpet av inntektsreferanseperioden.

 Tidligere husholdningsmedlemmer skal bare inngå i forløpskomponenten i EU-SILC.

2.  BRUTTOINNTEKTSKOMPONENTER

2.1.  Lønnsinntekt

 Lønnsinntekt er definert som den samlede lønn, i kontanter eller naturalier, som en arbeidsgiver betaler til en 
lønnstaker som vederlag for arbeid utført av sistnevnte i løpet av inntektsreferanseperioden.

 Lønnsinntekt deles inn i:

1. Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende (PY010G),

2. Brutto lønnsinntekt i naturalier (PY020G),

3. Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (PY030G).
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2.1.1. Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende (PY010G)

 Dette dreier seg om den pengemessige komponenten i lønnstakerens vederlag, som en arbeidsgiver utbetaler 
kontant til en lønnstaker. Den omfatter verdien av trygde- og pensjonspremier og inntektsskatt som betales 
av lønnstakeren, eller av arbeidsgiveren på vegne av lønnstakeren, til sosialforsikringsordningen eller 
skattemyndighetene.

 Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende omfatter:

– lønn i kontanter for arbeidet tid eller for arbeid utført i hovedarbeidsforhold og eventuelle biarbeidsforhold 
eller tilfeldige arbeidsforhold,

– vederlag for tid der det ikke er utført arbeid (f.eks. betalt ferie),

– overtidstillegg,

– honorarer utbetalt til styremedlemmer i foretak med selvstendig rettsevne,

– akkordlønn,

– godtgjøringer for forsørging av barn,

– provisjoner, drikkepenger og gratialer,

– ekstralønn (f.eks. en trettende månedslønn),

– deling av overskudd og bonuser utbetalt i kontanter,

– produktivitetsbaserte tilleggsutbetalinger,

– godtgjøring for arbeid utført i fjerntliggende områder (når det regnes som en del av arbeidsvilkårene),

– godtgjøring for transport mellom bosted og arbeidssted,

– tilleggsutbetalinger fra arbeidsgivere til lønnstakere eller tidligere lønnstakere og andre berettigede 
personer for å supplere godtgjøringer fra sosialforsikringsordninger ved sykdom, uførhet eller fødsel eller 
til etterlatte, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader,

– utbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker i stedet for lønn gjennom en sosialforsikringsordning når 
arbeidstakeren ikke kan arbeide på grunn av sykdom, uførhet eller fødselspermisjon, dersom slike 
utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader.

 Den omfatter ikke:

– refusjon fra arbeidsgiver for utgifter i forbindelse med arbeidet (f.eks. forretningsreiser),

– sluttvederlag som kompensasjon til lønnstakere når arbeidsforholdet opphører før lønnstakeren har nådd 
normal pensjonsalder for den aktuelle stillingen, samt vederlag ved oppsigelse på grunn av overtallighet 
(inngår i «Ytelser ved arbeidsløshet» (PY090G)),

– godtgjøringer for utgifter knyttet til arbeidet, f.eks. reise- og oppholdsutgifter eller utgifter til vernetøy,

– engangsutbetalinger ved normal pensjonering (inngår i «Ytelser ved høy alder» (PY100G)),

– streikelønn fra fagforeninger.
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2.1.2.  Brutto lønnsinntekt i naturalier (PY020G)

 Dette dreier seg om de ikke-pengemessige inntektskomponentene som gratis eller til nedsatt pris kan inngå i 
en arbeidsgivers lønnsmessige ytelser til en lønnstaker(1).

 Brutto lønnsinntekt i naturalier omfatter:

– firmabil og tilhørende utgifter (f.eks. gratis drivstoff, bilforsikring, eventuelle skatter og avgifter) til enten 
privat bruk eller både privat og arbeidsmessig bruk,

– gratis eller subsidierte måltider, matkuponger,

– refusjon eller utbetaling av boligutgifter (f.eks. regninger for gass, elektrisitet, vann, telefon eller 
mobiltelefon),

– andre varer og tjenester som arbeidsgiveren gir sine lønnstakere gratis eller til redusert pris, når de 
utgjør en vesentlig inntektskomponent på nasjonalt plan eller de utgjør en vesentlig inntektskomponent i 
særskilte grupper av husholdninger.

 Verdien av gratis varer og tjenester skal beregnes på grunnlag av markedsverdien av disse varene og tjenestene. 
Verdien av varer og tjenester til redusert pris skal beregnes som differansen mellom markedsverdien og det 
beløp som betales av arbeidsgiveren.

 Den omfatter ikke:

– arbeidsgiverens kostnader ved å skaffe eller yte disse varene og tjenestene dersom de er nødvendige for at 
lønnstakeren skal kunne utføre sitt arbeid,

– boligtjenester på en arbeidsplass dersom de ikke kan benyttes av lønnstakerens husholdning,

– bolig som arbeidsgiveren stiller til lønnstakerens rådighet gratis eller til redusert husleie som 
husholdningens hovedbosted (beregnet verdi av boligen som stilles til disposisjon gratis eller til redusert 
husleie, inngår i «Beregnet leie» (HY030G)),

– bolig som stilles til en lønnstakers rådighet gratis eller til redusert husleie som husholdningens 
sekundærbolig,

– godtgjøringer til lønnstakeren for innkjøp av verktøy, utstyr, klær osv. som er nødvendige utelukkende 
eller hovedsakelig i forbindelse med vedkommendes arbeid,

– særlige måltider eller drikkevarer som følge av ekstraordinære arbeidsforhold,

– eventuelle varer eller tjenester som stilles til lønnstakerens rådighet på arbeidsstedet, eller som er 
nødvendige på grunn av arbeidets art (f.eks. obligatoriske legeundersøkelser).

2.1.3.  Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (PY030G)

 Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier omfatter lov-, tariff- eller kontraktfestede utbetalinger i løpet av 
inntektsreferanseperioden, foretatt av arbeidsgiver for sine lønnsmottakere til forsikringsgivere (sosialfor-
sikringsordninger og private ordninger), til forsikring mot sosiale risikoer.

Følgende inngår:

– arbeidsgivers premie til private pensjonsordninger,

– arbeidsgivers premie til privat helseforsikring,

– arbeidsgiveres premie til livsforsikring,

– arbeidsgivers premie til andre arbeidsgiverforsikringsordninger (f.eks. uføreforsikring),

– abeidsgiveravgifter til offentlige forsikringsordninger (trygd) (herunder lønnsavgift som oppkreves med 
henblikk på sosialforsikring).

(1) Dersom varer eller tjenester tilbys til bruk både til private og arbeidsmessige formål, skal privat bruk beregnes i forhold til total 
bruk, og denne andelen settes i forhold til totalverdien.
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2.2.  Næringsinntekt

 Næringsinntekt er definert som den inntekt som enkeltindivider eller deres familiemedlemmer mottar 
i løpet av inntektsreferanseperioden som resultat av nåværende eller tidligere utøvelse av selvstendig 
virksomhet. Selvstendig virksomhet er virksomhet der vederlaget er direkte avhengig av overskuddet (eller 
overskuddspotensialet) fra de varer og tjenester som produseres (eget konsum regnes som del av overskuddet). 
Den selvstendig næringsdrivende treffer beslutningene om foretakets virksomhet eller delegerer slike 
beslutninger, men forblir ansvarlig for foretakets ve og vel. (I denne sammenheng omfatter «foretak» også 
enkeltmannsforetak). Inntektsgivende hobbyer skal regnes som selvstendig virksomhet.

 Dersom de innsamlede eller utarbeidede inntektsdataene gjelder et tidsrom før referanseperioden, skal 
grunnleggende justeringer foretas slik at dataene er tilpasset inntektsreferanseperioden.

Næringsinntekt deles inn i:

1. Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder royalties) (PY050G),

2. Verdi av varer produsert til eget konsum (PY070G).

2.2.1.  Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder royalties) (PY050G)

Følgende inngår:

– netto driftsoverskudd/-underskudd for arbeidende eiere av, eller partnere i, foretak uten selvstendig 
rettsevne, minus renter på næringslån,

– royalties for verk, oppfinnelser osv. som ikke inngår i resultatregnskapet til foretak uten selvstendig 
rettsevne,

– leieinntekter fra forretningsbygg, kjøretøyer, utstyr osv. som ikke inngår i resultatregnskapet til foretak 
uten selvstendig rettsevne, etter fradrag av tilhørende kostnader som renter på lån, reparasjoner og 
vedlikehold og forsikring.

Følgende inngår ikke:

– styrehonorarer til eiere av foretak med selvstendig rettsevne (inngår i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller 
tilsvarende» (PY010G)),

– utbytte fra foretak med selvstendig rettsevne (inngår i «Renteinntekter, utbytte, overskudd fra 
kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne» (HY090G)),

– overskudd fra kapitalinvesteringer i et foretak uten selvstendig rettsevne der personen ikke arbeider 
(«stille deltaker») (inngår i «Renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten 
selvstendig rettsevne» (HY090G)),

– leieinntekter fra utleie av grunn og inntekter fra pensjonærer og losjerende (inngår i «Inntekt fra utleie av 
eiendom eller grunn» (HY040G)),

– leieinntekter fra utleie av boliger som ikke inngår i resultatregnskapet til foretak uten selvstendig rettsevne 
(inngår i «Inntekt fra utleie av eiendom eller grunn» (HY040G)).

Inntekt fra selvstendig virksomhet beregnes som:

– markedsrettet produksjon (bruttoinntekter/-omsetning, herunder verdien av varer som er produsert av 
foretaket, men konsumert av den selvstendig næringsdrivende eller hans/hennes husholdning),

– pluss markedsverdien av varer og tjenester som er innkjøpt til foretaket uten selvstendig rettsevne, men 
konsumert av den selvstendig næringsdrivende og medlemmene av hans/hennes husholdning,

– pluss formuesinntekt fra foretakets aktiva, finansielle og andre,
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– minus produktinnsats (råstoff-, salgs-, distribusjons-, vedlikeholds- og administrasjonskostnader osv.),

– minus lønnskostnader (arbeidstakeres lønn og trygde- og pensjonspremier),

– minus produksjons- og importavgifter,

– minus betalte renter på næringslån,

– minus utgifter til leie av grunn og annen naturkapital som foretaket leier,

– minus kapitalslit,

– pluss tilskudd.

 Når den selvstendig næringsdrivende eller foretaket utarbeider et årsregnskap for skatteformål, skal 
bruttofortjenesten/-tapet i praksis beregnes som det netto driftsoverskuddet/-underskuddet som vises i 
nevnte skatteregnskap for de seneste tolv måneder, før fradrag av inntektsskatt og lovfestede trygde- og 
pensjonspremier.

 Dersom det ikke foreligger årsregnskap enten for skatteformål eller som foretaksregnskap, kan næringsinntekten 
måles ved å legge sammen de pengebeløp (og varer) som tas ut av foretaket for personlig bruk (konsum eller 
sparing, herunder markedsverdien av varer som foretaket har produsert eller kjøpt, men som går til personlig 
bruk).

2.2.2.  Verdi av varer produsert til eget konsum (PY070G)

 Med verdien av varer produsert til eget konsum menes verdien av mat og drikkevarer som både produseres og 
konsumeres i samme husholdning.

 Verdien av varer produsert til eget konsum skal beregnes som markedsverdien av produserte varer minus 
kostnader ved produksjonen.

 Verdien av mat og drikkevarer skal inngå når den utgjør en vesentlig inntektskomponent på nasjonalt plan eller 
en vesentlig inntektskomponent for særskilte grupper av husholdninger.

Denne verdien omfatter ikke:

– verdien av husholdningstjenester,

– all produksjon for salg og alle uttak fra et foretak av en selvstendig næringsdrivende (disse verdiene inngår 
i «Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder royalties) (PY050G)).

2.3.  Beregnet leie

2.3.1.  Beregnet leie (HY030G)

Med beregnet leie menes verdien som skal beregnes for alle husholdninger som angir at de ikke betaler full 
leie, enten fordi de er eiere av egen bolig, leier boligen til under markedspris eller fordi boligen er gratis.

Beregnet leie skal anslås bare for boliger (og eventuelle tilhørende bygninger som f.eks. garasjer) som 
husholdningen benytter som hovedbosted.

Verdien som skal beregnes, skal tilsvare markedsleien for en tilsvarende bolig, minus eventuell leie som faktisk 
betales (dersom boligen leies til under markedspris), minus eventuelle tilskudd fra offentlige myndigheter eller 
ideelle organisasjoner (dersom det er snakk om en egen bolig eller boligen leies til under markedspris), minus 
eventuelle mindre utgifter til reparasjon eller oppussing som eieren av egen bolig utfører selv, og som er av 
den typen som utleier vanligvis utfører.
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Markedsleie er den leie som betales på det private marked for retten til å bruke en umøblert bolig, ikke 
medregnet utgifter til oppvarming, vann, strøm osv.

2.4.  Formuesinntekt

Formuesinntekt defineres som inntekt minus påløpte kostnader som eieren av et finansielt aktivum 
eller naturkapital (grunn) mottar i løpet av inntektsreferanseperioden for å stille finansielle midler eller 
naturkapitalen til rådighet for en annen institusjonell enhet.

Formuesinntekt deles inn i:

1. renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne (HY090G),

2. inntekt fra utleie av eiendom eller grunn (HY040G).

2.4.1.  Renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne (HY090G)

 Med renteinntekter (inngår ikke i resultatregnskapet til foretak uten selvstendig rettsevne), utbytte og 
overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne menes renteinntekter fra aktiva som 
f.eks. bankkontoer, innskuddsbevis, obligasjoner osv., utbytte og overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak 
uten selvstendig rettsevne der personen ikke arbeider, mottatt i løpet av inntektsreferanseperioden, minus 
påløpte kostnader.

2.4.2.  Inntekt fra utleie av eiendom eller grunn (HY040G)

 Med inntekt fra utleie av eiendom eller grunn menes inntekten i løpet av inntektsreferanseperioden fra utleie 
av eiendom (f.eks. utleie av en bolig som ikke inngår i resultatregnskapet til foretak uten selvstendig rettsevne, 
inntekter fra pensjonærer eller losjerende, eller inntekter fra utleie av grunn) etter fradrag av kostnader som 
pantelånsrenter, mindre reparasjoner, vedlikehold, forsikring og andre kostnader.

2.5.  Mottatte løpende overføringer

2.5.1.  Støndader

 Med stønader(1) menes løpende overføringer som husholdningen mottar i inntektsreferanseperioden(2) fra 
offentlige instanser og ideelle organisasjoner, gjennom kollektivt organiserte ordninger eller utenfor slike 
ordninger, for å redusere den økonomiske belastningen forbundet med en rekke risikoer eller behov.

 De omfatter verdien av trygde- og pensjonspremier og inntektsskatt som mottakeren betaler av stønadene, til 
sosialforsikringsordningen eller skattemyndighetene.

 For at en overføring skal regnes som en stønad, må den oppfylle ett av to kriterier:

– obligatorisk dekning (i henhold til lov, forskrift eller tariffavtale) for den berørte gruppen,

– den må være basert på prinsippet om sosial solidaritet (f.eks. dersom det dreier seg om en forsikringsbasert 
pensjon, skal ikke premien og rettighetene settes i forhold til den individuelle risikoen for den som 
omfattes av ordningen).

(1) Stønadene som inngår i EU-SILC, er, med unntak for boligtilskudd, begrenset til kontantytelser.
(2) For å få et mer presist bilde av husholdningens velferd, bør stønader i form av engangsutbetalinger som er mottatt i løpet av 

inntektsreferanseperioden, behandles i samsvar med Eurostats tekniske anbefalinger. På samme måte kan engangsutbetalinger som 
er mottatt før inntektsreferanseperioden, medregnes og beregnes i samsvar med Eurostats anbefalinger.
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Stønader inndeles i:

1. ytelser til familier/barn (HY050G),

2. boligtilskudd (HY070G),

3. ytelser ved arbeidsløshet (PY090G),

4. ytelser ved høy alder (PY100G),

5. ytelser til etterlatte (PY110G),

6. ytelser ved sykdom (PY120G),

7. ytelser ved uførhet (PY130G),

8. utdanningsstøtte (PY140G),

9. øvrige ytelser ved sosial utstøting(HY060G).

Stønader omfatter ikke:

– ytelser fra ordninger som mottakeren har foretatt utelukkende frivillige innbetalinger til, uavhengig av 
arbeidsgiver eller offentlig forvaltning (inngår i «Pensjoner fra individuelle private ordninger (som ikke 
omfattes av ESSPROS)» (PY080G)).

2.5.1.1.  Y t e l s e r  t i l  f a m i l i e r / b a r n  ( H Y 0 5 0 G )

 Med ytelser til familier/barn menes stønader som:

– gir økonomisk støtte til husholdninger som har omsorg for barn,

– gir økonomisk støtte til personer som har omsorg for andre slektninger enn barn.

Følgende inngår:

– inntektserstatning i forbindelse med fødsel: faste eller inntektsrelaterte utbetalinger som skal kompensere 
inntektstap som følge av fravær fra arbeidet i perioden før og/eller etter nedkomst eller i forbindelse med 
adopsjon,

– fødselspenger: stønad som vanligvis utbetales som engangsbeløp eller flere delbeløp i forbindelse med 
fødsel eller adopsjon,

– ytelse ved foreldrepermisjon: stønad som betales til enten mor eller far når de avbryter arbeidet eller 
reduserer arbeidstiden på grunn av omsorg for barn, som regel små barn,

– barnetrygd: periodiske utbetalinger til et husholdningsmedlem med forsørgede barn, for å bidra til å dekke 
kostnadene ved å forsørge barn,

– andre kontantytelser: stønader som utbetales uavhengig av barnetrygd for å hjelpe husholdninger til 
å dekke særlige kostnader, f.eks. kostnader i forbindelse med særlige behov i familier med enslige 
foreldre eller familier med funksjonshemmede barn. Disse stønadene kan utbetales periodisk eller som 
engangsbeløp.

Følgende inngår ikke:

– utbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker i stedet for lønn gjennom en sosialforsikringsordning når 
hun ikke kan arbeide på grunn av fødselspermisjon, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig 
kan identifiseres som stønader (inngår i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)), 
tilleggsutbetalinger fra arbeidsgiver til arbeidstaker for å supplere godtgjøringer fra sosialforsikringsordni
nger ved fødselspermisjon, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader 
(inngår i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)).
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2.5.1.2.  B o l i g t i l s k u d d  ( H Y 0 7 0 G )

Med boligtilskudd menes tiltak fra offentlige myndigheter for å hjelpe husholdninger til å klare boutgiftene. Et 
vesentlig kriterium for fastsettelsen av boligtilskuddets størrelse er hvorvidt støtten er behovsprøvd.

Følgende inngår:

– husleiestønad: en løpende behovsprøvd overføring som tilstås av offentlige myndigheter til leietakere, 
midlertidig eller over lengre tid, som hjelp til betaling av husleie,

– stønad til eiere av egen bolig: en behovsprøvd overføring fra offentlige myndigheter til eiere av egen bolig 
for å lette deres løpende boligutgifter: i praksis ofte til å hjelpe til med å betale avdrag og/eller renter på 
pantelån.

Følgende inngår ikke:

– sosial boligpolitikk organisert gjennom skattesystemet (dvs. skattefordeler),

– alle kapitaloverføringer (særlig investeringstilskudd).

2.5.1.3.  Y t e l s e r  v e d  a r b e i d s l ø s h e t  ( P Y 0 9 0 G )

Med ytelser ved arbeidsløshet menes stønader som helt eller delvis erstatter en lønnstakers inntektstap på 
grunn av tap av inntektsgivende arbeid, sikrer et eksistensminimum (eller bedre) for personer som trer inn 
eller gjeninntrer på arbeidsmarkedet, kompenserer inntektstap på grunn av delvis arbeidsløshet, helt eller 
delvis erstatter en eldre arbeidstakers inntektstap på grunn av tap av inntektsgivende arbeid før lovfestet 
pensjonsalder som følge av nedleggelser av økonomiske årsaker, bidrar til å dekke kostnadene ved opplæring 
eller omskolering av arbeidssøkere eller reise- eller flytteutgifter i forbindelse med arbeidssøking.

Følgende inngår:

– ytelser ved full arbeidsløshet: ytelser som erstatter inntektstap når en person er arbeidsdyktig og 
disponibel, men ikke finner passende arbeid, herunder personer som ikke har arbeidet tidligere,

– ytelser ved delvis arbeidsløshet: ytelser som erstatter tap av lønn når arbeidsgiver reduserer arbeidstiden, 
uansett årsak (lavkonjunktur, teknisk driftsstans, værforhold, ulykker osv.), men uten at arbeidsforholdet 
avbrytes,

– førtidspensjonering på grunn av arbeidsmarkedssituasjonen: periodiske utbetalinger til eldre arbeidstakere 
som går av med pensjon før normal pensjonsalder på grunn av arbeidsløshet eller nedbemanning 
forårsaket av økonomiske tiltak som omstrukturering av en bransje eller et foretak. Disse utbetalingene 
opphører normalt når mottakeren får rett til alderspensjon,

– tilskudd til yrkesrettet opplæring: utbetalinger fra trygdeforvaltning eller offentlige organer til målgrupper 
på arbeidsmarkedet som deltar i omskoleringsprogrammer for å bedre sine sysselsettingsmuligheter,

– mobilitet og bosetting: utbetalinger fra trygdeforvaltninger eller offentlige organer til arbeidsløse for å 
oppmuntre dem til å flytte eller skifte yrke for å søke eller få arbeid,

– sluttvederlag ved fratredelse (utbetalinger som kompensasjon til arbeidstakere når arbeidsforholdet 
opphører før arbeidstakeren har nådd normal pensjonsalder for den aktuelle stillingen),

– sluttvederlag ved overtallighet: kapitalbeløp utbetalt til arbeidstakere som uforskyldt blir oppsagt av et 
foretak som avvikler eller reduserer sin virksomhet,

– andre kontantytelser: andre former for økonomisk støtte, særlig utbetalinger til langtidsledige.
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Følgende inngår ikke:

– barnetrygd utbetalt for forsørgede barn (inngår i «Ytelser til familier/barn» (HY050G)).

2.5.1.4.  Y t e l s e r  v e d  h ø y  a l d e r  ( P Y 1 0 0 G )

Med ytelser ved høy alder menes stønad ved risikoer knyttet til alderdom, inntektstap, utilstrekkelig inntekt, 
manglende evne til selv å utføre daglige gjøremål, nedsatt deltakelse i det sosiale liv osv.

Ytelser ved høy alder omfatter stønader som gir en erstatningsinntekt når en eldre person trekker seg tilbake 
fra arbeidsmarkedet, eller sikrer en viss inntekt når en person når en bestemt alder.

Følgende inngår:

– alderspensjoner: periodiske utbetalinger som skal opprettholde mottakerens inntekt når han eller hun 
trekker seg tilbake fra inntektsgivende arbeid ved normal pensjonsalder, eller sikre inntekten til eldre 
personer,

– førtidspensjon: periodiske utbetalinger som skal opprettholde mottakerens inntekt når han eller hun går 
av med pensjon før normal pensjonsalder i henhold til den relevante ordningen eller referanseordningen. 
Dette kan medføre redusert normal pensjon,

– delpensjon: periodiske utbetalinger av en del av full alderspensjon til eldre arbeidstakere som fortsetter å 
arbeide, men med redusert arbeidstid, eller som har en inntekt fra yrkesvirksomhet som er lavere enn et 
nærmere angitt tak,

– pleiestønad: ytelse som utbetales til gamle som trenger hyppig eller konstant bistand, for å bidra til å dekke 
ekstra pleieutgifter (bortsett fra legehjelp) når ytelsen ikke er refusjon av dokumenterte utgifter,

– ytelser som utbetales til etterlatte etter normal pensjonsalder,

– kontantytelser ved uførhet som utbetales etter normal pensjonsalder,

– engangsutbetalinger ved oppnådd normal pensjonsalder,

– andre kontantytelser: andre periodiske stønader og engangsstønader som utbetales ved pensjonering 
eller i forbindelse med alderdom, f.eks. kapitalbeløp til personer som ikke helt oppfyller kravene til 
periodisk alderspensjon, eller som har vært medlemmer i en ordning som bare omfatter kapitalbeløp ved 
pensjonering.

Følgende inngår ikke:

– barnetrygd for forsørgede barn (inngår i «Ytelser til familier/barn» (HY050G)),

– førtidspensjoner på grunn av arbeidsmarkedssituasjonen eller nedsatt arbeidsdyktighet (inngår i 
henholdsvis «Ytelser ved arbeidsløshet» (PY090G) og «Ytelser ved uførhet» (PY130G)),

– ytelser som utbetales til gamle som trenger hyppig eller konstant bistand, for å bidra til å dekke ekstra 
pleieutgifter, når ytelsen er refusjon av dokumenterte utgifter.

2.5.1.5.  Y t e l s e r  t i l  e t t e r l a t t e  ( P Y 1 1 0 G )

Med ytelser til etterlatte menes ytelser som sikrer personer under pensjonsalder en midlertidig eller fast 
inntekt når de har mistet sin ektefelle eller partner eller en annen pårørende, vanligvis når vedkommende var 
mottakerens hovedforsørger.

Ytelsesberettigede etterlatte kan være den avdødes ektefelle eller tidligere ektefelle, barn, barnebarn, foreldre 
eller andre slektninger. I noen tilfeller kan ytelsen utbetales til en person utenfor familien.
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En etterlatteytelse tilstås vanligvis på grunnlag av en avledet rettighet, dvs. en rettighet som opprinnelig 
tilhørte en annen person, og dennes død er en forutsetning for at ytelsen tilstås.

Følgende inngår:

– etterlattepensjon: periodiske utbetalinger til personer hvis rett til ytelsen er avledet av deres forhold til en 
avdød person som var omfattet av en ordning (enker, enkemenn, foreldreløse barn o.l.),

– gravferdshjelp: engangsbeløp til personer som er ytelsesberettiget som følge av sitt forhold til en avdød 
person (enker, enkemenn, foreldreløse barn o.l.),

– andre kontantytelser: andre periodiske utbetalinger eller engangsutbetalinger i kraft av en etterlatt persons 
avledede rettighet.

Følgende inngår ikke:

– barnetrygd for forsørgede barn (inngår i «Ytelser til familier/barn» (HY050G)),

– begravelseskostnader,

– tilleggsutbetalinger fra arbeidsgiver til andre ytelsesberettigede for å supplere ytelser til etterlatte fra en 
sosialforsikringsordning, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader 
(inngår i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)),

– ytelser til etterlatte utbetalt etter normal pensjonsalder (inngår i «Ytelser ved høy alder» (PY100G)).

2.5.1.6.  Y t e l s e r  v e d  s y k d o m  ( P Y 1 2 0 G )

 Med ytelser ved sykdom menes kontantytelser som helt eller delvis erstatter inntektstap ved midlertidig 
arbeidsudyktighet på grunn av sykdom eller skade.

Følgende inngår:

– betalt sykepermisjon: faste eller inntektsrelaterte utbetalinger som helt eller delvis skal kompensere 
inntektstapet for personer omfattet av en sosialforsikringsordning dersom de blir midlertidig arbeids-
udyktige på grunn av sykdom eller skade. Disse ytelsene kan utbetales av selvstendige sosialforsikrings- 
ordninger, men de kan også gis av arbeidsgiveren i form av fortsatt lønnsutbetaling under 
sykdomsperioden,

– betalt permisjon i forbindelse med forsørgede barns sykdom eller skade,

– andre kontantytelser: diverse utbetalinger til personer omfattet av en sosialforsikringsordning i forbindelse 
med sykdom eller skade.

Følgende inngår ikke:

– kontantytelser som erstatter inntektstap ved midlertidig arbeidsudyktighet på grunn av graviditet (inngår i 
«Ytelser til familier/barn» (HY050G)),

– kontantytelser som erstatter inntektstap ved midlertidig arbeidsudyktighet på grunn av uførhet (inngår i 
«Ytelser ved uførhet» (PY130G)),

– utbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker i stedet for lønn gjennom en sosialforsikringsordning når 
arbeidstakeren ikke kan arbeide på grunn av sykdom, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan 
identifiseres som stønader (inngår i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)),

– tilleggsutbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker for å supplere godtgjøringen ved sykdom fra en sosial-
forsikringsordning, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader (inngår 
i «Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)).
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2.5.1.7.  Y t e l s e r  v e d  u f ø r h e t  ( P Y 1 3 0 G )

Med ytelser ved uførhet menes ytelser som sikrer personer under normal pensjonsalder en inntekt dersom deres 
arbeidsdyktighet på grunn av en fysisk eller psykisk funksjonshemming ligger under et minstenivå fastsatt i 
lovgivningen.

Med uførhet menes manglende eller begrenset evne til å delta i økonomisk virksomhet eller leve et normalt 
liv på grunn av en fysisk eller psykisk funksjonshemming som forventes å være varig eller vedvare ut over en 
fastsatt minsteperiode.

Følgende inngår:

– uførepensjon: periodiske utbetalinger for å opprettholde eller sikre inntekten til en person under normal 
pensjonsalder med en funksjonshemming som gjør at vedkommendes arbeidsdyktighet ligger under et 
minstenivå fastsatt i lovgivningen,

– førtidspensjon som følge av nedsatt arbeidsdyktighet: periodiske utbetalinger til eldre arbeidstakere som 
går av med pensjon før normal pensjonsalder på grunn av nedsatt arbeidsdyktighet. Disse pensjonene 
opphører normalt når mottakeren får rett til alderspensjon,

– pleiestønad: ytelse som utbetales til uføre under normal pensjonsalder som trenger hyppig eller konstant 
bistand, for å bidra til å dekke ekstra pleieutgifter (bortsett fra legehjelp). Ytelsen kan ikke være en 
refusjon av dokumenterte utgifter,

– økonomisk integrasjon av funksjonshemmede: godtgjøringer til uføre når de utfører arbeid som er tilpasset 
deres tilstand, vanligvis i en vernet bedrift, eller når de deltar i yrkesrettet opplæring,

– ytelser ved uførhet til funksjonshemmede barn i kraft av egne rettigheter, uavhengig av forsørgerforhold,

– andre kontantytelser: periodiske ytelser og engangsutbetalinger som ikke omfattes av ovenstående 
punkter, som f.eks. tidvis inntektsstøtte osv.

Følgende inngår ikke:

– ytelser som helt eller delvis skal erstatte inntektstap ved midlertidig arbeidsudyktighet på grunn av 
sykdom eller skade (inngår i «Ytelser ved sykdom» (PY120G)),

– barnetrygd til mottakere av uførepensjon (inngår i «Ytelser til familier/barn» (HY050G)),

– ytelser til etterlatte som har vært forsørget av uføre, f.eks. pensjoner (inngår i «Ytelser til etterlatte» 
(PY110G)),

– ytelser som er refusjon av dokumenterte utgifter,

– kontantytelser ved uførhet som utbetales etter normal pensjonsalder (inngår i «Ytelser ved høy alder» 
(PY100G)),

– utbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker eller tidligere lønnstaker i stedet for lønn gjennom en 
sosialforsikringsordning når lønnstakeren ikke kan arbeide på grunn av uførhet, dersom slike utbetalinger 
ikke klart og entydig kan identifiseres som stønader (inngår i «Lønnstakerens bruttoinntekt i kontanter 
eller tilsvarende» (PY010G)),

– tilleggsutbetalinger fra arbeidsgiver til en lønnstaker eller tidligere lønnstaker for å supplere godtgjøringen 
ved uførhet fra en sosialforsikringsordning, dersom slike utbetalinger ikke klart og entydig kan identifiseres 
som stønader (inngår i «Arbeidstakerens bruttoinntekt i kontanter eller tilsvarende» (PY010G)).
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2.5.1.8.  U t d a n n i n g s s t ø t t e  ( P Y 1 4 0 G )

 Med utdanningsstøtte menes legater, stipender og andre ytelser til studenter.

2.5.1.9.  Ø v r i g e  y t e l s e r  v e d  s o s i a l  u t s t ø t i n g  ( H Y 0 6 0 G )

 Stønader klassifisert som «øvrige ytelser ved sosial utstøting» omfatter «sosialt utstøtte» eller «personer som 
risikerer sosial utstøting». Dette er en generell definisjon, men målgruppene er (bl.a.) fattige, innvandrere, 
flyktninger, narkomane, alkoholikere og voldsofre.

Følgende inngår:

– inntektsstøtte: periodiske utbetalinger til personer med utilstrekkelige midler. Kravene for å være berettiget 
kan foruten personlige midler også gjelde nasjonalitet, bosted, alder, tilgjengelighet på arbeidsmarkedet 
og familiesituasjon. Ytelsene kan være av begrenset eller ubegrenset varighet, de kan utbetales til 
enkeltpersonen eller til familien, og de kan gis av sentrale eller lokale myndigheter,

– andre kontantytelser: støtte til fattige og utsatte personer for å lindre fattigdom eller hjelpe i vanskelige 
situasjoner. Disse ytelsene kan komme fra private ideelle organisasjoner.

2.5.2.  Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY080G)

 Med regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger menes regelmessige pengebeløp som 
mottas fra andre husholdninger eller personer i løpet av inntektsreferanseperioden.

Følgende inngår:

– pliktige underholdsbidrag,

– frivillige underholdsbidrag som mottas regelmessig,

– regelmessig kontantstøtte fra personer som ikke tilhører husholdningen,

– regelmessig kontantstøtte fra husholdninger i utlandet.

Følgende inngår ikke:

– Gratis eller subsidiert bolig som stilles til rådighet av en annen husholdning (inngår i «Beregnet leie» 
(HY030G)).

2.6.  Andre inntekter

2.6.1.  Inntekt for personer under 16 år (HY110G)

 Inntekt for personer under 16 år defineres som bruttoinntekten for alle medlemmer av husholdningen under 16 
år i løpet av inntektsreferanseperioden.

Følgende inngår ikke:

– overføringer mellom husholdningsmedlemmer,

– inntekt på husholdningsnivå (dvs. variablene HY040G, HY050G, HY060G, HY070G, HY080G og 
HY090G).

2.7.  Rentebetalinger

2.7.1.  Renter betalt på pantelån (HY100G)

 Med renter betalt på pantelån menes samlet bruttobeløp, før eventuelle fradrag for skattekreditt eller 
skattefritak, av renter som betales på pantelån på husholdningens hovedbosted i løpet av inntektsreferanse-
perioden.
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 Følgende inngår ikke:

– andre betalinger på pantelån, enten renter eller avdrag, på samme tid, f.eks. låneforsikring eller bolig- og 
innboforsikring,

– betalinger på lån som er tatt opp med sikkerhet i boligen til finansiering av utgifter til boligformål (f.eks. 
reparasjoner, rehabilitering, vedlikehold osv.) eller til andre formål,

– betalte avdrag på lån.

2.8.  Betalte løpende overføringer

Betalte løpende overføringer inndeles i:

1. Inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier (HY140G),

2. Ordinær formuesskatt (HY120G),

3. Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (PY030G),

4. Regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY130G).

2.8.1.  Inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier (HY140G)

 Med inntektsskatt menes skatt på inntekter, utbytte og kapitalgevinster. Den fastsettes på grunnlag av faktisk 
eller antatt inntekt for enkeltpersoner, husholdninger eller beskatningsenheter. Den omfatter skatt beregnet på 
eiendom, grunn eller fast eiendom når disse brukes som beregningsgrunnlag for eierens inntekt.

Inntektsskatt omfatter:

– skatt av enkeltpersoners, husholdningers eller beskatningsenheters inntekter (inntekter fra arbeid, eiendom, 
næringsvirksomhet, pensjoner osv.), herunder skatt som trekkes av arbeidsgiver, andre kildeskatter og skatt 
av eierinntekter fra foretak uten selvstendig rettsevne som er betalt i løpet av inntektsreferanseperioden,

– som et unntak kan medlemsstater som bruker data fra registre og andre medlemsstater som finner det 
mest hensiktsmessig, rapportere skatt av «mottatt inntekt» i inntektsreferanseåret, dersom dette bare i 
ubetydelig grad påvirker sammenlignbarheten,

– eventuell tilbakebetalt skatt som er mottatt i inntektsreferanseperioden eller tidligere år. Dette beløpet skal 
trekkes fra verdien for betalt skatt,

– renter på skatterestanser og straffegebyrer pålagt av skattemyndighetene.

Inntektsskatt omfatter ikke:

– avgifter for jakt- og fiskerettigheter.

 Med trygde- og pensjonspremier menes de premier som lønnstakere, selvstendig næringsdrivende, arbeidsløse, 
pensjonister og eventuelt andre personer betaler inn til lovpliktige offentlige eller arbeidsgiverbaserte sosial-
forsikringsordninger (pensjon, sykdom osv.) i løpet av inntektsreferanseperioden.

2.8.2. Ordinær formuesskatt (HY120G)

Med ordinær formuesskatt menes skatt som eier betaler regelmessig på eiendomsretten eller bruksretten til 
grunn eller bygninger, samt løpende skatter på nettoformue og andre aktiva (smykker, andre ytre tegn på 
rikdom). Den ordinære formuesskatten som skal rapporteres, er den som er innbetalt i løpet av inntektsrefer-
anseperioden.
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Renter på skatterestanser og straffegebyrer som er pålagt av skattemyndighetene og betalt i løpet av inn-
tektsreferanseperioden, samt boskatt som leietakere har betalt direkte til skattemyndighetene i løpet av inntekts- 
referanseperioden, inngår også.

Følgende inngår ikke:

– engangsskatter som f.eks. arve- eller gaveavgifter,

– skatt på formue, grunn eller fast eiendom som brukes som grunnlag for å anslå eierens inntekt (inngår i 
«Inntektsskatt og skatt på trygde- og pensjonspremier» (HY140G)),

– skatt på grunn, bygninger eller andre aktiva som eies eller leies ut av foretak og benyttes av dem til 
produksjonsvirksomhet (dette betraktes som skatt på produksjon og trekkes fra markedsrettet produksjon 
i næringsinntekt for å lage komponenten «Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig 
virksomhet» (herunder royalties) (PY050G)).

2.8.3.  Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier (PY030G)

 Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier er definert under lønnsinntekt.

2.8.4.  Regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY130G)

 Med regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger menes pengebeløp som husholdningen 
betaler regelmessig til andre husholdninger i løpet av inntektsreferanseperioden.

Regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger omfatter:

– pliktige underholdsbidrag,

– frivillige underholdsbidrag som betales regelmessig,

– regelmessig kontantstøtte til personer som ikke tilhører husholdningen,

– regelmessig kontantstøtte til husholdninger i utlandet.

3.  NETTOINNTEKTSKOMPONENTER

 Nettoinntektskomponentene beregnes ut fra tilsvarende bruttoinntektskomponenter ved at kildeskatt og trygde- 
og pensjonspremier trekkes fra.

Nettokomponentene kan oppgis:

1. etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier,

2. etter fradrag av kildeskatt,

3. etter fradrag av trygde- og pensjonspremier.

4.  SAMLET BRUTTO HUSHOLDNINGSINNTEKT OG SAMLET DISPONIBEL 
HUSHOLDNINGSINNTEKT

4.1.  Samlet brutto husholdningsinntekt (HY010) beregnes på følgende måte:

 Summen av alle husholdningsmedlemmenes personlige bruttoinntektskomponenter (brutto lønnsinntekt i 
kontanter eller tilsvarende (PY010G); brutto lønnsinntekt i naturalier ((PY020G); arbeidsgivers trygde- og 
pensjonspremier (PY030G); bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder 
royalties) (PY050G); verdi av varer produsert til eget konsum (PY070G); ytelser ved arbeidsløshet (PY090G); 
ytelser ved høy alder (PY100G); ytelser til etterlatte (PY110G); ytelser ved sykdom (PY120G); ytelser ved 
uførhet (PY130G) og utdanningsstøtte (PY140G)) pluss bruttoinntektskomponenter på husholdningsnivå 
(beregnet leie (HY030G); inntekt fra utleie av eiendom eller grunn (HY040G); ytelser til familier/
barn (HY050G); øvrige ytelser ved sosial utstøting (HY060G); boligtilskudd (HY070G); regelmessige 
mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY080G); renteinntekter, utbytte, overskudd fra 
kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne (HY090G); inntekt for personer under 16 år 
(HY110G)) minus renter betalt på pantelån (HY100G).
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4.2.  Samlet disponibel husholdningsinntekt (HY020) beregnes på følgende måte:

 Summen av alle husholdningsmedlemmenes personlige bruttoinntektskomponenter (brutto lønnsinntekt i 
kontanter eller tilsvarende (PY010G); brutto lønnsinntekt i naturalier ((PY020G); arbeidsgivers trygde- og 
pensjonspremier (PY030G); bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder 
royalties) (PY050G); verdi av varer produsert til eget konsum (PY070G); ytelser ved arbeidsløshet (PY090G); 
ytelser ved høy alder (PY100G); ytelser til etterlatte (PY110G); ytelser ved sykdom (PY120G); ytelser ved 
uførhet (PY130G) og utdanningsstøtte (PY140G)) pluss bruttoinntektskomponenter på husholdningsnivå 
(beregnet leie (HY030G); inntekt fra utleie av eiendom eller grunn (HY040G); ytelser til familier/
barn (HY050G); øvrige ytelser ved sosial utstøting (HY060G); boligtilskudd (HY070G); regelmessige 
mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY080G); renteinntekter, utbytte, overskudd fra 
kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne (HY090G); inntekt for personer under 16 år 
(HY110G)) minus (arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier (PY030G); renter betalt på pantelån 
(HY100G); ordinær formuesskatt (HY120G); regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger 
(HY130G); inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier (HY140G)).

 Variabelen HY140G omfatter justeringer i form av for mye/lite betalt inntektsskatt, kildeskatt og trygde- og 
pensjonspremier (dersom det er relevant).

 Eller:

 Summen av alle husholdningsmedlemmers personlige nettoinntektskomponenter (dvs. etter fradrag av 
kildeskatt og trygde- og pensjonspremier) (netto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende (PY010N); 
netto lønnsinntekt i naturalier ((PY020N); nettofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig virksomhet 
(PY050N); verdi av varer produsert til eget konsum (PY070N); ytelser ved arbeidsløshet (PY090N); ytelser 
ved høy alder (PY100N); ytelser til etterlatte (PY110N); ytelser ved sykdom (PY120N); ytelser ved uførhet 
(PY130N) og utdanningsstøtte (PY140N)) pluss nettoinntektskomponenter (dvs. etter fradrag av kildeskatt 
og trygde- og pensjonspremier) på husholdningsnivå (beregnet leie (HY030G); inntekt fra utleie av eiendom 
eller grunn (HY040N); ytelser til familier/barn (HY050N); øvrige ytelser ved sosial utstøting (HY060N); 
boligtilskudd (HY070N); regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY080N); 
renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne (HY090N); 
inntekt for personer under 16 år (HY110N)) minus (renter betalt på pantelån (HY100N); ordinær formuesskatt 
(HY120G); regelmessige betalte kontantoverføringer mellom husholdninger (HY130N); tilbakebetalinger/
innbetalinger knyttet til justering av inntektsskatt (HY145N)).

 Eller:

 Summen av alle husholdningsmedlemmers personlige inntektskomponenter pluss inntektskomponenter på 
husholdningsnivå, hvorav noen er netto (dvs. etter fradrag av kildeskatt eller trygde- og pensjonspremier 
eller begge deler) og andre brutto, eller der alle er netto, men i noen tilfeller etter fradrag av kildeskatt, i 
andre tilfeller etter fradrag av trygde- og pensjonspremier, eller etter fradrag av begge deler, etter at kildeskatt 
og trygde- og pensjonspremier (HY140N), ordinær formuesskatt, regelmessige betalte kontantoverføringer 
mellom husholdninger og arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier er trukket fra.

 I dette tilfellet kan variabelen HY140N omfatte justeringer av for mye/lite betalt inntektsskatt, kildeskatt og 
trygde- og pensjonspremier for noen inntektskomponenter.

4.3.  Samlet disponibel husholdningsinntekt før sosiale overføringer unntatt ytelser ved høy alder og 
etterlatteytelser (HY022) beregnes på følgende måte:

 Samlet disponibel husholdningsinntekt (HY020) minus samlede nettooverføringer, pluss ytelser ved høy 
alder (PY100N) og ytelser til etterlatte (PY110N) (dvs. samlet disponibel inntekt (HY020) minus ytelser ved 
arbeidsløshet (PY090N); ytelser ved sykdom (PY120N); ytelser ved uførhet (PY130N); utdanningsstøtte 
(PY140N); ytelser til familier/barn (HY050N); øvrige ytelser ved sosial utstøting (HY060N) og boligtilskudd 
(HY070N)).

4.4.  Samlet disponibel husholdningsinntekt før sosiale overføringer, medregnet ytelser ved høy alder og 
etterlatteytelser (HY023), beregnes på følgende måte:

 Samlet disponibel husholdningsinntekt (HY020) minus samlede nettooverføringer (ytelser ved arbeidsløshet 
(PY090N); ytelser ved høy alder (PY100N); ytelser til etterlatte (PY110N); ytelser ved sykdom (PY120N); 
ytelser ved uførhet (PY130N); utdanningsstøtte (PY140N); ytelser til familier/barn (HY050N); øvrige ytelser 
ved sosial utstøting (HY060N) og boligtilskudd (HY070N)).
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5.  POSTER SOM IKKE BETRAKTES SOM DEL AV INNTEKTEN

5.1.  Premier til individuelle private pensjonsordninger (PY035G)

 Med premier til individuelle private pensjonsordninger, innbetalt i referanseperioden, menes pensjonsforsikringer 
som de enkelte husholdninger har tegnet på eget initiativ og for egen vinning, uavhengig av arbeidsgiver eller 
offentlig forvaltning og utenfor sosialforsikringsordninger.

 Disse premieinnbetalingene motsvarer pensjoner fra individuelle private ordninger (som ikke omfattes av 
ESSPROS) (PY080G).

 Følgende inngår: premier til individuelle pensjonsordninger som gir ytelser ved høy alder, til etterlatte og ved 
sykdom, uførhet og arbeidsløshet.

5.2.  Pensjoner fra individuelle private ordninger (som ikke omfattes av ESSPROS) (PY080G)

 Med pensjoner fra private ordninger (som ikke omfattes av ESSPROS) menes pensjoner og livrenter mottatt i 
inntektsreferanseperioden i form av renter eller utbytte fra individuelle private forsikringsordninger, dvs. fullt 
utbygde ordninger der premieinnbetalingene foretas av forsikringstakeren uavhengig av arbeidsgiver eller 
offentlig forvaltning.

Følgende inngår:

– pensjonsytelser ved høy alder, til etterlatte, ved sykdom, ved uførhet og ved arbeidsløshet, som mottas i 
form av renter eller utbytte fra individuelle private forsikringsordninger.

Følgende inngår ikke:

– pensjoner fra lovpliktige offentlige ordninger,

– pensjoner fra lovpliktige arbeidsgiverbaserte ordninger.

TABELL 1

Målvariabler for bruttoinntekt på komponentnivå

Inntektskomponent Variabel Målvariabel

2.1.  Brutto lønnsinntekt PY010G Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende(1)

PY020G Brutto lønnsinntekt i naturalier

PY030G Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier

2.2.  Næringsinntekt PY050G Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig 
virksomhet (herunder royalties)

PY070G Verdi av varer produsert til eget konsum

2.3.  Beregnet leie HY030G Beregnet leie
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Inntektskomponent Variabel Målvariabel

2.4.  Formuesinntekt HY090G Renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer 
i foretak uten selvstendig rettsevne

HY040G Inntekt fra utleie av eiendom eller grunn

2.5.  Mottatte løpende 
overføringer

Stønader

HY050G Ytelser til familier/barn

HY060G Øvrige ytelser ved sosial utstøting

HY070G Boligtilskudd

PY090G Ytelser ved arbeidsløshet

PY100G Ytelser ved høy alder

PY110G Ytelser til etterlatte

PY120G Ytelser ved sykdom

PY130G Ytelser ved uførhet

PY140G Utdanningsstøtte

Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger

HY080G Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom 
husholdninger

2.6.  Andre inntekter HY110G Inntekt for personer under 16 år

2.7.  Rentebetalinger HY100G Renter betalt på pantelån

2.8.  Betalte løpende 
overføringer

HY140G Inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier

HY120G Ordinær formuesskatt

PY030G Arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier

HY130G Regelmessige betalte kontantoverføringer mellom 
husholdninger

(1) Dersom praktiske grunner tilsier det, kan noen inntektskomponenter inngå i andre (f.eks. kan firmabilen som i 
utgangspunktet inngår i lønnsinntekt i naturalier, registreres som lønnsinntekt i kontanter).
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TABELL 2

Målvariabler for nettoinntekt på komponentnivå

Inntektskomponent Variabel Målvariabel

2.1.  Netto lønnsinntekt PY010N Netto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende(1)

PY020N Netto lønnsinntekt i naturalier

2.2.  Næringsinntekt PY050N Nettofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig 
virksomhet (herunder royalties)

PY070N=PY070G Verdi av varer produsert til eget konsum

2.3.  Beregnet leie HY030N=HY030G Beregnet leie

2.4.  Formuesinntekt HY090N Renteinntekter, utbytte, overskudd fra kapitalinvesteringer 
i foretak uten selvstendig rettsevne

HY040N Inntekt fra utleie av eiendom eller grunn

2.5.  Mottatte løpende 
overføringer

Stønader

HY050N Ytelser til familier/barn

HY060N Øvrige ytelser ved sosial utstøting

HY070N Boligtilskudd

PY090N Ytelser ved arbeidsløshet

PY100N Ytelser ved høy alder

PY110N Ytelser til etterlatte

PY120N Ytelser ved sykdom

PY130N Ytelser ved uførhet

PY140N Utdanningsstøtte

Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger

HY080N Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom 
husholdninger
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Inntektskomponent Variabel Målvariabel

2.6.  Andre inntekter HY110N Inntekt for personer under 16 år

2.7.  Rentebetalinger HY100N Renter betalt på pantelån

2.8.  Betalte løpende 
overføringer

HY140N Inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier

HY145N Tilbakebetalinger/innbetalinger knyttet til skattemessige 
justeringer

HY120N=HY120G Ordinær formuesskatt

HY130N Regelmessige betalte kontantoverføringer mellom 
husholdninger

(1) Dersom praktiske grunner tilsier det, kan noen inntektskomponenter inngå i andre (f.eks. kan firmabilen som i 
utgangspunktet inngår i lønnsinntekt i naturalier, registreres som arbeidstakerens kontantinntekt).

 Dersom verken skatt eller trygde- og pensjonspremier er trukket fra en inntektskomponent ved kilden, skal den 
betraktes som «brutto».

TABELL 3

Poster som ikke betraktes som del av inntekten

Post som ikke betraktes 
som del av inntekten

Variabel Målvariabel

Premier til og pensjoner fra individuelle private pensjonsordninger(1)

Premier til individuelle 
private pensjonsordninger

PY035G=PY035N Premier til individuelle private pensjonsordninger

Pensjoner fra individuelle 
private ordninger

PY080G Pensjoner fra individuelle private ordninger (brutto)

Pensjoner fra individuelle 
private ordninger

PY0080N Pensjoner fra individuelle private ordninger (netto)

(1) Disse variablene er obligatoriske fra starten av EU-SILC.
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VEDLEGG II

LEVERING AV INNTEKTSDATA

1.  Et av hovedmålene med EU-SILC er å levere pålitelige og sammenlignbare data om samlet disponibel 
husholdningsinntekt, samlet disponibel husholdningsinntekt før overføringer (unntatt ytelser ved høy alder og 
etterlatteytelser; medregnet ytelser ved høy alder og etterlatteytelser), samlet bruttoinntekt og bruttoinntekt på 
komponentnivå.

2.  Dette målet skal nås i to etapper, ved at medlemsstatene vil få mulighet til å utsette leveringen av noen av de 
ovennevnte dataene til etter det første driftsåret. For følgende data er det ikke leveringsplikt fra første driftsår:

– ikke-pengemessige komponenter som inngår i lønnsinntekt (bortsett fra firmabiler, som skal tas med fra 
første driftsår) og næringsinntekt, beregnet leie og rentebetalinger. Disse er valgfrie fra første driftsår og 
obligatoriske fra 2007.

– arbeidsgivers brutto trygde- og pensjonspremier vil bli inkludert fra og med 2007 dersom resultatene av 
forundersøkelsene er positive.

3.  Som unntak fra nr. 2 kan Hellas, Spania, Frankrike, Italia og Portugal unnlate å levere bruttoinntektsdata fra første 
driftsår. Disse landene må imidlertid gjøre sitt ytterste for å levere disse dataene så snart som mulig, og under alle 
omstendigheter senest fra 2007.

 I mellomtiden skal Kommisjonen i samarbeid med landene gjennomføre grundige forundersøkelser om dette 
emnet, og stille til rådighet teknisk bistand i starten for å hjelpe dem med å oppfylle kravene til levering av 
bruttoinntektsdata.

 Landene skal hvert år melde om framdriften når det gjelder konvertering mellom netto og brutto i sine 
kvalitetsrapporter.

4.  Dersom Hellas, Spania, Frankrike, Italia eller Portugal ikke kan levere en bruttoinntektskomponent fra første 
driftsår, skal den tilsvarende nettoinntektskomponenten leveres.

 På denne måten vil en inntektskomponent alltid bli registrert i samme form (brutto, etter fradrag av kildeskatt og 
trygde- og pensjonspremier, etter fradrag av kildeskatt, etter fradrag av trygde- og pensjonspremier) i samsvar med 
landets vanlige definisjon av denne inntektskomponenten.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1981/2003

av 21. oktober 2003

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til feltarbeid og framgangsmåter for beregning(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 
bokstav e), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en 
felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på EU-
plan.

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav e) i forordning (EF) 
nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å 
harmonisere metoder for og definisjoner av feltarbeid og 
framgangsmåtene for beregning.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Sider ved feltarbeidet, herunder husholdnings- og person-

identifikasjonsnumre, regler og retningslinjer for anvendelse 

av erstatning og framgangsmåtene for beregning, skal være 

som fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2007/EØS/9/18

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2003.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 17.11.2003, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 19.

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.
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VEDLEGG

1.  DEFINISJONER

 For denne forordnings formål får følgende definisjoner anvendelse på forløpskomponenten i EU-SILC:

a) Opprinnelig utvalg: utvalget av husholdninger eller personer på det tidspunkt det velges ut for anvendelse i 
EU-SILC.

b) Utvalgspersoner: alle eller en del av husholdningsmedlemmene i det opprinnelige utvalget som er over en 
viss alder.

c) Aldersgrense for utvalgspersoner:

 I panelundersøkelser av fire års varighet skal denne aldersgrensen ikke overstige 14 år. I stater med panel-
undersøkelser av fire års varighet der det anvendes et utvalg av adresser eller husholdninger, skal alle hus-
holdningsmedlemmer som er 14 år eller eldre i det opprinnelige utvalget, være utvalgspersoner. I stater med 
panelundersøkelser av fire års varighet der det anvendes et utvalg av personer, skal det velges minst én slik 
person per husholdning.

 Den nedre aldersgrensen nevnt ovenfor skal settes lavere dersom panelundersøkelsen varer lenger. Dersom 
panelundersøkelsen varer i mer enn åtte år, skal medlemmer i alle aldre i det opprinnelige utvalget være 
utvalgspersoner, og barn født av utvalgskvinner i det tidsrommet moren er med i panelundersøkelsen, skal 
opptas som utvalgspersoner.

d) Utvalgshusholdning: en husholdning som omfatter minst én utvalgsperson. En utvalgshusholdning skal 
inngå i EU-SILC med sikte på innsamling eller utarbeiding av detaljerte opplysninger når den inneholder 
minst én utvalgsperson som er 16 år eller eldre.

e) Øvrige husholdningsmedlemmer (ikke utvalgspersoner): alle nåværende beboere i en utvalgshusholdning 
som ikke er definert som utvalgspersoner.

f) Nåværende husholdningsmedlemmer: medlemmer av husholdningen på tidspunktet for datainnsamlingen 
eller -utarbeidingen. Vilkårene for å klassifisere en person som et husholdningsmedlem er fastsatt i vedlegg I 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 1980/2003(1) om definisjoner og ajourførte definisjoner.

g) Tidligere husholdningsmedlem: en person som ikke er et nåværende husholdningsmedlem, og som ikke ble 
registrert som medlem av denne husholdningen i den foregående runden, men som bodde i husholdningen i 
minst tre måneder i løpet av inntektsreferanseperioden.

h) Fullstendig husholdning:

 En utvalgshusholdning anses som fullstendig (hel) dersom den forblir én husholdning, uten å danne en ny 
husholdning og uten at husholdningen forsvinner, selv om det kan ha skjedd endringer i sammensetningen 
av den i forhold til den foregående runden på grunn av dødsfall, at medlemmer har flyttet ut eller at 
øvrige husholdningsmedlemmer har flyttet ut, at personer har flyttet inn eller at barn har blitt født i 
husholdningen.

i) Opprinnelig/utskilt husholdning:

 Utvalgshusholdning fra runde x anses som «utskilt» dersom utvalgspersonene fra runde x på tidspunktet 
for runde x+1 bor i mer enn én privat husholdning innenfor de nasjonale territorier som inngår i 
målpopulasjonen.

 Når det har skjedd en utskilling, skal én (og bare én) av husholdningene som er resultat av utskillingen, 
defineres som den «opprinnelige» husholdningen, mens en eller flere av de andre betegnes som «utskilte» 
husholdninger.

 Følgende tilnærmingsmåte skal anvendes for å skille mellom «opprinnelige» og «utskilte» husholdninger:

– dersom en utvalgsperson fra runde x fortsatt bor på samme adresse som i foregående runde, skal hans/
hennes husholdning defineres som den «opprinnelige» husholdningen. Alle utvalgspersoner som har 
flyttet ut skal danne en eller flere «utskilte» husholdninger,

(1) Se EUT L 298 av 17.11.2003, s. 1.
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– dersom ingen utvalgsperson bor på adressen fra foregående runde, skal husholdningen til den 
utvalgspersonen som hadde det laveste personlige nummeret i registeret i foregående runde, anses som 
den opprinnelige husholdningen. Dersom denne personen ikke lenger er i live eller ikke lenger bor i 
en privat husholdning på det nasjonale territoriet som inngår i målpopulasjonen, skal den opprinnelige 
husholdningen være husholdningen til utvalgspersonen med lavest personlig nummer.

j) Sammenslåing:

 Utvalgspersoner fra forskjellige utvalgshusholdninger fra den foregående runden slår seg sammen for å 
danne en ny husholdning.

For tverrsnitts- og forløpskomponenten i EU-SILC skal følgende definisjon få anvendelse:

k) Personlig nummer: det nummeret i «husholdningsregisteret» som tildeles en person første gang han/hun 
registreres som husholdningsmedlem. I tverrsnittskomponenten og i nye husholdninger i forløpskomponenten 
skal det tilsvare personens løpenummer i «husholdningsregisteret».

2.  IDENTIFIKASJONSNUMRE FOR PERSONER OG HUSHOLDNINGER

2.1.  Husholdningsidentifikasjonsnummer

1.  I tverrsnittskomponenten er husholdningens faste identifikasjonsnummer (ID) et løpenummer.

2.  I forløpskomponenten består husholdningens identifikasjonsnummer (ID) av husholdningsnummeret og 
utskillingsnummeret. Husholdningsnummeret er et løpenummer. Utskillingsnummeret for den første runden skal 
alltid være verdien «00».

Dersom husholdningen forblir fullstendig, skal den beholde husholdningsnummeret og utskillingsnummeret fra den 
ene runden til den neste.

Dersom det skjer en utskilling, skal den opprinnelige husholdningen beholde husholdningsnummeret og 
utskillingsnummeret fra den ene runden til den neste. De andre husholdningene, dvs. de utskilte husholdningene, 
skal beholde samme husholdningsnummer, men skal tildeles neste tilgjengelige unike utskillingsnummer i stigende 
rekkefølge.

Dersom to utvalgshusholdninger slås sammen, og den nye husholdningen fortsatt er på en tidligere adresse, skal den 
beholde husholdningsnummeret og utskillingsnummeret til husholdningen som var på denne adressen i den foregående 
runden. Dersom den nye husholdningen er på en ny adresse, skal husholdningsnummeret og utskillingsnummeret til 
husholdningen til den utvalgspersonen som nå har det laveste personlige nummeret i «husholdningsregisteret» brukes.

2.2.  Personidentifikasjonsnummer

1.  I tverrsnitts- og forløpskomponentene består personidentifikasjonsnummeret av husholdnings-ID og 
personlig nummer.

2.  I forløpskomponenten dannes det personlige nummeret for hver nye person i husholdningen ved at tallet 1 
legges til det høyeste personlige nummeret som er brukt i alle årene undersøkelsen har vart, og husholdnings-
ID.

3.  I forløpskomponenten skal husholdnings-ID være husholdningsidentifikasjonsnummeret til den husholdningen 
der personen først opptrer i panelundersøkelsen.

4.  I forløpskomponenten skal person-ID forbli det samme i hele tidsrommet personen inngår i undersøkelsen.

3.  OPPLYSNINGER SOM SKAL SAMLES INN

1.  I den opprinnelige husholdningen skal de fullstendige opplysninger som kreves om nåværende 
husholdningsmedlemmer, de grunnleggende opplysninger om tidligere husholdningsmedlemmer samt 
de grunnleggende opplysninger om husholdningsmedlemmer i foregående runde som ikke lenger er 
husholdningsmedlemmer, samles inn.

2.  I den utskilte husholdningen skal bare de fullstendige opplysninger som kreves om nåværende 
husholdningsmedlemmer, samles inn.

3.  De fullstendige opplysninger som kreves om nåværende husholdningsmedlemmer, de grunnleggende 
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opplysninger om tidligere husholdningsmedlemmer samt de grunnleggende opplysninger om 
husholdningsmedlemmer i foregående runde som ikke lenger er husholdningsmedlemmer, er fastsatt i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003(1) i listen over primærmålvariabler.

4.  Dersom en utvalgsperson inngår i undersøkelsen i mer enn ett år, skal det innhentes opplysninger om 
hvorvidt vedkommende person ble boende på samme adresse eller flyttet til en annen adresse fra det ene året 
til det neste.

4.  OPPGAVEGIVERE FOR HUSHOLDNINGSSPØRRESKJEMAET

1.  Intervjuopplysninger om hele husholdningen og alminnelige opplysninger om hvert husholdningsmedlem 
skal framlegges av (ett eller flere) medlemmer av husholdningen. Husholdningens oppgavegiver skal velges 
etter følgende prioriteringer:

– 1. prioritet: den person som er ansvarlig for boligen.

– 2. prioritet: det husholdningsmedlem som er 16 år eller eldre, og som er best egnet til å gi 
opplysningene.

2.  For den andre og påfølgende runder av forløpskomponenten i EU-SILC skal husholdningens oppgavegiver 
velges etter følgende prioritetsliste:

– 1. prioritet: husholdningens oppgavegiver i foregående runde.

– 2. prioritet: en «utvalgsperson» som er 16 år eller eldre, med prioritet for den person som er ansvarlig 
for boligen eller best egnet til å gi opplysningene.

– 3. prioritet: en «ikke-utvalgsperson» som er 16 år eller eldre.

5.  GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN

1.  Hver medlemsstat skal følge egnede framgangsmåter for å oppnå størst mulig svarprosent, i samsvar med 
sin egen «beste praksis». I en intervjuundersøkelse skal en husholdning eller person ringes opp minst tre 
ganger før henvendelsen anses som ubesvart, med mindre det foreligger avgjørende grunner til at dette ikke 
lar seg gjøre (for eksempel bestemt avvisning av å samarbeide, forhold som setter intervjuerens sikkerhet i 
fare osv.).

2.  EU-SILC skal bygge på utvelging og gjennomføring av et sannsynlighetsutvalg. I prinsippet skal de enheter 
som inngår i undersøkelsen være nøyaktig de samme enhetene som velges ut for formålet i samsvar med 
utvalgsplanen, dvs. at de ikke skal erstattes med andre enheter.

3.  Resultatene for hver husholdning og person som er valgt til utvalget, skal registreres, idet det skjelnes 
mellom i) enheter som oppfyller kriteriene, og som er undersøkt, ii) enheter som oppfyller kriteriene, 
men som ikke er undersøkt, iii) utvalgte enheter som ikke anses å oppfylle kriteriene for undersøkelsen 
og iv) enheter som ikke er undersøkt fordi det ikke kunne fastslås om kriteriene var oppfylt. Årsakene til 
at enheter som oppfyller kriteriene for undersøkelsen ikke er undersøkt, skal registreres og inndeles i det 
minste i hovedkategorier som manglende kontakt, avvisning og manglende evne til å svare (f.eks. på grunn 
av sykdom). Omstendigheter rundt enheter som ikke oppfyller kriteriene for undersøkelse, eller som det er 
knyttet usikkerhet til med hensyn til om kriteriene er oppfylt, skal også registreres.

4.  Bruk av stedfortredere skal holdes på et så lavt nivå som mulig for variablene for personlig inntekt og for 
eventuelle variabler som kreves for minst ett husholdningsmedlem som er 16 år eller eldre.

5.  I tverrsnittskomponenten og i det første året av hver panelundersøkelse i forløpskomponenten kan kontrollert 
erstatning tillates bare dersom svarprosenten faller under 60 % og en av følgende situasjoner oppstår:

– adressen er ikke kontaktet fordi den ikke er å finne eller ikke er tilgjengelig,

– adressen er kontaktet, men intervju er ikke gjennomført fordi husholdningen nekter å samarbeide, hele 
husholdningen er midlertidig fraværende eller husholdningen er ute av stand til å svare.

(1) Se EUT L 298 av 17.11.2003, s. 34.
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 Ingen erstatning skal tillates i den andre eller senere runder av en panelundersøkelse i forløpskomponenten.

 Det skal anvendes framgangsmåter som sikrer at erstatningsprosessen kontrolleres i størst mulig grad. Dette 
omfatter bruk av en plan som sikrer at erstattere velges ut på en slik måte at de med hensyn til viktige 
egenskaper er i nøye samsvar med enhetene som erstattes. Erstatning skal tillates bare etter at det er gjort 
en særlig innsats for å overbevise husholdninger som har nektet å samarbeide, og dersom det er gjort 
systematiske henvendelser til andre som ikke svarer. En husholdning skal ikke erstattes med en annen ikke-
utvalgshusholdning med samme adresse.

6.  UNDERSØKELSENS VARIGHET OG TIDSPUNKTER

1.  Tidsrommet mellom slutten av inntektsreferanseperioden og tidspunktet for intervjuet av den berørte 
oppgavegiver skal i den grad det er mulig være begrenset til åtte måneder. Dette gjelder både 
utvalgshusholdninger og utvalgspersoner, uavhengig av om den anvendte referanseperioden er fastsatt med 
kalenderdatoer for hele utvalget eller er en bevegelig referanseperiode fastsatt ut fra tidspunktet for intervjuet 
for den berørte husholdningen eller personen.

2.  Som et unntak fra nr. 1, og dersom inntektsvariablene hentes fra registre, skal tidsrommet mellom slutten 
av inntektsreferanseperioden og tidspunktet for intervjuet for gjeldende variabler være begrenset til 
12 måneder.

3.  Dersom alle data samles inn gjennom feltintervjuer og det brukes en fast inntektsreferanseperiode, skal 
samlet varighet av datainnsamlingen for utvalget i den grad det er mulig være begrenset til fire måneder.

4.  Dersom dataene samles inn gjennom feltintervjuer og det brukes en bevegelig inntektsreferanseperiode 
og feltarbeidet varer i mer enn tre måneder, skal samlet årlig utvalg fordeles tilnærmet likt mellom 
feltarbeidsmånedene. I dette tilfellet skal samlet varighet av feltarbeidet for tverrsnittskomponenten og hver 
runde av forløpskomponenten ikke overstige 12 måneder.

5.  For forløpskomponenten skal datainnsamlingen eller -utarbeidingen for en gitt enhet (husholdning eller 
person) mellom påfølgende runder være så nær 12 måneder som mulig.

7.  FRAMGANGSMÅTER FOR BEREGNING

7.1.  Typer av manglende data

1.  Dekningsfeil og utvalgsfeil: for eksempel dersom enheter i målpopulasjonen ikke er representert i 
utvalgsgrunnlaget, eller dersom utvalgssannsynlighetene for enhetene ikke er riktige, eller det oppstår andre 
utvalgsfeil.

2.  Manglende svar fra enhet: manglende opplysninger om hele enheter (husholdninger og/eller personer) som 
inngår i utvalget.

3.  Delvis manglende svar fra enhet: når noen, men ikke alle husholdningsmedlemmer som oppfyller kriteriene 
og er valgt ut til det individuelle intervjuet, er blitt undersøkt.

4.  Manglende svar for enkeltspørsmål: når en utvalgsenhet er undersøkt, men ikke alle nødvendige opplysninger 
er innhentet.

7.2.  Kjennetegn ved framgangsmåten for beregning

 To tilnærmingsmåter (som kan kombineres) kan anvendes på dataene:

– Beregning: generering av manglende opplysninger på grunnlag av statistiske forbindelser i datasettet.

– Modellberegning: bygger på forbindelser og opplysninger utenfor datasettet.
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 Framgangsmåten som anvendes på dataene, bør ivareta variasjonen og korrelasjonen mellom variablene. Metoder 
der «feilkomponenter» er innebygd i de beregnede verdiene skal foretrekkes framfor metoder som bare beregner 
en forventet verdi.

 Metoder som tar hensyn til korrelasjonsstrukturen (eller andre kjennetegn ved den samlede fordelingen av 
variablene) skal foretrekkes framfor marginale eller endimensjonale tilnærmingsmåter.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1982/2003

av 21. oktober 2003

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til regler for utvalg og 

sporing(*)

2007/EØS/9/19

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 
bokstav d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en 
felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på EU-
plan.

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav d) i forordning (EF) 
nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å 
harmonisere metoder for og definisjoner av utvalg og 
regler for sporing.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Reglene og retningslinjene for utvalg og sporing samt 

definisjonene som skal anvendes på fellesskapsstatistikker 

over inntekter og levekår (EU-SILC) skal være som fastsatt i 

vedlegget.

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, 20. oktober 2003.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 17.11.2003, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 19.

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.
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VEDLEGG

1.  DEFINISJONER

For denne forordnings formål får følgende definisjoner anvendelse på forløpskomponenten i EU-SILC:

a) Opprinnelig utvalg: utvalget av husholdninger eller personer på det tidspunkt det velges ut for anvendelse i 
EU-SILC.

b) Utvalgspersoner: alle eller en del av husholdningsmedlemmene i det opprinnelige utvalget som er over en 
viss alder.

c) Aldersgrense for utvalgspersoner:

 I panelundersøkelser av fire års varighet skal denne aldersgrensen ikke overstige 14 år. I stater med panel-
undersøkelser av fire års varighet der det anvendes et utvalg av adresser eller husholdninger, skal alle hus-
holdningsmedlemmer som er 14 år eller eldre i det opprinnelige utvalget, være utvalgspersoner. I stater med 
panelundersøkelser av fire års varighet der det anvendes et utvalg av personer, skal det velges minst én slik 
person per husholdning.

 Den nedre aldersgrensen nevnt ovenfor skal settes lavere dersom panelundersøkelsen varer lenger. Dersom 
panelundersøkelsen varer i mer enn åtte år, skal medlemmer i alle aldre i det opprinnelige utvalget være 
utvalgspersoner, og barn født av utvalgskvinner i det tidsrommet moren er med i panelundersøkelsen, skal 
opptas som utvalgspersoner.

d) Panelundersøkelsens varighet: det antall år utvalgspersoner som en gang er valgt ut til utvalget, inngår i 
panelet med sikte på innsamling eller utarbeiding av forløpsopplysninger.

e) Utvalgshusholdning: en husholdning som omfatter minst én utvalgsperson. En utvalgshusholdning skal 
inngå i EU-SILC med sikte på innsamling eller utarbeiding av detaljerte opplysninger når den inneholder 
minst én utvalgsperson som er 16 år eller eldre.

f) Detaljerte opplysninger: personopplysninger (helse, tilgang til helsetjenester, detaljerte opplysninger om 
arbeid, tidligere yrkesvirksomhet og oversikt over yrkesvirksomhet) som kreves for minst én utvalgsperson 
i hver husholdning som er 16 år eller eldre.

g) Øvrige husholdningsmedlemmer (ikke utvalgspersoner): alle nåværende beboere i en utvalgshusholdning 
som ikke er definert som utvalgspersoner.

h) Roterende utvalgsplan: utvalg som bygger på et antall delutvalg som alle har samme størrelse og utforming 
og er representative for hele populasjonen. Fra et år til et annet beholdes noen delutvalg, mens andre utgår 
og erstattes med nye.

 Dersom en roterende utvalgsplan bygger på fire delutvalg med rotasjon av ett delutvalg per år, skal et av 
delutvalgene utgå umiddelbart etter det første året, det andre skal beholdes i to år, det tredje i tre år og det 
fjerde skal beholdes i fire år. Fra og med det andre året skal ett nytt delutvalg innføres hvert år og beholdes 
i fire år.

For tverrsnitts- og forløpskomponenten i EU-SILC skal følgende definisjoner få anvendelse:

i) Alder: alderen ved utløpet av inntektsreferanseperioden.

j) Husholdningsmedlemmer: vilkårene for å klassifisere en person som et husholdningsmedlem, som fastsatt i 
vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 1980/2003(1) om definisjoner og ajourførte definisjoner.

k) Felleshusholdning: en felles bolig som ikke er en institusjon, for eksempel et pensjonat, et internat 
tilknyttet en utdanningsinstitusjon eller andre bosteder som deles av mer enn fem personer uten at de deler 
husholdningsutgifter. Her medregnes også personer som er losjerende i husholdninger med mer enn fem 
losjerende.

l) Institusjon: aldershjem, helseinstitusjoner, religiøse institusjoner (klostre), fengsler. Institusjoner skiller seg 
fra felleshusholdninger hovedsakelig ved at personer som bor i institusjoner, ikke har individuelt ansvar for 
husholdningen. Ut fra denne regelen kan aldershjem i noen tilfeller anses som felleshusholdninger.

(1) Se EUT L 298 av 17.11.2003, s. 1.
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2.  MÅLPOPULASJON FOR EU-SILC

 Målpopulasjonen for EU-SILC skal være alle private husholdninger og deres nåværende medlemmer som er 
bosatt på medlemsstatens territorium på tidspunktet for datainnsamlingen. Personer som bor i felleshusholdninger 
og i institusjoner, inngår vanligvis ikke i målpopulasjonen.

 Små deler av det nasjonale territoriet som ikke utgjør mer enn 2 % av den nasjonale populasjonen, samt 
de nasjonale territoriene som er oppført nedenfor, kan unntas fra EU-SILC etter avtale mellom de berørte 
medlemsstater og Kommisjonen (Eurostat).

TABELL 1

Nasjonale territorier som kan unntas fra EU-SILC

Stat Territorier

Frankrike Franske oversjøiske departementer og territorier

Nederland De vestfrisiske øyer unntatt Texel

Irland Alle øyer utenfor Irlands kyst unntatt Achill, Bull, Cruit, Gorumna, 
Inishnee, Lettermore, Lettermullan og Valentia

Det forente kongerike Skottland nord for Caledoniakanalen, Scilly-øyene

3.  UTVALG

1.  For alle komponenter i EU-SILC (uansett om de er basert på undersøkelse eller register) skal tverrsnittsdata 
og forløpsdata (opprinnelig utvalg) baseres på et nasjonalt representativt sannsynlighetsutvalg av 
populasjonen som bor i private husholdninger i staten, uavhengig av språk, nasjonalitet eller oppholdsstatus. 
Alle private husholdninger og alle personer i husholdningen som er 16 år og eldre kan velges.

2.  Representative sannsynlighetsutvalg skal anvendes både for husholdninger som danner grunnenhetene for 
utvelging, datainnsamling og dataanalyse, og for enkeltpersoner i målpopulasjonen.

3.  Utvalgsgrunnlaget og utvelgingsmetodene skal sikre at hvert individ og hver husholdning i målpopulasjonen 
tildeles en kjent utvalgssannsynlighet som ikke er null.

4.  Som et unntak skal nr. 1-3 i Tyskland få anvendelse bare på den delen av utvalget som er basert på 
sannsynlighetsutvalg i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker 
over inntekter og levekår.

4.  UTVALGETS REPRESENTATIVITET

 Med hensyn til presisjonskravene for de mest kritiske variablene og målet om å frambringe resultater både 
på nasjonalt plan og på EU-plan som helhet, viser forordning (EF) nr. 1177/2003 (artikkel 9 og vedlegg II) til 
minstekravet til effektiv utvalgsstørrelse som skal anvendes.

 Enkelte stater kan ønske å ha større utvalg for å oppfylle nasjonale krav. For å vurdere virkningen av 
utvalgsplanen for å kunne fastsette hvilke utvalgsstørrelser som skal anvendes, skal tverrsnittsstrukturindi-
katoren for fattigdomsrisikoen på nasjonalt plan, slik Rådet har definert den, anvendes som referansestatistikk. 
For forløpskomponenten kan denne tverrsnittsindikatoren fastsettes fra første år for hver serie av forløpsdata. 
Den faktoren som den påkrevde utvalgsstørrelsen skal økes med for å ta hensyn til manglende svar og 
virkninger av utvalgsplanen skal vurderes av hver enkelt stat på grunnlag av tidligere erfaringer og den foreslåtte 
undersøkelsesmetode, samt godkjennes av Kommisjonen (Eurostat).
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5.  PRESISJONSKRAV VED OFFENTLIGGJØRING AV DATA

 Presisjonskravene ved offentliggjøring av data innsamlet som ledd i EU-SILC skal uttrykkes i antall 
utvalgsobservasjoner som statistikken er basert på, og manglende svar for enkeltspørsmål (i tillegg til samlet 
antall manglende svar på enhetsnivå). Kommisjonen skal ikke offentliggjøre et overslag dersom det er basert 
på færre enn 20 utvalgsobservasjoner, eller dersom manglende svar for det berørte enkeltspørsmålet overstiger 
50 %. Dataene skal offentliggjøres av Kommisjonen med en markør dersom overslaget er basert på 20-49 utval
gsobservasjoner, eller dersom manglende svar for det berørte enkeltspørsmålet overstiger 20 % og er lavere enn 
eller lik 50 %. Dataene skal offentliggjøres av Kommisjonen på vanlig måte dersom de er basert på 50 eller flere 
utvalgsobservasjoner og manglende svar for det berørte spørsmålet ikke overstiger 20 %.

 All offentliggjøring av data skal omfatte tekniske opplysninger for hver medlemsstat om effektiv utvalgsstørrelse 
samt en allmenn angivelse av standardfeil for i det minste de viktigste overslagene.

6.  OPPFØLGING AV UTVALGSPERSONER, UTVALGSHUSHOLDNINGER OG ØVRIGE 
HUSHOLDNINGSMEDLEMMER I FORLØPSKOMPONENTEN I EU-SILC

1.  For å undersøke endringer over tid for enkeltpersoner og beregne indikatoren for sosial utjevning for 
vedvarende inntektsfattigdom, skal alle utvalgspersoner som forblir i eller flytter innenfor private 
husholdninger på det nasjonale territoriet undersøkelsen omfatter, forbli i EU-SILC-utvalget i et tidsrom 
(panelundersøkelsens varighet) på minst fire år.

2.  Som et unntak fra nr. 1 kan panelundersøkelsens varighet i de medlemsstater som anvender en roterende 
utvalgsplan, variere fra ett til minst fire år for delutvalg innført det første året.

3.  Reglene for oppfølging av utvalgspersoner, utvalgshusholdninger og øvrige husholdningsmedlemmer angis 
nedenfor.

TABELL 2

Regler for oppfølging av utvalgspersoner, utvalgshusholdninger og øvrige husholdningsmedlemmer

Utvalgspersoner Skal

Flytter til en privat husholdning på det nasjonale 
territoriet undersøkelsen omfatter

Følges til husholdningens nye adresse

Andre personer som er midlertidig fraværende, 
men som fortsatt anses som medlemmer av 
husholdningen

Omfattes av den husholdningen de tilhører

Personer som ikke lenger er medlemmer av en privat 
husholdning, eller som har flyttet ut av det nasjonale 
territoriet undersøkelsen omfatter

Utgå av undersøkelsen

Utvalgshusholdninger Skal

Ikke undersøkt et enkelt år fordi adressen er umulig 
å finne, ikke brukes til boligformål eller er ubebodd, 
husholdningen er forsvunnet (ingen opplysninger 
om hva som har skjedd med den), eller den nekter 
å samarbeide

Utgå

Ikke kontaktet det første undersøkelsesåret eller ikke 
kontaktet i to år på rad fordi adressen er umulig å 
finne, hele husholdningen er midlertidig fraværende 
eller ute av stand til å svare grunnet manglende evne 
eller sykdom

Utgå
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Øvrige husholdningsmedlemmer Skal

Bor i en husholdning som omfatter minst én 
utvalgsperson

Følges

Bor i en husholdning som ikke omfatter noen 
utvalgsperson

Utgå

7.  BEREGNING OG VEIING

1.  Dersom manglende svar med hensyn til inntektsvariabler på komponentnivå fører til manglende data, skal 
egnede metoder for statistisk beregning anvendes.

2.  Dersom en bruttoinntektsvariabel på komponentnivå ikke innsamles direkte, skal egnede metoder for 
statistisk beregning og/eller modellberegning anvendes for å oppnå de påkrevde målvariablene.

3.  Dersom det forekommer manglende svar på et individuelt spørreskjema i en utvalgshusholdning, skal egnede 
statistiske metoder for veiing og/eller beregning anvendes for å anslå husholdningens samlede inntekt.

4.  Vekt skal beregnes når det kreves for å ta hensyn til enhetens utvalgssannsynlighet, manglende svar og, 
ved behov, for å tilpasse utvalget til eksterne data knyttet til fordelingen av husholdninger og personer i 
målpopulasjonen, for eksempel etter kjønn, alder (aldersgrupper på fem år), husholdningens størrelse og 
sammensetning, region (NUTS II-nivå), eller knyttet til inntektsdata fra andre nasjonale kilder der de berørte 
medlemsstater anser slike eksterne data som tilstrekkelig pålitelige.

5.  Medlemsstatene skal gi Kommisjonen (Eurostat) alle nødvendige opplysninger om tilretteleggingen av 
undersøkelsen og anvendte metoder, og særlig angi kriteriene for utvalgsplanen og utvalgets størrelse.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1983/2003

av 7. november 2003

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over 

primærmålvariabler(*)

2007/EØS/9/20

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 bo
kstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en 
felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og EU-
plan.

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) 
nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å 
definere listen over primærmålvariabler som skal tas med 
for hvert område i tverrsnittskomponenten og listen over 
målvariabler som skal tas med i forløpskomponenten, 

herunder spesifikasjon av variabelkoder og det tekniske 

formatet for dataoverføring.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Listen over primærmålvariabler, variabelkodene og det tekniske 

formatet for overføring av data til bruk i fellesskapsstatistikker 

over inntekter og levekår (EU-SILC) skal være som fastsatt i 

vedlegget.

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, 7. november 2003.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 17.11.2003, s. 34, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 19.

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.
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VEDLEGG

Komponent Variabel Kode Målvariabel

Husholdningsregister Grunnleggende data

GRUNNLEGGENDE HUSHOLDNINGSDATA, HERUNDER URBANISERINGSGRAD

X, L DB010 Undersøkelsesår

År Firesifret årstall

X, L DB020 Stat

Landkode Se vedlegget

X, L DB030 Husholdnings-ID

ID-nummer Husholdningsidentifikasjonsnummer (HID)

X, L DB040 Region

NUTS 2-kode(1) NUTS

DB040_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L DB050 Primære strata ved bestemmelsen av utvalget(2)

0001-9999 Primære strata

DB050_F -2 Ikke relevant

1 Variabelen er angitt

X, L DB060 PSU-1 (første fase) ved bestemmelsen av utvalget(2)

0001-9999 PSU

DB060_F -2 Ikke relevant

1 Variabelen er angitt

X, L DB062 PSU-2 (annen fase) ved bestemmelsen av utvalget(2)

0001-9999 PSU

DB062_F -2 Ikke relevant

1 Variabelen er angitt

X, L DB070 Rekkefølge ved bestemmelse av PSU ved bestemmelsen av 
utvalget(2)

0001-9999 Rekkefølge ved bestemmelsen av PSU

DB070_F -2 Ikke relevant

1 Variabelen er angitt
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Komponent Variabel Kode Målvariabel

Husholdningsregister Grunnleggende data

GRUNNLEGGENDE HUSHOLDNINGSDATA, HERUNDER URBANISERINGSGRAD

X, L DB075 Roterende gruppe

1-8 Som delutvalg tilhører

DB075_F -2 Ikke relevant (det brukes ikke noen roterende utvalgsplan)

1 Variabelen er angitt

X, L DB080 Utvalgsvekt for husholdninger

0 + (format 2,5) Vekt

DB080_F -2 (L) Bare forløpsdata: ikke relevant (husholdningen deltar ikke i 
undersøkelsen for første gang eller er utskilt)

1 Variabelen er angitt

X, L DB090 Tverrsnittsvekt for husholdninger

0 + (format 2,5) Vekt

DB090_F 1 Variabelen er angitt

X, L DB100 Urbaniseringsgrad

1 Tett befolket område

2 Middels befolket område

3 Tynt befolket område

DB100_F 1 Variabelen er angitt

L DB110 Husholdningsstatus

Husholdning fra tidligere runde

1 Samme adresse som ved siste intervju

2 Hele husholdningen har flyttet til en privathusholdning innenfor 
landets grenser

Husholdningen omfattes ikke lenger av undersøkelsen

3 Hele husholdningen har flyttet til en felleshusholdning eller 
institusjon innenfor landets grenser

4 Husholdningen har flyttet ut av landet

5 Alle husholdningsmedlemmene er døde

6 Husholdningen omfatter ikke noen utvalgsperson

Har ikke kontaktet adressen

7 Har ikke kontaktet adressen (utilgjengelig eller forsvunnet, 
dvs. ingen opplysninger om hva som har hendt med 
husholdningen) 



22.2.2007 Nr. 9/415EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Komponent Variabel Kode Målvariabel

Husholdningsregister Grunnleggende data

GRUNNLEGGENDE HUSHOLDNINGSDATA, HERUNDER URBANISERINGSGRAD

Ny husholdning i denne runden

8 Utskilt husholdning

9 Ny adresse føyd til utvalget i denne eller første runde

Sammenslåing

10 Sammenslåing

DB110_F 1 Variabelen er angitt

X, L DB120 Opplysninger om kontaktet adresse

11 Har kontaktet adressen

Har ikke kontaktet adressen

21 Kan ikke finne adressen

22 Ingen tilgang til adressen

23 Adressen finnes ikke, er ikke en bostedsadresse, er ikke bebodd 
eller er ikke et hovedbosted

DB120_F -2 (L) Bare forløpsdata: ikke relevant (DB110 ikke = 2, 8 eller 9)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L DB130 Resultat av husholdningsspørreskjema

11 Husholdningsspørreskjema utfylt

Intervju ikke gjennomført

21 Samarbeid avvist

22 Hele husholdningen midlertidig bortreist så lenge feltarbeidet 
varte

23 Husholdningen ute av stand til å svare (sykdom, manglende 
evne osv.)

24 Andre årsaker

DB130_F -2 Ikke relevant (DB120 ikke = 11 og DB110 ikke = 1)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L DB135 Godkjenning av husholdningsintervjuet

1 Intervju godkjent for databasen

2 Forkastet (ikke noe personlig intervju gjennomført)

DB135_F -2 Ikke relevant (DB130 ikke = 11)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personregister Grunnleggende data

GRUNNLEGGENDE PERSONOPPLYSNINGER

X, L RB010 Undersøkelsesår

År Firesifret årstall

X, L RB020 Stat

Landkode Se vedlegget

X, L RB030 Person-ID

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID)

L RB040 Gjeldende husholdnings-ID

ID-nummer Husholdningsidentifikasjonsnummer (HID)

X RB050 Tverrsnittsvekt for personer

0 + (format 2,5) Vekt

RB050_F 1 Variabelen er angitt

L RB060 Basisvekt for personer

0 + (format 2,5) Vekt

RB060_F 1 Variabelen er angitt

L RB100 Utvalgsperson eller øvrig husholdningsmedlem

1 Utvalgsperson

2 Øvrig husholdningsmedlem

RB100_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

DEMOGRAFISKE DATA

X, L RB070 Fødselsmåned

1-12 Fødselsmåned

RB070_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L RB080 Fødselsår

F.o.m. 1890 t.o.m. 
under-søkelsesåret

Fødselsår

RB080_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt



22.2.2007 Nr. 9/417EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personregister Grunnleggende data

DEMOGRAFISKE DATA

X, L RB090 Kjønn

1 Mann

2 Kvinne

RB090_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L RB110 Status for husholdningsmedlemmer

Nåværende husholdningsmedlemmer

1 Har vært husholdningsmedlem i tidligere runder eller er 
husholdningsmedlem nå

2 Medlem av en annen utvalgshusholdning som har flyttet til 
denne husholdningen siden foregående runde

3 Medlem av en ikke-utvalgshusholdning som har flyttet til 
denne husholdningen siden foregående runde

4 Født inn i denne husholdningen siden foregående runde

Ikke lenger husholdningsmedlemmer

5 Har flyttet siden foregående runde eller foregående intervju 
dersom det ikke ble tatt kontakt i foregående runde

6 Avgått ved døden

7 Har vært husholdningsmedlem i minst tre måneder av inntekt
sreferanseperioden, men har ikke vært oppført i registeret for 
denne husholdningen

RB110_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L RB120 Hvor har personen flyttet?

1 Til en privathusholdning innenfor landets grenser

2 Til en felleshusholdning eller institusjon innenfor landets 
grenser

3 Til utlandet

4 Ingen opplysninger

RB120_F -2 Ikke relevant (RB110 ikke = 5)

1 Variabelen er angitt

L RB140 Måned da personen flyttet ut eller døde

1-12 Måned

RB140_F -2 Ikke relevant (RB110 ikke = 5 eller 6)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personregister Grunnleggende data

DEMOGRAFISKE DATA

L RB150 År da personen flyttet ut eller døde

År Firesifret årstall

RB150_F -2 Ikke relevant (RB110 ikke = 5 eller 6)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L RB160 Antall måneder i husholdningen i løpet av inntektsrefera
nseperioden

0-12 Antall måneder

RB160_F -2 Ikke relevant (RB110 ikke = 5 eller 6 eller 7)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L RB170 Hovedvirksomhet i inntektsreferanseperioden

1 Yrkesaktiv

2 Arbeidsløs

3 Pensjonert eller førtidspensjonert

4 På annen måte utenfor arbeidsstyrken

RB170_F -2 Ikke relevant (RB110 ikke = 5 eller 6 eller 7)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L RB180 Måned da personen flyttet inn

1-12 Måned

RB180_F -2 Ikke relevant (RB110 ikke = 3)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L RB190 År da personen flyttet inn

År Firesifret årstall

RB190_F -2 Ikke relevant (RB110 ikke = 3)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personregister Grunnleggende data

DEMOGRAFISKE DATA

X, L RB200 Beboerstatus

1 Nåværende husholdningsmedlem

2 Midlertidig fraværende

RB200_F -2 (L) Bare forløpsdata: ikke relevant (RB110 ikke = 1 eller 2 eller 3 
eller 4)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L RB210 Hovedvirksomhet

1 Yrkesaktiv

2 Arbeidsløs

3 Pensjonert eller førtidspensjonert

4 På annen måte utenfor arbeidsstyrken

RB210_F -2 (L) Bare forløpsdata: ikke relevant (RB110 ikke = 1 eller 2 eller 3 
eller 4)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L RB220 ID for far

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID) for far

RB220_F -2 Ikke relevant (faren er ikke et husholdningsmedlem) eller bare 
forløpsdata: (RB110 ikke = 1 eller 2 eller 3 eller 4)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L RB230 ID for mor

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID) for mor

RB230_F -2 Ikke relevant (moren er ikke et husholdningsmedlem) eller bare 
forløpsdata: (RB110 ikke = 1 eller 2 eller 3 eller 4)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L RB240 ID for ektefelle/samboer

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID) for ektefelle/samboer
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Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personregister Grunnleggende data

DEMOGRAFISKE DATA

RB240_F -2 Ikke relevant (personen har ingen ektefelle/samboer eller 
ektefellen/samboeren er ikke et husholdningsmedlem) eller 
bare forløpsdata: (RB110 ikke = 1 eller 2 eller 3 eller 4)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

GRUNNLEGGENDE PERSONOPPLYSNINGER

X, L RB245 Status for oppgavegivere

Alle husholdningsmedlemmer som er 16 år eller eldre 
intervjues

1 Nåværende husholdningsmedlemmer som er 16 år eller eldre

Bare utvalgte husholdningsmedlemmer som er 16 år eller 
eldre

2 Utvalgt oppgavegiver

3 Ikke utvalgt oppgavegiver

Husholdningsmedlemmer som er under 16 år ved utgangen av 
inntektsreferanseperioden

4 Person som ikke oppfyller kriteriene

RB245_F -2 (L) Bare forløpsdata: ikke relevant (RB110 ikke = 1 eller 2 eller 3 
eller 4)

1 Variabelen er angitt

X, L RB250 Datastatus

Opplysninger samlet inn eller intervju gjennomført

11 Opplysninger bare samlet inn via intervju

12 Opplysninger bare samlet inn via registre

13 Opplysninger samlet inn både via intervju og registre

Intervjuet ikke gjennomført, men adressen er kontaktet

21 Personen ute av stand til å svare (sykdom, manglende evne 
osv.) og besvarelse ved stedfortreder ikke mulig

22 Egenhendig utfylt spørreskjema ikke returnert

23 Samarbeid avvist

Personen ikke kontaktet

31 Personen midlertidig bortreist og besvarelse ved stedfortreder 
ikke mulig

32 Ikke kontaktet av andre grunner

Opplysninger ikke samlet inn

33 Opplysninger ikke samlet inn av ukjent årsak

RB250_F -2 Ikke relevant (RB245 ikke = 1 eller 2 eller 3)

1 Variabelen er angitt
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Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personregister Grunnleggende data

GRUNNLEGGENDE PERSONOPPLYSNINGER

X, L RB260 Intervjuform

1 Spørreskjema utfylt (personlig intervju – PAPI)

2 Spørreskjema utfylt (personlig intervju – CAPI)

3 Spørreskjema utfylt (CATI)

4 Egenhendig utfylt av oppgavegiver

5 Intervju med stedfortreder

RB260_F -2 Ikke relevant (RB250 ikke = 11 eller 13)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L RB270 Person-ID for den som har fylt ut det individuelle 
spørreskjemaet

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID) for den som har fylt ut det 
individuelle spørreskjemaet

RB270_F -2 Ikke relevant (RB260 ikke = 5)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Personregister Opplysninger om arbeid

BARNEOMSORG

X RL010 Førskole

0-99(3) Antall timer i en normal uke

RL010_F -2 Ikke relevant (personen kan ikke gå på førskole på grunn av 
alderen, gjennomfører obligatorisk skolegang, er over 12 år 
eller er et tidligere husholdningsmedlem)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X RL020 Obligatorisk skolegang

0-99(3) Antall timer i en normal uke

RL020_F -2 Ikke relevant (personen omfattes ikke av obligatorisk skolegang 
på grunn av alderen, er over 12 år eller er et tidligere 
husholdningsmedlem)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Personregister Opplysninger om arbeid

BARNEOMSORG

X RL030 Institusjonsbasert barneomsorg utenom skoletid (før/etter)

0-99 Antall timer i en normal uke

RL030_F -2 Ikke relevant (personen går verken på førskole eller skole, er 
over 12 år eller er et tidligere husholdningsmedlem)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X RL040 Barneomsorg i daghjem/barnehage

0-99 Antall timer i en normal uke

RL040_F -2 Ikke relevant (personen er over 12 år eller er et tidligere 
husholdningsmedlem)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X RL050 Barneomsorg ved en profesjonell barnepasser i barnets 
eller barnepasserens hjem

0-99 Antall timer i en normal uke

RL050_F -2 Ikke relevant (personen er over 12 år eller er et tidligere 
husholdningsmedlem)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X RL060 Barneomsorg ved besteforeldre, andre 
husholdningsmedlemmer enn foreldre, andre slektninger, 
venner eller naboer

0-99 Antall timer i en normal uke

RL060_F -2 Ikke relevant (personen er over 12 år eller er et tidligere 
husholdningsmedlem)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Husholdningsdata Grunnleggende data

GRUNNLEGGENDE HUSHOLDNINGSDATA

X, L HB010 Undersøkelsesår

År Firesifret årstall

X, L HB020 Stat

Landkode Se vedlegget

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Grunnleggende data

GRUNNLEGGENDE HUSHOLDNINGSDATA

X, L HB030 Husholdnings-ID

ID-nummer Husholdningsidentifikasjonsnummer (HID)

X, L HB040 Dag da husholdningsintervjuet fant sted

01-31 Dag

HB040_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HB050 Måned da husholdningsintervjuet fant sted

1-12 Måned

HB050_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HB060 År da husholdningsintervjuet fant sted

År Firesifret årstall

HB060_F 1 Variabelen er angitt

X, L HB070 Person-ID for den som besvarer husholdningsspørreskje
maet

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID) for den som besvarer 
husholdningsspørreskjemaet

HB070_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HB080 Person-ID for person 1 som er ansvarlig for boligen

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID) for person 1 som er 
ansvarlig for boligen

HB080_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HB090 Person-ID for person 2 som er ansvarlig for boligen

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID) for person 2 som er 
ansvarlig for boligen

HB090_F -2 Ikke relevant (det finnes ingen person 2 som er ansvarlig)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Grunnleggende data

GRUNNLEGGENDE HUSHOLDNINGSDATA

X, L HB100 Antall minutter det tar å fylle ut husholdningsspørreskje
maet

1-90 Antall minutter det tar å fylle ut husholdningsspørreskjemaet

HB100_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Husholdningsdata Inntekt

SAMLET HUSHOLDNINGSINNTEKT(4)

X, L HY010 Samlet brutto husholdningsinntekt (uten inflasjonsfaktor)

-999999,99-
999999,99

Samlet beløp

HY010_F -5(5) Ikke angitt: ingen omregning til brutto

-1(6) Mangler

Inntekts-
markører(7)(8)

Første siffer Netto/brutto (ved datainnsamlingen)

0 Ingen inntekt (ikke noe annet siffer)

1 Netto

2 Brutto

3 Netto og brutto (noen av komponentene er samlet inn netto, 
andre brutto)

4 Ukjent

Etterfølgende 
sifre(9)

Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

X, L HY020 Samlet disponibel husholdningsinntekt (uten 
inflasjonsfaktor)

-999999,99-
999999,99

Samlet beløp

HY020_F -1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY010_F

X, L HY022 Samlet disponibel husholdningsinntekt før sosiale 
overføringer, unntatt ytelser ved høy alder og etterlatteytelser 
(uten inflasjonsfaktor)

-999999,99-
999999,99

Samlet beløp

HY022_F -1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY010_F

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Inntekt

SAMLET HUSHOLDNINGSINNTEKT(4)

X, L HY023 Samlet disponibel husholdningsinntekt før sosiale 
overføringer, medregnet ytelser ved høy alder og 
etterlatteytelser (uten inflasjonsfaktor)

-999999,99-
999999,99

Samlet beløp

HY023_F -1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY010_F

X, L HY025 Inflasjonsfaktor for manglende svar i husholdningen(10)

1.00000-5.00000 Faktor

HY025_F -1 Mangler

1 Verdien er angitt

NETTOINNTEKTSKOMPONENTER PÅ HUSHOLDNINGSNIVÅ(4)

X, L HY030N Beregnet leie(11)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY030N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

0 Ingen inntekt

1 Inntekt (variabelen er angitt)

X, L HY040N Nettoinntekt fra utleie av eiendom eller grunn

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY040N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-
markører(12)

Første siffer Netto/brutto (ved datainnsamlingen)

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier

2 Etter fradrag av kildeskatt

3 Etter fradrag av trygde- og pensjonspremier

4 Brutto(13)

5 Ukjent

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Inntekt

NETTOINNTEKTSKOMPONENTER PÅ HUSHOLDNINGSNIVÅ(4)

Annet siffer Netto (registrert)

1 Etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier

2 Etter fradrag av kildeskatt

3 Etter fradrag av trygde- og pensjonspremier

5 Ukjent (bare mulig ved første siffer = 5)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

X, L HY050N Ytelser til familier/barn

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY050N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040N_F

X, L HY060N Øvrige ytelser ved sosial utstøting

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY060N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040N_F

X, L HY070N Boligtilskudd

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY070N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040N_F

X, L HY080N Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom 
husholdningene

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY080N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040N_F

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Inntekt

NETTOINNTEKTSKOMPONENTER PÅ HUSHOLDNINGSNIVÅ(4)

X, L HY090N Netto renteinntekter, utbytte, overskudd fra 
kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne 

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY090N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040N_F

X, L HY100N Renter betalt på pantelån(11)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY100N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-markører

Første siffer

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Inntekt (variabelen er angitt)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

X, L HY110N Nettoinntekt for personer under 16 år

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY110N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040N_F

X, L HY120N Ordinær formuesskatt

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY120N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Inntekt

NETTOINNTEKTSKOMPONENTER PÅ HUSHOLDNINGSNIVÅ(4)

Inntekts-markører

Første siffer

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Inntekt (variabelen er angitt)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

X, L HY130N Regelmessige betalte kontantoverføringer mellom 
husholdningene

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY130N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040N_F

X, L HY140N Inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier

-999999,99-
999999,99

Beløp

0 Ingen inntekt

HY140N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-markører

Første siffer

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Inntekt (variabelen er angitt)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

X, L HY145N Tilbakebetalinger/innbetalinger knyttet til justering av 
inntektsskatt

-999999,99–-1 Tilbakebetalinger

1-999999,99 Innbetalinger

0 Ingen inntekt

HY145N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Inntekt

NETTOINNTEKTSKOMPONENTER PÅ HUSHOLDNINGSNIVÅ(4)

Inntekts-markører

Første siffer

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Inntekt (variabelen er angitt)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

BRUTTOINNTEKTSKOMPONENTER PÅ HUSHOLDNINGSNIVÅ(4)(14)(15)

X, L HY030G Beregnet leie(11)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY030G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

0 Ingen inntekt

1 Inntekt (variabelen er angitt)

X, L HY040G Bruttoinntekt fra utleie av eiendom eller grunn

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY040G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-
markører(12)

Første siffer Netto/brutto (ved datainnsamlingen)

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier

2 Etter fradrag av kildeskatt

3 Etter fradrag av trygde- og pensjonspremier

4 Brutto(3)

5 Ukjent

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Inntekt

BRUTTOINNTEKTSKOMPONENTER PÅ HUSHOLDNINGSNIVÅ(4)(14)(15)

X, L HY050G Ytelser til familier/barn

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY050G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040G_F

X, L HY060G Øvrige ytelser ved sosial utstøting

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY060G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040G_F

X, L HY070G Boligtilskudd

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY070G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040G_F

X, L HY080G Regelmessige mottatte kontantoverføringer mellom 
husholdningene

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY080G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040G_F

X, L HY090G Brutto renteinntekter, utbytte, overskudd fra 
kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne 

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY090G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040G_F

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Inntekt

BRUTTOINNTEKTSKOMPONENTER PÅ HUSHOLDNINGSNIVÅ(4)(14)(15)

X, L HY100G Renter betalt på pantelån(11)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY100G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-markører

Første siffer

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Inntekt (variabelen er angitt)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

X, L HY110G Bruttoinntekt for personer under 16 år

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY110G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040G_F

X, L HY120G Ordinær formuesskatt

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY120G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-markører

Første siffer

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Inntekt (variabelen er angitt)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Inntekt

BRUTTOINNTEKTSKOMPONENTER PÅ HUSHOLDNINGSNIVÅ(4)(14)(15)

X, L HY130G Regelmessige betalte kontantoverføringer mellom 
husholdningene

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

HY130G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se HY040G_F

X, L HY140G Inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier

- 999999,99-
999999,99

Beløp

0 Ingen inntekt

HY140G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-markører

Første siffer

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Inntekt (variabelen er angitt)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

Husholdningsdata Sosial utstøting

BOLIGRELATERTE OG IKKE-BOLIGRELATERTE UTESTÅENDE BELØP

X, L HS010 Har husholdningen vært på etterskudd med betaling på 
pantelån eller betaling av husleie i løpet av de tolv siste 
månedene?

1 Ja

2 Nei

HS010_F -2 Ikke relevant (har vært boligeier eller hatt gratis husleie i de 
tolv siste månedene)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS020 Har husholdningen vært på etterskudd med betaling av 
regninger for elektrisitet, vann og gass i løpet av de tolv 
siste månedene?

1 Ja

2 Nei

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Sosial utstøting

BOLIGRELATERTE OG IKKE-BOLIGRELATERTE UTESTÅENDE BELØP

HS020_F -2 Ikke relevant (har ikke hatt regninger for elektrisitet, vann 
eller gass)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS030 Har husholdningen vært på etterskudd med betaling av 
avdrag på kjøp på avbetaling eller annen gjeld (unntatt 
boliggjeld) i løpet av de tolv siste månedene?

1 Ja

2 Nei

HS030_F -2 Ikke relevant (har ingen avdrag på kjøp på avbetaling eller 
annen gjeld å betale)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

IKKE-MONETÆRE FATTIGDOMSINDIKATORER FOR HUSHOLDNINGEN, HERUNDER PROBLEMER 
MED Å FÅ ENDENE TIL Å MØTES, OMFANG AV GJELD OG PÅTVUNGET MANGEL PÅ 

LIVSNØDVENDIGHETER

X, L HS040 Har husholdningen råd til å betale en ukes ferie utenfor 
hjemmet hvert år?

1 Ja

2 Nei

HS040_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS050 Har husholdningen råd til et måltid med kjøtt, kylling eller 
fisk (eller tilsvarende vegetarrett) annenhver dag?

1 Ja

2 Nei

HS050_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS060 Har husholdningen råd til å betale uforutsette utgifter?

1 Ja

2 Nei

HS060_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Sosial utstøting

IKKE-MONETÆRE FATTIGDOMSINDIKATORER FOR HUSHOLDNINGEN, HERUNDER PROBLEMER 
MED Å FÅ ENDENE TIL Å MØTES, OMFANG AV GJELD OG PÅTVUNGET MANGEL PÅ 

LIVSNØDVENDIGHETER

X, L HS070 Har du telefon (herunder mobiltelefon)?

1 Ja

2 Nei – har ikke råd

3 Nei – andre årsaker

HS070_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS080 Har du fargefjernsyn?

1 Ja

2 Nei – har ikke råd

3 Nei – andre årsaker

HS080_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS090 Har du datamaskin?

1 Ja

2 Nei – har ikke råd

3 Nei – andre årsaker

HS090_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS100 Har du vaskemaskin?

1 Ja

2 Nei – har ikke råd

3 Nei – andre årsaker

HS100_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS110 Har du bil?

1 Ja

2 Nei – har ikke råd

3 Nei – andre årsaker

HS110_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Sosial utstøting

IKKE-MONETÆRE FATTIGDOMSINDIKATORER FOR HUSHOLDNINGEN, HERUNDER PROBLEMER 
MED Å FÅ ENDENE TIL Å MØTES, OMFANG AV GJELD OG PÅTVUNGET MANGEL PÅ 

LIVSNØDVENDIGHETER

X, L HS120 Er det lett eller vanskelig for husholdningen å få endene 
til å møtes?

1 Svært vanskelig

2 Vanskelig

3 Ganske vanskelig

4 Ganske lett

5 Lett

6 Svært lett

HS120_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS130 Minsteinntekt per måned for å få endene til å møtes(16)

1-999999,99 Beløp

HS130_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS140 I hvilken grad er de samlede boligkostnadene en økonomisk 
belastning for husholdningen?

1 En stor belastning

2 En ganske stor belastning

3 Ingen belastning i det hele tatt

HS140_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HS150 I hvilken grad er tilbakebetaling av gjeld knyttet til kjøp 
på avbetaling eller andre lån enn pantelån eller boliglån en 
økonomisk belastning for husholdningen?

1 Tilbakebetalingen er en stor belastning

2 Tilbakebetalingen er en ganske stor belastning

3 Tilbakebetalingen er ingen belastning i det hele tatt

HS150_F -2 Ikke relevant (tilbakebetaler ikke gjeld)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Sosial utstøting

FYSISK OG SOSIALT MILJØ

X HS160 Problemer med boligen: for mørk, ikke nok lys

1 Ja

2 Nei

HS160_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X HS170 Støy fra naboene eller støy fra gaten (trafikk, 
forretningsvirksomhet, fabrikker osv.)

1 Ja

2 Nei

HS170_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X HS180 Forurensning, skitt eller andre miljøproblemer i området 
som skyldes trafikk eller industrivirksomhet

1 Ja

2 Nei

HS180_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X HS190 Kriminalitet, vold eller hærverk i området

1 Ja

2 Nei

HS190_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Husholdningsdata Boligforhold

BOLIGTYPE, BESITTELSESFORM OG BOLIGFORHOLD

X, L HH010 Boligtype

1 Enebolig

2 Tomannsbolig eller rekkehus

3 Leilighet i en bygning med under ti boliger

4 Leilighet i en bygning med ti eller flere boliger

5 Andre boligtyper

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Boligforhold

BOLIGTYPE, BESITTELSESFORM OG BOLIGFORHOLD

HH010_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HH020 Besittelsesform

1 Eier

2 Leietaker eller framleietaker betaler husleie til gjeldende pris 
eller markedspris

3 Boligen leies ut til redusert pris (under markedsprisen)

4 Boligen leies ut gratis

HH020_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HH030 Antall rom som disponeres av husholdningen

1-9 Antall rom

10 Ti eller flere rom

HH030_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HH031(17) År for inngåelse av leiekontrakt, kjøp eller innflytting

År (fire sifre) År for inngåelse av leiekontrakt, kjøp eller innflytting

HH031_F -1 Mangler

-2 Ikke relevant (medlemsstaten bruker objektive nasjonale 
metoder for utregning av beregnet leie)

1 Variabelen er angitt

X, L HH040 Utett tak, fukt i vegger/gulv/fundament, eller råte i 
vinduskarmer eller gulv

1 Ja

2 Nei

HH040_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HH050 Kan boligen varmes tilstrekkelig opp?

1 Ja

2 Nei

HH050_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Husholdningsdata Boligforhold

BOLIGKOSTNADER(4)

X, L HH060 Gjeldende leie for benyttet bolig (dersom relevant)

1-999999,99 Beløp

HH060_F -2 Ikke relevant (HH020 ikke = 2 eller 3)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L HH061(18) Subjektiv leie (leien betales til markedspris av en annen 
enn leietakeren)

1-999999,99 Beløp

HH061_F -2 Ikke relevant (HH020 ikke = 1 eller 3 eller 4) eller 
medlemsstaten bruker ikke en subjektiv metode til utregning 
av beregnet leie

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X HH070 Samlede boligkostnader (herunder elektrisitet, vann, gass 
og oppvarming)

0-999999,99 Beløp

HH070_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

BEKVEMMELIGHETER I BOLIGEN

X, L(17) HH080 Bad eller dusj i boligen

1 Ja

2 Nei

HH080_F -2 (L) Ikke relevant (medlemsstaten bruker objektive nasjonale 
metoder for utregning av beregnet leie)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L(17) HH090 Innendørs vannklosett forbeholdt husholdningen

1 Ja

2 Nei

HH090_F -2 (L) Ikke relevant (medlemsstaten bruker objektive nasjonale 
metoder for utregning av beregnet leie)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personopplysninger Grunnleggende data

GRUNNLEGGENDE PERSONOPPLYSNINGER (16 +)

X, L PB010 Undersøkelsesår

År Firesifret årstall

X, L PB020 Stat

Landkode Se vedlegget

X, L PB030 Person-ID

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID)

L PB080 Personlig basisvekt for utvalgt oppgavegiver

0 + (format 2,5) Vekt

PB080_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

1 Variabelen er angitt

L PB050 Basisvekt for personer (alle husholdningsmedlemmer som er 
16 år eller eldre)

0 + (format 2,5) Vekt

PB050_F 1 Variabelen er angitt

X, L PB070 Personlig utvalgsvekt for utvalgt oppgavegiver

0 + (format 2,5) Vekt

PB070_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

1 Variabelen er angitt

X PB040 Tverrsnittsvekt for personer (alle husholdningsmedlemmer 
som er 16 år eller eldre)

0 + (format 2,5) Vekt

PB040_F 1 Variabelen er angitt

X PB060 Tverrsnittsvekt for utvalgt oppgavegiver

0 + (format 2,5) Vekt

PB060_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

1 Variabelen er angitt
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Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personopplysninger Grunnleggende data

GRUNNLEGGENDE PERSONOPPLYSNINGER (16 +)

X, L PB090 Dag da det personlige intervjuet fant sted

1-31 Dag

PB090_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PB100 Måned da det personlige intervjuet fant sted

1-12 Måned

PB100_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PB110 År da det personlige intervjuet fant sted

År Firesifret årstall

PB110_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PB120 Antall minutter det tar å fylle ut det personlige 
spørreskjemaet

1-90 Minutter

PB120_F -2 Ikke relevant (opplysningene hentes bare fra registre)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

DEMOGRAFISKE DATA (16 +)

X, L PB130 1-12 Fødselsmåned

PB130_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PB140 Fødselsår

År Firesifret årstall

PB140_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PB150 Kjønn

1 Mann

2 Kvinne

PB150_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personopplysninger Grunnleggende data

DEMOGRAFISKE DATA (16 +)

X, L PB160 ID for far

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID) for far

PB160_F -2 Ikke relevant (faren er ikke et husholdningsmedlem)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PB170 ID for mor

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID) for mor

PB170_F -2 Ikke relevant (moren er ikke et husholdningsmedlem)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PB180 ID for ektefelle/samboer

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID) for ektefelle/samboer

PB180_F -2 Ikke relevant (personen har ingen ektefelle/samboer eller 
ektefellen/samboeren er ikke et husholdningsmedlem)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PB190 Sivilstand

1 Aldri vært gift

2 Gift

3 Separert

4 Enke/enkemann

5 Skilt

PB190_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PB200 Samboerskap

1 Ja, med et rettslig grunnlag

2 Ja, uten et rettslig grunnlag

3 Nei

PB200_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personopplysninger Grunnleggende data

DEMOGRAFISKE DATA (16 +)

X PB210 Fødselsstat

Landkode Se vedlegget

PB210_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PB220A Statsborgerskap 1

Landkode Se vedlegget

PB220A_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PB220B Statsborgerskap 2

Landkode Se vedlegget

PB220B_F -2 Ikke relevant (ikke noe annet statsborgerskap)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Personopplysninger Utdanning

UTDANNING, HERUNDER HØYESTE OPPNÅDDE ISCED-NIVÅ

X PE010 Nåværende utdanningssituasjon

1 Under utdanning

2 Ikke under utdanning

PE010_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PE020 Oppnådd ISCED-nivå per i dag

ISCED-kode(19) ISCED

PE020_F -2 Ikke relevant (PE010 ikke = 1)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PE030 År da det høyeste utdanningsnivået ble oppnådd

År Firesifret årstall

PE030_F -2 Ikke relevant (personen har aldri vært under utdanning)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Personopplysninger Utdanning

UTDANNING, HERUNDER HØYESTE OPPNÅDDE ISCED-NIVÅ

X, L PE040 Høyeste oppnådde ISCED-nivå

ISCED-kode(19) ISCED

PE040_F -2 Ikke relevant (personen har aldri vært under utdanning)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Personopplysninger Opplysninger om arbeid

GRUNNLEGGENDE OPPLYSNINGER OM AKTUELL YRKESVIRKSOMHET OG NÅVÆRENDE 
HOVEDARBEIDSFORHOLD, HERUNDER OPPLYSNINGER OM SISTE HOVEDARBEIDSFORHOLD FOR 

ARBEIDSLØSE

X, L PL030 Egen angivelse av aktuell yrkesvirksomhet

1 Heltidsarbeidende

2 Deltidsarbeidende

3 Arbeidsløs

4 Elev, student, under opplæring, i ubetalt arbeid

5 Pensjonert eller førtidspensjonert eller har avsluttet 
virksomhet

6 Har en varig funksjonshemning og/eller er arbeidsudyktig

7 Avtjener obligatorisk militærtjeneste eller siviltjeneste

8 Utfører omsorgsoppgaver og andre oppgaver i hjemmet

9 På annen måte utenfor arbeidsstyrken

PL030_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PL035(20) Arbeidet minst én time i foregående uke

1 Ja

2 Nei

PL035_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (personen er ikke lønnstaker eller medlemsstaten 
bruker en annen kilde til beregning av lønnsforskjellen mellom 
kjønnene)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Opplysninger om arbeid

GRUNNLEGGENDE OPPLYSNINGER OM AKTUELL YRKESVIRKSOMHET OG NÅVÆRENDE 
HOVEDARBEIDSFORHOLD, HERUNDER OPPLYSNINGER OM SISTE HOVEDARBEIDSFORHOLD FOR 

ARBEIDSLØSE

X PL015 Har du noen gang vært yrkesaktiv?

1 Ja

2 Nei

PL015_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (PL030 = 1 eller 2)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PL020 Har du vært aktivt arbeidssøkende i løpet av de fire siste 
ukene?

1 Ja

2 Nei

PL020_F -2 Ikke relevant (PL030 = 1 eller 2)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PL025 Kan du påta deg arbeid i de neste to ukene?

1 Ja

2 Nei

PL025_F -2 Ikke relevant (PL020 = 2)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PL040 Yrkesstatus

1 Selvstendig næringsdrivende med én eller flere ansatte

2 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte

3 Lønnstaker

4 Arbeidende familiemedlem

PL040_F -2 Ikke relevant (PL030 ikke = 1 og ikke = 2 og PL015 og PL035 
ikke = 1)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel



22.2.2007 Nr. 9/445EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Personopplysninger Opplysninger om arbeid

GRUNNLEGGENDE OPPLYSNINGER OM AKTUELL YRKESVIRKSOMHET OG NÅVÆRENDE 
HOVEDARBEIDSFORHOLD, HERUNDER OPPLYSNINGER OM SISTE HOVEDARBEIDSFORHOLD FOR 

ARBEIDSLØSE

X, L PL050 Beskjeftigelse (ISCO-88 (COM) (to sifre))

ISCO-kode(21) ISCO

PL050_F -2 Ikke relevant (PL030 ikke = 1 og ikke = 2 og PL035 ikke =1 
og PL015 ikke =1)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PL060 Vanlig antall arbeidstimer per uke i hovedarbeidsforholdet

1-99 Antall timer

PL060_F -6 Varierende timetall (selv over en periode på fire uker kan det 
ikke angis noe gjennomsnitt)

-2 Ikke relevant (PL030 ikke = 1 og ikke = 2 og PL035 ikke = 1)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

GRUNNLEGGENDE OPPLYSNINGER OM YRKESVIRKSOMHET I INNTEKTSREFERANSEPERIODEN

X PL070 Antall måneder med heltidsarbeid i inntektsreferanse-
perioden

1-12 Måneder

PL070_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PL072 Antall måneder med deltidsarbeid i inntektsreferanse-
perioden

1-12 Måneder

PL072_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PL080 Antall måneder som arbeidsløs i inntektsreferanseperiod-
en

1-12 Måneder

PL080_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/446 22.2.2007

Personopplysninger Opplysninger om arbeid

GRUNNLEGGENDE OPPLYSNINGER OM YRKESVIRKSOMHET I INNTEKTSREFERANSEPERIODEN

X PL085 Antall måneder som pensjonist i inntektsreferanseperiod-
en

1-12 Måneder

PL085_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PL087 Antall måneder med studier i inntektsreferanseperioden

1-12 Måneder

PL087_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PL090 Antall måneder utenfor arbeidsstyrken i inntektsreferanse-
perioden

1-12 Måneder

PL090_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

SAMLET ANTALL ARBEIDSTIMER I NÅVÆRENDE BIARBEIDSFORHOLD

X PL100 Samlet antall timer som vanligvis går med til arbeid i 
nåværende biarbeidsforhold

1-99 Antall timer

PL100_F -2 Ikke relevant (personen har ikke noe biarbeidsforhold eller 
PL030 ikke = 1 eller 2)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

DETALJERTE OPPLYSNINGER OM ARBEID

X PL110 NACE (to sifre)

NACE-kode(22) NACE

PL110_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (PL030 ikke = 1 og ikke = 2 og PL035 ikke = 1)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Opplysninger om arbeid

DETALJERTE OPPLYSNINGER OM ARBEID

X PL120 Årsak til under 30 timers sysselsetting (i 
hovedarbeidsforholdet og biarbeidsforhold)

1 Utdanning eller opplæring

2 Sykdom eller funksjonshemning

3 Ønsker å arbeide i flere timer, men finner ikke arbeid der det 
er mulig

4 Ønsker ikke å arbeide i flere timer

5 Antall timer i de ulike arbeidsforholdene tilsvarer en 
heltidsjobb

6 Husarbeid, omsorg for barn eller andre personer

7 Andre årsaker

PL120_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (PL030 ikke = 1 og ikke = 2 eller PL060 + PL100 
ikke < 30)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PL130(23) Antall sysselsatte i virksomhetens lokale enhet

1-10 Nøyaktig angivelse dersom antallet er mellom 1 og 10

11 11 til 19 personer 

12 20 til 49 personer 

13 50 personer eller mer

14 Antall ukjent, men mindre enn 11 personer

15 Antall ukjent, men mer enn 10 personer

PL130_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (PL030 ikke = 1 og ikke = 2 og PL035 ikke = 1)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PL140 Avtaletype

1 Fast arbeid/ikke-tidsbegrenset arbeidsavtale

2 Vikararbeid/tidsbegrenset arbeidsavtale

PL140_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (PL040 ikke = 3)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Opplysninger om arbeid

DETALJERTE OPPLYSNINGER OM ARBEID

X PL150 Lederstilling

1 Tilsynsfunksjon

2 Ikke tilsynsfunksjon

PL150_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (PL040 ikke = 3)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L PL160 Har du skiftet jobb siden i fjor?

1 Ja

2 Nei

PL160_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (PL030 ikke = 1 eller ikke = 2)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L PL170 Årsak til jobbskiftet

1 Begynne i eller søke en bedre jobb

2 Tidsbegrenset arbeidsavtale opphørt

3 Pålagt å slutte av arbeidsgiveren (nedlegging av virksomheten, 
nedbemanning, førtidspensjonering, oppsigelse osv.)

4 Salg eller nedlegging av eget foretak eller familieforetak

5 Omsorg for barn og andre forsørgede personer

6 Flytting nødvendig på grunn av ektefelles/samboers jobb eller 
ekteskapsinngåelse

7 Andre årsaker

PL170_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (PL160 ikke = 1)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L PL180 Siste endring i personens yrkesvirksomhet

1 Lønnstaker – arbeidsløs

2 Lønnstaker – pensjonert

3 Lønnstaker – på annen måte utenfor arbeidsstyrken

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Opplysninger om arbeid

DETALJERTE OPPLYSNINGER OM ARBEID

4 Arbeidsløs – lønnstaker

5 Arbeidsløs – pensjonert

6 Arbeidsløs – på annen måte utenfor arbeidsstyrken

7 Pensjonert – lønnstaker

8 Pensjonert – arbeidsløs

9 Pensjonert – på annen måte utenfor arbeidsstyrken

10 På annen måte utenfor arbeidsstyrken – lønnstaker

11 På annen måte utenfor arbeidsstyrken – arbeidsløs

12 På annen måte utenfor arbeidsstyrken – pensjonert

PL180_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (ingen endring siden foregående år)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

TIDLIGERE YRKESKARRIERE

L PL190 Når begynte du i din første faste jobb?

8-65 Alder

PL190_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (personen har aldri vært yrkesaktiv)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L PL200 Antall år i lønnet arbeid (som lønnstaker eller selvstendig 
næringsdrivende)

0-65 År

PL200_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (personen har aldri vært yrkesaktiv)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Opplysninger om arbeid

OVERSIKT OVER YRKESKARRIERE

L PL210A Hovedvirksomhet i januar

1 Lønnstaker (heltid)

2 Lønnstaker (deltid)

3 Selvstendig næringsdrivende (heltid)

4 Selvstendig næringsdrivende (deltid)

5 Arbeidsløs

6 Pensjonert

7 Student

8 På annen måte utenfor arbeidsstyrken

9 Obligatorisk militærtjeneste

PL210A_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

L PL210B Hovedvirksomhet i februar

Se PL210A

PL210B_F Se PL210A_F

L PL210C Hovedvirksomhet i mars

Se PL210A

PL210C_F Se PL210A_F

L PL210D Hovedvirksomhet i april

Se PL210A

PL210D_F Se PL210A_F

L PL210E Hovedvirksomhet i mai

Se PL210A

PL210E_F Se PL210A_F

L PL210F Hovedvirksomhet i juni

Se PL210A

PL210F_F Se PL210A_F

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Opplysninger om arbeid

OVERSIKT OVER YRKESKARRIERE

L PL210G Hovedvirksomhet i juli

Se PL210A

PL210G_F Se PL210A_F

L PL210H Hovedvirksomhet i august

Se PL210A

PL210H_F Se PL210A_F

L PL210I Hovedvirksomhet i september

Se PL210A

PL210I_F Se PL210A_F

L PL210J Hovedvirksomhet i oktober

Se PL210A

PL210J_F Se PL210A_F

L PL210K Hovedvirksomhet i november

Se PL210A

PL210K_F Se PL210A_F

L PL210L Hovedvirksomhet i desember

Se PL210A

PL210L_F Se PL210A_F

Komponent Variabel Kode Målvariabel

Personopplysninger Helse

HELSE, HERUNDER HELSETILSTAND OG KRONISKE SYKDOMMER ELLER LIDELSER

X, L PH010 Allmenn helsetilstand

1 Svært god

2 God

3 Ganske god

4 Dårlig

5 Svært dårlig

PH010_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Personopplysninger Helse

HELSE, HERUNDER HELSETILSTAND OG KRONISKE SYKDOMMER ELLER LIDELSER

X, L PH020 Lider av en kronisk (langvarig) sykdom eller sykelig 
tilstand

1 Ja

2 Nei

PH020_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X, L PH030 Begrensning av vanlig aktivitet som skyldes helseproblemer 
og minst har vart i de seks siste månedene

1 Ja, svært begrenset

2 Ja, begrenset

3 Nei, ikke begrenset

PH030_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

TILGANG TIL HELSETJENESTE

X PH040 Uoppfylt behov for legeundersøkelse eller -behandling i 
løpet av de tolv siste månedene

1 Ja, i minst ett tilfelle har personen hatt behov for undersøkelse 
eller behandling uten å få det

2 Nei, det har aldri hendt at personen har hatt behov for 
undersøkelse eller behandling uten å få det

PH040_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PH050 Hovedårsak til uoppfylt behov for legeundersøkelse eller 
-behandling

1 Hadde ikke råd (for dyrt)

2 Venteliste

3 Hadde ikke tid på grunn av arbeid eller omsorg for barn eller 
andre personer

4 For langt å reise/ingen transportmulighet

5 Redd for lege/sykehus/undersøkelse/behandling

6 Ville vente for å se om tilstanden ble bedre av seg selv

7 Kjente ikke til noen god lege eller spesialist

8 Andre årsaker

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Helse

TILGANG TIL HELSETJENESTE

PH050_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (PH040 ikke = 1)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PH060 Uoppfylt behov for tannlegeundersøkelse eller -behandling 
i løpet av de tolv siste månedene

1 Ja, i minst ett tilfelle har personen hatt behov for 
tannlegeundersøkelse eller -behandling uten å få det

2 Nei, det har aldri hendt at personen har hatt behov for 
tannlegeundersøkelse eller -behandling uten å få det

PH060_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

X PH070 Årsak til uoppfylt behov for tannlegeundersøkelse eller 
-behandling

1 Hadde ikke råd (for dyrt)

2 Venteliste

3 Hadde ikke tid på grunn av arbeid eller omsorg for barn eller 
andre personer

4 For langt å reise/ingen transportmulighet

5 Redd for lege/sykehus/undersøkelse/behandling

6 Ville vente for å se om tilstanden ble bedre av seg selv

7 Kjente ikke til noen god tannlege

8 Andre årsaker

PH070_F -3 Ikke utvalgt oppgavegiver

-2 Ikke relevant (PH060 ikke = 1)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Personopplysninger Inntekt

NETTO PERSONLIG INNTEKT PÅ KOMPONENTNIVÅ(4)

X, L PY010N Netto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende 

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Inntekt

NETTO PERSONLIG INNTEKT PÅ KOMPONENTNIVÅ(4)

PY010N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-
markører(12)

Første siffer Netto/brutto (ved datainnsamlingen)

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier

2 Etter fradrag av kildeskatt

3 Etter fradrag av trygde- og pensjonspremier

4 Brutto(13)

5 Ukjent

Annet siffer Netto (registrert)

1 Etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier

2 Etter fradrag av kildeskatt

3 Etter fradrag av trygde- og pensjonspremier

5 Ukjent (bare mulig ved første siffer = 5)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

X, L PY020N Netto lønnsinntekt i naturalier(24)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY020N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

X, L PY035N(25) Innbetalinger til individuelle private pensjonsordninger

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Inntekt

NETTO PERSONLIG INNTEKT PÅ KOMPONENTNIVÅ(4)

PY035N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-markører

Første siffer

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Inntekt (variabelen er angitt)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

X, L PY050N Nettofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig 
virksomhet (herunder royalties)

1-999999,99 Fortjeneste

-999999,99--1 Tap

0 Ingen inntekt

PY050N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

X, L PY070N Verdi av varer produsert til eget konsum(11)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY070N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

X, L PY080N(26) Nettopensjon fra individuelle private ordninger (som ikke 
omfattes av ESSPROS)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY080N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Inntekt

NETTO PERSONLIG INNTEKT PÅ KOMPONENTNIVÅ(4)

X, L PY090N Ytelser ved arbeidsløshet (netto)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY090N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

X, L PY100N Nettoytelser ved høy alder

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY100N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

X, L PY110N Ytelser til etterlatte (netto)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY110N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

X, L PY120N Ytelser ved sykdom (netto)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY120N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

X, L PY130N Ytelser ved uførhet (netto)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Inntekt

NETTO PERSONLIG INNTEKT PÅ KOMPONENTNIVÅ(4)

PY130N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

X, L PY140N Utdanningsstøtte

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY140N_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for bruttokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

BRUTTO PERSONLIG INNTEKT PÅ KOMPONENTNIVÅ(4)(14)(15)

X, L PY010G Brutto lønnsinntekt i kontanter eller tilsvarende

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY010G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-
markører(12)

Første siffer Netto/brutto (ved datainnsamlingen)

0 Ingen inntekt

1 Etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier

2 Etter fradrag av kildeskatt

3 Etter fradrag av trygde- og pensjonspremier

4 Brutto(13)

5 Ukjent

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

X, L PY020G Brutto lønnsinntekt i naturalier(24)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Inntekt

BRUTTO PERSONLIG INNTEKT PÅ KOMPONENTNIVÅ(4)(14)(15)

PY020G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010G_F

X, L PY030G Arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier(27)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY030G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

0 Ingen inntekt

1 Inntekt (variabelen er angitt)

X, L PY035G(28) Innbetalinger til individuelle private pensjonsordninger

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY035G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Inntekts-markører

Første siffer

0 Ingen inntekt (ingen etterfølgende sifre)

1 Inntekt (variabelen er angitt)

Etterfølgende sifre Beregningsfaktor

000.00000-
100.00000

Innsamlet verdi/registrert verdi

X, L PY050G Bruttofortjeneste eller -tap i kontanter fra selvstendig 
virksomhet (herunder royalties)

1-999999,99 Fortjeneste

-999999,99–-1 Tap

0 Ingen inntekt

PY050G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_G

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Inntekt

BRUTTO PERSONLIG INNTEKT PÅ KOMPONENTNIVÅ(4)(14)(15)

X, L PY070G Verdi av varer produsert til eget konsum(11)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY070G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010G_F

X, L PY080G(28) Bruttopensjon fra individuelle private ordninger (som ikke 
omfattes av ESSPROS)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY080G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010G_F

X, L PY090G Ytelser ved arbeidsløshet (brutto)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY090G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010G_F

X, L PY100G Bruttoytelser ved høy alder

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY100G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010G_F

X, L PY110G Ytelser til etterlatte (brutto)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Inntekt

BRUTTO PERSONLIG INNTEKT PÅ KOMPONENTNIVÅ(4)(14)(15)

PY110G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010G_F

X, L PY120G Ytelser ved sykdom (brutto)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY120G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010N_F

X, L PY130G Ytelser ved uførhet (brutto)

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY130G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-4 Beløpet inngår i en annen inntektskomponent

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010G_F

X, L PY140G Utdanningsstøtte

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

PY140G_F -5 Ikke angitt: det er variabelen for nettokomponentene som er 
angitt

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010G_F

LØNNSTAKERNES BRUTTO MÅNEDSLØNN(4)(20)

X PY200G Lønnstakernes brutto månedslønn

1-999999,99 Beløp

0 Ingen inntekt

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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Personopplysninger Inntekt

LØNNSTAKERNES BRUTTO MÅNEDSLØNN(4)(20)

PY200G_F -2 Ikke relevant (PL035 ikke = 1)

-1(6) Mangler

Markører benyttes Se PY010G_F

(1) NUTS 1999: Nomenklatur over regionale statistikkenheter.
(2) Skal angis bare første gang husholdningen registreres (dersom det er relevant).
(3) Timetall > 0 for barneomsorg i førskole og obligatorisk skole er ikke mulig.
(4) Beløpene angis i nasjonal valuta. Alle beløp skal angis i samme enhet.
(5) Kan bare brukes så lenge bruttoinntektskomponenter ikke er obligatoriske.
(6) Ettersom manglende verdier beregnes, kan denne koden brukes bare dersom det ikke er mulig å beregne verdien.
(7) Inntektsmarkører: Markøren består av to elementer:

1. formatet (netto/brutto) ved innsamling (kan avvike fra det registrerte formatet),
2. beregningsfaktor = innsamlet verdi dividert med registrert verdi.

(8) Alle variablene som inngår i målvariabelen, skal tas i betraktning ved fastsetting av markørverdien.
(9) Etterfølgende sifre vil være forbundet med det første sifferet uten skilletegn, slik at disse til sammen danner et desimaltall.
(10) Faktor som den samlede bruttoinntekten, den samlede disponible inntekten eller den samlede disponible inntekten før sosiale 

overføringer skal multipliseres med for å kompensere for manglende individuelle spørreskjemaer.
(11) Obligatorisk først fra 2007.
(12) Alle variablene som inngår i målvariabelen, skal tas i betraktning ved fastsetting av markørverdien.
(13) Brutto betyr at verken skatter eller trygde- og pensjonspremier er trukket fra.
(14) Dersom bruttoverdien er fastsatt ved omregning av nettoverdien, skal også den tilsvarende nettovariabelen angis. Dersom både 

netto- og bruttoverdien er samlet inn, skal begge deler registreres.
(15) Koden «-5» i markørvariabelen er tillatt bare så lenge bruttoinntektskomponentene ikke er obligatoriske.
(16) I nasjonal valuta.
(17) Obligatorisk bare for medlemsstater som bruker Eurostats anbefalte regresjonsmetode eller en subjektiv metode for utregning av 

beregnet leie.
(18) Samles inn bare dersom det brukes en subjektiv metode for utregning av beregnet leie på nasjonalt nivå.
(19) ISCED 1997: internasjonal standard for utdanningsgruppering, 1997.
(20) Obligatorisk bare for medlemsstater som ikke har noen annen kilde enn EU-SILC til beregning av lønnsforskjellen mellom 

kjønnene.
(21) ISCO – 88 (COM): internasjonal standard for yrkesgruppering (for europeiske formål), 1988.
(22) NACE Rev. 1.1: standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap, rev. 1.1.
(23) Dersom personen selv er arbeidsgiver, skal vedkommende regnes med.
(24) Denne variabelen vil bli samlet inn først fra 2007 (gjelder ikke data om firmabil).
(25) PY035N hører inn under «andre elementer som ikke anses som inntekt».
(26) PY080N hører inn under «andre elementer som ikke anses som inntekt».
(27) Vil bli registrert bare dersom forundersøkelser viser at det er mulig.
(28) PY035G og PY080G hører inn under «andre elementer som ikke anses som inntekt».

Komponent Variabel Kode Målvariabel
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KLASSIFISERING AV STATER

BE Belgia

DK Danmark

DE Tyskland

GR Hellas

ES Spania

FR Frankrike

IE Irland

IT Italia

LU Luxembourg

NL Nederland

AT Østerrike

PT Portugal

FI Finland

SE Sverige

UK Det forente kongerike

BG Bulgaria

CY Kypros

CZ Den tsjekkiske republikk

EE Estland

HU Ungarn

LV Latvia

LT Litauen

MT Malta

PL Polen

RO Romania

SK Den slovakiske republikk

SI Slovenia

TR Tyrkia

IS Island

NO Norge

CH Sveits

OEU Andre europeiske stater

NAF Nord-Afrika

(Algerie, Egypt, Libya, Marokko, Sudan, Tunisia, Vest-Sahara)

WAF Vest-Afrika

(Benin, Burkina Faso, Kapp Verde, Elfenbenskysten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, St. Helena, Senegal, Sierra Leone, Togo)

OAF Afrika for øvrig

USA De forente stater

CAN Canada

CSA Mellom-Amerika og Sør-Amerika

NME Midtøsten

(Armenia, Aserbajdsjan, Bahrain, Georgia, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, de okkuperte palestinske 
områder, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syria, De forente arabiske emirater, Jemen)

OAS Asia for øvrig

OCE Australia og Oseania

OTH Andre
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FILER SOM SKAL SENDES TIL EUROSTAT

Målvariablene sendes til Eurostat i fire ulike filer:

1. husholdningsregister (D)

2. personregister (R)

3. husholdningsdata (H)

4. personopplysninger (P)

Husholdningsregisterfilen (D) skal omfatte alle husholdninger (utvalgte + erstattede + utskilte (bare forløpsdata)), også 
i tilfeller der husholdningen ikke har kunnet bli kontaktet på adressen eller ikke har kunnet bli intervjuet.

I de andre filene vil data vedrørende en husholdning bare være registrert dersom husholdningen er blitt kontaktet 
(DB120 = 11 (eller DB110 = 1)) OG det finnes et gjennomført husholdningsintervju i husholdningsdatafilen (H) 
(DB130 = 11) OG det foreligger fullstendige data for minst ett husholdningsmedlem i personopplysningsfilen (P) 
(RB250 = 11, 12 eller 13 => DB135 = 1). Dette husholdningsmedlemmet skal være den utvalgte oppgavegiveren 
(RB245 = 2) dersom denne formen for utvelgelse anvendes.

Personregisterfilen (R) skal inneholde en oppføring for hver person som for øyeblikket inngår i husholdningen eller er 
midlertidig fraværende. I forløpskomponenten skal denne filen også inneholde en oppføring for hver person som har 
flyttet fra husholdningen eller dødd siden forrige runde, og for hver person som har vært en del av husholdningen i 
minst tre måneder i inntektsreferanseperioden og som ikke ellers er oppført i registeret for denne husholdningen.

Personopplysningsfilen (P) skal inneholde en oppføring for alle berettigede personer (RB245 = 1, 2 eller 3) som det har 
lykkes å samle inn opplysninger om ved hjelp av intervju og/eller registre (RB250 = 11, 12 eller 13).

Dataene sendes til Eurostat i CSV-format (der verdiene er atskilt med komma). Overskriftsraden (den øverste raden) 
skal inneholde betegnelser på variablene.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 16/2004

av 6. januar 2004

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over 

sekundærmålvariabler for «overføring av fattigdom mellom generasjoner»(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 
bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en 
felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på EU-
plan.

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) 
nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å 
fastsette listen over sekundærmålområder og variabler 
som hvert år skal inngå i tverrsnittskomponenten i EU-
SILC. Listen over sekundærmålvariabler som inngår i 
modulen «Overføring av fattigdom mellom generasjoner» 
(særlig om foreldres utdanning og yrkesbakgrunn og om 

familiesituasjonen i barndommen som viktige faktorer 
med hensyn til sosial utstøting og fattigdomsrisiko i 
voksen alder), herunder spesifikasjon av variabelkoder 
og -definisjoner, skal defineres for år 2005.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for De europeiske fellesskaps 
statistikkprogram —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Listen over sekundærmålvariabler, variabelkoder og 
-definisjoner for modul 2005 i forbindelse med «Overføring 
av fattigdom mellom generasjoner» som skal inngå i 
tverrsnittskomponenten i fellesskapsstatistikkene over inntekter 
og levekår (EU-SILC), skal være som fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

2007/EØS/9/21

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

Utferdiget i Brussel, 6. januar 2004.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 8.1.2004, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 21.

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.
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VEDLEGG

For denne forordnings formål skal følgende enhet, innsamlingsmåte, referanseperiode og definisjoner anvendes.

1.  Enhet

 Det skal framlegges opplysninger om alle nåværende husholdningsmedlemmer eller, der det er relevant, om alle 
utvalgte oppgavegivere over 24 år og under 66 år.

2.  Innsamlingsmåte

 På grunn av arten av de opplysninger som skal innsamles, tillates bare personlige intervjuer (unntaksvis intervjuer 
med stedfortredere for personer som er midlertidig fraværende eller forhindret fra å svare) eller opplysninger hentet 
fra registre.

3.  Referanseperiode

 Referanseperioden skal være det tidsrom da oppgavegiver var tidlig i tenårene, dvs. mellom 12 og 16 år gammel. 
Dersom oppgavegiver nøler eller spør om en bestemt alder, anvendes 14 år.

4.  Definisjoner

a) Far: den mannlige person som oppgavegiver tidlig i tenårene anså som sin far.

b) Mor: den kvinnelige person som oppgavegiver tidlig i tenårene anså som sin mor.

c) Søsken: brødre og søstre som bodde i samme husholdning som oppgavegiver da oppgavegiver var tidlig i 
tenårene.

d) Hoved-: (i familiens hovedsammensetning, hovedantall søsken, hovedarbeidsforhold og hovedvirksomhet) 
viser til den situasjon som varte lengst da oppgavegiver var tidlig i tenårene. Dersom det er usikkert hvilken 
situasjon som varte lengst, anvendes den situasjon som gjorde sterkest inntrykk.

OMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER

Variabelnavn
Modul 2005 Overføring av fattigdom mellom generasjoner

Kode Målvariabel

Grunnleggende data

RB030 Person-ID

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID)

PM005 Personlig tverrsnittsvekt mellom generasjoner

0 + (Format 2.5) Vekt

Familiedata

PM010 Familiens hovedsammensetning

1 Bodde sammen med begge foreldrene

2 Bodde sammen med enslig mor (familie med en forelder)

3 Bodde sammen med enslig far (familie med en forelder)

4 Bodde sammen med mor og mors nye partner/ektefelle

5 Bodde sammen med far og fars nye partner/ektefelle

6 Bodde i en annen privat husholdning, fosterhjem

7 Bodde i en felleshusholdning eller institusjon

PM010_F – 1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Variabelnavn
Modul 2005 Overføring av fattigdom mellom generasjoner

Kode Målvariabel

PM020 Fars fødselsår

År Firesifret årstall

PM020_F – 2 Ikke relevant (ingen far)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM030 Mors fødselsår

År Firesifret årstall

PM030_F – 2 Ikke relevant (ingen mor)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM035 Hovedantall søsken

Antall Tosifret antall

PM035_F – 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Opplysninger om utdanning

PM040 Høyeste ISCED(1)-nivå for fars utdanning

0 Lavere enn grunnskoleutdanning

1 Grunnskoleutdanning

2 Ungdomsskoleutdanning

3 Videregående utdanning

4 Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og 
høyskolenivå

5 Første stadium av høyere utdanning

6 Annet stadium av høyere utdanning

PM040_F – 2 Ikke relevant (ingen far)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM050 Høyeste ISCED(1)-nivå for mors utdanning

0 Lavere enn grunnskoleutdanning

1 Grunnskoleutdanning

2 Ungdomsskoleutdanning

3 Videregående utdanning

4 Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og 
høyskolenivå

5 Første stadium av høyere utdanning

6 Annet stadium av høyere utdanning

PM050_F – 2 Ikke relevant (ingen mor)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Variabelnavn
Modul 2005 Overføring av fattigdom mellom generasjoner

Kode Målvariabel

Opplysninger om arbeid

PM060 Fars hovedarbeidsforhold

1 Lønnstaker

2 Selvstendig næringsdrivende

3 Ubetalt familiearbeider

4 Arbeidsløs

5 Pensjonert, førtidspensjonert

6 Heltids husarbeid

7 Annet

PM060_F – 2 Ikke relevant (ingen far)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM070 Fars hovedvirksomhet(2)

ISCO-kode ISCO-88(COM)(3) tosifret

PM070_F – 2 Ikke relevant (far har aldri hatt arbeid, ingen far)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM080 Mors hovedarbeidsforhold

1 Lønnstaker

2 Selvstendig næringsdrivende

3 Ubetalt familiearbeider

4 Arbeidsløs

5 Pensjonert, førtidspensjonert

6 Heltids husarbeid

7 Annet

PM080_F – 2 Ikke relevant (ingen mor)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM090 Mors hovedvirksomhet(2)

ISCO-kode ISCO-88(COM)(3) tosifret

PM090_F – 2 Ikke relevant (mor har aldri hatt arbeid, ingen mor)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

(1) ISCED 1997: Internasjonal standard for utdanningsgruppering 1997.
(2) Dersom PM060 eller PM080 = 4, 5, 6 eller 7, viser dette til siste yrke.
(3) ISCO-88(COM): Internasjonal standard for yrkesgruppering (for europeiske formål), 1988-utgave.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 28/2004

av 5. januar 2004

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til detaljert innhold i 

foreløpige og endelige kvalitetsrapporter (*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 
bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en 
felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på EU-
plan.

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav b) i forordning 
(EF) nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige 
for å fastsette det detaljerte innholdet i den foreløpige 
kvalitetsrapporten med hensyn til Den europeiske 
unions felles tverrsnittsindikatorer på grunnlag av 
tverrsnittskomponenten i EU-SILC, og det detaljerte 
innholdet i den endelige kvalitetsrapporten, som omfatter 
både tverrsnitts- og forløpsdata, idet det legges vekt på 
intern nøyaktighet.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjonene som skal anvendes i foreløpige og endelige 
kvalitetsrapporter om fellesskapsstatistikker over inntekt og 
levekår (EU-SILC), er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 2

Kriteriene for kvalitetsvurdering og detaljert innhold i den 
foreløpige kvalitetsrapporten som medlemsstatene skal 
utarbeide med hensyn til Den europeiske unions felles 
tverrsnittsindikatorer på grunnlag av tverrsnittskomponenten i 
EU-SILC, er fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 3

Kriteriene for kvalitetsvurdering og detaljert innhold i den 
endelige kvalitetsrapporten som medlemsstatene skal utarbeide 
med hensyn til tverrsnittskomponenten og forløpskomponenten 
i EU-SILC med vekt på intern nøyaktighet, er fastsatt i 
vedlegg III.

Artikkel 4

Innholdet i de sammenlignende foreløpige og endelige 
kvalitetsrapportene som Kommisjonen (Eurostat) skal 
utarbeide, er fastsatt i vedlegg IV.

Artikkel 5

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

2007/EØS/9/22

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

Utferdiget i Brussel, 5. januar 2004.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 9.1.2004, s. 42, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 21.

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.
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VEDLEGG I

DEFINISJONER

a) «Erstatning»: Erstatning av de opprinnelig valgte utvalgsenhetene med andre enheter, fordi de opprinnelige 
enhetene ikke gir de nødvendige opplysninger, enten fordi adressen ikke kan lokaliseres eller ikke er tilgjengelig, 
eller fordi husholdningen nekter å samarbeide, hele husholdningen er midlertidig fraværende eller husholdningen 
ikke er i stand til å svare.

b) «Beregning»: Beregning av sannsynlige (men kunstige) erstatningsverdier for manglende verdier.

c) «Ekvivalent disponibel inntekt»: Husholdningens samlede disponible inntekt dividert med ekvivalentvekten.

d) «Ekvivalentvekt»: Viser til OECDs endrede skala (som tillegger første voksne person vekten 1,0, personer på 14 
år og over som bor i husholdningen, vekten 0,5 og hvert barn under 14 år vekten 0,3).

e) «Utvalgsgrunnlag»: Populasjonen av enheter som det kan tas et utvalg fra.

f) «Nøyaktighet»: Angir graden av samsvar mellom beregninger eller overslag på den ene siden og den eksakte eller 
sanne verdien på den andre.

g) «Utvalgsfeil»: Betegner de tilfeldige avvik som forekommer når det anvendes et utvalg istedenfor telling.

h) «Ikke-utvalgsfeil»: Feil som forekommer i alle faser av datainnsamlingen og -produksjonen.

Det finnes i hovedsak fire typer ikke-utvalgsfeil:

– «Dekningsfeil»: Feil som skyldes manglende samsvar mellom målpopulasjonen og utvalgsgrunnlaget. Feilene 
kan bestå i overdekning, underdekning og feilklassifisering:

– «Overdekning»: Enheter som er klassifisert feil og dermed faller utenfor målpopulasjonen, eller enheter 
som ikke finnes i praksis.

– «Underdekning»: Enheter som ikke er tatt med i utvalgsgrunnlaget.

– «Feilklassifisering»: Feil klassifisering av enheter som tilhører målpopulasjonen.

– «Målefeil»: Feil som oppstår ved datainnsamlingen. Det er en hel rekke kilder til målefeil, herunder 
undersøkelsesverktøyet, informasjonssystemet, intervjueren og innsamlingsmetoden.

– «Bearbeidingsfeil»: Feil som oppstår etter datainnsamlingen, f.eks. ved datainnskriving, koding, redigering og 
veiing.

– «Feil som skyldes manglende svar»: Feil som oppstår fordi det ikke har vært mulig å innhente de ønskede 
opplysninger fra en aktuell enhet. Det finnes to hovedtyper:

– «Manglende svar fra enheter»: Manglende svar fra hele enheter (husholdninger og/eller personer) som 
inngår i utvalget.

– «Manglende svar for enkeltspørsmål»: En utvalgsenhet er spurt, men ikke alle nødvendige opplysninger 
er innhentet.

i) «Relevans» betegner i hvor stor grad statistikkene oppfyller nåværende og potensielle brukeres behov. Det er et 
uttrykk for om alle nødvendige statistikker blir utarbeidet, og i hvilken grad de anvendte begrepene (definisjoner, 
klassifiseringer osv.) gjenspeiler brukernes behov.

j) «Aktualitet og punktlighet»:

– «Dataaktualitet» betegner tidsrommet mellom det tidspunkt dataene foreligger og begivenheten eller 
fenomenet de beskriver.

– «Punktlighet» betegner tidsrommet mellom det tidspunkt data faktisk overleveres til Eurostat og det tidspunkt 
dataene skulle vært levert, for eksempel etter en offisiell tidsplan fastsatt i forordninger eller tidligere avtalt 
mellom partene.

k) «Tilgjengelighet og klarhet»:

– «Tilgjengelighet» viser til fysiske vilkår for brukernes tilgang til data: Hvor man får tak i dem, hvordan de 
bestilles, leveringstid, klar prispolitikk, markedsføringsvilkår (opphavsrett osv.), tilgjengelighet av mikro- eller 
makrodata, forskjellige formater (papir, filer, CD-ROM, Internett) osv.

– «Klarhet» viser til dataenes informasjonsmiljø, hvorvidt dataene ledsages av passende metadata, illustrasjoner 
som grafer og kart, hvorvidt det også foreligger opplysninger om kvaliteten (herunder også bruksbegrensninger), 
og i hvilken grad de nasjonale statistikkontorer gir ytterligere hjelp.
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VEDLEGG II

Kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i den foreløpige kvalitetsrapporten som  
medlemsstatene skal utarbeide

1. DEN EUROPEISKE UNIONS FELLES TVERRSNITTSINDIKATORER

1.1. Den europeiske unions felles tverrsnittsindikatorer basert på tverrsnittskomponenten i EU-SILC

 Medlemsstatene leverer Den europeiske unions tverrsnittsindikatorer basert på tverrsnittsutvalget for år N, som 
tas med i den årlige vårrapporten for år (N + 2) til Det europeiske råd.

 Den europeiske unions felles tverrsnittsindikatorer viser til indikatorene som er vedtatt av Rådet innenfor 
rammen av den åpne samordningsmetoden, som kan utledes av EU-SILC-ordningen.

1.2. Andre indikatorer

1.2.1. Ekvivalent disponibel inntekt

1.2.2. Ujustert lønnsforskjell mellom kjønnene

 Medlemsstater som beregner den ujusterte lønnsforskjellen mellom kjønnene på grunnlag av EU-SILC, leverer 
denne indikatoren.

2. NØYAKTIGHET

2.1. Utvalgsplan

 Følgende opplysninger skal gis:

2.1.1. Type utvalgsplan (stratifisering, trinndeling, klynger)

2.1.2. Utvalgsenheter (ett trinn, to trinn)

2.1.3. Stratifiserings- og delstratifiseringskriterier

2.1.4. Utvalgsstørrelse og tildelingskriterier

2.1.5. Utvalgsmetoder

2.1.6. Utvalgsfordeling over tid

2.1.7. Fornyelse av utvalg: Roterende grupper

2.1.8. Veiing

2.1.8.1. Virkning av utvalgsplanen

2.1.8.2. Justeringer for manglende svar

2.1.8.3. Justeringer av eksterne data (nivå, variabler og kilder)

2.1.8.4. Endelig tverrsnittsveiing
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2.1.9. Erstatninger

 For medlemsstater der erstatning anvendes i tilfeller av manglende svar, gis følgende opplysninger:

2.1.9.1. Metode for valg av erstatninger

2.1.9.2. Hovedkjennetegn ved erstatningsenheter sammenlignet med de opprinnelige enhetene, etter region (NUTS 2), 
dersom opplysninger foreligger

2.1.9.3. Fordeling av erstatningsenheter etter opplysning om kontakt ved adresse (DB120), resultat av 
husholdningsspørreskjema (DB130) og godkjenning av husholdningsintervju (DB135) for de opprinnelige 
enhetene

2.2. Utvalgsfeil

2.2.1. Standardavvik og effektiv utvalgsstørrelse

 Følgende opplysninger gis:

– effektiv utvalgsstørrelse for Den europeiske unions felles tverrsnittsindikatorer basert på 
tverrsnittskomponenten i EU-SILC, for ekvivalent disponibel inntekt og for ujustert lønnsforskjell mellom 
kjønnene (om relevant),

– standardavvik for Den europeiske unions felles tverrsnittsindikatorer basert på tverrsnittskomponenten 
i EU-SILC, for ekvivalent disponibel inntekt og for ujustert lønnsforskjell mellom kjønnene (om 
relevant).

2.3. Ikke-utvalgsfeil

2.3.1. Utvalgsgrunnlag og dekningsfeil

 Beskrivelse av utvalgsgrunnlaget (herunder opplysninger om framgangsmåten som er anvendt for å ajourføre 
grunnlaget, hyppighet og duplikater) og beskrivelse av viktigste dekningsproblemer (feilklassifisering, 
underdekning og overdekning) gis dersom opplysninger foreligger.

 For medlemsstater med roterende utvalgsplan gis bare opplysninger om utvalgsgrunnlag for nye delutvalg.

2.3.2. Måle- og bearbeidingsfeil

2.3.2.1. Målefeil

 Følgende opplysninger gis:

– beskrivelse av forskjellige kilder til målefeil som kan antas å finnes i undersøkelsen,

– beskrivelse av måten spørreskjemaet er bygd opp på, bruk av kognitivt laboratorium (om relevant), 
feltprøving av spørreskjema, virkning av utvalgsplan, innhold og ordlyd,

– opplysninger om intervjuopplæringens intensitet og effektivitet: antall opplæringsdager, ferdighetsprøving 
før feltarbeidets begynnelse (gjennomføringsprosent osv.),

– opplysninger om studier, for eksempel gjentakelse av intervjuer, valideringsundersøkelser eller 
delprøveforsøk, dersom slike opplysninger foreligger,

– resultater av modeller, for eksempel for å vurdere virkningen av å bruke regnskapsår istedenfor kalenderår, 
dersom slike resultater foreligger.

2.3.2.2. Bearbeidingsfeil

Følgende opplysninger gis:

– beskrivelse av datainnskrivingskontroller, kodingskontroller og dataredigeringssystem. Viktigste feil 
oppdaget etter datainnsamlingsprosessen,

– feilprosent ved dataredigering av inntektsvariabler.
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2.3.3. Feil som skyldes manglende svar

 Følgende opplysninger gis:

2.3.3.1. Oppnådd utvalgsstørrelse

– antall husholdninger for hvilke et intervju er godkjent for databasen. Inndeles i roterende grupper (om 
relevant) og samlet,

– antall personer på 16 år og over som er medlemmer av husholdninger for hvilke intervjuet er godkjent for 
databasen, og som har fullført et personintervju. Inndeles i roterende grupper (om relevant) og samlet,

– antall valgte oppgavegivere (om relevant) som er medlemmer av husholdninger for hvilke intervjuet er 
godkjent for databasen, og som har fullført et personintervju. Inndeles i roterende grupper (om relevant) 
og samlet.

2.3.3.2. Manglende svar fra enheter

For medlemsstater som bruker roterende utvalgsplan, gis opplysninger om manglende svar fra enheter i 
samsvar med formlene nedenfor.

For det samlede utvalget beregnes manglende svar fra enheter ved at enheter som ifølge sporingsregler er 
utenfor målpopulasjonen, fjernes fra telleren og nevneren i formlene nedenfor.

– Andel manglende svar for husholdninger (NRh) beregnes som følger:

 NRh = (1-(Ra * Rh)) * 100

 Der

 Ra =  = 

 Ra er andelen kontaktede adresser

 Rh =  = 

 Rh er andelen av fullførte husholdningsintervjuer godkjent for databasen,

 DB120 er opplysninger om kontakt ved adresser,

 DB130 er resultatet av husholdningsspørreskjemaet, og

 DB135 er akseptresultatet av husholdningsintervjuet.

 For medlemsstater der erstatninger anvendes i tilfelle manglende svar fra enheter, beregnes andeler 
manglende svar før og etter erstatningene.

– Andel manglende svar for enkeltpersoner (NRp) beregnes som følger:

 NRp = (1-(Rp)) * 100

 Der

 Rp = 

        = 

 

 Rp er andelen av fullførte personintervjuer i husholdninger godkjent for databasen,

 RB245 er oppgavegiverens status, og

 RB250 er datastatus.

– Samlet andel av manglende svar for enkeltpersoner (*NRp) beregnes som følger:

 *NRp = (1-(Ra * Rh * Rp)) * 100

 For medlemsstater der erstatninger anvendes i tilfelle manglende svar fra enheter, beregnes andeler 
manglende svar før og etter erstatningene.

 For medlemsstater der et utvalg av personer er valgt istedenfor et utvalg av husholdninger (adresser), 
beregnes andeler manglende svar for enkeltpersoner for «valgt oppgavegiver» (RB245 = 2), for alle 
enkeltpersoner på 16 år og over (RB245 = 2 + 3) og for den ikke-valgte oppgavegiveren (RB245 = 3).

no-June.indd   472 12-02-2007   12:44:41
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2.3.3.3. Fordeling av husholdninger (opprinnelige enheter) etter «opplysning om kontakt ved adresse» (DB120), etter 
«resultat av husholdningsspørreskjema» (DB130) og etter «godkjenning av husholdningsintervju» (DB135) 
for hver roterende gruppe (om relevant) og samlet.

2.3.3.4. Fordeling av erstatningsenheter (om relevant) etter «opplysning om kontakt ved adresse» (DB120), etter 
«resultat av husholdningsspørreskjema» (DB130) og etter «godkjenning av husholdningsintervju» (DB135) 
for hver roterende gruppe (om relevant) og samlet.

2.3.3.5. Manglende svar for enkeltspørsmål

 For inntektsvariabler gis følgende opplysninger:

– prosentdeler av husholdninger (per inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på husholdningsnivå)/
personer (per inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på personnivå) som for hver inntektskomponent 
har mottatt et beløp,

– prosentdeler av manglende verdier for hver inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på 
husholdnings- eller personnivå,

– prosentdeler av ufullstendige opplysninger for hver inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på 
husholdnings- eller personnivå.

Manglende svar for enkeltspørsmål

(A) (B) (C)

% av husholdninger som har 
mottatt et beløp

% av husholdninger med 
manglende verdier (før 

beregning)

% av husholdninger med 
ufullstendige opplysninger 

(før beregning)

Husholdningens samlede bruttoinntekt(1)

Husholdningens samlede disponible inntekt

Husholdningens samlede disponible inntekt før sosiale overføringer, 
unntatt ytelser ved høy alder og etterlatteytelser

Husholdningens samlede disponible inntekt, medregnet ytelser ved 
høy alder og etterlatteytelser

Nettoinntektskomponent på husholdningsnivå(2)

(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på husholdnings-
nivå)

Bruttoinntektskomponent på husholdningsnivå(3)

(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på husholdnings-
nivå)

% av personer på 16 
år og over som har 

mottatt et beløp

% av personer med 
manglende verdier (før 

beregning)

% av personer 
med ufullstendige 
opplysninger (før 

beregning)

Nettoinntektskomponenter på personnivå(2)

(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på personnivå)

Bruttoinntektskomponenter på personnivå(3)

(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på personnivå)

(1) Obligatorisk fra 2007.
(2) Bare for medlemsstater som samler inn opplysninger om nettoinntekt på komponentnivå.
(3) For medlemsstater som leverer bruttoinntektsdata på komponentnivå. For resten av medlemsstatene: Obligatorisk fra 2007.
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2.3.3.6. Samlet antall manglende svar for enkeltspørsmål og antall observasjoner i utvalget på enhetsnivå for Den 
europeiske unions felles tverrsnittsindikatorer basert på tverrsnittskomponenten i EU-SILC, for ekvivalent 
disponibel inntekt og for ujustert lønnsforskjell mellom kjønnene (om relevant).

2.4. Datainnsamlingsmetode

 Medlemsstater som bruker et utvalg av adresser/husholdninger, gir opplysninger om fordeling av 
husholdningsmedlemmer på 16 år og over etter «datastatus» (RB250) og «intervjuform» (RB260) for hver 
roterende gruppe (om relevant) og samlet.

 Medlemsstater som bruker et utvalg av personer, gir opplysninger om fordeling av «utvalgt oppgavegiver», 
fordeling av «husholdningsmedlemmer på 16 år og over» og fordeling av «ikke-valgt oppgavegiver» etter 
«datastatus» (RB250) og «intervjuform» (RB260) for hver roterende gruppe (om relevant) og samlet.

2.5. Intervjuets varighet

 Det gis opplysninger om intervjuets gjennomsnittlige varighet per husholdning.

 Intervjuets gjennomsnittlige varighet per husholdning beregnes som summen av varigheten av alle 
husholdningsintervjuer pluss summen av varigheten av alle personintervjuer dividert med antall husholdnings
spørreskjemaer som er utfylt og godkjent for databasen.

3. SAMMENLIGNBARHET

3.1. Grunnleggende begreper og definisjoner

 Det gis opplysninger om nasjonale begreper som er anvendt, forskjeller mellom nasjonale begreper og 
standard EU-SILC-begreper, og, om mulig, en vurdering av konsekvensene av nevnte forskjeller for følgende 
områder:

– referansepopulasjonen,

– definisjonen av privathusholdning,

– husholdningsmedlemmer,

– inntektsreferanseperiode(r),

– perioder for inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier,

– referanseperiode for skatter på formue,

– tidsintervallet mellom inntektsreferanseperioden og aktuelle variabler,

– samlet varighet av datainnsamlingen for utvalget,

– grunnleggende opplysninger om yrkesvirksomhet i inntektsreferanseperioden.

3.2. Inntektskomponenter

3.2.1. Det gis opplysninger om forskjeller mellom nasjonale definisjoner og standard EU-SILC-definisjoner, og, om 
mulig, en vurdering av konsekvensene av nevnte forskjeller, for følgende målvariabler:

– husholdningens samlede bruttoinntekt,

– husholdningens samlede disponible inntekt,

– husholdningens samlede disponible inntekt før sosiale overføringer, unntatt ytelser ved høy alder og 
etterlatteytelser,

– husholdningens samlede disponible inntekt før sosiale overføringer, medregnet ytelser ved høy alder og 
etterlatteytelser,

– beregnet leie(1),

– inntekt fra utleie av eiendom eller grunn,

– ytelser til familier/barn,

– øvrige ytelser ved sosial utstøting,

(1) Obligatorisk fra 2007.
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– boligtilskudd,

– regelmessig mottatte kontantoverføringer mellom husholdninger,

– renteinntekter, utbytte og overskudd fra kapitalinvesteringer i foretak uten selvstendig rettsevne,

– renter betalt på pantelån(1),

– inntekter for personer under 16 år,

– ordinær formuesskatt,

– regelmessig betalte kontantoverføringer mellom husholdninger,

– inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier,

– tilbakebetalinger/innbetalinger knyttet til skattemessige justeringer,

– inntekt i kontanter eller kontantlignende inntekt for lønnstaker,

– lønnsinntekt i naturalier(2),

– arbeidsgivers bidrag til trygde- og pensjonspremier(3),

– fortjeneste eller tap i kontanter fra selvstendig virksomhet (herunder royalties),

– verdi av varer produsert til eget konsum(1),

– ytelser ved arbeidsløshet,

– ytelser ved høy alder,

– etterlatteytelser,

– ytelser ved sykdom,

– uførepensjon,

– utdanningsstøtte,

– arbeidstakeres brutto månedslønn(4).

3.2.2. Kilde eller framgangsmåte for innsamling av inntektsvariabler

3.2.3. Formen for innsamling av inntektsvariabler (f.eks. brutto, etter fradrag av kildeskatt og trygde- og 
pensjonspremier, etter fradrag av kildeskatt, etter fradrag av trygde- og pensjonspremier)

3.2.4. Metode anvendt ved innsamling av inntektsmålvariabler i den form som kreves (dvs. som bruttoverdier)

4. SAMMENHENG

4.1. Sammenligning av inntektsmålvariabler og antall personer som mottar inntekt fra hver 
«inntektskomponent», med eksterne kilder

 Sammenligning med eksterne kilder for alle inntektsmålvariabler og antall personer som mottar inntekt fra 
hver «inntektskomponent»

(1) Obligatorisk fra 2007.
(2) Denne variabelen (unntatt firmabil) innrapporteres fra og med 2007.
(3) Denne variabelen innrapporteres fra og med 2007 dersom forundersøkelser viser at det er mulig.
(4) Obligatorisk bare for medlemsstater som ikke har annen kilde enn EU-SILC til beregning av lønnsforskjeller mellom kjønnene.
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VEDLEGG III

Kriterier for kvalitetsvurdering og detaljert innhold i den endelige rapporten som medlemsstatene  
skal utarbeide

1. DEN EUROPEISKE UNIONS FELLES FORLØPSINDIKATORER BASERT PÅ FORLØPS-
KOMPONENTEN I EU-SILC

 Medlemsstatene leverer Den europeiske unions forløpsindikatorer basert på forløpsutvalget i EU-SILC.

 Den europeiske unions felles forløpsindikatorer viser til indikatorene som er vedtatt av Rådet innenfor rammen 
av den åpne samordningsmetoden, som kan utledes av EU-SILC-ordningen.

2. NØYAKTIGHET

2.1. Utvalgsplan

 Følgende opplysninger skal gis i første omgang av EU-SILCs forløpskomponent:

2.1.1. Type utvalgsplan (stratifisering, trinndeling, klynger)

2.1.2. Utvalgsenheter (ett trinn, to trinn)

2.1.3. Stratifiserings- og delstratifiseringskriterier

2.1.4. Utvalgsstørrelse og tildelingskriterier

2.1.5. Utvalgsmetoder

2.1.6. Utvalgsfordeling over tid

2.1.7. Fornyelse av utvalg: Roterende grupper

2.1.8. Veiing

2.1.8.1. Virkning av utvalgsplan

2.1.8.2. Justeringer for manglende svar

2.1.8.3. Justeringer av eksterne data (nivå, variabler og kilder)

2.1.8.4. Endelig forløpsveiing

 For annen og etterfølgende omganger av EU-SILCs forløpskomponent gis følgende opplysninger:

2.1.8.5. Justeringer for manglende svar

2.1.8.6. Justeringer av eksterne data (nivå, variabler og kilder)

2.1.8.7. Endelig forløpsveiing

2.1.8.8. Endelig tverrsnittsveiing for husholdninger

 For medlemsstater der erstatning anvendes i tilfeller av manglende svar, gis følgende opplysninger for første 
omgang av EU-SILCs forløpskomponent:

2.1.9. Erstatninger

2.1.9.1. Metode for valg av erstatninger

2.1.9.2. Hovedkjennetegn ved erstatningsenheter sammenlignet med de opprinnelige enhetene, etter region (NUTS 2), 
dersom opplysninger foreligger.

2.1.9.3. Fordeling av erstatningsenheter etter opplysning om kontakt ved adresse (DB120), resultat av 
husholdningsspørreskjema (DB130) og godkjenning av husholdningsintervju (DB135) for de opprinnelige 
enhetene.

2.2. Utvalgsfeil

 Følgende opplysninger gis for EU-SILCs tverrsnittskomponent og for hver omgang av EU-SILCs 
forløpskomponent:

– Gjennomsnittlig og samlet antall observasjoner (før og etter beregning) og standardavvik for følgende 
inntektskomponenter:
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Inntektskomponenter

Gjennomsnitt
Antall observasjoner Standard- 

avvikFør beregning Etter beregning

Husholdningens samlede bruttoinntekt(1)

Husholdningens samlede disponible inntekt

Husholdningens samlede disponible inntekt før sosiale overføringer, unntatt 
ytelser ved høy alder og etterlatteytelser

Husholdningens samlede disponible inntekt, medregnet ytelser ved høy alder og 
etterlatteytelser

Nettoinntektskomponent på husholdningsnivå(2)

(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på husholdningsnivå)

Bruttoinntektskomponent på husholdningsnivå(3)

(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på husholdningsnivå)

Nettoinntektskomponenter på personnivå(2)

(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på personnivå)

Bruttoinntektskomponenter på personnivå(3)

(én rad for hver inntektskomponent innsamlet på personnivå)

(1) Obligatorisk fra 2007.
(2) Bare for medlemsstater som samler inn opplysninger om nettoinntekt på komponentnivå.
(3) For medlemsstater som leverer bruttoinntektsdata på komponentnivå. For resten av medlemsstatene: Obligatorisk fra 2007.

– Gjennomsnittlig og samlet antall observasjoner (før og etter beregning) og standardavvik for ekvivalent 
disponibel inntekt inndelt etter kjønn, aldersgrupper og husholdningsstørrelse:

 
Ekvivalent disponibel inntekt

 
Gjennomsnitt

Antall observasjoner  
Standard-

avvikFør beregning Etter beregning

Undergrupper etter husholdningsstørrelse

1 husholdningsmedlem

2 husholdningsmedlemmer

3 husholdningsmedlemmer

4 eller flere

Populasjon etter aldersgruppe

< 25

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Populasjon etter kjønn

Mann

Kvinne
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2.3. Ikke-utvalgsfeil

2.3.1. Utvalgsgrunnlag og dekningsfeil

 For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om utvalgsgrunnlag og dekningsfeil som 
definert i vedlegg II nr. 2.3.1 til denne forordning.

2.3.2. Måle- og bearbeidingsfeil

 For hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om måle- og bearbeidingsfeil som definert 
i vedlegg II nr. 2.3.2 til denne forordning.

2.3.3. Feil som skyldes manglende svar

2.3.3.1. Oppnådd utvalgsstørrelse

 For hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis følgende opplysninger:

– antall husholdninger for hvilke et intervju er godkjent for databasen,

– antall personer på 16 år og over, antall utvalgspersoner og antall øvrige husholdningsmedlemmer for 
hvilke intervjuet er godkjent for databasen, og som har fullført et personintervju.

2.3.3.2. Manglende svar fra enheter

 For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis følgende opplysninger:

– andel manglende svar for husholdninger (NRh) som definert i vedlegg II nr. 2.3.3.2 til denne forordning,

– andel manglende svar for enkeltpersoner (NRp) som definert i vedlegg II nr. 2.3.3.2 til denne forordning,

– samlet andel manglende svar for enkeltpersoner (*NRp) som definert i vedlegg II nr. 2.3.3.2 til denne 
forordning.

 Følgende opplysninger gis for annen og etterfølgende omganger av EU-SILCs forløpskomponent:

– Svarprosent for husholdninger

– Svarprosent per omgang

  Prosentdel av husholdninger med gjennomført intervju (DB135 = 1) som er overført til omgang t (fra 
omgang t-1) eller nyopprettet eller nytilføyd i omgang t, unntatt husholdninger som (i henhold til 
sporingsreglene) faller utenfor målpopulasjonen eller ikke finnes.

– Oppfølgingsprosent, forløp

  Prosentdel av husholdninger som er overført til omgang t+1 for oppfølging av husholdninger mottatt 
i omgang t fra omgang t-1, unntatt husholdninger som (i henhold til sporingsreglene) faller utenfor 
målpopulasjonen eller ikke finnes.

– Oppfølgingsandel

  Antall husholdninger som er overført fra omgang t til omgang t+1 i forhold til antallet husholdninger 
mottatt for oppfølging i omgang t fra omgang t-1.

– Oppnådd utvalgsandel

  Forholdet mellom antall husholdninger som er godkjent for databasen (DB135 = 1) i omgang t, og 
antall husholdninger som er godkjent for databasen (DB135 = 1) i omgang t-1.

– Svarprosent for enkeltpersoner

– Svarprosent per omgang

  Prosentdel av utvalgspersoner med gjennomført intervju (RB250 = 11, 12, 13) blant dem som 
er overført til omgang t (fra omgang t-1) eller nyopprettet eller nytilføyd i omgang t, unntatt 
enkeltpersoner som (i henhold til sporingsreglene) faller utenfor målpopulasjonen.

  Prosentdel av øvrige husholdningsmedlemmer valgt i omgang 1 med gjennomført intervju (RB = 11, 
12, 13) blant dem som er videreført til omgang t (fra omgang t-1).
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– Oppfølgingsprosent, forløp

  Prosentdel av utvalgspersoner med gjennomført intervju (RB250 = 11, 12, 13) i omgang t blant alle 
valgte utvalgspersoner, unntatt utvalgspersoner som har dødd eller anses ikke å oppfylle kriteriene 
(utenfor målpopulasjonen), inndelt etter årsak til manglende svar.

– Oppnådd utvalgsandel

  Forholdet mellom antallet gjennomførte personintervjuer (RB250 = 11, 12, 13) i omgang t og antall 
fullførte personintervjuer i omgang t-1.

  Forholdet defineres for utvalgspersoner og for alle personer, herunder ikke-utvalgspersoner på 16 år 
og over og øvrige husholdningsmedlemmer på 16 år og over i første omgang.

– Svarprosent for ikke-utvalgspersoner

  Forholdet mellom antall gjennomførte personintervjuer (RB250 = 11, 12, 13) for ikke-utvalgspersoner 
på 16 år og over i omgang t og alle ikke-utvalgspersoner på 16 år og over oppført under 
husholdningene godkjent for databasen (DB135 = 135) i omgang t eller oppført i sist utførte intervjuer 
av husholdninger som er overført fra omgang t-1 til omgang t for oppfølging, men som ikke kunne 
intervjues i omgang t.

2.3.3.3. Fordeling av husholdninger etter husholdningsstatus (DB110), etter opplysning om kontakt ved adresse 
(DB120), etter resultat av husholdningsspørreskjema (DB130) og etter godkjenning av husholdningsintervju 
(DB135)

 For hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om fordeling av husholdninger etter 
husholdningsstatus, etter opplysning om kontakt ved adresse, etter resultat av husholdningsspørreskjema og 
etter godkjenning av husholdningsintervju.

2.3.3.4. Fordeling av personer etter medlemskapsstatus (RB110)

 For annen og etterfølgende omganger av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om fordeling av 
personer etter medlemskapsstatus.

2.3.3.5. Manglende svar for enkeltspørsmål

 For inntektsvariabler gis følgende opplysninger for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent:

– prosentdeler av husholdninger (per inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på husholdningsnivå)/
personer (per inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på personnivå) som for hver inntektskomponent 
har mottatt et beløp,

– prosentdeler av manglende verdier for hver inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på 
husholdnings- eller personnivå,

– prosentdeler av ufullstendige opplysninger for hver inntektskomponent innsamlet eller sammenstilt på 
husholdnings- eller personnivå.

2.4. Datainnsamlingsmetode

 For hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis det opplysninger om fordeling av husholdningsmedlemmer 
på 16 år og over etter «datastatus» (RB250) og «intervjuform» (RB260) for hver utvalgsperson, for øvrige 
husholdningsmedlemmer og samlet.

2.5. Framgangsmåte for beregning

 For EU-SILCs tverrsnittskomponent og for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis en beskrivelse 
av beregningsmetoden som anvendes for manglende svar for enkeltspørsmål, dersom den er forskjellig fra 
Eurostat-metoden, om beregnede variabler og om prosentdelen av beregninger i forhold til samlet antall 
observasjoner per målvariabel.

2.6. Beregnet leie

 For EU-SILCs tverrsnittskomponent og for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis en beskrivelse 
av metoden som anvendes for å beregne leieverdien, dersom den er forskjellig fra Eurostat-metoden.

2.7. Firmabiler

 For EU-SILCs tverrsnittskomponent og for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis en beskrivelse 
av metoden som anvendes for å beregne en verdi for privat bruk av firmabil.
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3. SAMMENLIGNBARHET

3.1. Grunnleggende begreper og definisjoner

 For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om grunnleggende begreper og 
definisjoner (beskrevet i vedlegg II nr. 3.1 til denne forordning), forskjeller mellom nasjonale definisjoner og 
standard EU-SILC-definisjoner og, dersom opplysninger foreligger, en vurdering av konsekvensene av nevnte 
forskjeller.

 For annen og etterfølgende omganger rapporteres eventuelle endringer i grunnleggende begreper og 
definisjoner fra første omgang. 

3.2. Inntektskomponenter

3.2.1. Det gis opplysninger om forskjeller mellom nasjonale definisjoner og standard EU-SILC-definisjoner, og om 
mulig en vurdering av konsekvensene av nevnte forskjeller

 For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om inntektskomponenter, beskrevet i 
vedlegg II nr. 3.2.1 til denne forordning (unntatt «arbeidstakeres brutto månedslønn»).

 For annen og etterfølgende omganger rapporteres eventuelle endringer i definisjonen av inntektskomponenter 
fra første omgang.

3.2.2. Kilde eller framgangsmåte for innsamling av inntektsvariabler

 For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om kilde eller framgangsmåte for 
innsamling av inntektsvariabler på komponentnivå.

 For annen og etterfølgende omganger rapporteres eventuelle endringer i kilden eller framgangsmåten for 
innsamling av inntektsvariabler på komponentnivå.

3.2.3. Formen for innsamling av inntektsvariabler på komponentnivå

 For første omgang av EU-SILC gis opplysninger om formen for innsamling av inntektsvariabler på 
komponentnivå (f.eks. brutto, etter fradrag av kildeskatt og trygde- og pensjonspremier, etter fradrag av 
kildeskatt, etter fradrag av trygde- og pensjonspremier).

 For annen og etterfølgende omganger rapporteres eventuelle endringer i måten inntektsvariabler blir innsamlet 
på på komponentnivå.

3.2.4. Metode anvendt ved innsamling av inntektsmålvariabler i den form som kreves (dvs. som bruttoverdier)

 For første omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis opplysninger om metoden som anvendes ved 
innsamling av inntektsmålvariabler i den form som kreves (dvs. som bruttoverdier).

 For annen og etterfølgende omganger rapporteres eventuelle endringer i kilden eller framgangsmåten for 
innsamling av inntektsvariabler.

4. SAMMENHENG

4.1. Sammenligning av inntektsmålvariabler og antall personer som mottar inntekt fra hver 
«inntektskomponent», med eksterne kilder

 For hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent gis en sammenligning med eksterne kilder for alle 
inntektsmålvariabler og antall personer som mottar inntekt fra hver «inntektskomponent», dersom berørte 
medlemsstater anser slike eksterne data for å være tilstrekkelig pålitelige.
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VEDLEGG IV

Innhold i de sammenlignende foreløpige og endelige kvalitetsrapporter som Kommisjonen (Eurostat) skal 
utarbeide

SAMMENLIGNENDE FORELØPIG KVALITETSRAPPORT

På grunnlag av foreløpige kvalitetsrapporter oversendt av medlemsstatene skal Kommisjonen (Eurostat) utarbeide en 
sammenlignende foreløpig kvalitetsrapport som inneholder følgende kvalitetskriterier:

1. Nøyaktighet

1.1. Utvalgsplan

1.2. Utvalgsfeil

1.2.1. Anslått verdi, variasjonskoeffisient, 95 % konfidensintervall og effektiv utvalgsstørrelse for Den europeiske 
unions felles tverrsnittsindikatorer på grunnlag av tverrsnittskomponenten i EU-SILC, for ekvivalent 
disponibel inntekt og for ujustert lønnsforskjell mellom kjønnene (om relevant).

1.3. Ikke-utvalgsfeil

1.4. Datainnsamlingsmetode

1.5. Intervjuets varighet

2. Sammenlignbarhet

2.1. Grunnleggende begreper og definisjoner

2.2. Inntektskomponenter

3. Sammenheng

SAMMENLIGNENDE ENDELIG KVALITETSRAPPORT

På grunnlag av endelige kvalitetsrapporter oversendt av medlemsstatene skal Kommisjonen (Eurostat) utarbeide en 
sammenlignende endelig kvalitetsrapport som inneholder følgende kvalitetskriterier:

1. Relevans

– Beskrivelse og klassifisering av brukere

– Beskrivelse av brukernes behov (etter brukergruppe)

2. Nøyaktighet

2.1. Utvalgsplan

2.2. Utvalgsfeil

 For EU-SILCs tverrsnittskomponent og for hver omgang av EU-SILCs forløpskomponent skal følgende 
opplysninger gis:

– Gjennomsnittlig og samlet antall observasjoner (før og etter beregning), variasjonskoeffisient og 95 % 
konfidensintervall for inntektskomponenter

– Gjennomsnittlig og samlet antall observasjoner (før og etter beregning), variasjonskoeffisient og 
95 % konfidensintervall for ekvivalent disponibel inntekt, inndelt etter kjønn, aldersgrupper og 
husholdningsstørrelse

2.3. Ikke-utvalgsfeil

2.4. Datainnsamlingsmetode

2.5. Beregningsmetode

2.6. Beregnet leie

2.7. Firmabiler
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3. Aktualitet og punktlighet

– Dataenes gjennomsnittlige aktualitet

– Datafrekvens og gjennomsnittlig dataferskhet

– Prosentdel av sen datafrigivelse, på grunnlag av planlagte datoer for dataoverføring fastsatt i EU-SILC-
rammeforordningen

– Gjennomsnittlig forsinkelse av for sent leverte data (i antall uker)

– Årsaker til for sen levering

4. Tilgjengelighet og klarhet

– Beskrivelse av vilkår for datatilgang (medier, støtte, markedsføringsvilkår, begrensninger, fortrolighet 
osv.)

– Beskrivelse av vilkår for offentliggjøring av data

5. Sammenlignbarhet

5.1. Grunnleggende begreper og definisjoner

5.2. Inntektskomponenter

5.3. Sporingsregler

6. Sammenheng
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 48/2004

av 5. desember 2003

om utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker over stålindustrien for referanseårene 2003-2009(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Statistikken over stålindustrien var basert på traktaten 
om opprettelse av Det europeiske kull- og stålfellesskap 
(EKSF) som utløp 23. juli 2002.

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1840/2002(4) av 30. september 2002 ble vedtatt for å 
sikre videreføring av EKSFs system for stålstatistikk til 
31. desember 2002 etter at EKSF-traktaten utløp.

3) Det er nødvendig å fortsette innsamlingen av statistikk 
over stålindustrien for å kunne gjennomføre Fellesskapets 
framtidige stålindustripolitikk. På europeisk plan finnes 
det ikke noe annet statistisk system som kan dekke 
behovet for slike statistikker. Det er derfor behov for 
en ny forordning på grunnlag av EF-traktaten, om 
innsamling av fellesskapsstatistikk over stålindustrien.

4) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 
om fellesskapsstatistikker(5) utgjør referanserammen for 
bestemmelsene i denne forordning.

5) Det er nødvendig med en overgangsfase fra 2003 til 2009 
for å avgjøre om stålstatistikk kan integreres i andre 
statistiske systemer.

6) Foretakene i stålindustrien har bruk for verdensom- 
spennende informasjon om investeringer og kapasitet 
for å kunne vurdere en eventuell framtidig under- eller 
overkapasitet i særskilte kategorier av stålprodukter.  
 
 
 
 
 
 
 

Fellesskapsstatistikk over investeringer og kapasitet 
inngår i et globalt informasjonsnettverk om verdens 
stålproduksjonskapasitet som forvaltes av OECD.

7) Statistikk over energiforbruket i stålindustrien gir 
ikke bare opplysninger om energibruk og -produksjon 
i stålindustrien, men indirekte også om utslipp av 
forurensende stoffer.

8) Statistikk over tilgang til jern- og stålavfallslagre er 
nødvendig for å overvåke bruken av dette viktige råstoffet 
for stålproduksjon.

9) 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(6).

10) Komiteen for statistikkprogrammet er rådspurt i 
samsvar med artikkel 3 i rådsbeslutning 89/382/EØF, 
Euratom(7) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Formålet med denne forordning er å fastsette en felles ramme 
for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker over 
stålindustrien for referanseårene 2003-2009.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning har «fellesskapsstatistikker» og «utarbeiding 
av statistikker» de betydninger som er angitt i forordning (EF) 
nr. 322/97.

2007/EØS/9/23

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 13.1.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 21.

(1) EUT C 45 E av 25.2.2003, s. 154.
(2) EUT C 133 av 6.6.2003, s. 88.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. mai 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 17. november 2003.
(4) EFT L 279 av 17.10.2002, s. 1.
(5) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1.

(6) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(7) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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Artikkel 3

Virkeområde

Denne forordning skal omfatte data om stålindustrien, som 
defineres som gruppe 27.1 i den statistiske klassifisering 
av økonomisk virksomhet innen Det europeiske fellesskap, 
(NACE Rev. 1), som ble innført ved rådsforordning (EØF) 
nr. 3037/90(1).

Når bruttoproduktet til faktorkostnad for foretak i en 
medlemsstats stålindustri utgjør mindre enn 1 % av det 
totale innen Fellesskapet, er det ikke nødvendig å samle inn 
opplysninger om kjennetegnene.

Artikkel 4

Kjennetegn

De leverte dataene, som skal være i samsvar med formatet 
fastsatt i vedlegget, skal vedrøre kjennetegn for 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(2), og foretak med minst 
50 ansatte.

Artikkel 5

Tidsplan og periodisitet

Medlemsstater skal på årsbasis utarbeide dataene spesifisert i 
vedlegget, første gang for år 2003 og deretter for hvert år fram 
til 2009.

Artikkel 6

Overføring av data

1.  Medlemsstatene skal overføre til Kommisjonen (Eurostat) 
de data og metadata om stålindustrien som er innsamlet 
om enhetene nevnt i artikkel 4. Også fortrolige data skal 
overføres i henhold til eksisterende fellesskapsbestemmelser 
om overføring av fortrolige data.

2.  Medlemsstatene skal overføre data og metadata i 
elektronisk form. Overføringen skal være i samsvar med en 
hensiktsmessig utvekslingsstandard som er godkjent etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 8 nr. 2. Eurostat skal gjøre 
detaljert dokumentasjon tilgjengelig når det gjelder godkjente 
standarder, og gi veiledning om gjennomføringen av disse 
standardene i henhold til kravene i denne forordning.

3.  Medlemsstatene skal overføre data og metadata innen 
seks måneder fra utgangen av referanseåret. Kommisjonen kan 
imidlertid forlenge denne fristen til 12 måneder for den første 
overføringen for medlemsstater som har vanskeligheter med å 
gjennomføre denne forordning, etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 8 nr. 2.

Artikkel 7

Gjennomføringstiltak

Følgende tiltak for gjennomføringen av denne forordning skal 
fastsettes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 8 nr. 2:

a) enhver endring av listen over kjennetegn, forutsatt at ingen 
ytterligere vesentlige byrder pålegges medlemsstatene,

b) overføringsformater og den første overføringsperiode.

Artikkel 8

Framgangsmåte

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen for 
statistikkprogrammet, nedsatt ved artikkel 1 i beslutning 
89/382/EØF, Euratom.

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

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

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 9

Rapporter

Senest fem år etter denne forordnings ikrafttredelse skal 
Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og 
Rådet om gjennomføringen av den.

Rapporten skal særlig inneholde:

a) en vurdering av nytten for Fellesskapet, medlemsstatene og 
leverandørene og brukerne av de statistiske opplysningene 
sett i forhold til kostnadene,

b) en vurdering av kvaliteten på statistikken,

c) en kontroll av synergien med andre fellesskapstiltak,

d) forslag til eventuelle endringer som anses som nødvendige 
for å forbedre gjennomføringen av denne forordning.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

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

(1) EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 76 av 30.3.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX P. LUNARDI

 President Formann
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VEDLEGG

DATA NEVNT I ARTIKKEL 4, 5 OG 6 SOM SKAL OVERFØRES TIL EUROSTAT

1.  Årlig statistikk over jern- og stålavfallsbalansen

(Enhet: tonn)

Kode Betegnelse

Jern- og stålavfallsbalansen

1010 Lagre på årets første dag

1020 Stålverkets egne ressurser

1030 Forsyninger (1031+1032+1033)

1031 —  fra innenlandske kilder

1032 —  fra andre medlemsstater i Fellesskapet

1033 —  fra tredjestater

1040 Tilgjengelig totalt (1010+1020+1030)

1050 Samlet forbruk …

1051 … derav fra elektriske ovner

1052 … derav rustfritt avfall

1060 Leveranser

1070 Lagre på årets siste dag (1040-1050-1060)

2.  Brensel- og energiforbruk samt elektrisitetsbalanse i stålindustrien

 Del A: Årlig statistikk over brensel- og energiforbruk etter anleggstype(∗)

(Enhet: tonn eller gigajoule (GJ))

Kode Betegnelse Kommentar

Brensel- og energiforbruk

2010 Fast brensel (2011+2012) tonn

2011 Koks tonn

2012 Annet fast brensel tonn

2020 Flytende brensel tonn

2030 Gass (2031+2032+2033+2034) GJ

2031 Masovngass GJ

2032 Koksovngass GJ

2033 Konvertergass GJ

2034 Annen gass GJ

2040 Eksterne leveranser av masovngass GJ

2050 Eksterne leveranser av konvertergass GJ

(*)  Anlegg for klargjøring av charge: Valseverk
 Masovner og elektriske ovner for framstilling av jern: Elektrisitetsverk
 Stålverk: Andre anlegg
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 Del B: Årlig statistikk over elektrisitetsbalanse i stålindustrien

(Enhet: MWh)

Kode Betegnelse

Elektrisitetsbalanse i stålindustrien

3100 Ressurser (3101+3102)

3101 Bruttoproduksjon

3102 Forsyninger utenfra

3200 Anvendelsesområder (3210+3220+3230)

3210 Forbruk etter anlegg (3211+3212+3213+3214+3215+3216+3217)

3211 Sintringsanlegg og anlegg for klargjøring av charge

3212 Masovner og elektriske ovner for framstilling av jern

3213 Elektrostålverk og strengstøping

3214 Andre stålverk og strengstøping

3215 Valseverk

3216 Elektrisitetsverk

3217 Andre anlegg

3220 Eksterne leveranser

3230 Tap

3.  Undersøkelse av investeringer i jern- og stålindustrien
 (Utgifter og kapasitet)

 Del A: Årlig statistikk over utgifter

(Enhet: millioner EUR)

Kode Betegnelse

Investeringskostnader i jern- og stålindustrien

4010 Koksverk

4020 Anlegg for klargjøring av charge

4030 Anlegg for framstilling av jern og ferrolegeringer (herunder masovner)

4040 Stålverk

4041 … derav elektriske

4050 Strengstøping

4060 Valseverk (4061+4062+4063+4064)

4061 Flate produkter

4062 Lange produkter

4063 Kaldvalseverk for brede bånd

4064 Beleggingsanlegg

4070 Andre anlegg

4100 Totalt (4010+4020+4030+4040+4050+4060+4070)

4200 … derav for forurensningsbekjemping
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 Del B:  Årlig statistikk over kapasitet

(Enhet: 1 000 tonn per år)

Kode Betegnelse

Største mulige produksjon i jern- og stålindustrien (kapasitet)

5010 Koks

5020 Klargjøring av charge

5030 Råjern og ferrolegeringer

5040 Råstål

5041 —  derav elektrisk

5042 —  derav strengstøping

5050 Produkter framstilt direkte ved varmvalsing (5051+5052)

5051 Flate produkter

5052 Lange produkter

5060 Produkter framstilt fra varmvalsede produkter (eksklusive belagte produkter)

5061 … derav produkter framstilt fra kaldvalsing

5070 Belagte produkter
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/107/EF

av 5. desember 2003

om endring av rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 285 nr. 1,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(1), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Føremålet med rådsdirektiv 96/16/EF(2) er å gje pålitelege 
data som kan jamførast, om produksjon og bruk av 
mjølk, og dessutan pålitelege, jamlege og kortsiktige 
opplysningar om levering av mjølk til føretak som 
handsamar eller foredlar mjølk, og om produksjon av 
mjølkeprodukt i medlemsstatane.

2) Innhaldet av mjølkeprotein i mjølk vert stadig viktigare 
økonomisk, og difor vert det òg stadig meir naudsynt 
å ha statistiske opplysningar om proteininnhaldet i dei 
viktigaste mjølkeprodukta.

3) Spesialiseringa innanfor landbruket er generelt aukande, 
og særleg innanfor mjølkesektoren går det no føre seg ei 
aukande regional spesialisering som fører til svært store 
skilnader mellom regionane i éin og same medlemsstat, 
noko som gjer det naudsynt med detaljerte opplysningar 
på regionalt plan.

4) For å sikre at resultata kan jamførast må det utarbeidast 
metodologirapportar i eit standardisert format —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I rådsdirektiv 96/16/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 4 vert det gjort følgjande endringar:

a) I nr. 1 bokstav b) skal nytt iv) og v) lyde:

«iv) proteininnhaldet i dei viktigaste mjølkeprodukta, 
på grunnlag av dei måle- eller vurderingsmetodane 
som er best eigna til å sikre pålitelege data,

v) mengda av kumjølk som vert produsert ved 
driftseiningar i landbruket på regionalt plan 
(territorial eining NUTS 2), i samsvar med den 
måle- eller vurderingsmetoden som er best eigna 
til å sikre pålitelege data.»

b) Nr. 2 vert oppheva.

2. I artikkel 5 nr. 2 skal siste punktumet lyde:

 «Medlemsstatane skal kvart år gje melding til Kommisjonen 
om dei metodologiske opplysningane som byggjer på dei 
dataa som er nemnde i artikkel 4 nr. 1, i samsvar med eit 
standardskjema som er utarbeidd av Kommisjonen etter 
den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 7.»

3. I artikkel 6 nr. 3 vert det gjort følgjande endringar:

a) I bokstav b) går andre strekpunktet ut.

b) Bokstav c) skal lyde:

«c) i september månad i året etter året for 
referansedatoen, dei resultata som er nemnde i 
artikkel 1 nr. 2 og i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) v) 
og bokstav c).»

Artikkel 2

Medlemsstatane skal innan 31. mars 2004 setje i kraft dei 
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen 
om dette.

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

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde den tjuande dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. desember 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX P. LUNARDI

 President Formann

2007/EØS/9/24

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 13.1.2004, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 21.

(1) Europaparlamentsfråsegn av 2. september 2003 (enno ikkje offentleggjord i 
TEU), og rådsavgjerd av 17. november 2003.

(2) TEF L 78 av 28.3.1996, s. 27.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 2256/2003/EF

av 17. november 2003

om vedtaking av eit fleirårig program (2003-2005) for overvaking av handlingsplanen e-Europa 2005,  
spreiing av god praksis og betring av nett- og informasjonstryggleiken (MODINIS)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 157 nr. 3,

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)  Under møtet til Det europeiske rådet i Lisboa 23.-24. 
mars 2000 vart det sett som mål å gjere Den europeiske 
unionen til den mest konkurransedyktige og dynamiske 
kunnskapsøkonomien i verda, og streka under at det 
krevst ein open framgangsmåte for å samordne målinga 
av den framgangen som vert gjord.

2)  Under møtet i Feira 19.-20. juni 2000 vedtok Det 
europeiske rådet handlingsplanen e-Europa 2002, og 
streka særleg under at det er naudsynt å utarbeide 
langsiktige planar for kunnskapsøkonomien gjennom 
å fremje tilgang for alle borgarar til ny teknologi, 
og 30. november 2000 fastsette Rådet for den indre 
marknaden ei liste med 23 indikatorar for å måle 
framgangen til handlingsplanen e-Europa 2002.

3)  Kommisjonen offentleggjorde 28. mai 2002 ei melding 
til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- 
og sosialutvalet og Regionutvalet med tittelen «e-
Europa 2005: eit informasjonssamfunn for alle», og dei 
allmenne måla for handlingsplanen vart godkjende av 
Det europeiske rådet i Sevilla 21.-22. juni 2002.

4)  Kommisjonen offentleggjorde 22. januar 2001 ei melding 
retta til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske 
økonomi- og sosialutvalet og Regionutvalet med 
tittelen «Eit tryggare informasjonssamfunn – betring av 
tryggleiken til informasjonsinfrastrukturane og kamp mot 
datakriminalitet».

5)  Konklusjonane til Det europeiske rådet i Stockholm 
23.-24. mars 2001 inneheld ei oppmoding om at Rådet, 
saman med Kommisjonen, utviklar ein overordna strategi 
med omsyn til tryggleiken til elektroniske nett, saman 
med praktiske gjennomføringstiltak. Meldinga «Nett- og 
informasjonstryggleik: framlegg til ein europeisk strategi» 
av 6. juni 2001 var det første svaret til Kommisjonen på 
denne oppmodinga.

6)  I rådsresolusjon av 30. mai 2001 om handlingsplanen 
e-Europa: informasjons- og nettryggleik, rådsresolusjon 
av 28. januar 2002 om ein felles strategi og særlege 
tiltak på området nett- og informasjonstryggleik(5), 
rådsresolusjon av 18. februar 2003 om ein europeisk 
strategi for ein nett- og informasjonstryggleikskultur(6) 
og europaparlamentsresolusjon av 22. oktober 2002 om 
nett- og informasjonstryggleik: framlegg til ein europeisk 
strategi, vert medlemsstatane oppmoda om å innføre 
særlege tiltak for å auke tryggleiken til elektroniske 
kommunikasjonsnett og informasjonssystem. Vidare 
helsa Europaparlamentet og Rådet velkommen planane 
til Kommisjonen om å utvikle m.a. ein strategi for meir 
stabil og sikker drift av Internett-infrastrukturen, og om 
å gjere framlegg til skiping av ein framtidig struktur på 
europeisk plan for nett- og informasjonstryggleiksspørsm
ål.

2007/EØS/9/25

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 23.12.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2004 av 4. juni 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. 59 av 25.11.2004, s. 23.

(1) TEF C 291 E av 26.11.2002, s. 243.
(2) TEU C 61 av 14.3.2003, s. 184.
(3) TEU C 128 av 29.5.2003, s. 19.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 12. februar 2003 (enno ikkje offentleggjord i 

TEU), felles haldning frå Rådet av 26. mai 2003 (TEU C 159 E av 8.7.2003, 
s. 11) og haldning frå Europaparlamentet av 25. september 2003 (enno ikkje 
offentleggjord i TEU). Rådsavgjerd av 27. oktober 2003.

(5) TEF C 43 av 16.2.2002, s. 2.
(6) TEU C 48 av 28.2.2003, s. 1.
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7)  Handlingsplanen e-Europa 2005, som i denne 
samanhengen vart stadfesta ved rådsresolusjon av 
18. februar 2003, inneheld m.a. framlegg om skiping 
av ein framtidig struktur på europeisk plan for nett- og 
informasjonstryggleiksspørsmål.

8)  Overgangen til informasjonssamfunnet kan gjennom 
innføringa av nye former for økonomiske, politiske og 
sosiale relasjonar hjelpe Den europeiske unionen til å 
meistre utfordringane i dette hundreåret, og medverke til 
vekst, konkurranseevne og skiping av nye arbeidsplassar. 
Informasjonssamfunnet endrar gradvis karakteren til den 
økonomiske og sosiale verksemda, og har vesentlege 
verknader på tvers av sektorane på område som til no har 
vore uavhengige av kvarandre. Dei tiltaka som er naudsynte 
for å gjennomføre informasjonssamfunnet, bør ta omsyn 
til den økonomiske og sosiale utjamninga i Fellesskapet 
og risikoane ved å falle utanfor informasjonssamfunnet, 
i tillegg til å sikre at den indre marknaden verkar på ein 
effektiv måte. Tiltaka til Den europeiske unionen og 
medlemsstatane i samband med informasjonssamfunnet 
tek sikte på i endå større grad å fremje deltakinga av 
vanskelegstilte grupper i informasjonssamfunnet.

9)  Det bør innførast ordningar for overvaking og for 
utveksling av røynsler som vil gjere det mogleg for 
medlemsstatane å jamføre og analysere resultata og 
vurdere framgangen i samband med handlingsplanen e-
Europa 2005.

10)  Referansemåling gjer det mogleg for medlemsstatane å 
vurdere om dei nasjonale initiativa innanfor ramma av 
handlingsplanen e-Europa 2005 gjev resultat som kan 
jamførast med resultata i dei andre medlemsstatane og på 
internasjonalt plan, og om potensialet til teknologien vert 
utnytta fullt ut.

11)  Innsatsen til medlemsstatane innanfor ramma av 
handlingsplanen e-Europa 2005 kan støttast endå meir ved 
spreiing av god praksis. Den europeiske tilleggsverdien 
på området referansemåling og god praksis ligg i at det 
vert gjort ei jamførande vurdering av resultata av dei 
ulike tiltaka på grunnlag av ein felles overvakings- og 
analysemetode.

12)  Dei økonomiske og sosiale konsekvensane av 
informasjonssamfunnet bør analyserast med sikte på å 
lette dei politiske drøftingane. Dette vil gjere det mogleg 
for medlemsstatane å gjere betre nytte av det økonomiske 
og industrielle potensialet innanfor den teknologiske 
utviklinga, særleg på informasjonssamfunnsområdet.

13)  Nett- og informasjonstryggleik er vorte ein føresetnad for å 
fremje utviklinga av eit trygt forretningsmiljø. Spørsmålet 
om nett- og informasjonstryggleik er så samansett at 
lokale, nasjonale og eventuelt europeiske styresmakter 
må ta omsyn til ei rekkje politiske, økonomiske, 
organisatoriske og tekniske sider når dei utarbeider 
politiske tiltak på dette området, og samstundes vere 
merksame på den desentraliserte og globale karakteren 

til kommunikasjonsnetta. Den planlagde fastsetjinga 
av ein framtidig struktur på europeisk plan for nett- og 
informasjonstryggleik vil auke evna til medlemsstatane 
og Fellesskapet til å løyse større problem med omsyn til 
nett- og informasjonstryggleik. Det førebuande arbeidet 
bør starte allereie i 2003.

14)  Ettersom den verksemda som er nemnd ovanfor, er 
i samsvar med målet om å fremje samverknad og 
samarbeid mellom medlemsstatane, statane i Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområdet, søkjar- og 
kandidatstatane og dei assosierte statane i Sentral- og 
Aust-Europa, bør Kommisjonen i framtida oppmuntre 
til at desse statane tek større del i verksemda innanfor 
programmet.

15)  I dette vedtaket er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 33 i den tverrinstitusjonelle avtala av 6. mai 1999 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming.

16)  Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre dette 
vedtaket, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

17)  Gjennomføringa av dette programmet bør overvakast 
jamleg —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Eit fleirårig program (2003-2005) for overvaking av 
handlingsplanen e-Europa 2005, spreiing av god praksis og 
betring av nett- og informasjonstryggleiken (heretter kalla 
«programmet») vert vedteke.

Programmet har følgjande mål:

a)  å overvake dei resultata som vert oppnådde av og i 
medlemsstatane og jamføre dei med dei beste i verda ved å 
nytte offisielle statistikkar der dette er mogleg, 

b)  å støtte innsatsen til medlemsstatane innanfor ramma av 
e-Europa på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan gjennom 
analyse av god praksis i samband med e-Europa og ei 
felles ramme for utvikling av ordningar for utveksling av 
røynsler, 

c)  å analysere dei økonomiske og samfunnsmessige følgjene 
av informasjonssamfunnet med sikte på å lette dei politiske 
drøftingane, særleg med omsyn til konkurranseevna 
til føretak, utjamning og sosial integrasjon, og gje 
styringsgruppa for e-Europa dei opplysningane som er 
naudsynte for at ho skal kunne vurdere den høvelege 
strategiske retninga for handlingsplanen e-Europa 2005,

(1) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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d)  å førebu fastlegginga av den framtidige strukturen på 
europeisk plan for nett- og informasjonstryggleiksspørs-
mål, slik det er fastsett i rådsresolusjonen av 28. januar 
2002 og i handlingsplanen e-Europa 2005, med sikte på å 
betre nett- og informasjonstryggleiken.

Tiltaka i programmet skal gå på tvers av sektorane og utfylle 
fellesskapstiltak på andre område. Tiltaka må ikkje overlappe 
det arbeidet som vert gjort på desse områda under andre 
fellesskapsprogram. Dei tiltaka som er gjorde innanfor dette 
programmet med omsyn til referansemåling, god praksis 
og samordning av politikk, skal medverke til at måla for 
handlingsplanen e-Europa 2005 vert nådde, og til å fremje nett- 
og informasjonstryggleik og breiband, og dessutan til å fremje 
elektronisk forvalting, elektronisk handel, e-helse og e-læring.

Programmet skal òg utgjere ei felles ramme for samspel 
på europeisk plan mellom dei ulike aktørane på nasjonalt, 
regionalt og lokalt plan.

Artikkel 2

For å nå dei måla som er nemnde i artikkel 1, skal følgjande 
tiltakskategoriar setjast i verk:

a)  T i l t a k  1

Overvaking og jamføring av resultat:

– datainnsamling og analyse på grunnlag av referanse-
målingsindikatorar slik dei er definerte i rådsresolusjon 
av 18. februar 2003 om gjennomføring av handlings-
planen e-Europa 2005(8), medrekna regionale indika-
torar der det høver. Det bør leggjast særleg vekt på data 
som gjeld hovudmåla for handlingsplanen e-Europa 
2005. 

b)  T i l t a k  2

Spreiing av god praksis:

– granskingar med sikte på å kartleggje god praksis på 
nasjonalt, regionalt og lokalt plan, som medverkar til ei 
vellukka gjennomføring av handlingsplanen e-Europa 
2005,

– fremje målretta konferansar, seminar eller 
arbeidsgrupper som støttar måla for handlingsplanen 
e-Europa 2005, med sikte på å fremje samarbeid og 
utveksling av røynsler og god praksis innanfor den 
felles ramma for samspel som er definert i artikkel 1 
bokstav b). 

c)  T i l t a k  3

Analyse og strategisk drøfting:

– støtte det arbeidet som sakkunnige på sosial- og 
økonomiområda gjer, med sikte på å gje Kommisjonen, 
og på oppmoding, styringsgruppa for e-Europa, 
framlegg med omsyn til framtidsretta politisk analyse,

– støtte styringsgruppa for e-Europa når det gjeld å 
gje eit strategisk overblikk over gjennomføringa av 
handlingsplanen e-Europa 2005, å utgjere eit forum  
 

for utveksling av røynsler og å gjere det mogleg for 
kandidatstatane snøgt å ta del, og eventuelt oppmode 
andre aktørar til å kome med sine synspunkt. 

d)  T i l t a k  4

Betring av nett- og informasjonstryggleiken:

– førebu skipinga av ein framtidig struktur på europeisk 
plan for nett- og informasjonstryggleiksspørsmål, slik 
det er fastsett i rådsresolusjonane av 28. januar 2002 
og 18. februar 2003 om ein felles strategi og særlege 
tiltak på området nett- og informasjonstryggleik 
og i handlingsplanen e-Europa 2005, gjennom 
m.a. å finansiere rundspørjingar, granskingar og 
arbeidsgrupper om emne som t.d. tryggleiksordningar 
og samverknadsevna mellom dei, nettpålitsgrad, 
avansert kryptografi, personvern og tryggleik ved 
snorlaus kommunikasjon.

Artikkel 3

For å nå dei måla som er fastsette i artikkel 1 og gjennomføre 
dei tiltaka som er fastsette i artikkel 2, kan Kommisjonen nytte 
dei midla som er høvelege og relevante, særleg:

– tildeling av kontraktar for utføring av oppgåver i samband 
med rundspørjingar, førebuande granskingar, detaljerte 
granskingar på særskilde område og demonstrasjonstiltak 
av avgrensa omfang, medrekna arbeidsgrupper og 
konferansar, 

– innsamling, offentleggjering og spreiing av informasjon og 
utvikling av nettbaserte tenester, 

– tildeling av støtte til møte mellom sakkunnige og til 
konferansar og seminar.

Artikkel 4

Programmet skal gjelde i tidsrommet 1. januar 2003- 
31. desember 2005.

Den finansielle ramma for gjennomføringa av dette programmet 
er 21 millionar euro.

I vedlegget er det ført opp ei rettleiande utgiftsfordeling.

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

Artikkel 5

Kommisjonen er ansvarleg for å gjennomføre programmet og 
samordne det med andre fellesskapsprogram. Kommisjonen 
skal kvart år utarbeide eit arbeidsprogram på grunnlag av dette 
vedtaket.

Kommisjonen skal handle i samsvar med den framgangsmåten 
som er nemnd i artikkel 6 nr. 2, med omsyn til:

a)  vedtaking av arbeidsprogrammet, medrekna den overordna 
budsjettfordelinga, (1) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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b)  vedtaking av tiltak for å vurdere programmet, 

c)  fastsetjing av kriteria for innbydingar til framlegg, i 
samsvar med dei måla som er fastsette i artikkel 1, og 
vurdering av dei prosjekta som er lagde fram i samband 
med slike innbydingar når det pårekna fellesskapstilskotet 
er på 250 000 euro eller meir.

Artikkel 6

1.  Kommisjonen skal få hjelp av eit utval (heretter kalla 
«utvalet»).

2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere tre månader.

3.  Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 7

1.  For å sikre at fellesskapsstøtta vert nytta på ein effektiv 
måte, skal Kommisjonen syte for at det vert utført effektiv 
førehandsvurdering, overvaking og etterfølgjande vurdering 
av dei tiltaka som vert gjennomførde i samsvar med dette 
vedtaket.

2.  Under og etter gjennomføringa av tiltaka skal 
Kommisjonen vurdere korleis dei er vortne gjennomførde og 
kva verknad gjennomføringa har hatt, slik at han kan avgjere 
om dei opphavlege måla er vortne nådde.

3.  Kommisjonen skal jamleg gje utvalet og styringsgruppa 
for e-Europa melding om framdrifta i gjennomføringa av heile 
programmet.

4.  Når programmet er avslutta, skal Kommisjonen leggje 

fram for Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- 

og sosialutvalet og Regionutvalet ein vurderingsrapport om dei 

resultata som er oppnådde etter gjennomføringa av dei tiltaka 

som er nemnde i artikkel 2.

Artikkel 8

1.  Innanfor ramma av dei avtalene som dei har med Det 

europeiske fellesskapet, kan programmet opnast for deltaking 

for statane i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, 

søkjar- og kandidatstatane og dei assosierte statane i Sentral- 

og Aust-Europa.

2.  I samband med gjennomføringa av dette vedtaket skal det 

oppmuntrast til samarbeid med tredjestatar og eventuelt med 

internasjonale organisasjonar eller organ.

Artikkel 9

Dette vedtaket tek til å gjelde dagen etter at det er kunngjort i 

Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 10

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. november 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. ALEMANNO

 President Formann
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VEDLEGG

Fleirårig program for overvaking av e-Europa, spreiing av god praksis og betring av nett- og 
informasjonstryggleiken (MODINIS)

Rettleiande utgiftsfordeling 2003-2005

Prosentdelar av det samla budsjettet per kategori og år

2003 2004 2005 2003-2005 i alt

Tiltak 1 - Overvaking og jamføring av resul-
tat

12 % 14 % 14 % 40 %

Tiltak 2 - Spreiing av god praksis 8 % 10 % 12 % 30 %

Tiltak 3 - Analyse og strategisk drøfting 2 % 3 % 3 % 8 %

Tiltak 4 - Betring av nett- og informasjons-
tryggleiken

17 % 5 % 0 % 22 %

Prosentdelar av det samla budsjettet 39 % 32 % 29 % 100 %
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1641/2003

av 22. juli 2003

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1210/90 om opprettelse av Det europeiske miljøbyrået og det 
europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

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 rådsforordning (EØF) nr. 1210/90 
av 7. mai 1990 om opprettelse av Det europeiske 
miljøbyrået og det europeiske nettet for miljøinformasjon 
og miljøobservasjon(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, (heretter kalt 
det alminnelige finansreglement)(6), 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 
miljøvernbyrå, bør derfor inntas i forordning (EØF) nr. 
1210/90, samt en bestemmelse om klageadgangen ved 
avslag på en anmodning om tilgang til dokumenter.

5) Forordning (EØF) nr. 1210/90 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 1210/90 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

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.

2007/EØS/9/26

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 245 av 29.9.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2004 av 4. juni 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. 59 av 25.11.2004, s. 24.

(1) EFT C 331 E av 31.12.2002, s. 59.
(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 120 av 11.5.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 933/1999 (EFT L 117 av 5.5.1999, s. 1).

(6) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1, med 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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2.  Styret skal vedta de praktiske gjennomføringsregler 
for forordning (EF) nr. 1049/2001 innen seks måneder etter 
ikrafttredelsen av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1641/2003 av 22. juli 2003 om endring av 
rådsforordning (EF) nr. 1210/90 om opprettelse av Det 
europeiske miljøbyrået og det europeiske nettet for 
miljøinformasjon og miljøobservasjon(**).

3.  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.
______________
(*)  EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
(**) EUT L 245 av 29.9.2003, s. 1.»

2. I artikkel 8 skal

a) nr. 6 lyde:

«6.  Styret skal vedta årsrapporten om byråets 
virksomhet og senest 15. juni oversende den 
til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen, 
Revisjonsretten og medlemsstatene.»

b) nytt nr. 7 lyde:

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

3. Artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12

1.  Styret skal hvert år på grunnlag av et utkast utarbeidet 
av daglig leder lage et overslag over byråets inntekter og 
utgifter for det kommende regnskapsår. Dette overslaget, 
som skal omfatte et utkast til stillingsoversikt, skal senest 
31. mars oversendes av styret til Kommisjonen».

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

3.  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.

4.  Budsjettmyndigheten skal godkjenne bevilgningene 
i form av tilskudd til byrået.

Budsjettmyndigheten skal vedta byråets stillingsoversikt.

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

6.  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 13 skal lyde:

«Artikkel 13

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 finansreglementet.

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 det 
alminnelige finansreglementet, skal daglig leder på eget 
ansvar utarbeide byråets endelige regnskap og framlegge 
det for styret for uttalelse.

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 
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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 finansreglementet.

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 14 skal lyde:

 «Artikkel 14

 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 RÅDSAVGJERD nr. 20/2004/EF

av 8. desember 2003

om innføring av ei generell ramme for finansiering av fellesskapstiltak til støtte for forbrukarpolitikken  
i tidsrommet 2004-2007(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 153,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(1),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(2), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Forbrukarpolitikken kan medverke monaleg til å nå to 
av dei strategiske måla til Kommisjonen som er fastsette 
i kommisjonsmeldinga om strategiske mål 2000-2005 
«Utforming av det nye Europa»(3), nemleg å fremje 
ein ny økonomisk og sosial dagsorden med sikte på å 
modernisere den europeiske økonomien, og å sikre betre 
livskvalitet for borgarane i Europa.

2) I strategien for forbrukarpolitikken 2002-2006 er det 
fastsett tre hovudmål. Dei vil verte gjennomførde ved 
hjelp av tiltak som er del av eit igangverande program 
som skal vurderast jamleg av Kommisjonen.

3) Måla og tiltaka i strategien for forbrukarpolitikken 
bør styre tildelinga av midlar til tiltak som skal 
gjennomførast innanfor denne ramma. I tillegg bør 
verksemd som er meint å integrere forbrukarinteresser 
på andre tiltaksområde i samsvar med artikkel 153 i 
traktaten, prioriterast høgt, saman med dei tre hovudmåla 
i strategien for forbrukarpolitikken.

4) I tråd med strategien for forbrukarpolitikken bør 
forbrukarpolitikken innanfor denne ramma omfatte 
tryggleik med omsyn til tenester og til varer som 
ikkje er næringsmiddel, saman med dei økonomiske 
interessene til forbrukarane i EU. Tiltak som gjeld 
næringsmiddeltryggleik, er ikkje omfatta av denne 
ramma.

5) Etter artikkel 2 i traktaten er ei balansert og berekraftig 
utvikling eit av dei allmenne måla til Den europeiske 
unionen. I tråd med Johannesburg-fråsegna om berekraftig 
utvikling, gjennomføringsplanen frå verdstoppmøtet om 
berekraftig utvikling og Cardiff-prosessen bør det gjerast 
tiltak med sikte på å oppnå ei berekraftig utvikling.

6) Innanfor denne ramma bør Fellesskapet gjere tiltak i 
samsvar med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i 
artikkel 5 i traktaten; desse tiltaka skal støtte og byggje 
opp kompetansen til organisasjonar og organ som arbeider 
for å fremje forbrukarinteressene på fellesskapsplan, 
nasjonalt eller regionalt plan.

7) I tillegg til dei tiltaka som er omfatta av denne ramma, bør 
Kommisjonen òg sikre at forbrukarorganisasjonar og andre 
relevante ikkje-statlege organisasjonar kan medverke i 
gjennomføringa av strategien for forbrukarpolitikken ved 
å ta del i arbeidet til den europeiske rådgjevande gruppa 
for forbrukarar, som er oppnemnd ved kommisjonsavgjerd 
2003/709/EF(4).

8) Denne ramma bør gje grunnlag for tiltak som skal setjast 
i verk av Kommisjonen og éin eller fleire medlemsstatar 
i fellesskap, med sikte på å gjennomføre måla for 
forbrukarpolitikken.

2007/EØS/9/27

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 9.1.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2004 av 4. juni 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. 59 av 25.11.2004, s. 25.

(1) TEU C 234 av 30.9.2003, s. 86.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 24. september 2003 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), og rådsavgjerd av 1. desember 2003.
(3) TEF C 81 av 21.3.2000, s. 1. (4) TEU L 258 av 10.10.2003, s. 35.
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9) Det er av allmenn europeisk interesse i samsvar med 
artikkel 108 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet som 
får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige 
budsjett(1), heretter kalla «finansforordninga», at 
helsa, tryggleiken og dei økonomiske interessene til 
forbrukarane i tillegg til interessene deira med omsyn 
til utvikling av standardar for produkt og tenester, er 
representerte på fellesskapsplan.

10) I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som 
ramma gjeld for, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 33 i den tverrinstitusjonelle avtala av 6. mai 1999 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming(2).

11) For å betre effektiviteten til og verknadene av 
verksemda til europeiske forbrukarorganisasjonar 
og forbrukarorganisasjonar som representerer 
forbrukarinteresser i utviklinga av standardar for produkt 
og tenester på fellesskapsplan, kan finansielle tilskot 
til organisasjonar som har rett til støtte, fastsetjast i 
rammeavtaler om partnarskap så lenge denne ramma 
gjeld.

12) For å skape ei meir effektiv forvalting, og for å betre 
effektiviteten til og verknadene av særskilte prosjekt, bør 
innbydingar til slike særskilte prosjekt offentleggjerast 
minst annakvart år, og det bør gjevast støtte på opptil 
75 % av dei utgiftene til prosjektgjennomføring som kan 
dekkjast innanfor denne ramma.

13) I avtala om det europeiske økonomiske samarbeids-
området (heretter kalla «EØS-avtala») er det fastsett 
at dei statane i Det europeiske frihandelssambandet 
(EFTA) som tek del i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet («EFTA-EØS-statane»), m.a. 
bør styrkje og utvide samarbeidet innanfor ramma av 
fellesskapsverksemda på området forbrukarvern.

14) Denne generelle ramma bør vere open for deltaking 
for assosierte statar, i samsvar med dei vilkåra som er 
fastsette i dei høvesvise tosidige avtalene om dei allmenne 
prinsippa for deltakinga deira i fellesskapsprogram.

15) For å auke verdien til og verknaden av denne ramma 
bør det utførast jamleg overvaking og vurdering av dei 
tiltaka som vert sette i verk, med sikte på å gjere dei 
tilpassingane som eventuelt er naudsynte.

16) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, skal vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(3) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Verkeområde

1.  I denne avgjerda er det fastsett ei generell ramme for 
fellesskapstiltak til støtte for forbrukarpolitikken, heretter kalla 
«ramma», for det tidsrommet som er fastsett i artikkel 5 nr. 1.

2.  Dei tiltaka som vert sette i verk innanfor denne ramma, skal 
utfylle dei tiltaka som vert sette i verk av og i medlemsstatane 
for å verne helsa, tryggleiken og dei økonomiske interessene 
til forbrukarane, og for å fremje retten deira til informasjon 
og utdanning og til å organisere seg for å tryggje interessene 
sine.

Artikkel 2

Tiltaksområde

Dei tiltaka som vert sette i verk innanfor denne ramma, skal 
gjelde følgjande særskilte område:

a) vern av helsa og tryggleiken til forbrukarane med omsyn til 
tenester og til varer som ikkje er næringsmiddel,

b) vern av dei økonomiske og rettslege interessene til 
forbrukarane,

c) fremjing av forbrukarinformasjon og -utdanning,

d) fremjing av forbrukarorganisasjonane sin kompetanse til å 
medverke på europeisk plan.

Artikkel 3

Måla for programmet

Dei tiltaka som vert vedtekne innanfor denne ramma, skal 
medverke til å nå følgjande allmenne mål:

a) eit høgt felles nivå for forbrukarvern, særleg gjennom 
fastsetjing av felles reglar og praksis for forbrukarvern 
og integrering av forbrukarinteresser i annan 
fellesskapspolitikk,

b) effektiv handheving av reglane for forbrukarvern, særleg 
gjennom marknadsovervaking, samarbeid med omsyn til 
forvalting og handheving av regelverket, og tilgang for 
forbrukarane til informasjon om tenester og om varer som 
ikkje er næringsmiddel, og til ordningar for løysing av 
klagesaker og tvistar, og(1) TEF L 248 av 16.9.2002, s. 1.

(2) TEF C 172 av 18.6.1999, s. 1. Avtala endra ved europaparlaments- og 
rådsavgjerd 2003/429/EF (TEU L 147 av 14.6.2003, s. 25). (3) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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c) høveleg deltaking for forbrukarorganisasjonane i utviklinga 
av forbrukarpolitikken og annan fellesskapspolitikk som 
påverkar forbrukarinteressene.

Artikkel 4

Typar tiltak

1.  Dei tiltaka som vert sette i verk innanfor denne ramma, er 
førde opp i vedlegget og ordna etter mål.

2.  Tiltak 1-8, 11-15 og 19 vert gjennomførde direkte av 
Kommisjonen.

3.  Tiltak 9 og 10 vert finansierte av Fellesskapet saman 
med éin eller fleire medlemsstatar, eller av Fellesskapet saman 
med dei rette styresmaktene i dei tredjestatane som tek del i 
medhald av artikkel 9.

4.  Tiltak 16, 17 og 18 mottek finansiell støtte frå 
Fellesskapet.

Artikkel 5

Finansiering

1.  Den finansielle ramma for gjennomføringa av denne 
avgjerda for tidsrommet 1. januar 2004-31. desember 2007 er 
72 millionar euro, der 54 millionar euro skal dekkje tidsrommet 
fram til 31. desember 2006.

2.  For tidsrommet etter 31. desember 2006 skal den 
framlagde summen reknast som stadfesta dersom han stemmer 
overeins med dei finansielle overslaga som gjeld for det 
tidsrommet som tek til 1. januar 2007.

3.  Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.

Artikkel 6

Finansiell støtte

1.  Fellesskapsstøtta til dei felles tiltaka 9 og 10 vil i prinsippet 
vere på 50 %, og skal under ingen omstende overstige 70 % av 
dei samla kostnadene til tiltaket. Kommisjonen skal gje klare 
opplysningar om kva felles tiltak som vil kunne få finansiell 
støtte på meir enn 50 %.

2.  Den finansielle støtta til tiltak 16 skal ikkje overstige 
50 % av utgiftene til gjennomføring av verksemd som har rett 
til støtte.

3.  Den finansielle støtta til tiltak 17 skal ikkje overstige  
95 % av utgiftene til gjennomføring av verksemd som har rett 
til støtte.

4.  Lenging av den finansielle støtta til tiltak 16 og 17 til 
organisasjonar som i det føregåande året har vist at dei aktivt 
og effektivt representerer forbrukarinteressene, skal ikkje vere 
underlagd regelen om gradvis minsking.

5.  Den finansielle støtta til tiltak 18 vil i prinsippet vere på 
50 %, og skal under ingen omstende overstige 75 % av dei 
utgiftene til prosjektgjennomføring som kan dekkjast innanfor 
denne ramma. Kommisjonen skal gje klare opplysningar om 
kva felles tiltak som vil kunne få finansiell støtte på meir enn 
50 %.

Artikkel 7

Støttemottakarar

1.  Den finansielle støtta til dei felles tiltaka 9 og 10 kan 
tildelast eit offentleg organ eller ein ideell organisasjon som er 
peikt ut av den medlemsstaten eller den rette styresmakta som 
det gjeld, og som Kommisjonen har godkjent.

2.  Den finansielle støtta til tiltak 16 kan tildelast europeiske 
forbrukarorganisasjonar som:

a) er ikkje-statlege, ideelle, uavhengige av industri, handel 
og næringsliv eller andre motstridande interesser, og som 
har som hovudmål og -verksemd å fremje vernet av helsa, 
tryggleiken og dei økonomiske interessene til forbrukarane 
i Fellesskapet,

b) har fått mandat til å representere interessene til forbrukarane 
på fellesskapsplan av nasjonale forbrukarorganisasjonar i 
minst halvparten av medlemsstatane, og som i samsvar med 
nasjonale reglar eller nasjonal praksis er representative for 
forbrukarane og verksame på regionalt eller nasjonalt plan, 
og

c) har gjeve Kommisjonen ei tilfredsstillande utgreiing om 
medlemstala, vedtektene og finansieringskjeldene sine.

3.  Den finansielle støtta til tiltak 17 kan tildelast europeiske 
forbrukarorganisasjonar som

a) er ikkje-statlege, ideelle, uavhengige av industri, handel 
og næringsliv eller andre motstridande interesser, og 
som har som hovudmål og -verksemd å representere 
forbrukarinteressene i standardiseringsprosessen på 
fellesskapsplan, og som

b) har fått mandat i minst to tredelar av medlemsstatane til å 
representere forbrukarinteressene på fellesskapsplan

– av organ som, i samsvar med nasjonale reglar 
eller nasjonal praksis, representerer nasjonale 
forbrukarorganisasjonar i medlemsstatane, eller

– dersom slike organ ikkje finst, av nasjonale 
forbrukarorganisasjonar i medlemsstatane som, i 
samsvar med nasjonale reglar eller nasjonal praksis, 
representerer forbrukarane og er verksame på nasjonalt 
plan.
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4.  Den finansielle støtta til tiltak 18 kan gjevast til alle 
juridiske personar eller samanslutningar av juridiske personar, 
medrekna relevante uavhengige offentlege organ og regionale 
forbrukarorganisasjonar, som driv verksemda si uavhengig 
av industri og handel, og som er faktisk ansvarlege for 
gjennomføringa av prosjekta.

Artikkel 8

Utelukking

Søkjarar eller tilbodsgjevarar og avtalepartar som har 
gjeve uriktige fråsegner eller har gjort alvorlege brot på dei 
kontraktsmessige pliktene sine, skal i samsvar med artikkel 96 
i finansforordninga ikkje kunne tildelast fleire kontraktar.

Artikkel 9

Deltaking for tredjestatar

Ramma er ope for deltaking for:

a) EFTA-EØS-statane i samsvar med dei vilkåra som er 
fastsette i EØS-avtala,

b) dei assosierte statane i samsvar med dei vilkåra som er 
fastsette i dei høvesvise tosidige avtalene om dei allmenne 
prinsippa for deltakinga deira i fellesskapsprogram.

Artikkel 10

Samanheng og komplementaritet

1.  Kommisjonen skal sikre at dei tiltaka som vert 
gjennomførde innanfor denne ramma, er i samsvar med 
strategien for forbrukarpolitikken.

2.  Kommisjonen skal sikre at det er samanheng og 
komplementaritet mellom dei tiltaka som vert gjennomførde 
innanfor denne ramma, og andre fellesskapsprogram og -
initiativ.

Artikkel 11

Arbeidsprogram

Kommisjonen skal vedta eit årleg arbeidsprogram som 
omfattar:

a) dei tiltaka som skal prioriterast innanfor kvart mål,

b) fordelinga av det årlege budsjettet etter dei typane tiltak 
som er fastsette i artikkel 4,

c) tidsplanen for tilbodsinnbydingar, felles tiltak og 
innbydingar til framlegg,

d) med omsyn til innbydingar til framlegg: utveljings- og 
tildelingskriteria for tiltak 16, 17 og 18, kriteria for 
finansiell støtte på meir enn 50 % til tiltak 18, og den 
rettleiande summen som er tilgjengeleg for kvar av desse 
innbydingane til framlegg, i samsvar med dei relevante 
føresegnene i finansforordninga og samstundes som det 
vert teke omsyn til at det bør fastsetjast enkle administrative 
krav, særleg når det gjeld små støttesummar til særskilte 
prosjekt.

Artikkel 12

Offentleggjering og framgangsmåtar

1.  Kommisjonen skal offentleggjere følgjande i Tidend for 
Den europeiske unionen og på nettstaden til Kommisjonen:

a) innbyding til framlegg til tiltak 16 og 17, og

b) minst annakvart år ei innbyding til framlegg til tiltak 18, 
med ei utgreiing om kva tiltak som skal prioriterast.

2.  På eit tidleg stadium i vurderinga av søknader om 
finansiell støtte skal Kommisjonen informere søkjarane dersom 
dei ikkje har rett til støtte, eller dersom søknaden deira ikkje 
inneheld dei opplysningane som er naudsynte for å kontrollere 
om søknaden stettar utveljingskriteria.

3.  Kommisjonen skal innan tre månader etter fristen for 
innlevering av søknader avgjere om det skal tildelast finansiell 
støtte til tiltak 16, 17 og 18.

4.  Ei liste over mottakarar av finansiell støtte og ei liste 
over tiltak som får støtte innanfor denne ramma, skal saman 
med støttesummen offentleggjerast kvart år på nettstaden til 
Kommisjonen.

Artikkel 13

Overvaking og vurdering

1.  Kommisjonen skal sikre effektiv og jamleg overvaking av 
dei tiltaka som er gjorde innanfor denne ramma, og skal innan 
31. desember 2005 leggje fram for Europaparlamentet og Rådet 
ein rapport om korleis første halvdel av denne ramma er vorten 
gjennomførd. Kommisjonen skal informere Europaparlamentet 
årleg dersom framgangsmåten for avgjerdstaking med omsyn 
til gjennomføring av tiltak 16, 17 og 18 bryt den fristen på tre 
månader som er fastsett i artikkel 12 nr. 3.

2.  Kommisjonen skal, før han gjer framlegg om ei 
eventuell lenging og seinast 31. desember 2007, leggje fram 
for Europaparlamentet og Rådet ein vurderingsrapport om dei 
tiltaka som er gjennomførde innanfor denne ramma.
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Artikkel 14

Gjennomføring av tiltaka

1.  Kommisjonen er ansvarleg for forvaltinga og gjennom-

føringa av denne avgjerda i samsvar med finansforordninga.

2.  Dei tiltaka som er fastsette i artikkel 4 nr. 3 og 4 og i 

artikkel 11, skal vedtakast i samsvar med den framgangsmåten 

som er nemnd i artikkel 15 nr. 2.

Artikkel 15

Utvalsframgangsmåte

1.  Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 

i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 

omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

3.  Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 16

Iverksetjing

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

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Brussel, 8. desember 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX F. FRATTINI

 President Formann
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VEDLEGG

DEI TILTAKA SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 4, OPPFØRDE ETTER MÅL

Mål a):  Eit høgt felles nivå for forbrukarvern

Tiltak 1:  Vitskapleg rådgjeving, risikoanalyse medrekna jamførande vurdering og vurdering av mogleg reduksjon 
av risikoar med omsyn til helsa og tryggleiken til forbrukarane når det gjeld varer som ikkje er 
næringsmiddel, og når det gjeld tenester.

Tiltak 2:  Førebuing av initiativ til fellesskapsregelverk og andre reglar, og fremjing av initiativ til utarbeiding av 
eigne reglar, medrekna m.a.:

2.1. Jamførande analysar av marknader og regelverksordningar.

2.2. Juridisk og teknisk sakkunne for utvikling av retningslinjer med omsyn til tryggleik i samband med 
tenester.

2.3. Teknisk sakkunne med omsyn til utvikling av standardiseringsmandat for produkt og tenester.

2.4. Juridisk og teknisk sakkunne for utvikling av retningslinjer med omsyn til dei økonomiske 
interessene til forbrukarane.

2.5. Arbeidsgrupper med aktørar og sakkunnige.

Tiltak 3:  Overvaking og vurdering av marknadsutvikling som har innverknad på dei økonomiske interessene 
og andre interesser til forbrukarane, medrekna m.a. prisgranskingar, kartlegging og analysar av 
forbrukarklager og endringar i marknadsstrukturane.

Tiltak 4:  Innsamling og utveksling av data og opplysningar som utgjer dokumentasjonsgrunnlaget for utviklinga 
av forbrukarpolitikken og integreringa av forbrukarinteresser innanfor EU-politikken på andre område, 
medrekna m.a. granskingar av haldningane til forbrukarar og føretak, innsamling og analyse av statistiske 
opplysningar og andre relevante opplysningar.

Mål b):  Effektiv handheving av reglane for forbrukarvern

Tiltak 5:  Samordning av tiltak for overvaking og handheving av regelverket, medrekna m.a.:

5.1. Utvikling av IT-verktøy (t.d. databasar, informasjons- og kommunikasjonssystem) for samarbeid 
om handhevinga av regelverket.

5.2. Opplæring, seminar og utveksling av tenestemenn som skal handheve regelverket med sikte på 
felles tiltak.

5.3. Planlegging og utarbeiding av felles tiltak for handhevinga av regelverket.

5.4. Felles forsøkstiltak for handhevinga av regelverket. 

Tiltak 6:  Utvikling av offentleg og lett tilgjengelege databasar som omfattar bruk av og rettspraksis med omsyn til 
dei forbrukarettane som er avleidde frå fellesskapsregelverket for forbrukarvern, medrekna ferdigstilling 
og betring av databasen om urimelege avtalevilkår.

Tiltak 7:  Overvaking og vurdering av tryggleiken med omsyn til varer som ikkje er næringsmiddel, og med omsyn 
til tenester, m.a.:

7.1. Styrking og utviding av verkeområdet til varslingssystemet RAPEX, samstundes som det vert teke 
omsyn til utviklinga innanfor utveksling av informasjon frå marknadsovervaking.

7.2. Tekniske analysar av meldingar om fare.

7.3. Innsamling og vurdering av opplysningar om risikoane ved særskilde forbrukarprodukt og 
-tenester.

7.4. Utvikling av det tryggleiksnettet for forbrukarprodukt som er fastsett i direktiv 2001/95/EF(1).

Tiltak 8:  Overvaking av korleis alternative tvisteløysingsordningar verkar og vurdering av kor verksame dei 
er, særleg med omsyn til kor effektive direktekopla datasystem er i klagesaker og tvistar på tvers av 
landegrensene, i tillegg til teknisk hjelp til vidare utvikling av det europeiske utanrettslege nettet.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (TEF L 11 av 15.1.2002,  
s. 4).
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Tiltak 9:  (Felles tiltak) Finansiell støtte til offentlege eller ideelle organ som er ein del av fellesskapsnett 
som hjelper forbrukarane med informasjon og støtte til å nytte rettane sine og få tilgang til høvelege 
tvisteløysingsordningar (det europeiske nettet for forbrukarsenter og senter for informasjon og hjelp i det 
europeiske utanrettslege nettet, i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i artikkel 7 nr. 1).

Tiltak 10:  (Felles tiltak) Finansiell støtte til særskilte felles overvakings- og handhevingstiltak for å betre 
samarbeidet med omsyn til forvalting og handheving av fellesskapsregelverket om forbrukarvern, 
medrekna direktivet om alminneleg produkttryggleik og andre tiltak i samband med det administrative 
samarbeidet, i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i artikkel 7 nr. 1.

Mål c):  Høveleg deltaking for forbrukarorganisasjonar i utarbeidinga av EU-politikk

Tiltak 11:  Stille særskild juridisk og teknisk sakkunne til rådvelde for forbrukarorganisasjonar for å støtte 
deltakinga og medverknaden deira i samråd om fellesskapsinitiativ med omsyn til regelverkspolitikk 
og andre relevante politikkområde, som t.d. den indre marknaden, tenester av allmenn interesse og det 
tiårige rammeprogrammet om berekraftig produksjon og forbruk, i tillegg til å støtte medverknaden deira 
i marknadsovervakinga.

Tiltak 12:  Representasjon av interessene til dei europeiske forbrukarane i internasjonale forum, medrekna 
internasjonale standardiseringsorgan og internasjonale handelsorganisasjonar.

Tiltak 13:  Opplæring av medlemmer i regionale, nasjonale og europeiske forbrukarorganisasjonar, og andre 
tiltak for å byggje opp kompetanse, medrekna kurs i prosjektutvikling og prosjektgjennomføring, 
internettforum om særskilte prosjekt, arbeidsgrupper og møte for å fremje prosjektpartnarskap.

Tiltak 14:  Tiltak for informasjon om forbrukarrettar i medhald av regleverket for forbrukarvern, og andre 
tiltak for vern av forbrukarane i Fellesskapet, særleg i dei nye medlemsstatane, i samarbeid med 
forbrukarorganisasjonane deira.

Tiltak 15:  Utdanning av forbrukarar, medrekna tiltak som er retta mot unge forbrukarar, og utvikling av direktekopla 
interaktive verktøy til opplæring av forbrukarar med omsyn til rettane deira i den indre marknaden og i 
samband med transaksjonar over landegrensene.

Tiltak 16:  Finansiell støtte til drift av europeiske forbrukarorganisasjonar, i samsvar med dei vilkåra som er fastsette 
i artikkel 7 nr. 2.

Tiltak 17:  Finansiell støtte til drift av europeiske forbrukarorganisasjonar som representerer interessene til 
forbrukarane i utviklinga av standardar for produkt og tenester på fellesskapsplan, i samsvar med dei 
vilkåra som er fastsette i artikkel 7 nr. 3.

Mål a), b) og c):

Tiltak 18:  Finansiell støtte til særskilte prosjekt på fellesskapsplan eller nasjonalt plan til støtte for forbrukarpolitiske 
mål slik det er definert i artikkel 3, i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i artikkel 7 nr. 4, medrekna 
m.a. finansiell støtte til

– særskilte prosjekt som vert gjennomførde av forbrukarorganisasjonar, og som tek sikte på 
å framskunde den faktiske gjennomføringa av den gjeldande fellesskapsretten på området 
forbrukarvern i dei nye medlemsstatane,

– særskilte prosjekt som fremjar utveksling over landegrensene av opplysningar og beste praksis med 
omsyn til integrering av forbrukarrettar i politikk på andre område.

Tiltak 19:  Vurdering av dei tiltaka som vert gjennomførde innanfor denne ramma.

_____________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 788/2004

av 21. april 2004

om endring av rådsforordning (EF) nr. 2236/95, forordning (EF) nr. 1655/2000, forordning (EF) 
nr. 1382/2003 og forordning (EF) nr. 2152/2003 med sikte på tilpassing av referansesummane for 

å ta omsyn til utvidinga av Den europeiske unionen(*)

2007/EØS/9/28

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 71 nr. 1, artikkel 80 nr. 2, artikkel 
156 første leddet og artikkel 175,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet,

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(1), og

ut frå desse synsmåtane:

For å ta omsyn til utvidinga av Den europeiske unionen bør 
referansesummane tilpassast i følgjande forordningar:

– rådsforordning (EF) nr. 2236/95 av 18. september 1995 om 
fastsettelse av generelle regler for tildeling av finansiell 
støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett(2),

– europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1655/2000 
av 17. juli 2000 om det finansielle instrument for miljøet 
(LIFE)(3),

– europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1382/2003 av 
22. juli 2003 om tildeling av finansiell støtte frå Fellesskapet 
for å fremje eit meir miljøvennleg godstransportsystem 
(Marco Polo-programmet)(4) og

– europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2152/2003 
av 17. november 2003 om overvaking av skogar og av 
vekselverknader med miljøet(5) —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I artikkel 18 i forordning (EF) nr. 2236/95 vert det gjort 
følgjande endringar:

1. Overskrifta «Budsjettmidler» vert bytt ut med 
«Finansiering».

2. Første leddet skal lyde:

 «Den finansielle rammen for gjennomføring av denne 
forordning for tidsrommet 2000-2006 skal være 4 874,88 
millioner euro.»

Artikkel 2

I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1655/2000 vert det gjort 
følgjande endringar:

1. Overskrifta «Tredje etappes varighet samt budsjettmidler» 
vert bytt ut med «Tredje etappes varighet samt 
finansiering».

2. Nr. 1 og 2 skal lyde:

 «1. LIFE skal gjennomføres i etapper. Tredje etappe 
innledes 1. januar 2000 og avsluttes 31. desember 2004. 
Den finansielle rammen for gjennomføring av tredje etappe 
for tidsrommet 2000-2004 skal være 649,9 millioner euro.

 2. De budsjettmidler som fordeles til tiltakene fastsatt 
i denne forordning, skal føres opp under de årlige 
bevilgninger i Den europeiske unions alminnelige budsjett. 
De disponible årlige bevilgninger skal godkjennes av 
budsjettmyndigheten innenfor rammene av de finansielle 
overslag.»

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 30.4.2004, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2004 av 4. juni 2004 
om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om 
organiseringen av samarbeidet innen statistikk og EØS-avtalens protokoll 
31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 26.

(1) Europaparlamentsfråsegn av 9. mars 2004 (enno ikkje offentleggjord i TEU) 
og rådsavgjerd av 5. april 2004.

(2) TEF L 228 av 23.9.1995, s. 1. Forordninga endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1655/1999 (TEF L 197 av 29.7.1999, s. 1).

(3) TEF L 192 av 28.7.2000, s. 1.
(4) TEU L 196 av 2.8.2003, s. 1. (5) TEU L 324 av 11.12.2003, s. 1.
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Artikkel 3

I artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1382/2003 vert det gjort 

følgjande endringar:

1. Overskrifta «Budsjett» vert bytt ut med «Finansiering».

2. Første leddet skal lyde:

 «Den finansielle ramma for gjennomføringa av Marco 

Polo-programmet er 100 millionar euro for tidsrommet 

1. januar 2003-31. desember 2006.»

Artikkel 4

Artikkel 13 i forordning (EF) nr. 2152/2003 skal lyde:

«Artikkel 13

1. «Den finansielle ramma for gjennomføringa av ordninga 
for tidsrommet 2003-2006 er 65 millionar euro; av desse kan 9 
millionar euro nyttast til brannførebyggjande tiltak.

2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyres- 
makta i samband med den årlege budsjetthandsaminga og 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.»

Artikkel 5

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

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

Utferda i Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD nr. 786/2004

av 21. april 2004

om endring av avgjerd nr. 1720/1999/EF, nr. 253/2000/EF, nr. 508/2000/EF, nr. 1031/2000/EF,  
nr. 1445/2000/EF, nr. 163/2001/EF, nr. 1411/2001/EF, nr. 50/2002/EF, nr. 466/2002/EF, 
nr. 1145/2002/EF, nr. 1513/2002/EF, nr. 1786/2002/EF, nr. 291/2003/EF og nr. 20/2004/EF med 
sikte på tilpassing av referansesummane for å ta omsyn til utvidinga av Den europeiske 

unionen(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 129, artikkel 137 nr. 2, artikkel 
149, artikkel 150, artikkel 151 nr. 5, artikkel 152, artikkel 153, 
artikkel 156, artikkel 166 nr. 1, artikkel 175 nr. 1 og 
artikkel 285,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet,

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(1), og

ut frå desse synsmåtane:

For å ta omsyn til utvidinga av Den europeiske unionen 
bør referansesummane, eventuelt den samla høgstesummen, 
tilpassast i følgjande europaparlaments- og rådsavgjerder:

– nr. 1720/1999/EF av 12. juli 1999 om vedtaking av 
eit sett tiltak og åtgjerder for å sikre samverknadsevne 
mellom og tilgang til transeuropeiske nett for elektronisk 
datautveksling mellom administrasjonar (IDA)(2),

– nr. 253/2000/EF av 24. januar 2000 om iverksetting 
av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram for 
allmennutdanning «Sokrates»(3),

– nr. 508/2000/EF av 14. februar 2000 om fastsettelse av 
Kultur 2000-programmet(4),

– nr. 1031/2000/EF av 13. april 2000 om fastsettelse av 
Fellesskapets handlingsprogram «Ung i Europa»(5),

– nr. 1445/2000/EF av 22. mai 2000 om bruk av arealgransking 
og fjernmåling i landbruksstatistikken i tidsrommet 1999–
2003(6),

– nr. 163/2001/EF av 19. januar 2001 om iverksetting av 
et opplæringsprogram for yrkesutøvere i den europeiske 
audiovisuelle programindustri (MEDIA-opplæring) (2001–
2005)(7),

– nr. 1411/2001/EF av 27. juni 2001 om ei fellesskapsramme 
for samarbeid for å fremje berekraftig byutvikling(8),

– nr. 50/2002/EF av 7. desember 2001 om iverksetting av 
Fellesskapets handlingsprogram for å fremme samarbeid 
mellom medlemsstatene om bekjempelse av sosial 
utstøting(9),

– nr. 466/2002/EF av 1. mars 2002 om fastsetjing av eit 
fellesskapshandlingsprogram for å fremje ikkje-statlege 
organisasjonar som i hovudsak driv verksemd på 
miljøvernområdet(10),

– nr. 1145/2002/EF av 10. juni 2002 om fellesskapstiltak for 
å stimulere sysselsetjinga(11),

2007/EØS/9/29

(5) TEF L 117 av 18.5.2000, s. 1.
(6) TEF L 163 av 4.7.2000, s. 1. Avgjerda endra ved vedtak nr. 2066/2003/EF 

(TEU L 309 av 26.11.2003, s. 9).
(7) TEF L 26 av 27.1.2001, s. 1.
(8) TEF L 191 av 13.7.2001, s. 1.
(9) TEF L 10 av 12.1.2002, s. 1. Avgjerda endra ved tilmeldingsakta av 2003.
(10) TEF L 75 av 16.3.2002, s. 1.
(11) TEF L 170 av 29.6.2002, s. 1.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 30.4.2004, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2004 av 4. juni 2004 
om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om 
organiseringen av samarbeidet innen statistikk og EØS-avtalens protokoll 
31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 26.

(2) TEF L 203 av 3.8.1999, s. 9. Avgjerda endra ved avgjerd nr. 2045/2002/EF 
(TEF L 316 av 20.11.2002, s. 1).

(3) TEF L 28 av 3.2.2000, s. 1. Avgjerda endra ved avgjerd nr. 451/2003/EF 
(TEU L 69 av 13.3.2003, s. 6).

(4) TEF L 63 av 10.3.2000, s. 1. Avgjerda endra ved avgjerd nr. 626/2004/EF 
(TEU L 99 av 3.4.2004, s. 3).
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– nr. 1513/2002/EF av 27. juni 2002 om Det europeiske 
fellesskaps sjette rammeprogram for forskning, teknologisk 
utvikling og demonstrasjon som bidrag til opprettelsen 
av det europeiske forskningsområde og til nyskaping 
(2002-2006)(1); den tilpassa summen må gjelde for 
gjennomføringa av all verksemd som er fastsett innanfor 
rammeprogrammet, i samsvar med artikkel 166 nr. 3 i 
traktaten,

– nr. 1786/2002/EF av 23. september 2002 om vedtaking 
av eit fellesskapshandlingsprogram på området folkehelse 
(2003–2008)(2),

– nr. 291/2003/EF av 6. februar 2003 om skiping av Det 
europeiske året for utdanning gjennom idrett 2004(3),

– nr. 20/2004/EF av 8. desember 2003 om ei generell 
ramme for finansiering av fellesskapstiltak til støtte for 
forbrukarpolitikken i tidsrommet 2004–2007(4) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I avgjerd nr. 1720/1999/EF skal artikkel 15 lyde:

«Artikkel 15

Finansiering

1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av det 
fellesskapstiltaket som er fastlagt i denne avgjerda, er 34,9 
millionar euro for tidsrommet 2002–2004.

2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.»

Artikkel 2

I artikkel 10 i avgjerd nr. 253/2000/EF skal nr. 1 lyde:

«1. Den finansielle rammen for gjennomføring av 
programmet for tidsrommet nevnt i artikkel 1 skal være 
2 060 millioner euro.»

Artikkel 3

I artikkel 3 i avgjerd nr. 508/2000/EF vert det gjort følgjande 
endringar:

1. Overskrifta «Budsjett» vert bytt ut med 
«Finansiering».

2. Første leddet skal lyde:

«Den finansielle rammen for gjennomføring av Kultur 
2000-programmet for tidsrommet nevnt i artikkel 1 skal 
være 170,7 millioner euro.»

Artikkel 4

I artikkel 9 i avgjerd nr. 1031/2000/EF skal nr. 1 lyde:

«1. Den finansielle rammen for gjennomføring av 
programmet for tidsrommet nevnt i artikkel 1 skal være 
605 millioner euro.»

Artikkel 5

I artikkel 3 i avgjerd nr. 1445/2000/EF skal første leddet lyde:

«Den finansielle ramma for gjennomføringa av dette 
programmet er 14,75 millionar euro for tidsrommet 2004–
2007. 11 millionar euro skal dekkje tidsrommet fram til 
31. desember 2006. For tidsrommet etter 1. januar 2007 
skal den framlagde summen reknast som stadfesta dersom 
han for den aktuelle fasen stemmer overeins med dei 
finansielle overslaga som gjeld for det tidsrommet som tek 
til 1. januar 2007.»

Artikkel 6

I artikkel 4 i avgjerd nr. 163/2001/EF skal nr. 5 lyde:

«5. Den finansielle rammen for gjennomføring av 
programmet for tidsrommet nevnt i artikkel 1 skal være 52 
millioner euro.»

Artikkel 7

I artikkel 6 nr. 1 i avgjerd nr. 1411/2001/EF skal første leddet 
lyde:

«1. Denne samarbeidsramma tek til å gjelde 1. januar 
2001 og går ut 31. desember 2004. Den finansielle 
ramma for gjennomføringa av denne samarbeidsramma er 
14,8 millionar euro for tidsrommet 2001–2004.»

(1) TEF L 232 av 29.8.2002, s. 1.
(2) TEF L 271 av 9.10.2002, s. 1.
(3) TEU L 43 av 18.2.2003, s. 1.
(4) TEU L 5 av 9.1.2004, s. 1.
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Artikkel 8

I artikkel 6 i avgjerd nr. 50/2002/EF skal nr. 1 lyde:

«1. Den finansielle rammen for gjennomføring av 
programmet for tidsrommet nevnt i artikkel 1 skal være 
85,04 millioner euro, herunder tekniske og administrative 
kostnader.»

Artikkel 9

I artikkel 7 i avgjerd nr. 466/2002/EF skal nr. 2 lyde:

«2. «Den finansielle ramma for gjennomføringa av 
dette programmet er 34,3 millionar euro for tidsrommet 
2002–2006.»

Artikkel 10

I artikkel 12 i avgjerd nr. 1145/2002/EF skal nr. 1 lyde:

«1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av den 
fellesskapsverksemda som er nemnd i denne avgjerda, 
er 62,3 millionar euro for tidsrommet 1. januar 2002–
31. desember 2006.»

Artikkel 11

I avgjerd nr. 1513/2002/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 2 skal nr. 1 lyde:

«1. Det samlede høyeste beløp for Fellesskapets 
økonomiske deltaking i hele det sjette rammeprogram skal 
være 17 883 millioner euro. Tiltakenes respektive andeler 
er fastsatt i vedlegg II.»

2. Vedlegg II vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne 
avgjerda.

Artikkel 12

I artikkel 7 nr. 1 i avgjerd nr. 1786/2002/EF skal første leddet 
lyde:

«1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av 
programmet er 353,77 millionar euro for det tidsrommet 
som er nemnt i artikkel 1. 227,51 millionar euro skal 
dekkje tidsrommet fram til 31. desember 2006. 

For tidsrommet etter 1. januar 2007 skal den framlagde 
summen reknast som stadfesta dersom han for den aktuelle 
fasen stemmer overeins med dei finansielle overslaga som 
gjeld for det tidsrommet som tek til 1. januar 2007.»

Artikkel 13

I artikkel 10 i avgjerd nr. 291/2003/EF vert det gjort følgjande 
endringar:

1. Overskrifta «Budsjett» vert bytt ut med «Finansiering».

2. Første leddet skal lyde:

«1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av denne 
avgjerda er 12,1 millionar euro.»

Artikkel 14

I artikkel 5 i avgjerd nr. 20/2004/EF skal nr. 1 og 2 lyde:

«1.  Den finansielle ramma for gjennomføringa av denne 
avgjerda for tidsrommet 1. januar 2004-31. desember 2007 
er 81,8 millionar euro, der 60,6 millionar euro skal dekkje 
tidsrommet fram til 31. desember 2006.

2.  For tidsrommet etter 31. desember 2006 skal den 
framlagde summen reknast som stadfesta dersom han 
stemmer overeins med dei finansielle overslaga som gjeld 
for det tidsrommet som tek til 1. januar 2007.»

Artikkel 15

Denne avgjerda tek til å gjelde den dagen ho vert kunngjord i 
Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

SAMLET HØYESTE BELØP, RESPEKTIVE ANDELER OG VEILEDENDE FORDELING

Det samlede høyeste beløp og de respektive veiledende andeler for hvert av de planlagte tiltakene som omhandles i 
traktatens artikkel 164, er:

(millioner euro)

Første tiltak(1): 15 174

Andre tiltak(2): 658

Tredje tiltak(3): 319

Fjerde tiltak(4): 1 732

Samlet høyeste beløp: 17 883

(1) Omfatter tiltak i forbindelse med overskriften «Samling og integrering av Fellesskapets forskning», unntatt internasjonale sam-
arbeidstiltak; tiltak som gjelder forskningsinfrastruktur og temaet «Vitenskap og samfunn», iverksatt i forbindelse med overskriften 
«Strukturering av det europeiske forskningsområde» og tiltak iverksatt i forbindelse med overskriften «Styrking av grunnlaget for 
det europeiske forskningsområde».

(2) Omfatter internasjonale samarbeidstiltak iverksatt i forbindelse med overskriften «Samling og integrering av Fellesskapets  
forskning» innenfor de utvalgte temaområdene og i forbindelse med overskriften «Særlig virksomhet som omfatter et bredere 
forskningsområde».

(3) Omfatter særlige tiltak under temaet «Forskning og nyskaping» iverksatt i forbindelse med overskriften «Strukturering av det 
europeiske forskningsområde» i tillegg til nyskapingstiltak iverksatt i forbindelse med overskriften «Samling og integrering av  
Fellesskapets forskning».

(4) Omfatter tiltak som gjelder menneskelige ressurser og støtte til mobilitet iverksatt i forbindelse med overskriften «Strukturering av 
det europeiske forskningsområde».
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Tiltakene vil bli iverksatt i forbindelse med følgende overskrifter (veiledende fordeling av midler):
(millioner euro)

1.  Samling og integrering av Fellesskapets forskning 14 682

 Utvalgte temaområder(1) 12 438

Biovitenskap, genomikk og bioteknologi for helse(2) 2 514

— Avansert genomikk og dens anvendelser på helse 1 209

— Bekjempelse av de viktigste sykdommene 1 305

Informasjonssamfunnets teknologier(3) 3 984

Nanoteknologi og nanovitenskap, kunnskapsbasert 
flerbruksmateriale og nye produksjonsprosesser og nytt 
produksjonsutstyr

1 429

Luft- og romfart 1 182

Næringsmiddelkvalitet og –trygghet    753

Bærekraftig utvikling, globale endringer og økosystemer 2 329

— 
Bærekraftige energisystemer

   890

— 
Bærekraftig overflatetransport

670

— Globale endringer og økosystemer 769

Borgere og styringsformer i et kunnskapssamfunn    247

Særlig virksomhet som omfatter et bredere forskningsområde 1 409

Støtte til politikk og forventede vitenskapelige og teknologiske 
behov

    590

Gjennomgående forskning som omfatter SMB-er     473

Særlige tiltak til støtte for internasjonalt samarbeid(4)     346

Virksomhet unntatt kjernefysisk virksomhet ved Det felles 
forskningssenter

   835

2. Strukturering av det europeiske forskningsområde 2 854

Forskning og nyskaping     319

Menneskelige ressurser  1 732

Forskningsinfrastruktur(5)     715

Vitenskap og samfunn       88

3. Styrking av grunnlaget for det europeiske forskningsområde  347

Støtte til samordning av tiltak     292

Støtte til sammenhengende utvikling av politikk       55 

I alt 17 883

(1) Hvorav minst 15 % til SMB-er.
(2) Herunder opptil 475 millioner euro til kreftforskning.
(3) Herunder opptil 110 millioner euro til videreutvikling av Géant og GRID.
(4) Beløpet på 346 millioner euro skal brukes til finansiering av særlige tiltak til støtte for internasjonalt samarbeid som omfatter 

utviklingslandene, Middelhavsstatene (herunder det vestlige Balkan samt Russland og de nye uavhengige statene). Ytterligere 
312 millioner euro er øremerket for finansiering av tredjestaters deltaking i organisasjoner omhandlet under «Utvalgte 
temaområder» og «Særlig virksomhet som omfatter et bredere forskningsområde», slik at det samlede beløp avsatt til 
internasjonalt samarbeid kommer opp i 658 millioner euro. Ytterligere midler gjøres tilgjengelige under nr. 2.2 «Menneskelige 
ressurser og mobilitet» for å finansiere opplæring av forskere fra tredjestater i Europa.

(5) Herunder opptil 218 millioner euro til videreutvikling av Géant og GRID.»



Nr. 9/512 22.2.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 787/2004

av 21. april 2004

om endring av rådsvedtak 96/411/EF og vedtak nr. 276/1999/EF, nr. 1719/1999/EF, nr. 2850/2000/EF, 
nr. 507/2001/EF, nr. 2235/2002/EF, nr. 2367/2002/EF, nr. 253/2003/EF, nr. 1230/2003/EF og 
nr. 2256/2003/EF med sikte på tilpassing av referansesummane for å ta omsyn til utvidinga av 

Den europeiske unionen(*)

2007/EØS/9/30

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 95, artikkel 153 nr. 2, artikkel 156 
nr. 1, artikkel 157 nr. 3, artikkel 175 nr. 1 og artikkel 285,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet,

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(1), og

ut frå desse synsmåtane:

For å ta omsyn til utvidinga av Den europeiske unionen bør 
referansesummane tilpassast i rådsvedtak 96/411/EF av 25. juni 
1996 om forbedring av Fellesskapets landbruksstatistikk(2) og 
i følgjande europaparlaments- og rådsvedtak:

– nr. 276/1999/EF av 25. januar 1999 om vedtaking av ein 
fleirårig fellesskapshandlingsplan for å fremje sikrare 
bruk av Internett ved å kjempe mot ulovleg og skadeleg 
innhald på verdsomfattande nett(3),

– nr. 1719/1999/EF av 12. juli 1999 om eit sett 
retningslinjer, medrekna fastlegging av prosjekt av felles 
interesse, på området transeuropeiske nett for elektronisk 
datautveksling mellom forvaltingar (IDA)(4),

– nr. 2850/2000/EF av 20. desember 2000 om fastsettelse 
av en fellesskapsramme for samarbeid om utilsiktet eller 
tilsiktet havforurensning(5),

– nr. 507/2001 av 12. mars 2001 om ei rekkje tiltak 
som gjeld det transeuropeiske nettet for innsamling, 
utarbeiding og spreiing av statistikk over varehandelen 
innanfor Fellesskapet og mellom Fellesskapet og 
tredjestatar (Edicom)(6),

– nr. 2235/2002/EF av 3. desember 2002 om vedtaking 
av eit fellesskapsprogram for å betre verkemåten til 
skatteordningane i den indre marknaden (Fiscalis-
programmet 2003-2007)(7),

– nr. 2367/2002/EF av 16. desember 2002 om Fellesskapets 
statistikkprogram 2003-2007(8),

– nr. 253/2003/EF av 6. februar 2003 om vedtaking av eit 
handlingsprogram for tollspørsmål i Fellesskapet (Toll 
2007)(9),

– nr. 1230/2003/EF av 26. juni 2003 om vedtaking av eit 
fleirårig handlingsprogram på energiområdet: «Intelligent 
energi for Europa» (2003-2006)(10),

– nr. 2256/2003/EF av 17. november 2003 om vedtaking 
av eit fleirårig program (2003-2005) for overvaking 
av handlingsplanen e-Europa 2005, spreiing av god 
praksis og betring av nett- og informasjonstryggleiken 
(MODINIS)(11) —(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 30.4.2004, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2004 av 4. juni 2004 
om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om 
organiseringen av samarbeidet innen statistikk og EØS-avtalens protokoll 
31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 26.

(1) Europaparlamentsfråsegn av 9. mars 2004 (enno ikkje offentleggjord i TEU) 
og rådsavgjerd av 5. april 2004.

(2) TEF L 162 av 1.7.1996, s. 14. Vedtaket sist endra ved europaparlaments- og 
rådsvedtak nr. 1919/2002/EF (TEF L 293 av 29.10.2002, s. 5).

(3) TEF L 33 av 6.2.1999, s. 1. Vedtaket sist endra ved forordning (EF)  
nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(4) TEF L 203 av 3.8.1999, s. 1. Vedtaket sist endra ved vedtak nr. 2046/2002/
EF (TEF L 316 av 20.11.2002, s. 4).

(5) TEF L 332 av 28.12.2000, s. 1.
(6) TEF L 76 av 16.3.2001, s. 1.
(7) TEF L 341 av 17.12.2002, s. 1.
(8) TEF L 358 av 31.12.2002, s. 1.
(9) TEU L 36 av 12.2.2003, s. 1.
(10) TEU L 176 av 15.7.2003, s. 29.
(11) TEU L 336 av 23.12.2003, s. 1.
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I artikkel 6 nr. 4 i vedtak nr. 96/411/EF skal første leddet 
lyde:

«4. Den finansielle rammen for gjennomføring av programmet 
for tidsrommet 2003-2007 skal være 11,65 millioner euro. 8,65 
millioner euro skal være for perioden 2003-2006.

For tidsrommet etter 1. januar 2007 skal det foreslåtte beløp 
anses som bekreftet dersom det for den aktuelle fasen er 
i samsvar med de finansielle overslag som gjelder for det 
tidsrom som begynner 1. januar 2007.»

Artikkel 2

I artikkel 1 nr. 3 i vedtak nr. 276/1999/EF skal første leddet 
lyde:

«3. Den finansielle ramma for gjennomføringa av denne 
handlingsplanen er 39,1 millionar euro for tidsrommet 1. januar 
1999-31. desember 2004.»

Artikkel 3

I artikkel 12 i vedtak nr. 1719/1999/EF vert det gjort følgjande 
endringar:

1. Overskrifta «Finansiell referansesum» vert bytt ut med 
«Finansiering».

2. Nr. 1 skal lyde:

«1.  Den finansielle referansesummen for gjennomføringa 
av fellesskapstiltaka i medhald av dette vedtaket for 
tidsrommet 2002-2004 skal vere 40,6 millionar euro.»

Artikkel 4

I artikkel 2 i vedtak nr. 2850/2000/EF skal bokstav c) lyde:

«c) Den finansielle rammen for gjennomføring av dette vedtak 
for tidsrommet 2000-2006 skal være 12,6 millioner euro.

 De budsjettmidler som fordeles til tiltakene fastsatt i dette 
vedtak, skal føres opp under de årlige bevilgninger i Den 
europeiske unions alminnelige budsjett. De disponible 
årlige bevilgninger skal godkjennes av budsjettmyndigheten 
innenfor rammen av de finansielle overslag.»

Artikkel 5

I vedtak nr. 507/2001/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 6 skal første leddet lyde:

 «Den finansielle ramma for gjennomføringa av det 
fellesskapstiltaket som er nemnt i dette vedtaket, er 
53,6 millionar euro for tidsrommet 2001–2005. I vedlegg II 
er det ført opp ei rettleiande fordeling av utgiftene mellom 
dei tiltakskategoriane som er nemnde i artikkel 2.»

2. Vedlegg II vert bytt ut med teksta i vedlegg I til dette 
vedtaket.»

Artikkel 6

I vedtak nr. 2235/2002/EF skal artikkel 10 lyde:

«Artikkel 10

Finansiering

Den finansielle ramma for gjennomføringa av programmet er 
67,25 millionar euro for tidsrommet 1. januar 2003-31. desember 
2007. 51,9 millionar euro skal dekkje tidsrommet fram til 
31. desember 2006. 

For tidsrommet etter 1. januar 2007 skal den framlagde 
summen reknast som stadfesta dersom han for den aktuelle 
fasen stemmer overeins med dei finansielle overslaga som 
gjeld for det tidsrommet som tek til 1. januar 2007.»

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.»

Artikkel 7

I artikkel 3 i vedtak nr. 2367/2002/EF skal første og andre 
leddet lyde:

«Den finansielle rammen for gjennomføringen av dette program 
for tidsrommet 2003-2007 fastsettes til 220,6 millioner euro. 
170,83 millioner euro skal være for tidsrommet fram til 
31. desember 2006.
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For tidsrommet etter 1. januar 2007 skal det foreslåtte beløp 
anses som bekreftet dersom det for den aktuelle fasen er 
i samsvar med de finansielle overslag som gjelder for det 
tidsrom som begynnner 1. januar 2007.»

Artikkel 8

I vedtak nr. 253/2003/EF skal artikkel 14 lyde:

«Artikkel 14

Finansiering

1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av dette 
programmet er 165,55 millionar euro for tidsrommet 1. januar 
2003-31. desember 2007. 128,79 millionar euro skal dekkje 
tidsrommet fram til 31. desember 2006. 

2. For tidsrommet etter 1. januar 2007 skal den framlagde 
summen reknast som stadfesta dersom han for den aktuelle 
fasen stemmer overeins med dei finansielle overslaga som 
gjeld for det tidsrommet som tek til 1. januar 2007.

3. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.»

Artikkel 9

I vedtak nr. 1230/2003/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 6 nr. 1 skal første leddet lyde:

«1. Den finansielle referansesummen for gjennomføringa 
av dette programmet er 250 millionar euro for tidsrommet 
2003-2006.»

2. Vedlegget vert bytt ut med teksta i vedlegg II til dette 
vedtaket.

Artikkel 10

I artikkel 4 i vedtak nr. 2256/2003/EF vert første og andre 
leddet bytt ut med følgjande ledd:

«Programmet skal gjelde i tidsrommet 1. januar 2003–
31. desember 2005. Den finansielle ramma for gjennomføringa 
av dette programmet er 22,44 millionar euro.»

Artikkel 11

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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VEDLEGG I

«VEDLEGG II

RETTLEIANDE UTGIFTSFORDELING ETTER KATEGORI AV EDICOM-TILTAK FOR ÅRA 2001-2005, 
I SAMSVAR MED ARTIKKEL 2

Utgiftsfordeling 2001–2005 I alt

Eit informasjonsnett med betre kvalitet, som er mindre kostbart og snøggare tilgjengeleg, i 
samsvar med krava innanfor politikkområda i Fellesskapet

22 %

Eit føremålstenleg informasjonsnett som er tilpassa utviklinga av krava til brukarane innanfor 
ramma av Den økonomiske og monetære unionen og det internasjonale økonomiske miljøet

14 %

Eit informasjonsnett som er betre integrert i det allmenne statistikkmiljøet og tilpassa 
utviklinga på forvaltingsområdet

25 %

Eit nett som betrar statistikktenesta overfor forvaltingar, brukarar og opplysningsgjevarar 12 %

Eit nett som byggjer på verktøy for innsamling av opplysningar i lys av den nyaste teknologiske 
utviklinga, med sikte på å betre dei funksjonane som er tilgjengelege for opplysningsgjevarar

9 %

Eit integrert og samverkande nett 11 %

Teknisk og administrativ hjelp; støttetiltak 7 %

I alt (i millionar euro) 53,6»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG

RETTLEIANDE FORDELING AV DEN SUMMEN SOM VERT REKNA SOM NAUDSYNT(1)

(i millionar euro)

Tiltaksområde 2003-2006

1.  Betre energieffektivitet og fornuftig energibruk 88,9

2.  Nye og fornybare energikjelder og produksjon av fleire ulike typar energi 101,9

3.  Energimessige sider ved transportverksemd 41,6

4.  Fremjing av fornybare energikjelder og energieffektivitet på internasjonalt plan, særleg i 
utviklingsland

17,6

I alt 250(2)

(1) Denne fordelinga er rettleiande. Fordelinga av budsjettet mellom tiltaksområde skal vere fleksibel, slik at endringar kan handterast 
på ein meir effektiv måte alt etter kva som trengst innanfor sektoren.

(2) Budsjettet til eit forvaltingsorgan kan fastsetjast av budsjettstyresmakta som ein prosentdel av dei samla løyvingane til 
programmet.»
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 3.  Parlamentarikerkomiteen for EØS

 4.  Den rådgivende komité for EØS

 II  EFTA-ORGANER

 1.  EFTA-statenes faste komité

 2.  EFTAs overvåkningsorgan

 3.  EFTA-domstolen

 III  EF-ORGANER

 1.  Rådet

 2.  Kommisjonen

 3.  Domstolen


