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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 277/2004

av 17. februar 2004

om godkjenning uten tidsbegrensning av et tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2007/EØS/31/01

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved kom-
misjonsforordning (EF) nr. 1756/2002(2), særlig artikkel 3 og 
artikkel 9d nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) Kravene for å få fellesskapsgodkjenning for et tilsetnings-
stoff i fôrvarer er fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524.

3) Det er allerede gitt godkjenning uten tidsbegrensning for 
bruk av enzymet 3-fytase framstilt av Aspergillus niger 
(CBS 114.94) for dyregruppene smågris, oppfôringssvin, 
purker, oppfôringskyllinger og verpehøns ved kommi-
sjonsforordning (EF) nr. 1353/2000(3).

4) Det ble gitt midlertidig godkjenning av dette tilsetnings-
stoffet for oppfôringskalkuner ved kommisjonsforord-
ning (EF) nr. 2316/98(4).

5) Produsenten framla i juni 2003 nye opplysninger til støtte 
for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av 
dette tilsetningsstoffet for oppfôringskalkuner.

6) Vurderingen av denne søknaden om godkjenning av bruk 
av dette tilsetningsstoffet for oppfôringskalkuner viser at 
vilkårene fastsatt i direktiv 70/524/EØF for godkjenning 
uten tidsbegrensning er oppfylt.

7) Bruk av dette tilsetningsstoffet for kalkuner bør derfor 
godkjennes uten tidsbegrensning.

8) Vurderingen av søknaden viser at det bør kreves visse 
tiltak for å verne arbeidstakerne mot eksponering for 
tilsetningsstoffet omhandlet i vedlegget. Slikt vern bør 
være sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF 
av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(5), 
endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1882/2003(6).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført i 
vedlegget, godkjennes for bruk som tilsetningsstoff i fôrvarer 
på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av 18.2.2004, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 265 av 3.10.2002, s. 1.
(3) EFT L 155 av 28.6.2000, s. 15.
(4) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 4.

(5) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(6) EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 17. februar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 278/2004

av 17. februar 2004

om midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved kom-
misjonsforordning (EF) nr. 1756/2002(2), særlig artikkel 3 og 
artikkel 9e nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

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

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

3) Bruk av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanase fram-
stilt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og 
subtilisin framstilt av Bacillus subtilis (ATCC 2107), 
som er oppført i vedlegget, ble første gang midlertidig 
godkjent for oppfôringskyllinger og for kalkuner ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/1999(3).

4) Produsenten har framlagt nye opplysninger til støtte for 
en søknad om å utvide godkjenningen av dette tilset-
ningsstoffet til å omfatte verpehøns.

5) Vurderingen av søknaden om godkjenning av den nye 
bruken av dette tilsetningsstoffet viser at vilkårene fast-
satt i direktiv 70/524/EØF for midlertidig godkjenning er 
oppfylt.

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer og produkter 
eller stoffer som brukes i fôr) har avgitt en positiv utta-
lelse om sikkerheten ved bruk av dette tilsetningsstoffet 
for verpehøns, på de vilkår som er fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

7) Det bør derfor gis midlertidig godkjenning for bruk av 
dette tilsetningsstoffet for verpehøns for et tidsrom på fire 
år.

8) Vurderingen av søknaden viser at det bør kreves visse 
tiltak for å verne arbeidstakerne mot eksponering for 
tilsetningsstoffet omhandlet i vedlegget. Slikt vern bør 
være sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF 
av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(4), 
endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1882/2003(5).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført i 
vedlegget, godkjennes midlertidig for bruk som tilsetningsstoff 
i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

2007/EØS/31/02

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av 18.2.2004, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 

21.4.2005, s. 1.
(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 265 av 3.10.2002, s. 1.
(3) EFT L 194 av 27.7.1999, s. 17.

(4) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(5) EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 31/4 28.6.2007

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

Utferdiget i Brussel, 17. februar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 1. mars 2004

om opprettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å markedsføre som eller bruke i fôr(*)

[meddelt under nummer K(2004) 583]

(2004/217/EF)

2007/EØS/31/03

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 96/25/EF av 29. april 1996 
om markedsføring av fôrmidler, om endring av direktiv 
70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF og om 
oppheving av direktiv 77/101/EØF(1), særlig artikkel 11 bok-
stav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsvedtak 91/516/EØF(2) ble det i samsvar med 
rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979 om markeds-
føring av fôrblandinger(3) opprettet en liste over stoffer 
som det er forbudt å bruke i fôrblandinger. Forbudet som 
ble fastsatt ved nevnte vedtak, omfatter ikke markeds-
føring av disse stoffene som fôrvarer eller direkte bruk 
av dem som fôrmidler. Denne listen er blitt endret flere 
ganger.

2) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/16/EF(4) ble 
det fastsatt at det på grunnlag av direktiv 96/25/EF som 
erstatning for vedtak 91/516/EØF skulle opprettes en 
liste over stoffer som det er forbudt å markedsføre eller 
bruke som fôrmidler, for at forbudene skulle få generell 
anvendelse og dermed gjelde både bruk av fôrmidlene 
som sådanne og bruk av dem i fôrblandinger.

3) Det er derfor opprettet en slik liste som skal erstatte listen 
som ble opprettet ved vedtak 91/516/EØF, for å sikre at 
fôrmidler oppfyller sikkerhetskravene fastsatt i artikkel 3 
i direktiv 96/25/EF.

4) Visse begrensninger eller forbud er allerede fastsatt i  
Fellesskapets regelverk, særlig 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(5) og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 
av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske 
biprodukter som ikke er beregnet på konsum(6). Derfor 
bør ikke disse begrensningene eller forbudene gjentas i 
listen over stoffer som det er forbudt å markedsføre eller 
bruke som fôr.

5) Av hensyn til klarheten i Fellesskapets regelverk bør  
vedtak 91/516/EØF oppheves og erstattes med dette 
vedtak.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Dette vedtak får anvendelse uten at europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 999/2001 og (EF) nr. 1774/2002 berøres.

Artikkel 2

Det er forbudt å markedsføre eller bruke stoffene oppført i 
listen i vedlegget som fôr.

Artikkel 3

Vedtak 91/516/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtak skal forstås som henvis-
ninger til dette vedtak.

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 25. mars 2004.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 5.3.2004, s. 31, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 1.

(1) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35. Direktivet sist endret ved forordning (EF)  
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) EFT L 281 av 9.10.1991, s. 23. Vedtaket sist endret ved vedtak 2000/285/EF 
(EFT L 94 av 14.4.2000, s. 43).

(3) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30. Direktivet sist endret ved forordning (EF)  
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(4) EFT L 105 av 3.5.2000, s. 36.

(5) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 2245/2003 (EUT L 333 av 20.12.2003, s. 28).

(6) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 808/2003 (EUT L 117 av 13.5.2003, s. 1).
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Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Liste over stoffer som det er forbudt å markedsføre eller bruke som fôr

Det er forbudt å markedsføre eller bruke følgende stoffer som fôr:

1. Avføring, urin og atskilt innhold fra fordøyelseskanalen etter tømming eller fjerning av fordøyelseskanalen, uansett 
behandlingsmåte eller utblanding.

2. Huder som er behandlet med garvestoffer, og avfall fra slike huder.

3. Frø eller annet planteformeringsmateriale som etter innhøsting har gjennomgått særskilt behandling med 
plantefarmasøytiske produkter for sitt tiltenkte bruksformål (formering), samt eventuelle biprodukter av dette.

4. Tre, herunder sagflis eller andre materialer fra tre, som er behandlet med treimpregneringsmidler som definert i 
vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(1).

5. Alt avfall fra de forskjellige fasene i rensingen av avløpsvann fra byområder og spillvann fra husholdninger og 
industri som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 91/271/EØF(2), uten hensyn til eventuell senere behandling av dette 
avfallet, og uten hensyn til avløps- eller spillvannets opprinnelse(3).

6. Fast avfall fra byområder(4), f.eks. husholdningsavfall.

7. Emballasje eller deler av emballasje fra bruk av produkter fra den landbruksbaserte næringsmiddelindustri.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, 
s. 1).

(2) Rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40).
(3) Termene «avløpsvann» og «spillvann» omfatter ikke «prosessvann», dvs. vann fra uavhengige ledninger i næringsmiddel- eller 

fôrvareindustrien. Når slike ledninger forsynes med vann, kan ikke vannet brukes i fôr med mindre det holder tilstrekkelig hygienisk 
kvalitet og er rent, som fastsatt i artikkel 4 i rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet. Når det gjelder 
fiskerinæringen, kan ledningene også forsynes med rent sjøvann som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 91/493/EØF av 22. juli 
1991 om fastsettelse av helsekrav ved produksjon og omsetning av fiskeriprodukter. Prosessvann kan brukes i fôr bare dersom det 
inneholder fôr- eller næringsmiddelmateriale og er teknisk fritt for rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler eller andre stoffer som 
ikke er tillatt etter fôrvarelovgivningen.

(4) Termen «fast avfall fra byområder» omfatter ikke «kjøkken- og matavfall» som definert i forordning (EF) nr. 1774/2002.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 490/2004

av 16. mars 2004

om midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer  
(Saccharomyces cerevisiae)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved forord-
ning (EF) nr. 1756/2002(2), særlig artikkel 3 og artikkel 9e 
nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) For tilsetningsstoffer oppført i del II av vedlegg C til 
direktiv 70/524/EØF, som omfatter mikroorganismer, kan 
det gis midlertidig godkjenning for ny bruk av et alle-
rede godkjent tilsetningsstoff dersom vilkårene fastsatt i 
nevnte direktiv er oppfylt, og dersom det på bakgrunn av 
de resultater som foreligger, er grunn til å anta at stoffet 
har en av virkningene som er nevnt i artikkel 2 bokstav a) 
i nevnte direktiv når det brukes i fôrvarer. En slik mid-
lertidig godkjenning kan gis for et tidsrom på høyst fire 
år for tilsetningsstoffene oppført i del II av vedlegg C til 
nevnte direktiv.

3) Bruk av mikroorganismepreparatet av Saccharomyces 
cerevisiae (CBS 493.94) ble første gang midlertidig 
godkjent for kalver ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1436/1998(3), for oppfôringsstorfe ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 866/1999(4) og for melkekyr ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 937/2001(5). Disse god-
kjenningene ble sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2200/2001(6).

4) Det er blitt framlagt nye opplysninger til støtte for en søk-
nad om å utvide godkjenningen av dette tilsetningsstoffet 
til å omfatte hester.

5) Vurderingen av søknaden om godkjenning av den nye 
bruken av dette tilsetningsstoffet viser at vilkårene fast-
satt i direktiv 70/524/EØF for midlertidig godkjenning er 
oppfylt.

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer og produkter 
eller stoffer som brukes i fôr) avgav 13. november 2003 
en positiv uttalelse om sikkerheten ved bruk av dette til-
setningsstoffet for dyregruppen hester, på de vilkår som 
er fastsatt i vedlegget til denne forordning.

7) Det bør derfor gis midlertidig godkjenning for bruk av 
dette tilsetningsstoffet for hester for et tidsrom på fire år.

8) Vurderingen av søknaden viser at det bør kreves visse 
tiltak for å verne arbeidstakerne mot eksponering for 
tilsetningsstoffet omhandlet i vedlegget. Slikt vern bør 
være sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF 
av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(7), 
endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1882/2003(8).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet som tilhører gruppen «mikroorganismer» og er 
oppført i vedlegget, godkjennes midlertidig for bruk som tilset-
ningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

2007/EØS/31/04

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 17.3.2004, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 265 av 3.10.2002, s. 1.
(3) EFT L 191 av 7.7.1998, s. 15.
(4) EFT L 108 av 27.4.1999, s. 21.
(5) EFT L 130 av 12.5.2001, s. 25.
(6) EFT L 299 av 15.11.2001, s. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 16. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen



28.6.2007 Nr. 31/11EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
V

E
D

LE
G

G

N
r. 

(e
lle

r 
E

F-
nr

.)
T

ils
et

ni
ng

ss
to

ff
K

je
m

is
k 

be
te

gn
el

se
, b

es
kr

iv
el

se
D

yr
ea

rt
 e

lle
r 

dy
re

gr
up

pe
H

øy
es

te
 a

ld
er

L
av

es
te

 
in

nh
ol

d
H

øy
es

te
 

in
nh

ol
d

A
nd

re
 b

es
te

m
m

el
se

r
G

od
kj

en
ni

ng
s-

 
pe

ri
od

en
s 

ut
lø

p
K

D
E

/k
g 

fu
llf

ôr

«M
ik

ro
or

ga
ni

sm
er

5
Sa

cc
ha

ro
m

yc
es

 
ce

re
vi

si
ae

C
B

S 
49

3.
94

P
re

pa
ra

t 
av

 
S

ac
ch

ar
om

yc
es

 
ce

re
vi

si
ae

 
so

m
 

in
ne

ho
ld

er
 

m
in

st
 

1 
x 

10
8  

K
D

E
/g

 ti
ls

et
ni

ng
ss

to
ff

H
es

te
r

—
4 

x 
10

9
2,

5 
x 

10
10

I 
br

uk
sa

nv
is

ni
ng

en
 f

or
 t

ils
et

ni
ng

ss
to

ff
et

 o
g 

pr
em

ik
-

se
n 

an
gi

s 
la

gr
in

gs
te

m
pe

ra
tu

r, 
ho

ld
ba

rh
et

st
id

 
og

 
pe

lle
te

ri
ng

ss
ta

bi
lit

et
.

M
en

gd
en

 a
v 

Sa
cc

ha
ro

m
yc

es
 c

er
ev

is
ia

e 
i 

da
gs

ra
sj

o-
ne

n 
m

å 
ik

ke
 o

ve
rs

tig
e 

4,
17

 x
 1

010
 K

D
E

 p
er

 1
00

 k
g 

kr
op

ps
ve

kt
.

B
ru

k 
go

dk
je

nt
 f

ra
 to

 m
ån

ed
er

 e
tte

r 
av

ve
nn

in
g.

17
.3

.2
00

8

20
.3

.2
00

8»



Nr. 31/12 28.6.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 879/2004

av 29. april 2004

om midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer  
(Saccharomyces cerevisiae)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved forord-
ning (EF) nr. 1756/2002(2), særlig artikkel 3 og artikkel 9e 
nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) For tilsetningsstoffer oppført i del II av vedlegg C til 
direktiv 70/524/EØF, som omfatter mikroorganismer, kan 
det gis midlertidig godkjenning for ny bruk av et alle-
rede godkjent tilsetningsstoff dersom vilkårene fastsatt i 
nevnte direktiv er oppfylt, og dersom det på bakgrunn av 
de resultater som foreligger, er grunn til å anta at stoffet 
har en av virkningene som er nevnt i artikkel 2 bokstav a) 
i nevnte direktiv når det brukes i fôrvarer. En slik mid-
lertidig godkjenning kan gis for et tidsrom på høyst fire 
år for tilsetningsstoffene oppført i del II av vedlegg C til 
nevnte direktiv.

3) Bruk av mikroorganismepreparatet av Saccharomyces 
cerevisiae (MUCL 39885) ble første gang midlertidig 
godkjent for smågris og oppfôringsstorfe ved kommi-
sjonsforordning (EF) nr. 1411/1999(3).

4) Det er blitt framlagt nye opplysninger til støtte for en søk-
nad om å utvide godkjenningen av dette tilsetningsstoffet 
til å omfatte melkekyr.

5) Vurderingen av søknaden om godkjenning av den nye 
bruken av dette tilsetningsstoffet viser at vilkårene fast-
satt i direktiv 70/524/EØF for midlertidig godkjenning er 
oppfylt.

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer og produkter 
eller stoffer som brukes i fôr) avgav 27. januar 2004 en 
positiv uttalelse om sikkerheten ved bruk av dette tilset-
ningsstoffet for dyregruppen «Melkekyr», på de vilkår 
som er fastsatt i vedlegget til denne forordning.

7) Det bør derfor gis midlertidig godkjenning for bruk av 
dette tilsetningsstoffet for melkekyr for et tidsrom på fire 
år.

8) Vurderingen av søknaden viser at det bør kreves visse 
tiltak for å verne arbeidstakerne mot eksponering for 
tilsetningsstoffet omhandlet i vedlegget. Slikt vern bør 
være sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF 
av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(4).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet som tilhører gruppen «mikroorganismer» og er 
oppført i vedlegget, godkjennes midlertidig for bruk som tilset-
ningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

2007/EØS/31/05

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 30.4.2004, s. 65, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2004 av 29. oktober 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 3.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 265 av 3.10.2002, s. 1.
(3) EFT L 164 av 30.6.1999, s. 56. (4) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 880/2004

av 29. april 2004

om godkjenning uten tidsbegrensning av bruk i fôrvarer av betakaroten og kantaxantin som tilsetningsstoff 
tilhørende gruppen fargestoffer, herunder pigmenter(*)

+KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 1756/2002/EF(2), særlig artikkel 9d 
nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 70/524/EØF må bruk av et 
tilsetningsstoff godkjennes på fellesskapsplan.

2) Tilsetningsstoffene nevnt i vedlegget til denne forordning, 
dvs. betakaroten brukt til kanarifugler og kantaxantin brukt 
til selskaps- og prydfugler, ble første gang midlertidig 
godkjent ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2316/98 av 
26. oktober 1998(3). Den midlertidige godkjenningen av 
disse tilsetningsstoffene ble forlenget til 14. desember 
2003 ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 av 
17. oktober 2001(4).

3) Foretaket som produserer de to tilsetningsstoffene, har 
framlagt nye opplysninger om deres effektivitet til støtte 
for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning.

4) Vurderingen av søknaden om godkjenning uten 
tidsbegrensning som er framlagt for «Karotenoider 
og xantofyller» i gruppen «Fargestoffer, herunder 
pigmenter», viser at de relevante vilkårene fastsatt i 
direktiv 70/524/EØF er oppfylt.

5) Vurderingen av søknaden viser at det bør kreves visse 
tiltak for å verne arbeidstakerne mot eksponering for 
tilsetningsstoffene betakaroten og kantaxantin. Slikt vern 
bør sikres ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF 
av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(5).

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, seksjon for fôr —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Stoffene som hører under del 1. Karotenoider og xantofyller i 
gruppen «Fargestoffer, herunder pigmenter» og som er nevnt 
i vedlegget, godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de 
vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg.

Artikkel 2

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

2007/EØS/31/06

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

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 30.4.2004, s. 68, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2004 av 29. oktober 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 3.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EFT L 265 av 3.10.2002, s. 1.
(3) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 4.
(4) EFT L 299 av 15.11.2001, s. 1. (5) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. januar 2004

om fastsettelse av midlertidig markedsføring av visse frø av arten Vicia Faba L. som ikke tilfredsstiller 
kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2004) 161]

(2004/130/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster (1), sist endret ved 
direktiv 2003/61/EF(2), særlig artikkel 17 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I Det forente kongerike er mengden av tilgjengelig frø av 
vårsorter av bønnevikke (Vicia faba L.) som er tilpasset 
de nasjonale klimaforholdene og tilfredsstiller spireevne-
kravene i direktiv 66/401/EØF, utilstrekkelig og er derfor 
ikke stor nok til å dekke behovene i denne medlemssta-
ten.

2) Det er ikke mulig å dekke etterspørselen etter frø av 
denne arten på en tilfredsstillende måte med frø som 
tilfredsstiller alle kravene fastsatt i direktiv 66/401/EØF, 
fra andre medlemsstater eller fra tredjestater.

3) Det bør derfor tillates at Det forente kongerike i et tids-
rom som utløper 15. februar 2004, kan tillate markeds-
føring av frø av denne arten som oppfyller mindre strenge 
krav.

4) I tillegg bør det tillates markedsføring av disse frøene i 
andre medlemsstater som kan forsyne Det forente konge-
rike med frø av denne arten, uten hensyn til om frøene er 
høstet i en medlemsstat eller i en tredjestat som omfattes 
av rådsvedtak 2003/17/EF om likeverd for feltinspeksjo-
nar som er utførde i tredjestatar med omsyn til frøprodu-
serande planter, og om likeverd for frø som er produsert 
i tredjestatar(3).

5) Det er hensiktsmessig at Det forente kongerike fungerer 
som koordinator for å sikre at den samlede mengde frø 
som tillates omsatt i henhold til dette vedtak, ikke over-
stiger den største mengden som er fastsatt i vedtaket.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Markedsføring i Fellesskapet av frø av vårsorter av bønne-
vikke (Vicia faba L.) som ikke tilfredsstiller kravene til minste 
spireevne fastsatt i direktiv 66/401/EØF, skal være tillatt i et 
tidsrom som utløper 15. februar 2004, i samsvar med vilkårene 
fastsatt i vedlegget til dette vedtak og etter følgende regler:

a) spireevnen må være minst den som er fastsatt i vedlegget 
til dette vedtak,

b) den offisielle etiketten må angi spireevnen som er fastslått 
ved den offisielle undersøkelsen foretatt i henhold til artik-
kel 2 nr. 1 punkt C bokstav d) i direktiv 66/401/EØF.

c) frøene må først ha vært markedsført i samsvar med artikkel 
2 i dette vedtak.

Artikkel 2

En frøleverandør som ønsker å markedsføre frøene nevnt i 
artikkel 1, skal søke om tillatelse i medlemsstaten han er eta-
blert i eller som han importerer til.

Den berørte medlemsstat skal tillate at leverandøren markeds-
fører frøene, med mindre:

a) det er skjellig grunn til å tvile på om leverandøren er i 
stand til å markedsføre den frømengden han har søkt om 
tillatelser for, eller

b) den samlede mengde som er tillatt markedsført i henhold 
til det aktuelle unntaket, vil overstige den største mengden 
fastsatt i vedlegget.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal gi hverandre gjensidig administrativ 
bistand ved anvendelsen av dette vedtak.

Det forente kongerike skal fungere som koordinerende med-
lemsstat med hensyn til artikkel 1 for å sikre at den samlede 
mengde som tillates markedsført, ikke overstiger den største 
mengden fastsatt i vedlegget.

2007/EØS/31/07

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 30.4.2004, s. 68, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2004 av 29. oktober 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 3.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23.
(3) EFT L 8 av 14.1.2003, s. 10. Vedtaket sist endret ved vedtak 2003/403/EF 

(EUT L 141 av 7.6.2003, s. 23).



Nr. 31/18 28.6.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

En medlemsstat som mottar en søknad etter artikkel 2, skal 
umiddelbart underrette den koordinerende medlemsstat om 
hvilken mengde søknaden gjelder. Den koordinerende med-
lemsstat skal umiddelbart opplyse den underrettende medlems-
stat om hvorvidt en tillatelse vil føre til at den største mengden 
overstiges.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen og 
de øvrige medlemsstatene om de mengder de har gitt markeds-
føringstillatelse for i henhold til dette vedtak. 

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. januar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

______

VEDLEGG

Art Sort
Største mengde

(tonn)
Minste spireevne
(% av rene frø)

Vicia faba L. Ashleigh, Compass, Hobbit, Lobo, 
Maris Bead, Meli, Nile, Oena, Quattro, 
Syncro, Victor

4 035 75
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KOMMISJONSVEDTAK

av 19. februar 2004

om endring av vedtak 2004/130/EF om fastsettelse av midlertidig markedsføring av visse frø av arten Vicia 
faba L. som ikke tilfredsstiller kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2004) 492]

(2004/164/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endret ved 
direktiv 2003/61/EF(2), særlig artikkel 17 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 2004/130/EF(3) ble markeds-
føring i Fellesskapet av frø av vårsorter av bønnevikke 
som ikke tilfredsstiller minstekravene til spireevne 
fastsatt i direktiv 66/401/EØF, tillatt på visse vilkår og 
etter bestemte regler, i et tidsrom som utløp 15. februar 
2004.

2) Tidsrommet da markedsføring av frø etter de mindre 
strenge spireevnekravene fortsatt er tillatt, dvs. fram til 
15. februar 2004, vil ikke være tilstrekkelig.

3) Tillatelsen bør derfor forlenges, og vedtak 2004/130/EF 
endres i samsvar med dette.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 1 i vedtak 2004/130/EF erstattes datoen «15. februar 
2004» med datoen «31. mars 2004».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. februar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2007/EØS/31/08

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 21.2.2004, s. 77, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 4.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23.
(3) EUT L 37 av 10.2.2004, s. 32.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 29. mars 2004

om tillatelse til at Tsjekkia, Estland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakia kan utsette anvendelsen av visse 
bestemmelser i rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med hensyn til markedsføring av frø av visse sorter(*)

[meddelt under nummer K(2004) 962]

(2004/297/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Tsjekkia, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia, særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til tiltredelsesakten for Tsjekkia, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia, særlig artikkel 42, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 42 i tiltredelsesakten kan 
Kommisjonen vedta overgangstiltak dersom disse 
tiltakene er nødvendige for å lette overgangen fra 
den gjeldende ordningen i de nye medlemsstatene til 
ordningen som følger av anvendelsen av Fellesskapets 
regler på veterinær- og plantehelseområdet. Blant disse 
reglene er regler for markedsføring av frø.

2) Rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den 
felles sortsliste for jordbruksvekster(1) og rådsdirektiv  
2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av 
grønnsakfrø(2) fastsetter at frø av sorter av plantearter 
som omfattes av direktivene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i 
direktiv 2002/53/EF eller artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i 
direktiv 2002/55/EF, kan markedsføres bare dersom 
kravene i artikkel 4 nr. 1 og artikkel 7 og 11 i disse to 
direktivene er oppfylt.

3) Markedsføring av frø av visse sorter ville måtte forbys 
i Tsjekkia, Estland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakia 
fra tiltredelsesdatoen med mindre det blir gitt unntak fra 
disse bestemmelsene.

4) For å gjøre det mulig for disse landene å treffe og 
gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at de 
aktuelle sortene er tillatt i samsvar med prinsippene 
i fellesskapssystemet, bør de derfor, i et tidsrom på 
tre år fra tiltredelsesdatoen, kunne utsette anvendelsen 
av direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med hensyn 
til markedsføring på sitt territorium av frø av sortene 
oppført i deres respektive sortslister, i samsvar med 
andre prinsipper enn dem som er fastsatt i de ovennevnte 
direktivene.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Som unntak fra artikkel 4 nr. 1, artikkel 7 og artikkel 11 i 
direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF kan Tsjekkia, Estland, 
Litauen, Ungarn, Polen og Slovakia i et tidsrom på tre år etter 
tiltredelsesdatoen utsette anvendelsen av direktivene med 
hensyn til markedsføring på sitt territorium av frø av sortene 
av plantearter til jordbruksformål og grønnsakarter som ikke er 
offisielt godkjent i samsvar med bestemmelsene i direktivene.

2007/EØS/31/09

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 97 av 1.4.2004, s. 66, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 4.

(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1829/2003.
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I løpet av dette tidsrommet skal slike frø markedsføres bare 
på territoriet til den berørte medlemsstat. Enhver etikett eller 
ethvert dokument, offisielt eller annet, som er påført eller som 
ledsager frøpartiet i henhold til dette vedtak, skal tydelig angi 
at frøene er beregnet på å markedsføres utelukkende på den 
berørte stats territorium.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra og med ikrafttredelsesdatoen 
for tiltredelsestraktaten for Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia under 
forutsetning av at traktaten trer i kraft.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF

av 11. februar 2004

om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med hensyn til måling av karbondioksidutslipp og 
drivstofforbruk for kjøretøyer i gruppe N1(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 80/1268/EØF av 16. desember 1980 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motor-
vogners karbondioksidutslipp og drivstofforbruk(4) er ett 
av særdirektivene etter den framgangsmåten for EF-type-
godkjenning som ble innført ved direktiv 70/156/EØF 
av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres 
tilhengere(5).

2) I kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet og Rådet 
om EUs politikk og tiltak for å redusere utslipp av klima-
gasser – på vei mot et europeisk klimaendringsprogram 
(ECCP), foreslås en gjennomføringsstrategi for å redu-
sere utslipp av klimagasser, herunder tiltak innen trans-
portsektoren. I grønnboken «For en europeisk strategi for 
sikker energiforsyning» oppfordres det på samme måte til 
å gjøre en innsats for å forbedre motorvogners drivstof-
føkonomi.

3) I samsvar med Fellesskapets strategi for å redusere utslipp 
av karbondioksid (CO2) fra personbiler, som beskrevet i 
kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet og Rådet 
med tittelen «En fellesskapsstrategi for å redusere CO2-
utslipp fra personbiler og forbedre drivstofføkonomien»,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

er den harmoniserte målemetoden, som fastsatt i direk-
tiv 80/1268/EØF, brukt som et grunnleggende instru-
ment. For å gjøre det mulig å treffe senere tiltak for å 
redusere drivstofforbruk og CO2-utslipp i sektoren for 
lette nyttekjøretøyer, er det nødvendig å utvide nevnte 
direktivs virkeområde slik at det også omfatter kjøretøyer 
i gruppe N1.

4) Som nevnt i europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 1753/2000/EF av 22. juni 2000 om opprettelse av en 
ordning for overvåking av gjennomsnittlige spesifikke 
CO2-utslipp fra nye personbiler(6), har Kommisjonen 
gjennomført en undersøkelse for å granske mulighetene 
og følgene av en harmonisert framgangsmåte for å måle 
de spesifikke CO2-utslippene fra kjøretøyer i gruppe N1. 
Med hensyn til dette anses det som teknisk akseptabelt 
og mest kostnadseffektivt å anvende den eksisterende 
utslippsprøvingen fastsatt ved rådsdirektiv 70/220/EØF 
av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av 
avgasser fra motorer med elektrisk tenning i motorvog-
ner(7), også når det gjelder måling av drivstofforbruk og 
CO2-utslipp for denne kjøretøygruppen.

5) Mange små produsenter kjøper motorer fra leverandører 
som er typegodkjent med hensyn til utslipp i samsvar 
med rådsdirektiv 88/77/EØF av 3. desember 1987 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot 
utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer 
med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp 
av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning 
som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til 
bruk i kjøretøyer(8). Et betydelig antall av disse produ-
sentene har ikke den nødvendige infrastrukturen eller 
sakkunnskapen til å utføre prøving av eksos- eller CO2-
utslipp. Det er derfor nødvendig å gi et fritak for små 
produsenter, siden de tilleggskostnadene de vil pådra seg 
for å etterkomme dette direktiv, vil være uforholdsmessig 
høye.

6) Disse tiltakene påvirker også vedleggene til direk-
tiv 70/156/EØF.

7) Direktiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF bør derfor 
endres —
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 19.2.2004, s. 36, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 5.

(1) EFT C 51 E av 26.2.2002, s. 317. 
(2) EFT C 125 av 27.5.2002, s. 6. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 24. september 2002 (EUT C 273 E av 

14.11.2003, s. 22), Rådets felles holdning av 9. oktober 2003 (EUT C 305 
E av 16.12.2003, s. 1) og europaparlamentsuttalelse av 16. desember 2003 
(ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(4) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 36. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 1999/100/EF (EFT L 334 av 28.12.1999, s. 36). 

(5) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36). 

(6) EFT L 202 av 10.8.2000, s. 1. 
(7) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv  

2003/76/EF (EUT L 206 av 15.8.2003, s. 29). 
(8) EFT L 36 av 9.2.1988, s. 33. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2001/27/EF (EFT L 107 av 18.4.2001, s. 10). 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:

a) i vedlegg IV del I skal rad 39 lyde:

Emne Direktiv nummer
Henvisning til  
De Europeiske 

Fellesskaps Tidende

Gjelder

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«39. CO2-utslipp/ 
drivstofforbruk

80/1268/EØF L 375 av 31.12.1980, 
s. 36

X X»

b) i EF-samsvarssertifikatet for ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe N1, N2 og N3 i 
vedlegg IX del I side 2, skal nytt nummer lyde:

 «46.2   CO2-utslipp/drivstofforbruk(1) (bare N1):

 Nummeret på grunndirektivet og det siste endringsdirektivet som er relevant for EF-typegodkjenningen:  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CO2-utslipp Drivstofforbruk

Bykjøring: …… g/km …… l/100 km eller for gassformig drivstoff m3/100 km(1)

Landeveiskjøring: …… g/km …… l/100 km eller for gassformig drivstoff m3/100 km(1)

Blandet kjøring: …… g/km …… l/100 km eller for gassformig drivstoff m3/100 km(1)

(1) Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre enten på bensin eller på gass-
formig drivstoff. Kjøretøyer som har et bensinsystem som bare er montert til bruk i nødssituasjoner eller 
ved start, og der bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 l bensin, vil ved prøvingen anses som 
kjøretøyer som kan bruke bare gassformig drivstoff.»

Artikkel 2

Vedlegg I og II til direktiv 80/1268/EØF skal endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 3

Senest innen 19. februar 2006 skal Kommisjonen:

a) framlegge en undersøkelse om mulighetene til å samle inn representative opplysninger om CO2-utslipp og 
drivstofforbruk for etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer og kjøretøyer hvis utslipp er målt i samsvar med 
direktiv 88/77/EØF, for å kunne ta hensyn til kostnadseffektivitetssidene ved disse målingene,

b) framlegge en evaluering av begrepet kjøretøygruppe innført ved dette direktiv,

c) eventuelt framlegge utkast til tiltak om dette direktivs tilpasning til den tekniske utviklingen, for komiteen 
nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

Artikkel 4

Dersom et kjøretøy produsert av en spesialisert karosseribygger, oppfyller kriteriene for én av kjøretøygruppene 
som framstilles av produsenten av basiskjøretøyet, kan karosseribyggeren bruke denne produsentens opplysnin-
ger om drivstoffeffektivitet og CO2-utslipp.
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Artikkel 5

1. Fra 19. februar 2005 for kjøretøyer i gruppe N1, skal medlemsstatene med begrunnelse i CO2-utslipp 
eller drivstofforbruk, ikke: 

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av en kjøretøytype,

b) forby registrering, salg eller ibruktaking av kjøretøyer i samsvar med artikkel 7 i direktiv 70/156/
EØF,

dersom verdiene for CO2-utslipp og drivstofforbruk er fastsatt i samsvar med kravene i direktiv 80/1268/
EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. januar 2005 for kjøretøyer i gruppe N1 klasse I, og fra 1. januar 2007 for kjøretøyer i grup-
pe N1 klasse II og III, skal medlemsstatene:

a) ikke lenger gi EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF,

b) nekte å gi nasjonal typegodkjenning, med mindre bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 70/156/
EØF påberopes, 

dersom verdiene for CO2-utslipp og drivstofforbruk ikke er fastsatt i samsvar med kravene i direk-
tiv 80/1268/EØF, som endret ved dette direktiv.

3. Fra 1. januar 2006 for kjøretøyer i gruppe N1 klasse I, og fra 1. januar 2008 for kjøretøyer i gruppe  
N1 klasse II og III, skal medlemsstatene:

a) anse samsvarssertifikater som følger nye kjøretøyer i samsvar med direktiv 70/156/EØF, for ikke 
lenger å være gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,

b) nekte registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke følges av et gyldig samsvars-
sertifikat i samsvar med direktiv 70/156/EØF, med mindre bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i nevnte 
direktiv påberopes,

dersom verdiene for CO2-utslipp og drivstofforbruk ikke er fastsatt i samsvar med kravene i direk-
tiv 80/1268/EØF, som endret ved dette direktiv.

4. For etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe N1 skal datoene nevnt i nr. 2 og 3, utsettes med 
12 måneder.

5. I denne artikkel menes med:

— «et kjøretøy i gruppe N1 klasse I», et kjøretøy i gruppe N1 med en referansemasse på høyst 1 305 kg,

— «et kjøretøy i gruppe N1 klasse II», et kjøretøy i gruppe N1 med en referansemasse på mer enn 
1 305 kg, men høyst 1 760 kg,

— «et kjøretøy i gruppe N1 klasse III», et kjøretøy i gruppe N1 med en referansemasse på mer enn 
1 760 kg.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal innen 19. februar 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 med-
lemsstatene.

Artikkel 7

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
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Artikkel 8
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 11. februar 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann
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VEDLEGG

I. I vedlegg I til direktiv 80/1268/EØF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 1 skal lyde:

«1. VIRKEOMRÅDE

 Dette direktiv får anvendelse på måling av utslipp av karbondioksid (CO2) og på drivstofforbruk for 
motorvogner i gruppe M1 og N1.

 Det får ikke anvendelse på en kjøretøytype i gruppe N1 dersom både:

— den motortypen som er montert på den kjøretøytypen, er typegodkjent i samsvar med direktiv 88/77/
EØF, og

— produsentens samlede årlige produksjon av N1-kjøretøyer på verdensbasis er lavere enn 2 000 
enheter.»

2. Nr. 2.3 skal lyde:

«2.3. Et kjøretøy som er representativt for den kjøretøytypen som skal typegodkjennes, skal stilles til 
disposisjon for prøvingen beskrevet i nr. 6, når den tekniske instansen som er ansvarlig for type-
godkjenningsprøvingen, selv utfører prøvingen. Når det gjelder kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som er 
typegodkjent med hensyn til sine utslipp i samsvar med direktiv 70/220/EØF, kontrollerer den tekniske 
instansen under prøvingen at det aktuelle kjøretøyet overholder grenseverdiene som gjelder for denne 
kjøretøytypen, som beskrevet i direktiv 70/220/EØF.»

3. I nr. 6.1 skal nytt ledd lyde:

 «Kjøretøyer som ikke oppnår de verdiene for akselerasjon og høyeste hastighet som kreves under 
prøvingssyklusen, skal kjøres med hastighetsregulatoren trykt helt inn til de på nytt når den angitte 
driftskurven. Avvik fra prøvingssyklusen skal registreres i prøvingsrapporten.»

4. Nr. 11 skal lyde:

«11. UTVIDELSE AV TYPEGODKJENNINGEN

11.1. Dersom CO2-utslippene målt av den tekniske instansen ikke ligger mer enn 4 % over 
typegodkjenningsverdien for kjøretøyer i gruppe M1, og 6 % for kjøretøyer i gruppe N1, kan 
typegodkjenningen utvides til kjøretøyer av samme type, eller til kjøretøyer av en annen type 
som avviker med hensyn til følgende egenskaper i vedlegg II:

— referansemasse,

— største tillatte masse,

— karosseritype:

 for M1: sedan, kombikupé, stasjonsvogn, kupé, kabriolet, flerbrukskjøretøy

 for N1: lastebil, varebil,

— samlet utveksling,

— motorutstyr og tilbehør.

11.2. Utvidelse av typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe N1 innen en gruppe: 

11.2.1. For kjøretøyer i gruppe N1 som er typegodkjent som kjøretøyer tilhørende 
en kjøretøygruppe i samsvar med framgangsmåten i vedlegg I nr. 12.2, kan 
typegodkjenningen utvides til kjøretøyer fra samme gruppe bare dersom den 
tekniske instansen mener at det nye kjøretøyets drivstofforbruk ikke er høyere enn 
drivstofforbruket til det kjøretøyet som gruppens drivstofforbruk er basert på.

 Typegodkjenningen kan også utvides til kjøretøyer som:

— er opptil 110 kg tyngre enn det kjøretøyet i gruppen som har gjennomgått 
prøvingen, forutsatt at de er høyst 220 kg tyngre enn det letteste kjøretøyet i 
gruppen,

— utelukkende på grunn av endret dekkdimensjon har et lavere samlet 
utvekslingsforhold enn det kjøretøyet i gruppen som har gjennomgått prøvingen, 
og

— er i samsvar med gruppen med hensyn til alt annet.

11.2.2. For kjøretøyer i gruppe N1 som er typegodkjent som kjøretøyer tilhørende en 
kjøretøygruppe i samsvar med framgangsmåten i vedlegg I nr. 12.3, kan 
typegodkjenningen utvides til kjøretøyer fra samme gruppe uten ytterligere prøving 
bare dersom den tekniske instansen mener at det nye kjøretøyets drivstofforbruk 
ligger innenfor de grensene som dannes av de to kjøretøyene i gruppen som har 
henholdsvis lavest og høyest drivstofforbruk.»
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5. Nytt nummer skal lyde:

«12. TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER I GRUPPE N1 INNENFOR EN KJØRETØYGRUPPE

 Kjøretøyer i gruppe N1 kan typegodkjennes innenfor en kjøretøygruppe som definert i nr. 12.1, ved 
hjelp av én av de to metodene som er beskrevet i nr. 12.2 og 12.3.

12.1. I dette direktiv kan kjøretøyer i gruppe N1 grupperes i en kjøretøygruppe dersom følgende 
parametrer er identiske eller ligger innenfor de angitte grensene: 

12.1.1. Med identiske parametrer menes:

— produsent og type som definert i vedlegg II del I nr. 0.2, 

— slagvolum,

— type utslippskontrollsystem,

— type drivstoffsystem som definert i vedlegg II nr. 1.5.2.

12.1.2. Følgende parametrer skal ligge innenfor følgende grenser:

— samlet utvekslingsforhold (høyst 8 % høyere enn det laveste) som definert i 
vedlegg I nr. 1.6.3,

— referansemasse (høyst 220 kg lettere enn den tyngste),

— frontareal (høyst 15 % mindre enn det største),

— motoreffekt (høyst 10 % lavere enn høyeste verdi).

12.2. En kjøretøygruppe som definert i nr. 12.1, kan typegodkjennes med verdier for CO2-utslipp og 
drivstofforbruk som er felles for alle kjøretøyene i gruppen. Den tekniske instansen skal velge 
ut det kjøretøyet i gruppen som instansen anser har høyest CO2-utslipp, til prøving. Målingene 
utføres som beskrevet i nr. 6, og resultatene oppnådd i henhold til metoden beskrevet i nr. 6.5, 
brukes som typegodkjenningsverdier som er felles for alle kjøretøyene i gruppen.

12.3. Kjøretøyer som grupperes i en gruppe som definert i nr. 12.1, kan typegodkjennes med 
individuelle verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk for hvert kjøretøy i gruppen. Den 
tekniske instansen velger ut til prøving de to kjøretøyene som instansen anser har henholdsvis 
høyest og lavest CO2-utslipp. Målingene utføres som beskrevet i nr. 6. Dersom produsentens 
opplysninger for disse to kjøretøyene ligger innenfor toleransemarginene beskrevet i nr. 6.5, 
kan CO2-utslippene som produsenten har erklært for alle kjøretøyene i gruppen, brukes 
som typegodkjenningsverdier. Dersom produsentens opplysninger ikke ligger innenfor 
toleransemarginene, brukes resultatene oppnådd i henhold til metoden beskrevet i nr. 6.5, som 
typegodkjenningsverdier, og den tekniske instansen skal velge ut et passende antall andre 
kjøretøyer i gruppen til ytterligere prøving.»

II. I vedlegg II til direktiv 80/1268/EØF gjøres følgende endringer:

1. Teksten øverst på siden skal lyde:

 «Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr.

 for typegodkjenning av et kjøretøy(6) i samsvar med direktiv 80/1268/EØF (CO2-utslipp og drivstofforbruk), 
sist endret ved direktiv 2004/3/EF.»

2. Ny fotnote i tilføyelsen skal lyde:

«(6) For kjøretøyer som er typegodkjent innenfor en gruppe i samsvar med vedlegg I nr. 12, skal denne 
tilføyelsen framlegges for hvert enkelt kjøretøy i gruppen.»

3. I tilføyelsen gjøres dessuten følgende endringer:

a) nr. 1.3 skal lyde:

«1.3. Karosseritype:

1.3.1. for M1: sedan, kombikupé, stasjonsvogn, kupé, kabriolet, flerbrukskjøretøy(1)

1.3.2. for N1: lastebil, varebil»

b) nr. 1.7 skal lyde:

«1.7. Typegodkjenningsverdier»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/43/EF

av 13. april 2004

om endring av direktiv 98/53/EF og direktiv 2002/26/EF med hensyn til prøvetakings- og analysemetoder til 
offentlig kontroll av innholdet av aflatoksin og okratoksin A i næringsmidler for spedbarn og småbarn(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 85/591/EØF av 20. desember 
1985 om innføring på fellesskapsplan av metoder for prøve-
taking og analyse med hensyn til kontroll av næringsmidler 
beregnet på konsum(1), særlig artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 av 8. mars 
2001 om fastsettelse av grenseverdier for visse foruren-
sende stoffer i næringsmidler(2) ble det fastsatt grense-
verdier for aflatoksin B1, aflatoksin M1 og okratoksin A 
i næringsmidler for spedbarn og småbarn.

2) Prøvetaking spiller en svært viktig rolle når det gjelder 
å bestemme det nøyaktige innholdet av aflatoksiner og 
okratoksin A. Kommisjonsdirektiv 98/53/EF av 16. juli 
1998 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemeto-
der til offentlig kontroll av innholdet av visse foruren-
sende stoffer i næringsmidler(3) og kommisjonsdirektiv 
2002/26/EF av 13. mars 2002 om fastsetjing av prøveta-
kings- og analysemetodar for offentleg kontroll av inn-
haldet av okratoksin A i næringsmiddel(4) bør endres slik 
at bestemmelsene også omfatter næringsmidler beregnet 
på spedbarn og småbarn.

3) Det er svært viktig at analyseresultatene rapporteres og 
tolkes på en ensartet måte for å sikre en harmonisert 
håndheving i hele Den europeiske union. Disse fortol-
kningsreglene skal gjelde for analyseresultater fra prøver 
som er uttatt for offentlig kontroll. Når det gjelder ana-
lyse for klageadgangs- eller referanseformål, anvendes 
nasjonale regler.

4) Direktiv 98/53/EF og 2002/26/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til direktiv 98/53/EF endres i samsvar med 
vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2

Vedlegg I og II til direktiv 2002/26/EF endres i samsvar med 
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest tolv 
måneder etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart over-
sende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene sammen 
med en sammenligningstabell mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.

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

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

Artikkel 4

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

2007/EØS/31/11

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 20.4.2004, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 6.

(1) EFT L 372 av 31.12.1985, s. 50. Direktivet endret ved forordning (EF)  
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 455/2004 (EUT L 74 av 12.3.2004, s. 11).

(3) EFT L 201 av 17.7.1998, s. 93. Direktivet sist endret ved direktiv  
2003/121/EF (EUT L 332 av 19.12.2003, s. 38).

(4) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 38.
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Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG I

I vedlegg I og II til direktiv 98/53/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I til direktiv 98/53/EF skal nytt nr. 5.7 lyde:

«5.7. Næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn

5.7.1. Prøvetakingsmetode

 Prøvetakingsmetoden som er angitt for melk og avledede produkter samt sammensatte næringsmidler i nr. 
5.4, 5.5 og 5.6, skal anvendes.

5.7.2. Godkjenning av et parti

– Godkjenning dersom samleprøven ikke overskrider grenseverdien, samtidig som det tas hensyn til 
måleusikkerheten og korrigering for gjenfinning.

– Avslag dersom det er hevet over all rimelig tvil at samleprøven overskrider grenseverdien, samtidig 
som det tas hensyn til måleusikkerheten og korrigering for gjenfinning.»

2) I vedlegg II skal nr. 2 lyde:

«2. Behandling av prøven i laboratoriet

 Hver laboratorieprøve som tas, skal finmales og blandes omhyggelig etter en metode som sikrer fullstendig 
homogenisering.

 Dersom grenseverdien gjelder for tørrstoffet, skal tørrstoffinnholdet bestemmes for en del av den homogeni-

serte prøven, etter en framgangsmåte som har vist seg å bestemme tørrstoffinnholdet nøyaktig.»
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VEDLEGG II

I vedlegg I og II til direktiv 2002/26/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Nr. 4.6 skal lyde:

«4.6. Prøvetakingsmetode for næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn

 Den prøvetakingsmetoden som er angitt for korn og kornprodukter i nr. 4.5 i dette vedlegg, skal anven-
des. Det betyr at antallet enkeltprøver som skal tas, avhenger av partiets vekt, fra minst 10 til høyst 100, 
i samsvar med tabell 2 i nr. 4.5.

– Enkeltprøven skal veie ca. 100 gram. For partier i forbrukerpakning avhenger enkeltprøvens vekt 
av forpakningens vekt.

– Samleprøvens vekt = 1–10 kg tilstrekkelig blandet.»

b) Nytt nr. 4.7 skal lyde:

«4.7. Prøvetaking i detaljistleddet 

 Prøvetaking av næringsmidler i detaljistleddet bør om mulig foretas i samsvar med ovennevnte bestem-
melser om prøvetaking. Dersom det ikke er mulig, kan andre effektive metoder for prøvetaking i detal-
jistleddet brukes dersom prøvene som tas, er tilstrekkelig representative for det aktuelle partiet.»

c) Nr. 5 skal lyde:

«5. Godkjenning av et parti eller et delparti

– Godkjenning dersom samleprøven ikke overskrider grenseverdien, samtidig som det tas hensyn til 
måleusikkerheten og korrigering for gjenfinning.

– Avslag dersom det er hevet over all rimelig tvil at samleprøven overskrider grenseverdien, samtidig 
som det tas hensyn til måleusikkerheten og korrigering for gjenfinning.»

2) I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Behandling av prøven i laboratoriet

 Hver laboratorieprøve som tas, skal finmales og blandes omhyggelig etter en metode som sikrer fullsten-
dig homogenisering.

 Dersom grenseverdien gjelder for tørrstoffet, skal tørrstoffinnholdet bestemmes for en del av den  
homogeniserte prøven, etter en framgangsmåte som har vist seg å bestemme tørrstoffinnholdet  
nøyaktig.»

b) Nr. 4.4 skal lyde:

«4.4. Gjenfinningsberegning og rapportering av resultater

 Analyseresultatet skal oppgis korrigert eller ukorrigert for gjenfinning. Registreringsmåte og gjen-
finningsprosent må oppgis. Analyseresultatet korrigert for gjenfinning skal brukes for å kontrollere  
samsvar med grenseverdien (se vedlegg I nr. 5).

 Analyseresultatet må rapporteres som x +/- U, der x er analyseresultatet og U er måleusikkerheten.

 U er den utvidede måleusikkerheten, idet det brukes en dekningsfaktor på 2, noe som gir et konfidens-
nivå på ca. 95 %.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/44/EF

av 13. april 2004

om endring av direktiv 2002/69/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av 
dioksiner og bestemmelse av dioksinlignende PCB i næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 85/591/EØF av 20. desember 
1985 om innføring på fellesskapsplan av metoder for prøve-
taking og analyse med hensyn til kontroll av næringsmidler 
beregnet på konsum(1), særlig artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 2002/69/EF av 26. juli 2002 
om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til 
offentlig kontroll av dioksiner og bestemmelse av diok-
sinlignende PCB i næringsmidler(2) ble det fastsatt sær-
lige bestemmelser om prøvetakings- og analysemetoder 
som skal anvendes ved offentlig kontroll.

2) Når det gjelder prøvetaking av svært stor fisk, er det 
nødvendig å fastsette nærmere bestemmelser om prøve-
takingen for å sikre en harmonisert framgangsmåte i hele 
Fellesskapet.

3) Det er svært viktig at analyseresultatene rapporteres og 
tolkes på en ensartet måte for å sikre en harmonisert 
håndheving i hele Den europeiske union.

4) Direktiv 2002/69/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2002/69/EF endres i samsvar med  
vedlegg I til dette direktiv.

Vedlegg II til direktiv 2002/69/EF endres i samsvar med  
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest tolv 
måneder etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart over-
sende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene sammen 
med en sammenligningstabell mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2007/EØS/31/12

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 20.4.2004, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 6.

(1) EFT L 372 av 31.12.1985, s. 50. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 209 av 6.8.2002, s. 5.
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VEDLEGG I

I vedlegg I til direktiv 2002/69/EF gjøres følgende endringer:

1. I nr. 4 «Prøvetakingsplaner» skal nytt nr. 4.1 «Særlige bestemmelser om prøvetaking av partier som inneholder hel 
fisk» innsettes etter tabell 2:

«4.1. Særlige bestemmelser om prøvetaking av partier som inneholder hel fisk

 Antall enkeltprøver som skal tas fra partiet, er definert i tabell 1. Samleprøven som består av alle enkelt-
prøvene, skal veie minst 1 kg (se nr. 3.5).

– Dersom det partiet det skal tas prøver av, inneholder små fisk (hver enkelt fisk veier under 1 kg), 
skal hele fisken utgjøre en enkeltprøve som deretter skal inngå i samleprøven. Dersom dette fører til 
at samleprøven veier over 3 kg, kan enkeltprøvene bestå av midtstykket, som hver for seg skal veie 
minst 100 gram, av fisken som utgjør samleprøven. Hele den delen som grenseverdien gjelder for, 
skal brukes til homogenisering av prøven.

– Dersom det partiet det skal tas prøver av, inneholder større fisk (hver enkelt fisk veier over 1 kg), skal 
enkeltprøven bestå av midtstykket av fisken. Hver enkeltprøve skal veie minst 100 gram. Dersom 
det partiet som det skal tas prøver av, består av svært stor fisk (for eksempel over 6 kg), og det vil 
innebære et betydelig økonomisk tap å ta en del av midtstykket, kan det anses som tilstrekkelig å ta 
tre enkeltprøver på minst 350 gram hver, uavhengig av størrelsen på partiet.»

2. Nr. 5 «Partiets eller delpartiets samsvar med spesifikasjonen» skal lyde:

«5. Partiets eller delpartiets samsvar med spesifikasjonen

 Partiet godkjennes dersom resultatet av en enkelt analyse ikke overstiger den grenseverdien som er fastsatt i 
forordning (EF) nr. 466/2001, samtidig som det tas hensyn til måleusikkerheten.

 Partiet anses for å overskride grenseverdien som er fastsatt i forordning (EF) nr. 466/2001, dersom det 
er hevet over all rimelig tvil at resultatet av analysen bekreftet ved en dobbel analyse og beregnet som  
middelverdien av minst to separate bestemmelser, overskrider grenseverdien, samtidig som det tas hensyn 
til måleusikkerheten.

 Det kan tas hensyn til måleusikkerheten på én av følgende måter:

– ved å beregne den utvidede usikkerheten, idet det brukes en dekningsfaktor på 2, noe som gir et konfi-
densnivå på ca. 95 %,

– ved å fastslå en bestemmelsesgrense (CCα) i henhold til bestemmelsene i kommisjonsvedtak 2002/657/
EF av 12. august 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF når det gjelder analysemetoder og 
fortolkning av resultater(*) (nr. 3.1.2.5 i vedlegget – for stoffer som det er fastsatt et tillatt nivå for).

 Disse fortolkningsreglene skal gjelde for analyseresultater fra prøver som er uttatt for offentlig  
kontroll. Når det gjelder analyse for klageadgangs- eller referanseformål, anvendes nasjonale regler.  
______________________

(*) EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8. Vedtaket sist endret ved kommisjonsvedtak 2004/25/EF (EUT L 6 av 
10.1.2004, s. 38).»

–––––––

VEDLEGG II

I vedlegg II til direktiv 2002/69/EF gjøres følgende endringer:

Følgende ledd innsettes på slutten av nr. 2 «Bakgrunn»:

«For dette direktivs formål er den aksepterte særlige grensen for mengdebestemmelse for en enkelt forbindelse, 
konsentrasjonen av en analytt i et prøveekstrakt som gir en instrumentrespons for to forskjellige ioner, som skal 
kontrolleres med et signal/støy-forhold på 3:1 for det minst følsomme signalet, og som oppfyller de grunnleggende 
kravene som for eksempel retensjonstid, isotopforhold i henhold til bestemmelsesmetoden som beskrevet i EPAs 
metode 1613, revisjon B.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/45/EF

av 16. april 2004

om endring av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i 
næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om til-
setningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet på 
konsum(1), særlig artikkel 3 nr. 3 bokstav a),

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 1996 
om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer(2), fastsettes det renhetskriterier for tilset-
ningsstoffene nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 
95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i 
næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer(3). 

2) Vitenskapskomiteen for næringsmidler konkluderte i sin 
uttalelse av 5. mars 2003 at forekomsten av karragenan 
med lav molekylvekt bør holdes på et minimum. Derfor 
er det nødvendig å endre de relevante renhetskriteriene 
for karragenan (E 407) og bearbeidet Eucheuma-tang  
(E 407a) fastsatt i direktiv 96/77/EF.

3) Det er nødvendig å fastsette spesifikasjoner for de 
nye tilsetningsstoffene som er tillatt i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/114/EF av  
22. desember 2003 om endring av direktiv 95/2/EF om 
andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer 
og søtstoffer: hydrogenert poly-1-decen (E 907), glyse-
ryldiacetat (E 1517) og benzylalkohol (E 1519).

4) Det må tas hensyn til spesifikasjonene og analyseme-
todene for tilsetningsstoffene, som er fastsatt i Codex 
Alimentarius utarbeidet av Den felles FAO-WHO-
ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i næringsmidler 
(JECFA). 

5) Direktiv 96/77/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 96/77/EF endres i samsvar med vedleg-
get til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. april 2005 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell mellom 
disse bestemmelsene og dette direktiv.

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

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

Artikkel 3

Produkter som er brakt i omsetning eller merket innen 1. april 
2005, og som ikke er i samsvar med dette direktiv, kan omset-
tes inntil lagrene er tømt.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2007/EØS/31/13

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 20.4.2004, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 20 av 21.4.2005, s. 6.
(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 
(2) EFT L 339 av 30.12.1996, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/95/

EF (EUT L 283 av 31.10.2003, s. 71). 
(3) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/114/EF 

(EFT L 24 av 29.1.2003, s. 58).
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VEDLEGG

I vedlegget til direktiv 96/77/EF gjøres følgende endringer:

1. Teksten om karragenan (E 407) og bearbeidet Eucheuma-tang (E 407a) skal lyde:  

 «E 407 KARRAGENAN 

Synonymer Handelsvarer selges under forskjellige navn, for eksempel:  
Irish moss gelose (irsk mose) 
Eucheuman (av Eucheuma spp.)  
Iridophycan (av Irididaea spp.)  
Hypnean (av Hypnea spp.)  
Furcellaran eller dansk agar (av Furcellaria fastigiata)  
Karragenan (av Chondrus og Gigartina spp.) 

Definisjon Karragenan framstilles ved vandig ekstraksjon av naturlige stammer av alger 
av familiene Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae og Furcellariaceae 
av klassen Rhodophyceae (rødalger). Det skal ikke brukes andre organiske 
fellingsmidler enn metanol, etanol og 2-propanol. Karragenan består hoved-
sakelig av kalium-, natrium-, magnesium- og kalsiumsalter av polysakka-
ridsulfatestere som ved hydrolyse gir galaktose og 3,6-anhydrogalaktose. 
Karragenan skal ikke hydrolyseres eller nedbrytes kjemisk på annen måte.

EINECS-nummer 232-524-2

Beskrivelse Gulaktig til fargeløst, grovt til fint pulver som er nesten luktfritt. 

Identifikasjon

A.  Positive forsøk for gal-
aktose, anhydrogalaktose 
og sulfat 

Renhet

Innhold av metanol, etanol, 
2-propanol 

Ikke over 0,1 % hver for seg eller til sammen 

Viskositet for en 1,5 % løs-
ning ved 75 °C 

Ikke under 5 mPa.s 

Tap ved tørking Ikke over 12 % (105 °C, fire timer) 

Sulfat Ikke under 15 % og ikke over 40 % på tørrstoffbasis (som SO4)

Aske Ikke under 15 % og ikke over 40 % bestemt på tørrstoffbasis ved 550 °C 

Syreuløselig aske Ikke over 1 % på tørrstoffbasis (uløselig i 10 % saltsyre) 

Syreuløselig stoff Ikke over 2 % på tørrstoffbasis (uløselig i 1 % v/v svovelsyre) 

Karragenan med lav mole-
kylvekt (molekylvektfraksjon 
under 50 kDa) 

Ikke over 5 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Bly Ikke over 5 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 300 kolonier per gram 

E. coli Ingen i 5 g 

Salmonella spp. Ingen i 10 g 
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 E 407a BEARBEIDET EUCHEUMA-TANG 

Synonymer PES (akronym for «Processed Eucheuma Seaweed») 

Definisjon Bearbeidet Eucheuma-tang framstilles ved behandling med vandig alkalin 
(KOH) av naturlige stammer av algene Eucheuma cottonii og Eucheuma 
spinosum av klassen Rhodophyceae (rødalger) for å fjerne urenheter, og ved 
ferskvannsskylling og tørking for å oppnå produktet. Ytterligere rensing kan 
oppnås ved å vaske med metanol, etanol eller 2-propanol og deretter tørke. 
Produktet består hovedsakelig av kaliumsalter av polysakkaridsulfatestere 
som ved hydrolyse gir galaktose og 3,6-anhydrogalaktose. Natrium-, kalsium- 
og magnesiumsalter av polysakkaridsulfatestere forekommer i mindre meng-
der. Opptil 15 % algecellulose forekommer også i produktet. Karragenan i 
bearbeidet Eucheuma-tang skal ikke hydrolyseres eller nedbrytes kjemisk på 
annen måte. 

Beskrivelse Gyllenbrunt til gulaktig, grovt til fint pulver som er nesten luktfritt. 

Identifikasjon

A.   Positive forsøk for gal-
aktose, anhydrogalak-
tose og sulfat 

B.  Løselighet Danner uklare, viskøse suspensjoner i vann. Uløselig i etanol.

Renhet

Innhold av metanol, etanol, 
2-propanol 

Ikke over 0,1 % hver for seg eller til sammen 

Viskositet for en 1,5 % løs-
ning ved 75 °C 

Ikke under 5 mPa.s 

Tap ved tørking Ikke over 12 % (105 °C, fire timer) 

Sulfat Ikke under 15 % og ikke over 40 % på tørrstoffbasis (som SO4) 

Aske Ikke under 15 % og ikke over 40 % bestemt på tørrstoffbasis ved 550 °C 

Syreuløselig aske Ikke over 1 % på tørrstoffbasis (uløselig i 10 % saltsyre) 

Syreuløselig stoff Ikke under 8 % og ikke over 15 % på tørrstoffbasis (uløselig i 1 % v/v  
svovelsyre) 

Karragenan med lav molek-
ylvekt (molekylvektfraksjon 
på under 50 kDa)

Ikke over 5 %

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 300 kolonier per gram 

E. coli Ingen i 5 g 

Salmonella spp. Ingen i 10 g»
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2. Følgende tekst om E 907 Hydrogenert poly-1-decen settes inn etter E 905 Mikrokrystallinsk voks:

 «E 907 HYDROGENERT POLY-1-DECEN

Synonymer Hydrogenert polydec-1-en
Hydrogenert polyalfaolefin

Definisjon

Kjemisk formel C10nH20n+2 der n = 3 – 6

Molekylvekt 560 (gjennomsnitt)

Innhold Ikke under 98,5 % hydrogenert poly-1-decen, som har følgende oligomer-
fordeling:
C30: 13 – 37 %
C40: 35 – 70 %
C50: 9 – 25 %
C60: 1 – 7 %

Beskrivelse Fargeløs, luktfri, tyktflytende væske

Identifikasjon

A.   Løselighet Uløselig i vann, tungt løselig i etanol, løselig i toluen

B.   Brennbarhet Brenner med en klar flamme og en parafinlignende karakteristisk lukt

Renhet

Viskositet Mellom 5,7 × 10-6 og 6,1 × 10-6 m2s-1 ved 100 °C

Forbindelser med karbontall 
under 30

Ikke over 1,5 %

Lett karboniserbare stoffer Etter 10 minutters risting i kokende vannbad, er et reagensglass med svovel-
syre med en prøve på 5 g hydrogenert poly-1-decen ikke mørkere enn svakt 
stråfarget  

Nikkel Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 1 mg/kg»

3. Ny tekst om E 1517 Glyseryldiacetat og E 1519 Benzylalkohol skal lyde:

 «E 1517 GLYSERYLDIACETAT

Synonymer Diacetin

Definisjon Glyseryldiacetat består hovedsaklig av en blanding av 1,2- og 1,3-diacetater 
av glyserol med mindre mengder mono- og triestere. 

Kjemisk navn Glyseryldiacetat
1,2,3-propantrioldiacetat

Kjemisk formel C7H12O5

Molekylvekt 176,17

Innhold Ikke under 94,0 %

Beskrivelse Klar, fargeløs, hygroskopisk, noe oljeaktig væske med en lett lukt av fett

Identifikasjon

A.   Løselighet Løselig i vann. Blandbar med etanol

B.   Positive tester for glyserol 
og acetat

C.   Spesifikk vekt d20
20: 1,175 – 1,195

D.   Kokeområde Mellom 259 og 261 °C

Renhet

Aske i alt Ikke over 0,02 %

Surhetsgrad Ikke over 0,4 % (uttrykt som eddiksyre)

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Bly Ikke over 5 mg/kg
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 E 1519 BENZYLALKOHOL

Synonymer Fenylkarbinol
Fenylmetylalkohol
Benzenmetanol
Alfahydroksitoluen

Definisjon

Kjemisk navn Benzylalkohol
Fenylmetanol

Kjemisk formel C7H8O

Molekylvekt 108,14

Innhold Ikke under 98,0 %

Beskrivelse Fargeløs, klar væske med en svak, aromatisk lukt

Identifikasjon

A.   Løselighet Løselig i vann, etanol og eter

B.   Brytningstall [n] D20: 1,538 – 1,541

C.   Spesifikk vekt d25
25: 1,042 – 1,047

D.   Positiv prøve for 
peroksider

Renhet

Destillasjonsområde Ikke under 95 % v/v destillerer mellom 202 og 208 °C

Syretall Ikke over 0,5

Aldehyder Ikke over 0,2 % v/v (uttrykt som benzaldehyd)

Bly Ikke over 5 mg/kg»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/47/EF

av 16. april 2004

om endring av direktiv 95/45/EF med hensyn til karotener (E 160 a (i)) og betakaroten (E 160 a (ii))(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet 
på konsum(1), særlig artikkel 3 nr. 3 bokstav a),

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 95/45/EF av 26. juli 1995 
om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk 
i næringsmidler(2), fastsettes det renhetskriterier for 
fargestoffene nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 
94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i 
næringsmidler(3).

2) I lys av den tekniske utviklingen er det nødvendig å 
endre renhetskriteriene fastsatt i direktiv 95/45/EF for 
karotener (E 160a (i)) og betakaroten (E 160a (ii)).

3) Det må tas hensyn til spesifikasjonene og analysemetodene 
for tilsetningsstoffene, som er fastsatt i Codex Alimentarius 
utarbeidet av Den felles FAO-WHO-ekspertgruppe for 
tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA). 

4) Direktiv 95/45/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 95/45/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. april 2005 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell mellom 
disse bestemmelsene og dette direktiv.

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

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

Artikkel 3

Produkter som er brakt i omsetning eller merket innen  
1. april 2005, og som ikke er i samsvar med dette direktiv, kan 
omsettes inntil lagrene er tømt.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2007/EØS/31/14

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 20.4.2004, s. 24, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 6.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

(2) EFT L 226 av 22.9.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/50/EF 
(EFT L 190 av 12.7.2001, s. 14). 

(3) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 
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VEDLEGG

I vedlegget skal teksten om karotener (E 160a (i)) og betakaroten (E 160a (ii)) lyde:

«E 160 a (i) KAROTENER

1. Plantekarotener 

Synonymer CI Food Orange 5 

Definisjon Karotener framstilles ved løsemiddelekstraksjon av naturlig forekommende sorter 
av spiselige planter, gulrøtter, vegetabilske oljer, gress, luserne og nesle. 

Det fargende stoffet er hovedsakelig karotenoider, hvorav betakaroten er den  
viktigste. Det kan forekomme alfa- og gammakaroten og andre pigmenter. Stoffet 
kan i tillegg til fargepigmentene inneholde olje, fettstoffer og voks som fore- 
kommer naturlig i utgangsmaterialet. 

Til ekstraksjon kan bare følgende løsemidler benyttes: aceton, metyletylketon, 
metanol, etanol, 2-propanol, heksan(*), diklormetan og karbondioksid.

Klasse Karotenoid 

Indeksnummer 75130 

EINECS-nummer 230-636-6

Kjemisk formel Betakaroten: C40H56 

Molekylvekt Betakaroten: 536,88 

Innhold Inneholder minst 5 % karotener (beregnet som betakaroten). For produkter fram-
stilt ved ekstraksjon av vegetabilske oljer: minst 0,2 % i matfettstoffer.

E1% 2 500 ved ca. 440-457 nm i sykloheksan1 cm

Identifikasjon

A. Spektrometri Maksimum ved 440-457nm og 470-486 nm i sykloheksan 

Renhet

Løsemiddelrester  Aceton 

Metyletylketon 

Metanol 

2-propanol 

Heksan 

Etanol

Diklormetan 

Ikke over 50 mg/kg til sammen eller hver for seg 

Ikke over 10 mg/kg

Bly Ikke over 5 mg/kg

⎫
⎥
⎥
⎥
⎥
⎬
⎥
⎥
⎥
⎥
⎭

(*) Benzen ikke over 0,05 vol%. 
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2. Algekarotener

Synonymer CI Food Orange 5

Definisjon Karotener kan også framstilles av naturlige stammer av algen Dunaliella salina, 
som dyrkes i de store saltsjøene i Whyalla i Sør-Australia. Betakaroten ekstraheres 
med en eterisk olje. Preparatet er en 20–30 % løsning i matolje. Trans-/cis-isomer-
forholdet ligger i området 50/50–71/29.

Det fargende stoffet er hovedsakelig karotenoider, hvorav betakaroten er den 
viktigste. Det kan forekomme alfakaroten, lutein, zeaxantin og beta-kryptoxantin. 
Stoffet kan i tillegg til fargepigmentene inneholde olje, fettstoffer og voks som 
forekommer naturlig i utgangsmaterialet.

Klasse Karotenoid

Indeksnummer 75130

Kjemisk formel Betakaroten: C40H56 

Molekylvekt Betakaroten: 536,88

Innhold Inneholder minst 20 % karotener (beregnet som betakaroten). 

E1% 2 500 ved ca. 440–457 nm i sykloheksan1 cm

Identifikasjon

A. Spektrometri Maksimum ved 440–457 nm og 474–486 nm i sykloheksan

Renhet

Naturlige tokoferoler i mat-
olje

Ikke over 0,3 %

Bly Ikke over 5 mg/kg

E 160a (ii) BETAKAROTEN

1. Betakaroten

Synonymer CI Food Orange 5

Definisjon Denne spesifikasjonen gjelder for et produkt overveiende av den isomer av beta-
karoten som har trans-konfigurasjon overalt, men som også inneholder mindre 
mengder av andre karotenoider. Fortynnede og stabiliserte preparater kan ha et 
annet trans-/cis-isomerforhold.

Klasse Karotenoid

Indeksnummer 40800

EINECS-nummer 230-636-6

Kjemisk navn ß-karoten, β,β-karoten

Kjemisk formel C40H56

Molekylvekt 536,88

Innhold Inneholder minst 96 % fargestoff i alt (uttrykt som betakaroten). 

E1% 2 500 ved ca. 440–457 nm i sykloheksan1 cm

Beskrivelse Røde til brunligrøde krystaller eller krystallinsk pulver

Identifikasjon

A. Spektrometri Maksimum ved 453–456 nm i sykloheksan

Renhet

Sulfataske Ikke over 0,2 %

Andre fargestoffer Andre karotenoider enn betakaroten: Ikke over 3,0 % av fargestoff i alt

Bly Ikke over 2 mg/kg
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2. Betakaroten fra Blakeslea trispora

Synonymer CI Food Orange 5

Definisjon Framstilles ved en gjæringsprosess der det brukes en blandet kultur av to kjønn (+) 
og (-) av naturlige stammer av soppen Blakeslea trispora. Betakaroten ekstraheres 
fra biomassen med etylacetat, eller med isobutylacetat etterfulgt av isopropyl-
alkohol, og krystalliseres. Det krystalliserte produktet består hovedsakelig av 
trans-betakaroten. På grunn av den naturlige prosessen består ca. 3 % av produktet 
av blandede karotenoider, som er spesifikke for produktet.

Klasse Karotenoid

Indeksnummer 40800

EINECS-nummer 230-636-6

Kjemisk navn ß-karoten, β,β-karoten

Kjemisk formel C40H56 

Molekylvekt 536,88

Innhold Inneholder minst 96 % fargestoff i alt (uttrykt som betakaroten). 
 2 500 ved ca. 440–457 nm i sykloheksan

Beskrivelse Røde til brunligrøde krystaller eller krystallinsk pulver (fargen varierer avhengig 
av hvilket ekstraksjonsmiddel og hvilke vilkår for krystallisering som brukes).

Identifikasjon

A. Spektrometri Maksimum ved 453–456 nm i sykloheksan

Renhet

Løsemiddelrester Etylacetat
                                    Ikke over 0,8 % til sammen eller hver for segEtanol

Isobutylacetat: Ikke over 1,0 %
Isopropylalkohol: Ikke over 0,1 %

Sulfataske Ikke over 0,2 %

Andre fargestoffer Andre karotenoider enn betakaroten: Ikke over 3,0 % av fargestoff i alt

Bly Ikke over 2 mg/kg

Mykotoksiner:

Aflatoksin B1 Ingen

Trichothecen (T2) Ingen

Okratoksin Ingen

Zearalenon Ingen

Mikrobiologi:

Mugg Ikke over 100/g

Gjær Ikke over 100/g

Salmonella Ingen i 25 g

Escherichia coli Ingen i 5 g»

⎫
⎬
⎭
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KOMMISJONSVEDTAK

av 7. april 2004

om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1273]

(2004/357/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996 om fastsetjing av ein 
framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert 
nytta eller skal nyttast i eller på næringsmiddel(1), endret ved 
forordning (EF) nr. 1882/2003(2), særlig artikkel 3 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 2232/96 fastsettes framgangsmåten 
for utarbeiding av regler for aromastoffer som brukes 
eller skal brukes i eller på næringsmidler. I henhold til 
forordningen skal det vedtas et register over aromastoffer 
(heretter kalt «registeret») etter at medlemsstatene har 
oversendt en liste over de aromastoffene som kan brukes i 
eller på næringsmidler som omsettes på deres territorium, 
og etter at Kommisjonen har gransket denne listen.

2) Videre skal det i henhold til forordning (EF) nr. 2232/96 
vedtas et program for vurdering av aromastoffene i 
registeret (heretter kalt «vurderingsprogrammet») for 
å kontrollere at disse stoffene er i samsvar med de 
alminnelige brukskriteriene fastsatt i vedlegget til nevnte 
forordning. I henhold til forordningen skal de som 
er ansvarlige for å bringe aromastoffene i omsetning,  

 

 oversende Kommisjonen de opplysninger som er 
nødvendige for vurderingen. I henhold til forordningen 
skal det dessuten, når vurderingsprogrammet er 
gjennomført, vedtas en liste over aromastoffer som det er 
tillatt å bruke, mens de andre utelukkes.

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 2232/96 ble det ved 
kommisjonsvedtak 1999/217/EF av 23. februar 1999 om 
vedtakelse av et register over aromastoffer til bruk 
i eller på næringsmidler utarbeidet i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 
av 28. oktober 1996(3), sist endret ved vedtak 2002/113/
EF(4), vedtatt et register over aromastoffer til bruk i eller 
på næringsmidler.

4) I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 av 
18. juli 2000 om fastsettelse av tiltak som er nødvendige 
for vedtakelse av et vurderingsprogram i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96(5) 
skal den som er ansvarlig for å bringe et aromastoff i 
registeret i omsetning, legge fram visse opplysninger for 
å muliggjøre vurderingen av stoffet.

5) I kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2002 av  
11. april 2002 om fastsetjing av fristar for framlegging av 
opplysningar om kjemisk definerte aromastoff som vert 
nytta i eller på næringsmiddel(6) ble det fastsatt tidsfrister 
for framlegging av opplysninger for vurderingen av 
aromastoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1565/2000.  

2007/EØS/31/15

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 20.4.2004, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 6.

(1) EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1.
(2) EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1.

(3) EFT L 84 av 27.3.1999, s. 1.
(4) EFT L 49 av 20.2.2002, s. 1.
(5) EFT L 180 av 19.7.2000, s. 8.
(6) EFT L 95 av 12.4.2002, s. 10.
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 For en rekke stoffer med frist til 31. desember 2002 
er det imidlertid ikke framlagt noen opplysninger, og 
Kommisjonen er heller ikke blitt underrettet om at det 
finnes noen som fortsatt vil framlegge opplysninger. 
Det går derfor ikke an å vurdere om disse stoffene 
er i samsvar med de alminnelige brukskriteriene for 
aromastoffer fastsatt i forordning (EF) nr. 2232/96 før 
vurderingsprogrammet er gjennomført. Disse stoffene 
bør derfor slettes i registeret.

6) Granskingen av aromastoffene som er oppført i registeret, 
åpenbarte manglende konsekvens med hensyn til navnene 
på visse stoffer (FL nr. 06.100 og FL nr. 06.131) og 
med hensyn til visse kjemiske numre (FL nr. 02.027, 
FL nr. 07.033, FL nr. 07.153 og FL nr. 09.578). Det ble 
også oppdaget tilfeller der samme stoff var oppført 
med mange forskjellige kjemiske navn i registeret 
(FL nr. 02.228 og FL nr. 02.027; FL nr. 07.221 og 
FL nr. 07.033). Slike tilfeller av manglende konsekvens 
bør rettes opp.

7) Kommisjonens gransking gjorde det også mulig å fastslå 
at det av de forskjellige formene for kinin bare er 
kininhydroklorid (FL nr. 14.011), kininmonohydroklori
ddihydrat (FL nr. 14.155) og kininsulfat (FL nr. 14.152) 
som brukes som aromastoffer. De andre formene for 
kinin (FL nr. 14.146 og FL nr. 14.154) bør derfor slettes i 
registeret.

8) Vitenskapskomiteen for næringsmidler konkluderer i 
sin uttalelse av 26. februar 2002 med at N-(4-hydroksy-
3-metoksybenzyl)-8-metylnon-6-enamid (capsaicin, 
FL nr. 16.014) er genotoksisk. Capsaicin forekommer 
naturlig i Capsicum-arter (f.eks. chilipepper, 
kajennepepper, grønnsakpaprika). Det er rapportert at et 
stort forbruk av chilipepper er en risikofaktor for kreft. 
Selv om det største daglige inntak i Den europeiske union 
er mye lavere enn det inntaket som skal til for å framkalle 
kreft, bør capsaicin ikke tilsettes i næringsmidler, da det 
ikke er i samsvar med de alminnelige brukskriteriene 
for aromastoffer fastsatt i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 2232/96. Dette stoffet bør derfor slettes i registeret.

9) For to stoffer oppført i registeret (CN060 og CN061) har 
den meldende medlemsstaten trukket tilbake meldingen. 
Disse stoffene bør derfor slettes i registeret.

10) Det er ikke hensiktsmessig å beholde den fortrolige 
koden for stoffer som forøvrig er meldt med fullt navn 
og var brakt i omsetning da registeret ble utarbeidet.

11) Bransjen har nå framlagt opplysninger om visse stoffer 
som angis med henvisning til nr. 4 i kolonnen «merknader» 
i del A i vedlegget til vedtak 1999/217/EF, og som 
det i henhold til nevnte vedtak ble krevd ytterligere 
opplysninger om. Det er særlig blitt dokumentert at 
disse stoffene er aromastoffer. Nevnte vedlegg bør derfor 
endres slik at henvisningen til nr. 4 slettes.

12) Registeret bør rettes slik at visse stoffer som var brakt i 
omsetning på det tidspunkt da registeret ble utarbeidet, 
tildeles FL-nummer for å sikre at de opptas på riktig måte 
i vurderingsprogrammet.

13) Medlemsstatene har meldt nye aromastoffer som skal tas 
med i vurderingsprogrammet, og som derfor bør oppføres 
i registeret.

14) For visse stoffer som nylig er blitt meldt i 
henhold til forordning (EF) nr. 2232/96 og 
kommisjonsrekommandasjon 98/282/EF av 21. april 
1998 om korleis medlemsstatane og statane som har 
skrive under på avtala om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet, bør verne immaterialretten i samband 
med utvikling og produksjon av dei aromastoffa som er 
nemnde i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2232/96(1), har medlemsstaten som har gitt meldingen 
anmodet om at de betegnes på en slik måte at produsentens 
immaterialrettigheter vernes. Disse stoffene bør derfor 
oppføres i del B i vedlegget til vedtak 1999/217/EF.

15) Vedtak 1999/217/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 1999/217/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

(1) EFT L 127 av 29.4.1998, s. 32.
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegget til vedtak 1999/217/EF gjøres følgende endringer:

1. I listen i tredje ledd i innledningen til vedlegget, rett før del A, skal nytt nr. 6 lyde:

«6. Stoff som ikke skal brukes i eller på næringsmidler, med mindre det omsettes lovlig i den (de) berørte 
medlemsstat(er).»

2. [Endringene i del A og B er kunngjort i Den europeiske unions tidende nr. L 113 av 20.4.2004, s. 31-36]



Nr. 31/46 28.6.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/46/EF

av 16. april 2004

om endring av direktiv 95/31/EF med omsyn til E 955 sukralose og E 962 salt av aspartam  
og acesulfam(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet 
på konsum(1), særleg artikkel 3 nr. 3 bokstav a),

etter å ha rådspurt Vitskapsutvalet for næringsmiddel og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsdirektiv 95/31/EF av 5. juli 1995 om 
fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff 
som kan nyttast i næringsmiddel(2) er det fastsett 
reinleikskriterium for dei søtstoffa som er nemnde i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 
1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler(3). 

2) Det er naudsynt å fastsetje reinleikskriterium for E 995 
sukralose og E 962 salt av aspartam og acesulfam.

3) Det må takast omsyn til dei spesifikasjonane og 
analyseteknikkane for tilsetjingsstoff som er fastsette 
i Codex Alimentarius av Den felles FAO-WHO-
ekspertgruppa for tilsetjingsstoff i næringsmiddel 
(JECFA).

4) Direktiv 95/31/EF bør difor endrast. 

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

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 95/31/EF vert endra i samsvar med 
vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal innan 1. april 2005 setje i kraft 

dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg 

etter dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen 

teksta til desse føresegnene og ein jamføringstabell som viser 

samanhengen mellom desse føresegnene og føresegnene i dette 

direktivet.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 

dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 

korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 

internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området 

som dette direktivet omfattar.

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 

kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2007/EØS/31/16

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 21.4.2004, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 6.

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) TEF L 178 av 28.7.1995, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv 2001/52/EF 
(TEF L 190 av 12.7.2001, s. 18).

(3) TEF L 237 av 10.9.1994, s. 3. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/115/EF (TEU L 24 av 29.1.2004, s. 65).
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VEDLEGG

I vedlegget vert følgjande tekst sett inn:

«E955  E 955 SUKRALOSE

Synonym 4,1’,6-triklorgalaktosukrose

Definisjon

Kjemisk nemning 1,6-diklor-1,6-dideoksy-b-D-fruktofuranosyl-4-klor-4-deoksy-α-D-galakto-
pyranosid

EINECS-nummer 259-952-2

Kjemisk formel C12H19C3O8

Molekylvekt 397,64

Innhald Ikkje under 98 % og ikkje over 102 % C12H19Cl3O8, rekna ut på grunnlag 
av tørrstoffet

Karakteristikk Kvitt til kvitleg krystallinsk pulver nesten utan lukt

Kjenneteikn

A.  pH-verdi i 10 %-løysing Ikkje under 5,0 og ikkje over 7,0

B.  Løysingsevne Svært løyseleg i vatn, metanol og etanol. Tungt løyseleg i etylacetat.

C.  Infraraud absorpsjon Ein suspensjon av prøva i kaliumbromid skal ha eit infraraudt absorpsjons-
spektrum som viser relative toppunkt ved bølgjetal som svarar til bølgjetala 
i referansespekteret ved bruk av ein referansestandard av sukralose.

D.  Tyntsjiktskromatografi Hovudflekken i prøveløysinga har den same Rf –verdien som hovudflekken 
i standardløysing A i prøva for andre klorerte disakkarid. Denne standard-
løysinga vert oppnådd ved å løyse 1,0 g referansestandard av sukralose i 
10 ml metanol.  

E. Spesifikk rotasjon [α]20D: +84,0º til +87,5º, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet (10 % w/v-
løysing)

Reinleiksgrad

Vatn Ikkje over 2,0 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfatoske Ikkje over 0,7 % 

Bly Ikkje over 1 mg/kg

Andre klorerte disakkarid Ikkje over 0,5 %

Klorerte monosakkarid Ikkje over 0,1 %

Trifenylfosfinoksid Ikkje over 150 mg/kg

Metanol Ikkje over 0,1 %

E962 E 962 SALT AV ASPARTAM OG ACESULFAM

Synonym Aspartam og acesulfam 
Salt av aspartam og acesulfam

Definisjon Saltet vert framstilt ved å varme opp ei løysing med sur pH-verdi av aspar-
tam og acesulfam K i tilhøvet 2:1 (w/w) og la det krystallisere seg. Kalium 
og fukt vert fjerna. Produktet er meir stabilt enn aspartam aleine. 

Kjemisk nemning 6-metyl-1,2,3-oksatiasin-4(3H)-on-2,2-dioksidsalt av L-fenylalanyl-2-
metyl-L-α-asparaginsyre

Kjemisk formel C18H23O9N3S

Molekylvekt 457,46

Innhald 63,0-66,0 % aspartam (på grunnlag av tørrstoffet) og 34,0-37,0 % acesulfam 
(syre på grunnlag av tørrstoffet)
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Karakteristikk Kvitt krystallinsk pulver utan lukt 

Kjenneteikn

A.  Løysingsevne Svært tungt løyseleg i vatn. Tungt løyseleg i etanol.

B.  Transmisjonsfaktor Transmisjonsfaktoren for ei 1 %-løysing, fastsett i vatn i ei celle på 1 cm ved 
430 nm ved hjelp av eit høveleg spektrofotometer og med vatn som refe-
ranseløysing, skal ikkje vere under 0,95, noko som tilsvarar ein absorbans 
på under ca. 0,022.

C.  Spesifikk rotasjon [α]20D: +14,5º til +16,5º
Skal fastsetjast ved hjelp av ein konsentrasjon av 6,2 g i 100 ml maursyre 
(15N) innan 30 min. etter at løysinga er framstilt. Den utrekna spesifikke 
rotasjonen skal delast på 0,646 for å korrigere for aspartaminnhaldet i saltet 
av aspartam og acesulfam. 

Reinleiksgrad

Tap ved tørking Ikkje over 0,5 % (105 ºC, 4 t)

5-benzyl-3,6-diokso-2-
piperazineddiksyre

Ikkje over 0,5 % 

Bly Ikkje over 1 mg/kg»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF

av 23. april 2004

om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i 
nevnte direktiv(*)

2007/EØS/31/17

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plan-
tevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprin-
nelse, herunder frukt og grønnsaker(1), særlig artikkel 7, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2002 av 20. 
november 2002 om forlengelse av tidsrommet nevnt i 
artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF, og om uteluk-
kelse av visse aktive stoffer i vedlegg I til nevnte direktiv 
og tilbakekalling av godkjenninger av plantevernmidler 
som inneholder disse stoffene(2), kan visse medlems-
stater inntil 30. juni 2007 opprettholde godkjenninger 
av plantevernmidler som inneholder visse stoffer som i 
henhold til forordningen ikke skal oppføres i vedlegg I til 
rådsdirektiv 91/414/EØF(3).

2) Grenseverdiene for restmengder gjenspeiler bruken av de 
minstekvanta av plantevernmidler som er nødvendige for 
å sikre et tilfredsstillende vern av planter, brukt på en slik 
måte at mengden av rester er så liten som det er praktisk 
mulig, samtidig som den er toksikologisk akseptabel, 
særlig med hensyn til akseptabelt daglig inntak.

3) Grenseverdiene for restmengder fastsettes ved bestem-
melsesgrensen dersom godkjent bruk av platevernmidler 
ikke fører til påviselige rester i eller på næringsmiddelet, 
dersom ingen bruk er godkjent, dersom den bruk som er 
godkjent av medlemsstatene, ikke er understøttet av de 
nødvendige data, eller dersom bruk i tredjestater som 
fører til rester på eller i næringsmidler som kan omsettes 
på fellesskapsmarkedet, ikke er understøttet av de nød-
vendige data. 

4) Grenseverdiene for rester av plantevernmidler bør vurde-
res løpende. De kan endres for å ta hensyn til ny bruk og 
nye opplysninger og data.

5) Kommisjonen er underrettet om vesentlig bruk av brom-
opropylat innenfor rammen av direktiv 91/414/EØF. 
Opplysningene danner et tilstrekkelig grunnlag for å 
vurdere de europeiske forbrukeres inntak. 

6) Godkjenningene av bromopropylat må tilbakekalles 
senest 31. juli 2007. Når det tas hensyn til den tiden det 
tar før bromopropylatrester forsvinner fra næringskjeden, 
bør de midlertidige grenseverdiene for restmengder som 
gjelder vesentlig bruk, gjennomgås på nytt senest 31. 
desember 2008.

7) Forbrukernes livslange eksponering for bromopropylat 
gjennom næringsmidler som kan inneholde rester av 
nevnte plantevernmiddel, er blitt undersøkt og vurdert. 
Det er beregnet at de endrede grenseverdiene for rest-
mengder vil sikre at akseptabelt daglig inntak ikke over-
skrides.

8) Forbrukernes akutte eksponering for bromopropylat 
gjennom hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde 
rester av nevnte plantevernmiddel, er blitt undersøkt og 
vurdert. Det er beregnet at de endrede grenseverdiene for 
restmengder vil sikre at akutt referansedose ikke over-
skrides.

9) Grenseverdiene for bromopropylatrester bør derfor 
endres.

10) Direktiv 90/642/EØF bør derfor endres.  

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Grenseverdiene for rester av bromopropylat i vedlegg II 
til direktiv 90/642/EØF erstattes med de mengdene som er 
oppført i vedlegget til dette direktiv. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 24.4.2004, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 6.

(1) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/2/EF (EUT L 14 av 21.1.2004, s. 10). 

(2) EFT L 319 av 23.11.2002, s. 3. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1336/2003 (EUT L 187 av 26.7.2003, s. 21).

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/20/EF (EUT L 70 av 9.3.2004, s. 32). 
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Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 24. oktober 2004 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene sammen med en 
sammenligningstabell mellom disse bestemmelsene og dette 
direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra senest 25. oktober 
2004.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og 
grenseverdier for restmengder 

(mg/kg)

Bromopropylat

1.  Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten tilsetning av sukker; nøtter

i) SITRUSFRUKTER 2 (t)

 Grapefrukt

 Sitroner

 Limetter

 Mandariner (herunder klementiner og lignende hybrider)

 Appelsiner

 Pomeloer

 Andre

ii)  NØTTER (med eller uten skall) 0,05 (*)

 Mandler

 Paranøtter

 Kasjunøtter

 Kastanjer

 Kokosnøtter

 Hasselnøtter

 Macadamianøtter

 Pekannøtter

 Pinjekjerner

 Pistasienøtter

 Valnøtter

 Andre

iii) KJERNEFRUKTER 2 (t)

 Epler

 Pærer

 Kveder

 Andre

VEDLEGG

«
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og 
grenseverdier for restmengder 

(mg/kg)

Bromopropylat

iv) STEINFRUKTER 0,05 (*)

 Aprikoser

 Kirsebær

 Fersken (herunder nektariner og lignende hybrider)

 Plommer

 Andre

v) BÆR OG SMÅ FRUKTER

a) Borddruer og vindruer 2 (t)

 Borddruer

 Vindruer

b) Jordbær (unntatt viltvoksende) 0,05 (*)

c)  Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende) 0,05 (*)

 Bjørnebær

 Blåbringebær

 Loganbær

 Bringebær

 Andre

d)  Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende) 0,05 (*)

 Blåbær 

 Tranebær

 Solbær, hvitrips og rødrips

 Stikkelsbær

 Andre

e)  Viltvoksende bær og frukter 0,05 (*)

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER 0,05 (*)

 Avokadoer

 Bananer

 Dadler

 Fikener

 Kiwier
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og 
grenseverdier for restmengder 

(mg/kg)

Bromopropylat

 Kumquat

 Litchi

 Mango

 Oliven

 Pasjonsfrukt

 Ananas

 Granatepler

 Andre

2. Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede

i)  ROT- OG KNOLLVEKSTER

 Rødbeter

 Gulrøtter

 Knollselleri

 Pepperrot

 Jordskokk

 Pastinakk

 Rotpersille

 Reddiker

 Havrerot

 Søtpoteter

 Kålrot

 Neper

 Jams

 Andre

ii) LØK 0,05 (*)

 Hvitløk

 Kepaløk

 Sjalottløk

 Pipeløk

 Andre
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og 
grenseverdier for restmengder 

(mg/kg)

Bromopropylat

iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER

a)  Søtvierfamilien

 Tomater 1 (t)

 Grønnsakpaprika

 Eggfrukter

 Andre 0,05 (*)

b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 0,05 (*)

 Agurker

 Sylteagurker

 Mandelgresskar

 Andre

c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,05 (*)

 Meloner

 Gresskar

 Vannmeloner

 Andre

d)  Sukkermais 0,05 (*)

iv) KÅL 0,05 (*)

a)  Blomsterkål

 Brokkoli (herunder calabrese)

 Blomkål

 Andre

b)  Hodekål

 Rosenkål

 Hodekål

 Andre

c)  Bladkål

 Kinakål

 Grønnkål

 Andre

d)  Knutekål  
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og 
grenseverdier for restmengder 

(mg/kg)

Bromopropylat

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER 0,05 (*)

a)  Salat og lignende

 Karse

 Vårsalat

 Salat

 Bredbladet endiv

 Andre

b)  Spinat og lignende

 Spinat

 Bladbete

 Andre

c) Brønnkarse

d)  Salatsikori

e)  Urter

 Kjørvel

 Gressløk

 Kruspersille

 Snittselleri

 Andre

vi) BELGFRUKTER (friske)

 Bønner (med belg) 1 (t)

 Bønner (uten belg)

 Erter (med belg)

 Erter (uten belg)

 Andre 0,05 (*)

vii) STENGELGRØNNSAKER (friske) 0,05 (*)

 Asparges

 Kardon

 Hageselleri

 Fennikel
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og 
grenseverdier for restmengder 

(mg/kg)

Bromopropylat

 Artisjokk

 Purre

 Rabarbra

 Andre

viii) SOPP 0,05 (*)

a) Dyrket sopp

b) Viltvoksende sopp

3. Tørkede belgfrukter 0,05 (*)

Bønner

Linser

Erter

Andre

4. Oljeholdige frø 0,1 (*)

Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Andre

5. Poteter 0,05 (*)

Tidligpoteter

Matpoteter
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og 
grenseverdier for restmengder 

(mg/kg)

Bromopropylat

6. Te (tørkede blader og stilker, gjærede eller ugjærede, av camellia sinensis) 0,1 (*)

7. Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,1 (*)

(*)  Angir bestemmelsesgrensen.
(t) Angir at grenseverdien er blitt fastsatt midlertidig inntil 31. desember 2008 for å ta hensyn til vesentlig bruk i samsvar med forordning 

2076/2002/EF.»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1425/2003

av 11. august 2003

om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til patulin(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. 
februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet 
i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), sær-
lig artikkel 2 nr. 3,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001(2), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 563/2002(3), er det fastsatt gren-
severdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. 
Det er fastsatt grenseverdier for nitrater, aflatoksiner, 
okratoksin A, bly, kadmium, kvikksølv, 3-MCPD og 
dioksiner.

2) Visse medlemsstater har vedtatt eller har planer om å 
vedta grenseverdier for patulin i fruktjuice, særlig eple-
juice, epleprodukter som inneholder fruktkjøtt, som eple-
kompott og eplepuré, og epleprodukter som er beregnet 
på spedbarn og småbarn. I lys av ulikhetene mellom med-
lemsstatene og den faren for konkurransevridning som 
dette kan medføre, er det nødvendig med fellesskapstiltak 
for å sikre et ensartet marked samtidig som forholdsmes-
sighetsprinsippet overholdes.

3) Patulin er et mykotoksin som produseres av sopp fra 
flere arter, blant annet arter av Penicillium, Aspergillus 
og Byssochlamy. Selv om patulin kan forekomme i mye 
muggen frukt, muggent korn og andre mugne nærings-
midler, er epleprodukter hovedkilden til patulinforurens-
ning.

4) Vitenskapskomiteen for næringsmidler godkjente på sitt 
møte 8. mars 2000 midlertidige grenseverdier for aksep-
tabelt daglig inntak på 0,4 μg/kg kroppsvekt for patulin.

5) I 2001 ble det innenfor rammen av rådsdirektiv 1993/5/
EØF av 25. februar 1993 om medlemsstatenes bistand 
til Kommisjonen og deres samarbeid ved vitenskapelig 
behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmid-
ler(4) (SCOOP) gjennomført en vurdering av daglig 
patulininntak hos befolkningen i EUs medlemsstater. 
På bakgrunn av denne vurderingen kan det konkluderes 
med at gjennomsnittlig eksponering ser ut til å være godt 
under de midlertidige grenseverdiene for akseptabelt dag-
lig inntak på 0,4 μg/kg kroppsvekt. Når det tas hensyn til 
bestemte grupper av forbrukere, særlig småbarn, og ved 
å anta verst tenkelig tilfelle, er eksponeringen for patulin 
likevel mer signifikant, men fremdeles under akseptabelt 
daglig inntak.

6) Forordning (EF) nr. 466/2001 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 466/2001 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 5 skal nytt nr. 4 lyde:

 «4. Kommisjonen skal senest 30. juni 2005 gjennomgå 
grenseverdiene for patulin fastsatt i nr. 2.3.1 og 2.3.2 i 
del 2 i vedlegg I med henblikk på å redusere dem for å ta 
hensyn til utviklingen innen vitenskapelig og teknologisk 
kunnskap og gjennomføringen av reglene for å forhindre 
og redusere patulininnholdet i eplejuice og eplejuiceingre-
dienser i andre drikker (Code of practice for the prevention 
and reduction of patulin contamination in apple juice and 
apple juice ingredients in other beverages).»

2) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til denne forord-
ning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 1. november 2003.

2007/EØS/31/18

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 12.8.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 9.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 
(2) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1.
(3) EFT L 86 av 3.4.2002, s. 5. (4) EFT L 52 av 4.3.1993, s. 18. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 11. august 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I del 2 (Mykotoksiner) i vedlegg I skal nytt nr. 2.3 lyde:

«Produkt
Patulin: grenseverdier

(µg/kg eller ppb)
Prøvetakingsmetode

Referansemetode for 
analyse

2.3. Patulin

2.3.1.  —  Fruktjuice og fruktnektar, særlig 
eplejuice, og fruktjuiceingredienser 
i andre drikker(1)

50,0 Direktiv 2003/78/EF Direktiv 2003/78/EF

— Konsentrert fruktjuice(1) etter 
rekonstituering etter produsents 
anvisninger

2.3.2.  Alkoholsterke drikker(2), eplesider og 
andre gjærede drikker som er framstilt 
av epler eller inneholder eplejuice 

50,0 Direktiv 2003/78/EF Direktiv 2003/78/EF

2.3.3.  Epleprodukter som inneholder frukt-
kjøtt, herunder eplekompott, eplepuré 
beregnet på direkte forbruk

25,0 Direktiv 2003/78/EF Direktiv 2003/78/EF

2.3.4.  —  Eplejuice og epleprodukter som 
inneholder fruktkjøtt, herunder 
eplekompott og eplepuré, for sped-
barn og småbarn(3) og som er mer-
ket og selges som slike produkter

10,0(4) Direktiv 2003/78/EF Direktiv 2003/78/EF

 — annen barnemat(5) 

(1)  Fruktjuice, herunder fruktjuice fra konsentrater, konsentrert fruktjuice og fruktnektar som definert i vedlegg 1 og 2 til rådsdirektiv 2001/112/
EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum (EFT L 10 av 12.1.2002, s. 58).

(2) Alkoholsterke drikker som definert i artikkel 1 i rådsforordning (EØF) nr. 1576/89 av 29. mai 1989 om alminnelige regler om definisjon av, 
betegnelse på og presentasjon av alkoholsterke drikker (EFT L 160 av 12.6.1989, s. 1), sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 3378/94 av 22. desember 1994 (EFT L 366 av 31.12.1994, s. 1).

(3) Spedbarn og småbarn som definert i artikkel 1 i kommisjonsdirektiv 91/321/EØF av 14. mai 1991 om morsmelkerstatninger og 
tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn (EFT L 175 av 4.7.1991, s. 35), sist endret ved direktiv 2003/14/EF (EUT L 41 av 14.2.2003,  
s. 37) og artikkel 1 i kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn 
og småbarn (EFT L 49 av 28.2.1996, s. 17), sist endret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 33).

(4) En analysemetode blir validert ved en internasjonal kollaborativ prøving som skal utføres før 1. november 2003 for å vise at verdien på  
10 µg/kg patulin kan bestemmes på en pålitelig måte. Dersom det innen 1. november 2003 ikke foreligger noe bevis for at verdien på 10 µg/kg 
patulin kan bestemmes på en pålitelig måte, skal verdien på 25 µg/kg patulin gjelde.

(5) Barnemat som definert i artikkel 1 i kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat 
for spedbarn og småbarn (EFT L 49 av 28.2.1996, s. 17), sist endret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 33).»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 455/2004

av 11. mars 2004

om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til patulin(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av  
8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet 
i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), 
særlig artikkel 2 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001(2) er det 
fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer i 
næringsmidler. Det er fastsatt grenseverdier for blant 
annet patulin. 

2) Det er fastsatt en grenseverdi på 10,0 μg/kg for eplejuice 
og epleprodukter som inneholder fruktkjøtt, herunder 
eplekompott og eplepuré, beregnet på spedbarn og småbarn 
samt annen barnemat, forutsatt at en analysemetode ble 
validert ved en internasjonal kollaborativ prøving som 
skulle utføres før 1. november 2003 for å vise at verdien 
på 10 µg/kg patulin kan bestemmes på en pålitelig måte. 
Dersom det innen 1. november 2003 ikke forelå noe 
bevis for at verdien på 10 µg/kg patulin kunne bestemmes 
på en pålitelig måte, skulle verdien på 25 µg/kg patulin 
gjelde.

3) Det er blitt organisert en kollaborativ prøving for å skaffe 
til veie bevis for at verdien på 10,0 µg/kg kan bestemmes 
på en pålitelig måte. Det ble 27. oktober 2003 framlagt 
en rapport som viser at det finnes en metode som på en 
pålitelig måte kan bestemme patulinverdier på 10 µg/kg 
og lavere i klar eplejuice og fruktpuré.

4) Det bør vedtas overgangsordninger for produkter som er 
framstilt og markedsført før anvendelsesdatoen. 

5) Forordning (EF) nr. 466/2001 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 466/2001 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 7 skal følgende ledd tilføyes:

 «Grenseverdiene fastsatt i nr. 2.3 Patulin i del 2 
(Mykotoksiner) i vedlegg I, skal ikke gjelde produkter som 
er lovlig markedsført i Fellesskapet før 1. november 2003. 
Den som er driftsansvarlig for næringsmiddelforetaket, 
skal kunne dokumentere når produktene ble markedsført.»

2) I vedlegg I skal fotnote 4 i nr. 2.3 Patulin i del 2 
(Mykotoksiner) oppheves. 

3) I vedlegg I skal annet strekpunkt i nr. 2.3.4 i del 2 
(Mykotoksiner) lyde:

«– annen barnemat enn bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler(4)».

4) I vedlegg I blir tidligere fotnote 5 i nr. 2.3 Patulin i del 2 
(Mykotoksiner) fotnote 4 og skal lyde: 

«(4) Annen barnemat enn kornbaserte næringsmidler som 
definert i kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 
1996 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 
barnemat for spedbarn og småbarn (EFT L 49 av 
28.2.1996, s. 17), sist endret ved direktiv 2003/13/EF 
(EUT L 41 av 14.2.2003, s. 33).»

Artikkel 2

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

2007/EØS/31/19

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

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2004

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 12.3.2004, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 9.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 
(2) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1425/2003 (EUT L 203 av 12.8.2003, s. 1).
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 324/2004

av 25. februar 2004

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

opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse 
av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater 
i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2145/2003(2), særlig artikkel 6, 
7 og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det 
gradvis fastsettes grenseverdier for restmengder av alle 
farmakologisk virksomme stoffer som i Fellesskapet 
benyttes i veterinærpreparater beregnet på å tilføres dyr 
bestemt til næringsmiddelproduksjon.

2) Grenseverdier for restmengder kan fastsettes først etter 
at Komiteen for veterinærpreparater har gjennomgått 
alle opplysninger av betydning for spørsmålet om 
restmengdene av det aktuelle stoffet er uskadelige for 
forbrukeren av næringsmidler av animalsk opprinnelse, 
og om restmengdenes innvirkning på industriell 
bearbeiding av næringsmidler.

3) Ved fastsettelse av grenseverdier for restmengder 
av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse bør det angis i hvilke dyrearter slike 
restmengder kan forekomme, hvilke nivåer som kan 
tillates for hvert av de aktuelle kjøttvev fra det 
behandlede dyr (målvev), og arten av den restmengde 
som er av betydning for kontrollen av restmengder 
(restmarkør).

4) For kontroll av restmengder, som fastsatt i 
Fellesskapets regelverk på området, skal grenseverdier 
for restmengder vanligvis fastsettes for målvev i lever 
eller nyrer. Imidlertid er lever og nyrer ofte fjernet fra 
skrotter i internasjonal handel, og det bør derfor også 
fastsettes grenseverdier for muskel- eller fettvev.

5) Dersom veterinærpreparater skal tilføres eggleggende 
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, bør det også 
fastsettes grenseverdier for egg, melk eller honning.

6) Kanamycin og diklofenac bør oppføres i vedlegg I til 
forordning (EØF) nr. 2377/90.

7) Det bør fastsettes en tilstrekkelig lang frist før denne 
forordning trer i kraft, for å gi medlemsstatene 
mulighet til å foreta de tilpasninger som på 
bakgrunn av bestemmelsene i denne forordning kan 
være nødvendige i markedsføringstillatelsene for 
de aktuelle veterinærpreparatene gitt i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(3).

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i 
samsvar med uttalelse fra Den faste komité for 
veterinærpreparater —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra den 60. dag etter at den er kunngjort.

2007/EØS/31/20

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 25.3.2004, s 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 10.

(1)  EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2)  EUT L 322 av 9.12.2003, s. 5. (3)  EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2004.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2004

av 24. mars 2004

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

opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastset-
telse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpre-
parater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist endret 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 324/2004(2), særlig artik-
kel 6, 7 og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det 
gradvis fastsettes grenseverdier for restmengder av alle 
farmakologisk virksomme stoffer som i Fellesskapet 
benyttes i veterinærpreparater beregnet på å tilføres dyr 
bestemt til næringsmiddelproduksjon.

2) Grenseverdier for restmengder kan fastsettes først etter 
at Komiteen for veterinærpreparater har gjennomgått alle 
opplysninger av betydning for spørsmålet om restmeng-
dene av det aktuelle stoffet er uskadelige for forbruke-
ren av næringsmidler av animalsk opprinnelse, og om 
restmengdenes innvirkning på industriell bearbeiding av 
næringsmidler.

3) Ved fastsettelse av grenseverdier for restmengder av vete-
rinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse 
bør det angis i hvilke dyrearter slike restmengder kan 
forekomme, hvilke nivåer som kan tillates for hvert av 
de aktuelle kjøttvev fra det behandlede dyr (målvev), og 
arten av den restmengde som er av betydning for kontrol-
len av restmengder (restmarkør).

4) For kontroll av restmengder, som fastsatt i Fellesskapets 
regelverk på området, skal grenseverdier for restmeng-
der vanligvis fastsettes for målvev i lever eller nyrer. 
Imidlertid er lever og nyrer ofte fjernet fra skrotter i 
internasjonal handel, og det bør derfor også fastsettes 
grenseverdier for muskel- eller fettvev.

5) Dersom veterinærpreparater skal tilføres eggleggende 
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, bør det også 
fastsettes grenseverdier for egg, melk eller honning.

6) Nafcillin bør oppføres i vedlegg I til forordning (EØF)  
nr. 2377/90.

7) Oksalsyre bør oppføres i vedlegg II til forordning (EØF) 
nr. 2377/90.

8) For å muliggjøre gjennomføringen av vitenskapelige 
undersøkelser bør oksolinsyre oppføres i vedlegg III til 
forordning (EØF) nr. 2377/90.

9) Det bør fastsettes en tilstrekkelig lang frist før denne 
forordning trer i kraft, for å gi medlemsstatene mulighet 
til å foreta de tilpasninger som på bakgrunn av bestem-
melsene i denne forordning kan være nødvendige i mar-
kedsføringstillatelsene for de aktuelle veterinærprepara-
tene gitt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/82/EF(3).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra den 60. dag etter at den er kunngjort.

2007/EØS/31/21

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 25.3.2004, s 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 10.

(1)  EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2)  EUT L 58 av 26.2.2004, s. 16. (3)  EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. mars 2004.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1101/2004

av 10. juni 2004

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

opprinnelse(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fast-
settelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinær-
preparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), sist 
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2004(2), særlig 
artikkel 6, 7 og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det 
gradvis fastsettes grenseverdier for restmengder av alle 
farmakologisk virksomme stoffer som i Fellesskapet 
benyttes i veterinærpreparater beregnet på å tilføres dyr 
bestemt til næringsmiddelproduksjon.

2) Grenseverdier for restmengder kan fastsettes først etter 
at Komiteen for veterinærpreparater har gjennomgått alle 
opplysninger av betydning for spørsmålet om restmeng-
dene av det aktuelle stoffet er uskadelige for forbruke-
ren av næringsmidler av animalsk opprinnelse, og om 
restmengdenes innvirkning på industriell bearbeiding av 
næringsmidler.

3) Ved fastsettelse av grenseverdier for restmengder av vete-
rinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse 
bør det angis i hvilke dyrearter slike restmengder kan 
forekomme, hvilke nivåer som kan tillates for hvert av 
de aktuelle kjøttvev fra det behandlede dyr (målvev), og 
arten av den restmengde som er av betydning for kontrol-
len av restmengder (restmarkør).

4) For kontroll av restmengder, som fastsatt i Fellesskapets 
regelverk på området, skal grenseverdier for restmeng-
der vanligvis fastsettes for målvev i lever eller nyrer. 
Imidlertid er lever og nyrer ofte fjernet fra skrotter i 
internasjonal handel, og det bør derfor også fastsettes 
grenseverdier for muskel- eller fettvev.

5) Dersom veterinærpreparater skal tilføres eggleggende 
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, bør det også 
fastsettes grenseverdier for egg, melk eller honning.

6) Tulatromycin bør oppføres i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2377/90.

7) Diclazuril bør oppføres i vedlegg II til forordning (EØF) 
nr. 2377/90.

8) Det bør fastsettes en tilstrekkelig lang frist før denne 
forordning trer i kraft, for å gi medlemsstatene mulighet 
til å foreta de tilpasninger som på bakgrunn av bestem-
melsene i denne forordning kan være nødvendige i  
markedsføringstillatelsene for de aktuelle veterinær- 
preparatene gitt i henhold til europaparlaments- og råds-
direktiv 2001/82/EF(3), sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/28/EF(4).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til forordning (EØF) nr. 2377/90 endres i  
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra den 60. dag etter at den er kunngjort.

2007/EØS/31/22

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 12.6.2004, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 11.

(1)  EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(2)  EUT L 87 av 25.3.2004, s. 13.

(3)  EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
(4) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 58.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 10. juni 2004.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/21/EF

av 24. februar 2004

om begrensning av markedsføring og bruk av azofargestoffer (13. tilpasning til den tekniske utvikling av 
rådsdirektiv 76/769/EØF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/61/EF(1) av 19. juli 2002 om 19. endring av rådsdirek-
tiv 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk 
av visse farlige stoffer og preparater (azofargestoffer), særlig 
artikkel 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med direktiv 2002/61/EF om 19. endring 
av rådsdirektiv 76/769/EØF(2) av 27. juli 1976 om til-
nærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige 
stoffer og preparater, skal visse azofargestoffer ikke bru-
kes i tekstil- og lærvarer. Slike tekstil- og lærvarer kan 
ikke bringes i omsetning med mindre de oppfyller kra-
vene fastsatt i nevnte direktiv.

2) Ved artikkel 2 i direktiv 2002/61/EF kreves det at det 
skal det vedtas prøvingsmetoder for anvendelse av nr. 43 
i vedlegg I til direktiv 76/769/EØF.

3) Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) har 
utarbeidet prøvingsmetoder som bør brukes ved prøving 
av tekstil- og lærvarer i samsvar med anvendelsen av 
nr. 43 i vedlegg I til direktiv 76/769/EØF.

4) Dette direktiv bør få anvendelse uten at det berører 
Fellesskapets regelverk om minstekrav for vern av 
arbeidstakere, særlig rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 
1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeids-
takernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(3), og 
rådsdirektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990 om vern av 
arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftfram-
kallende stoffer i arbeidet (sjette særdirektiv i henhold til 
artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF(4)). 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalel-
se fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling 
av direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer 
på området farlige stoffer og stoffblandinger —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres som angitt i vedleg-
get til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 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 sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 2004.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

2007/EØS/31/23

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 25.2.2004, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 12.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 15.
(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/53/EF (EUT L 178 av 17.7.2003, s. 24).
(3) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
(4) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 1999/38/EF 

(EFT L 138 av 1.6.1999, s. 66).
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF gjøres følgende endringer:

1) I nr. 43 (azofargestoffer) skal nr. 1 i andre kolonne lyde:

«1. Azofargestoffer, som gjennom reduktiv spalting av en eller flere azogrupper, kan avgi ett eller flere av de 
aromatiske aminer oppført i tillegget i påviselige konsentrasjoner, dvs. over 30 ppm i ferdige varer eller i deres 
fargede deler etter prøvingsmetodene oppført i nevnte tillegg, skal ikke brukes i tekstil- eller lærvarer som kan 
komme i direkte langvarig kontakt med huden eller munnhulen hos mennesker, for eksempel:

— klær, sengetøy, håndklær, tupeer, parykker, hatter, bleier og andre sanitærartikler, soveposer,

— skotøy, hansker, klokkeremmer, håndvesker, punger/lommebøker, dokumentmapper, stoltrekk, punger som 
bæres rundt halsen,

— leker av tekstil eller lær og leker som omfatter plagg av tekstil eller lær,

— garn og stoffer beregnet på å brukes av sluttforbrukeren.»

2. I nr. 43 i tillegget innsettes følgende:

«Liste over prøvingsmetoder

Den europeiske 
standardiserings-
organisasjon(*)

Referanse og tittel på standarden Referansedokument
Referanse for den 

tidligere standarden

CEN Lær – Kjemisk prøving – Påvisning av visse 
azofargestoffer i farget lær

CEN ISO/TS 
17234:2003

INGEN

CEN Tekstiler – Metoder for påvisning av visse aroma-
tiske aminer framstilt av azofargestoffer – Del 1: 
Påvisning av bruk av visse azofargestoffer som er 
tilgjengelige uten ekstraksjon

EN 14362-1:2003 INGEN

CEN Tekstiler – Metoder for påvisning av visse aroma-
tiske aminer framstilt av azofargestoffer – Del 2: 
Påvisning av bruk av visse azofargestoffer som er 
tilgjengelige ved ekstraksjon av fibrer

EN 14362-2:2003 INGEN

(*) ESO: Europeiske standardiseringsorganisasjoner: 
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tlf. (32-2) 550 08 11, faks (32-2) 550 08 19. (http://www.cenorm.be). 
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, tlf. (32-2) 519 68 71, faks (32-2) 519 69 19. (http://www.cenelec.org). 
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. (33) 492 94 42 00, faks (33) 493 65 47 16. (http://www.etsi.org).»



28.6.2007 Nr. 31/73EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/20/EF

av 2. mars 2004

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klorprofam som aktivt stoff(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 
11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 
for gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet 
omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(2), 
ble det fastsatt en liste over aktive stoffer som skulle 
vurderes med tanke på en mulig oppføring i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF. Denne listen omfatter klorprofam.

2) Virkningen av klorprofam på menneskers helse og 
miljøet er i samsvar med bestemmelsene fastsatt i for-
ordning (EØF) nr. 3600/92 blitt vurdert for en rekke 
bruksområder som melderne har foreslått. I henhold til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 933/94 av 27. april 1994 
om utarbeiding av listen over aktive stoffer i plante-
farmasøytiske produkter og utpeking av rapporterende 
medlemsstater for gjennomføringen av forordning (EØF) 
nr. 3600/92(3), ble Nederland utpekt som rapporterende 
medlemsstat. Nederland framla i samsvar med artikkel 7 
nr. 1 bokstav c) i forordning (EØF) nr. 3600/92 den rele-
vante vurderingsrapporten og de relevante anbefalingene 
for Kommisjonen 30. april 1996.

3) Denne vurderingsrapporten er blitt behandlet av med-
lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

4) Behandlingen ble avsluttet 28. november 2003 med 
Kommisjonens sammenfattende rapport om klorprofam.

5) Ved behandlingen av klorprofam ble det ikke avdekket 
noen uavklarte spørsmål eller problemer som ville ha 
krevd samråd med Vitenskapskomiteen for planter.

6) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder klor-
profam, generelt kan forventes å oppfylle kravene 
fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv  
 

 

 

 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 
som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-
fattende rapport. Klorprofam bør derfor oppføres i ved-
legg I for å sikre at godkjenning av plantefarmasøytiske 
produkter som inneholder klorprofam, kan gis i samsvar 
med nevnte direktivs bestemmelser i alle medlemsstater.

7) Før et aktivt stoff oppføres i vedlegg I, bør medlemssta-
tene og de berørte parter gis en rimelig frist til å forberede 
seg på de nye kravene som følger av oppføringen.

8) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig frist 
til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF 
med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inne-
holder klorprofam, og særlig til å vurdere eksisterende 
godkjenninger for å sikre at vilkårene for dette aktive 
stoffet fastsatt i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er 
oppfylt. Det bør fastsettes en lengre frist for framlegging 
og vurdering av den fullstendige dokumentasjonen for 
hvert enkelt plantefarmasøytisk produkt i samsvar med 
de ensartede prinsippene fastsatt i direktiv 91/414/EØF.

9) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedleg-
get til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. juli 2005 vedta og kunngjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.

2007/EØS/31/24

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 9.3.2004, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 13.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/119/EF (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 41).

(2) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 2266/2000 (EFT L 259 av 13.10.2000, s. 10).

(3) EFT L 107 av 28.4.1994, s. 8. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2230/95 (EFT L 225 av 22.9.1995, s. 1).
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De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. august 2005.

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

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningen for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som innholder klorprofam, 
for å sikre at vilkårene for klorprofam fastsatt i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om nødvendig og innen  
31. juli 2005 skal de endre eller trekke tilbake godkjenningen.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent plante-
farmasøytisk produkt som innholder klorprofam, enten som 
eneste aktive stoff eller som et av flere aktive stoffer som alle 
var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 31. januar 
2005, vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensar-
tede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 91/414/
EØF, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i  

vedlegg III til nevnte direktiv. På grunnlag av denne vurderin-

gen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. 

Om nødvendig og innen 31. januar 2009 skal de endre eller 

trekke tilbake godkjenningen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. februar 2005.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/30/EF

av 10. mars 2004

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av benzosyre, flazasulfuron og 
pyraklostrobin som aktive stoffer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mot-
tok Tyskland 25. mai 1998 en søknad fra Menno Chemie 
Vetrieb-Ges. om oppføring av det aktive stoffet benzosyre 
i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsved-
tak 98/676/EF(2) ble det bekreftet at dokumentasjonen 
var «fullstendig» i den forstand at den i prinsippet kunne 
anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt 
i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

2) Spania mottok 16. desember 1996 en søknad i henhold til 
artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra ISK Biosciences 
Europe SA om flazasulfuron. Søknaden ble ved kommis-
jonsvedtak 97/865/EF(3) erklært å være fullstendig.

3) Tyskland mottok 28. februar 2000 en søknad i henhold til 
artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra BASF AG om 
pyraklostrobin (tidligere kalt BAS 500F). Søknaden ble 
ved kommisjonsvedtak 2000/540/EF(4) erklært å være 
fullstendig.

4) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 
helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestem-
melsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for 
de bruksområdene som søkerne har foreslått. De utpekte 
rapporterende medlemsstatene framla et utkast til vurde-
ringsrapporter om stoffene for Kommisjonen 22. novem-
ber 2000 (benzosyre), 1. august 1999 (flazasulfuron) og 
23. november 2001 (pyraklostrobin).

5) Utkastene til vurderingsrapporter er behandlet av med-
lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen ble 
avsluttet 3. oktober 2003 med Kommisjonens sammen-
fattende rapport om benzosyre, flazasulfuron og pyrak-
lostrobin.

6) Ved behandlingen av benzosyre, flazasulfuron og pyra-
klostrobin ble det ikke avdekket noen uavklarte spørs-
mål eller problemer som ville ha krevd samråd med 
Vitenskapskomiteen for planter.

7) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at plan-
tefarmasøytiske produkter som inneholder de aktuelle 
aktive stoffene, generelt kan forventes å oppfylle kravene 
fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 
i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksom-
rådene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 
sammenfattende rapport. Benzosyre, flazasulfuron og 
pyraklostrobin bør derfor oppføres i vedlegg I for å sikre 
at godkjenning av plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder disse aktive stoffene, kan gis i samsvar med 
nevnte direktivs bestemmelser i alle medlemsstater.

8) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig frist 
til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF 
med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inne-
holder benzosyre, flazasulfuron og pyraklostrobin, og 
særlig til å vurdere eksisterende midlertidige godkjennin-
ger og, senest innen utgangen av denne fristen, å omgjøre 
disse godkjenningene til endelige godkjenninger, endre 
dem eller trekke dem tilbake i samsvar med bestemmel-
sene i direktiv 91/414/EØF.

9) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedleg-
get til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. november 2004 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en sammen-
ligningstabell som viser sammenhengen mellom disse bestem-
melsene og dette direktiv.

2007/EØS/31/25

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 21.2.2004, s. 77, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 4.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/119/EF (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 41).

(2) EFT L 317 av 26.11.1998, s. 47. 
(3) EFT L 351 av 23.12.1997, s. 67. 
(4) EFT L 230 av 12.9.2000, s. 14. 
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De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. desember 2004.

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

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningen for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som innholder benzosyre, 
flazasulfuron og pyraklostrobin, for å sikre at vilkårene for 
disse aktive stoffene fastsatt i vedlegg I til direktiv 91/414/
EØF er oppfylt. Om nødvendig skal de innen 30. november 
2004 endre eller trekke tilbake godkjenningen i samsvar med 
direktiv 91/414/EØF.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som innholder benzosyre, 
flazasulfuron og pyraklostrobin som eneste aktive stoff, vurdere 
produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene 
fastsatt i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF, på grunnlag av 
dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til nevnte 
direktiv. På grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre 
om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 
bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. Om nødvendig 
og innen 30. november 2005 skal de endre eller trekke tilbake 
godkjenningen for hvert plantefarmasøytisk produkt av denne 
typen.

3. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som innholder benzosyre, 
flazasulfuron og pyraklostrobin som et av flere aktive stoffer 
som alle var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, vurdere 
produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene 
fastsatt i vedlegg VI til nevnte direktiv, på grunnlag av 
dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til nevnte 
direktiv. På grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre 
om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 
bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. Om nødvendig 
skal de endre eller trekke tilbake godkjenningen for hvert 
plantefarmasøytisk produkt av denne typen innen fristen 
som er fastsatt for en slik endring eller tilbaketrekking i de 
respektive direktivene, som endret vedlegg I med henblikk på 
oppføring av de relevante stoffene. Dersom fristene i de ulike 
direktivene er forskjellige, skal fristen være den sist angitte 
datoen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. juni 2004.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/58/EF

av 23. april 2004

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av alfa-cypermetrin, benalaksyl, 
bromoksynil, desmedifam, ioksynil og fenmedifam som aktive stoffer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 
11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler 
for gjennomføringen av første trinn i arbeidsprogrammet 
omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(2), 
ble det fastsatt en liste over aktive stoffer som skulle 
vurderes med tanke på en mulig oppføring i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF. Denne listen omfatter alfa-cyper-
metrin, benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil 
og fenmedifam.

2) Virkningen av disse aktive stoffene på menneskers helse 
og miljøet er i samsvar med bestemmelsene fastsatt i 
forordning (EØF) nr. 3600/92 blitt vurdert for en rekke 
bruksområder som melderne har foreslått. I henhold til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 933/94 av 27. april 1994 
om utarbeiding av listen over aktive stoffer i plante-
farmasøytiske produkter og utpeking av rapporterende 
medlemsstater for gjennomføringen av forordning (EØF) 
nr. 3600/92(3), ble følgende medlemsstater utpekt som 
rapporterende medlemsstater, som deretter framla de 
relevante vurderingsrapportene og anbefalingene for 
Kommisjonen i samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav c) 
i forordning (EØF) nr. 3600/92. Belgia ble rapporterende 
medlemsstat for alfa-cypermetrin, og alle relevante opp-
lysninger ble framlagt 16. september 1999. Portugal ble 
rapporterende medlemsstat for benalaksyl, og alle rele-
vante opplysninger ble framlagt 27. april 2000. Frankrike 
ble rapporterende medlemsstat for bromoksynil, og alle 
relevante opplysninger ble framlagt 16. mars 2000. 
Finland ble rapporterende medlemsstat for desmedifam, 
og alle relevante opplysninger ble framlagt 8. mai 2000. 
Frankrike ble rapporterende medlemsstat for ioksynil, og 
alle relevante opplysninger ble framlagt 16. mars 2000. 
Finland ble rapporterende medlemsstat for fenmedifam, 
og alle relevante opplysninger ble framlagt 5. januar 
2000.

3) Disse vurderingsrapportene er blitt behandlet av med-
lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

4) Behandlingen av alle de aktive stoffene ble avsluttet 
13. februar 2004 med Kommisjonens sammenfattende 
rapport om alfa-cypermetrin, benalaksyl, bromoksynil, 
desmedifam, ioksynil og fenmedifam.

5) Ved behandlingen av alfa-cypermetrin, benalaksyl, bro-
moksynil, desmedifam, ioksynil og fenmedifam ble det 
ikke avdekket noen uavklarte spørsmål eller problemer 
som ville ha krevd samråd med Vitenskapskomiteen for 
planter.

6) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at plan-
tefarmasøytiske produkter som inneholder alfa-cyper-
metrin, benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil 
og fenmedifam, generelt kan forventes å oppfylle kra-
vene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 
91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 
som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammen-
fattende rapport. Disse aktive stoffene bør derfor oppfø-
res i vedlegg I for å sikre at godkjenning av plantefarma-
søytiske produkter som inneholder disse aktive stoffene, 
kan gis i samsvar med nevnte direktivs bestemmelser i 
alle medlemsstater.

7) Før et aktivt stoff oppføres i vedlegg I, bør medlemssta-
tene og de berørte parter gis en rimelig frist til å forberede 
seg på de nye kravene som følger av oppføringen.

8) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig 
frist til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/
EØF med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder alfa-cypermetrin, benalaksyl, bromoksynil, 
desmedifam, ioksynil og fenmedifam, og særlig til å vur-
dere eksisterende godkjenninger for å sikre at vilkårene 
for disse aktive stoffene fastsatt i vedlegg I til direk-
tiv 91/414/EØF er oppfylt. Av hensyn til effektiviteten 
og med tanke på de korte fristene bør den rapporterende 
medlemsstaten samordne medlemsstatenes vurderinger. 
Det bør fastsettes en lengre frist for framlegging og 
vurdering av den fullstendige dokumentasjonen for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt i samsvar med de ens-
artede prinsippene fastsatt i direktiv 91/414/EØF.

2007/EØS/31/26

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 24.4.2004, s. 26, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 13.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/60/EF (EUT L 120 av 24.4.2004, s. 39).

(2) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 2266/2000 (EFT L 259 av 13.10.2000, s. 10).

(3) EFT L 107 av 28.4.1994, s. 8. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2230/95 (EFT L 225 av 22.9.1995, s. 1).
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9) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. august 2005 vedta og kunngjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. september 2005.

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

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningen for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som innholder alfa-
cypermetrin, benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil 
og fenmedifam, for å sikre at vilkårene for disse aktive stoffene 
fastsatt i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om 
nødvendig og innen 31. august 2005 skal de endre eller trekke 
tilbake godkjenningen.

Den aktuelle rapporterende medlemsstaten skal tilrettelegge 
samarbeidet mellom medlemsstatene i forbindelse med denne 
gjennomgangen.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som innholder alfa-cypermetrin, 
benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil og fenmedifam, 
enten som eneste aktive stoff eller som et av flere aktive stoffer 
som alle var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 
28. februar 2005, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 
ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 91/414/
EØF, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i 
vedlegg III til nevnte direktiv. På grunnlag av denne vurderingen 
skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i 
artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. 

Deretter skal medlemsstatene:

a) når det gjelder et produkt som inneholder alfa-cypermetrin, 
benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil eller 
fenmedifam som eneste aktive stoff, om nødvendig endre 
eller trekke tilbake godkjenningen innen 28. februar 2009, 
eller

b) når det gjelder et produkt som inneholder alfa-cypermetrin, 
benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil eller 
fenmedifam som et av flere aktive stoffer, om nødvendig 
endre eller trekke tilbake godkjenningen innen 28. februar 
2009, eller innen fristen som er fastsatt for en slik endring 
eller tilbaketrekking i det eller de respektive direktivene 
der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som 
kommer sist.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. mars 2005.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/60/EF

av 23. april 2004

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av kinoksyfen som aktivt stoff(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist 
endret ved kommisjonsdirektiv 2004/30/EF(2), særlig artik-
kel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mot-
tok Det forente kongerike 1. august 1995 en søknad fra 
Dow Elanco Europe (nå Dow Agro Sciences) om oppfø-
ring av det aktive stoffet kinoksyfen i vedlegg I til direk-
tiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 96/457/EØF(3) 
ble det bekreftet at dokumentasjonen var «fullstendig» 
i den forstand at den i prinsippet kunne anses å oppfylle 
kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og 
III til direktiv 91/414/EØF.

2) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers helse 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene 
i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruks-
områdene som søkeren har foreslått. Den utpekte rappor-
terende medlemsstaten framla et utkast til vurderingsrap-
port om stoffet for Kommisjonen 11. oktober 1996.

3) Dette utkastet til vurderingsrapport er behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen ble 
avsluttet 28. november 2003 med Kommisjonens sam-
menfattende rapport om kinoksyfen.

4) Dokumentene og opplysningene ble også framlagt for 
Vitenskapskomiteen for planter for særskilt samråd. 
Komiteen ble bedt om å uttale seg om stoffets akku-
mulering i jord og om dets potensielle miljøvirkning. 
Komiteen bemerket i sin uttalelse(4) at de tilgjenge-
lige undersøkelsene og særlig undersøkelsene i felten av 
nedbryting av organisk materiale («søppelposeundersø-
kelse») ikke på overbevisende måte påviste en akseptabel 
miljøvirkning, hovedsakelig på grunn av forsøksplanens 
utilstrekkelige statistiske omfang. Komiteen bemerket 
videre at en fraksjon av det anvendte kinoksyfenet kan 
fordampe etter anvendelse på en avling. Selv om de 
tilgjengelige resultatene tyder på at stoffet brytes raskt 
ned i luft, foreslo komiteen at det burde foretas nye  

 
 

 
målinger av halveringstiden når det er utviklet egnede 
metoder for å vurdere miljørisikoene ved overføring av 
plantefarmasøytiske produkter gjennom luften. Det ble 
tatt hensyn til Vitenskapskomiteens anbefaling i den sam-
menfattende rapporten om det aktive stoffet.

 Den utilstrekkelige undersøkelsen i felten av nedbryting 
av organisk materiale ble gjentatt med en oppgradert 
forsøksprotokoll. Det ble ikke påvist noen virkning av 
kinoksyfen på nedbrytingen av organisk materiale. 

5) I samsvar med artikkel 6 nr. 4 i direktiv 91/414/EØF og 
i betraktning av et mulig ufordelaktig vedtak om kinok-
syfen avholdt Kommisjonen et trepartsmøte 13. februar 
2003 med hovedleverandøren av dokumentasjon og den 
rapporterende medlemsstaten. Hovedleverandøren av 
dokumentasjon gav ytterligere opplysninger for å imøte-
komme de opprinnelige innvendingene.

6) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at plan-
tefarmasøytiske produkter som inneholder kinoksyfen, 
generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artik-
kel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 
91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 
som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sam-
menfattende rapport. Kinoksyfen bør derfor oppføres i 
vedlegg I for å sikre at godkjenning av plantefarmasøy-
tiske produkter som inneholder dette aktive stoffet, kan 
gis i samsvar med nevnte direktivs bestemmelser i alle 
medlemsstater.

7) Kommisjonens sammenfattende rapport er nødvendig 
for at medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjen-
nomføre flere deler av de ensartede prinsippene fastsatt 
i direktiv 91/414/EØF. Medlemsstatene bør derfor sørge 
for at den endelige sammenfattende rapporten, unntatt 
fortrolige opplysninger i henhold til artikkel 14 i direktiv 
91/414/EØF, er tilgjengelig eller gjøres tilgjengelig for 
alle berørte parter.

8) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig frist 
til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF 
med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inne-
holder kinoksyfen, og særlig til å vurdere eksisterende 
midlertidige godkjenninger og, senest innen utgangen av 
denne fristen, å omgjøre disse godkjenningene til ende-
lige godkjenninger, endre dem eller trekke dem tilbake i 
samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF.

2007/EØS/31/27

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 24.4.2004, s. 39, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 13.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EUT L 77 av 13.3.2004, s. 50.
(3) EFT L 189 av 30.7.1996, s. 112. 
(4) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om oppføringen av 

kinoksyfen i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 
plantefarmasøytiske produkter (SCP/QUINOX/002-endelig, vedtatt 7. mars 
2001).
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9) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 28. februar 2005 vedta og kunngjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2005.

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

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningen for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som innholder kinoksyfen, 
for å sikre at vilkårene for dette aktive stoffet fastsatt i vedlegg I 

til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om nødvendig skal de 
innen 28. februar 2005 endre eller tilbakekalle godkjenningen 
i samsvar med direktiv 91/414/EØF.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som innholder kinoksyfen, enten 
som eneste aktive stoff eller som et av flere aktive stoffer 
som alle var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 
31. august 2004, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 
ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 91/414/
EØF, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i 
vedlegg III til nevnte direktiv. På grunnlag av denne vurderingen 
skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i 
artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. 
Om nødvendig og innen 28. februar 2006 skal de endre eller 
trekke tilbake godkjenningen for hvert plantefarmasøytiske 
produkt av denne typen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. september 2004.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/62/EF

av 26. april 2004

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av mepanipyrim som aktivt stoff(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok Italia 24. oktober 1997 en søknad fra Kumiai 
Chemical Industry Co. Ltd om oppføring av det aktive 
stoffet mepanipyrim (tidligere kalt KIF 3535) i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 98/676/
EF(2) ble det bekreftet at dokumentasjonen var «fullsten-
dig» i den forstand at den i prinsippet kunne anses å opp-
fylle kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II 
og III til direktiv 91/414/EØF.

2) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers helse 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmel-
sene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de 
bruksområdene som søkeren har foreslått. Den utpekte 
rapporterende medlemsstaten framla et utkast til vurde-
ringsrapport om stoffet for Kommisjonen 12. juli 2000.

3) Dette utkastet til vurderingsrapport er behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen ble 
avsluttet 30. mars 2004 med Kommisjonens sammenfat-
tende rapport om mepanipyrim.

4) Dokumentene og opplysningene ble også framlagt for 
vitenskapsgruppen for plantehelse, plantefarmasøytiske 
produkter og rester av disse. Gruppens rapport ble for-
melt vedtatt 23. oktober 2003(3).

Gruppen ble bedt om å kommentere leversvulstene som 
ble funnet hos rotter og mus som er blitt utsatt for mepa-
nipyrim, og å uttale seg om hvorvidt det kan antas at det 
finnes en terskelverdi for svulstdannelse. 

Gruppen konkluderte i sin uttalelse med at mepanipyrim 
forårsaker svulster hos rotter og mus gjennom en meka-
nisme som ikke er kjent i dag, men at det ikke er sannsyn-
lig at det utvikler seg svulster under en viss terskelverdi, 
og at det derfor kan fastsettes et sikkert eksponeringsnivå 
for mennesker.

Det ble tatt hensyn til vitenskapsgruppens anbefalin-
ger i den videre behandlingen, i dette direktiv og i den 
sammenfattende rapporten. Konklusjonen fra Den faste 
komité ble at eksponeringen vil være akseptabel for men-
nesker under de foreslåtte bruksvilkårene.

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at plan-
tefarmasøytiske produkter som inneholder det aktuelle 
aktive stoffet, generelt kan forventes å oppfylle kravene 
fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artik-
kel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn 
til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 
Kommisjonens sammenfattende rapport. Mepanipyrim 
bør derfor oppføres i vedlegg I for å sikre at godkjenning 
av plantefarmasøytiske produkter som inneholder dette 
aktive stoffet, kan gis i samsvar med nevnte direktivs 
bestemmelser i alle medlemsstater.

6) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig frist 
til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF 
med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inne-
holder mepanipyrim, og særlig til å vurdere eksisterende 
midlertidige godkjenninger og, senest innen utgangen av 
denne fristen, å omgjøre disse godkjenningene til ende-
lige godkjenninger, endre dem eller trekke dem tilbake i 
samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF.

7) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

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

2007/EØS/31/28

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 29.4.2004, s. 104, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 13.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/30/EF (EUT L 77 av 13.3.2004, s. 50).

(2) EFT L 317 av 26.11.1998, s. 47. 
(3) Uttalelse fra vitenskapsgruppen for plantehelse, plantefarmasøytiske 

produkter og rester av disse etter anmodning fra Kommisjonen for De 
europeiske fellesskap om vurderingen av mepanipyrim i forbindelse med 
rådsdirektiv 91/414/EØF, The EFSA Journal (2003) 4, 1-14.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedleg-
get til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2005 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en sammen-
ligningstabell som viser sammenhengen mellom disse bestem-
melsene og dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 2005.

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

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningen for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som innholder mepanipy-
rim, for å sikre at vilkårene for dette aktive stoffet fastsatt i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om nødvendig 
skal de innen 31. mars 2005 endre eller trekke tilbake godkjen-
ningen i samsvar med direktiv 91/414/EØF.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent plante-
farmasøytisk produkt som innholder mepanipyrim, enten som 
eneste aktive stoff eller som et av flere aktive stoffer som 

alle var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 30. 

september 2004, vurdere produktet på nytt i samsvar med de 

ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 91/414/

EØF, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i 

vedlegg III til nevnte direktiv. På grunnlag av denne vurderin-

gen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF.

Deretter skal medlemsstatene:

a) når det gjelder et produkt som inneholder mepanipyrim 

som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller trekke 

tilbake godkjenningen innen 31. mars 2006, eller

b) når det gjelder et produkt som inneholder mepanipyrim 

som et av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller 

trekke tilbake godkjenningen innen 31. mars 2006, eller 

innen fristen som er fastsatt for en slik endring eller tilba-

ketrekking i det eller de respektive direktivene der det eller 

de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som kommer sist.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. oktober 2004.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/71/EF

av 28. april 2004

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av Pseudomonas chlororaphis  
som aktivt stoff(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mot-
tok svenske myndigheter 15. desember 1994 en søknad 
fra Bio Agri AB, heretter kalt søkeren, om oppføring av 
det aktive stoffet Pseudomonas chlororaphis i vedlegg I 
til nevnte direktiv. Ved kommisjonsvedtak 97/248/EF(2) 
av 25. mars 1997 ble det bekreftet at dokumentasjonen 
var «fullstendig» i den forstand at den i prinsippet kunne 
anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt 
i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

2) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers helse 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 6 nr. 2 
og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som 
søkeren har foreslått. Den utpekte rapporterende med-
lemsstaten framla et utkast til vurderingsrapport om stof-
fet for Kommisjonen 7. april 1998.

3) Dette utkastet til vurderingsrapport er behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen ble 
avsluttet 30. mars 2004 med Kommisjonens sammenfat-
tende rapport om Pseudomonas chlororaphis.

4) Dokumentene og opplysningene fra behandlingen 
ble også framlagt for Vitenskapskomiteen for planter. 
Komiteen ble bedt om å kommentere a) restmengdene  
i næringsmidler og fôrvarer, b) brukereksponering, 
c) hvorvidt en differensiert tilnærming bør omfatte  
gjentatte doseringer som en del av det primære data-
settet med henblikk på mulig fare for mennesker, 
d) den toksikologiske sikkerheten ved det aktive stof-
fets antibiotiske metabolitter, e) behovet for å overvåke  
 
 
 

 

arbeidstakernes helse og f) risikoen for at Pseudomonas 
chlororaphis kan forårsake sårinfeksjoner eller andre 
sykdomsframkallende virkninger.

 Komiteen konkluderte i sin uttalelse(3) med at a) spørs-
målet om restmengder er behandlet tilstrekkelig nøye, og 
det er dermed ingen grunn til bekymring, b) spørsmålet 
om brukereksponering for preparater med Pseudomonas 
chlororaphis er behandlet tilstrekkelig nøye, c) når det 
gjelder Pseudomonas chlororaphis, og i lys av resul-
tatene av de tilgjengelige undersøkelsene, er gjentatte 
doseringer ikke nødvendig for å vurdere faren for men-
nesker, d) det vil være behov for flere undersøkelser for å 
få en mer fullstendig vurdering av potensiell mutagenitet 
for metabolitten 2,3-deepoksy-2,3-didehydro-rhizoksin 
(DDR). Komiteen mente imidlertid at muligheten for 
menneskers eksponering for DDR og andre mulige 
antibiotiske metabolitter er så ubetydelig at det selv 
uten ytterligere opplysninger ikke er større grunn til 
bekymring for forbrukernes og brukernes sikkerhet, e) 
en undersøkelse på grunnlag av medisinsk overvåking 
av arbeidstakere bør gjennomføres når dette aktive stof-
fet tas i bruk som mikrobielt plantevernmiddel, f) det er 
ingen grunn til bekymring for menneskers sikkerhet med 
hensyn til sårinfeksjoner.

 Det ble tatt hensyn til Vitenskapskomiteens anbefalin-
ger samt ytterligere opplysninger fra melderen i den 
videre behandlingen, i dette direktiv og i den sammen-
fattende rapporten, der det er lagt vekt på behovet for å 
følge opp brukere og arbeidstakere gjennom medisinsk 
overvåking med henblikk på å påvise negative virknin-
ger umiddelbart, samt oppfølgingsundersøkelser for å 
bestemme mengden av DDR-kontamineringen i praksis. 
Konklusjonen fra Den faste komité ble at eksponeringen 
ville være akseptabel for brukerne dersom egnede risi-
koreduserende tiltak blir iverksatt.

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at plante-
farmasøytiske produkter som inneholder Pseudomonas 
chlororaphis, generelt kan forventes å oppfylle kra-
vene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 
91/414/EØF med henblikk på artikkel 5 nr. 3 i nevnte 
direktiv, særlig med hensyn til de bruksområdene som er 
undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 
rapport. Pseudomonas chlororaphis bør derfor oppføres i 
vedlegg I for å sikre at godkjenning av plantefarmasøy-
tiske produkter som inneholder dette aktive stoffet, kan 
gis i samsvar med nevnte direktivs bestemmelser i alle 
medlemsstater.

2007/EØS/31/29

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 29.4.2004, s. 104, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 13.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/30/EF (EUT L 77 av 13.3.2004, s. 50).

(2) EFT L 98 av 15.4.1997, s. 15. 

(3) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om særlige spørsmål fra 
Kommisjonen om vurderingen av Pseudomonas chlororaphis i sammenheng 
med rådsdirektiv 91/414/EØF (scp/pseudom/002-endelig, vedtatt 
20. desember 2001).
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6) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig frist 
til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF 
med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inne-
holder Pseudomonas chlororaphis, og særlig til å vurdere 
eksisterende midlertidige godkjenninger og, senest innen 
utgangen av denne fristen, å omgjøre disse godkjennin-
gene til endelige godkjenninger, endre dem eller trekke 
dem tilbake i samsvar med bestemmelsene i direktiv 
91/414/EØF.

7) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedleg-
get til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2005 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en sammen-
ligningstabell som viser sammenhengen mellom disse bestem-
melsene og dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 2005.

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

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningen for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som innholder Pseudomonas 
chlororaphis, for å sikre at vilkårene for dette aktive stoffet 

fastsatt i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om nød-
vendig skal de innen 31. mars 2005 endre eller trekke tilbake 
godkjenningen i samsvar med direktiv 91/414/EØF.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent plantefar-
masøytisk produkt som innholder Pseudomonas chlororaphis, 
enten som eneste aktive stoff eller som et av flere aktive stof-
fer som alle var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 
per 30. september 2004, vurdere produktet på nytt i samsvar 
med de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg VI til direk-
tiv 91/414/EØF, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyl-
ler kravene i vedlegg III til nevnte direktiv. På grunnlag av 
denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller 
vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i 
direktiv 91/414/EØF.

Deretter skal medlemsstatene:

a) når det gjelder et produkt som inneholder Pseudomonas 
chlororaphis som eneste aktive stoff, om nødvendig endre 
eller trekke tilbake godkjenningen innen 31. mars 2006, 
eller

b) når det gjelder et produkt som inneholder Pseudomonas 
chlororaphis som et av flere aktive stoffer, om nød-
vendig endre eller trekke tilbake godkjenningen innen 
31. mars 2006, eller innen fristen som er fastsatt for en 
slik endring eller tilbaketrekking i det eller de respektive 
direktivene der det eller de relevante stoffene ble oppført 
i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, avhengig av hvilken 
dato som kommer sist.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. oktober 2004.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/72/EF

av 29. april 2004 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til gjeldende markedspraksis, 
definisjonen av innsideinformasjon i forbindelse med råvarederivater, utarbeiding av lister over personer som 
har tilgang til innsideinformasjon, melding av transaksjoner foretatt av personer med overordnet ansvar samt 

melding av mistenkelige transaksjoner(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/
EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipu-
lering (markedsmisbruk)(1), særlig artikkel 1 nr. 1 annet ledd, 
artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og artikkel 6 nr. 10 fjerde, femte og 
sjuende strekpunkt,

etter å ha innhentet tekniske råd hos Komiteen av europeiske 
verdipapirtilsyn (CESR)(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å unngå å skade markedets normale virksomhet og 
integritet må markedsdeltakerne opptre redelig og effek-
tivt. Særlig kan markedspraksis som hindrer samspillet 
mellom tilbud og etterspørsel ved å begrense andre mar-
kedsdeltakeres mulighet til å reagere på transaksjonene, 
sette markedets integritet i fare, og det er derfor mindre 
sannsynlig at vedkommende myndigheter vil godta den. 
På den annen side er det mer sannsynlig at de godtar 
markedspraksis som øker likviditeten enn markedsprak-
sis som reduserer den. Det er mindre sannsynlig at mar-
kedspraksis som medfører brudd på regler og forskrifter 
som er utformet for å hindre markedsmisbruk, eller på 
atferdsregler, vil bli godtatt av vedkommende myndighe-
ter. Ettersom markedspraksis endres raskt for å oppfylle 
investorers behov, må vedkommende myndigheter være 
oppmerksomme når det oppstår ny markedspraksis.

2) Åpenhet om markedspraksis fra markedsdeltakernes side 
er avgjørende for vurderingen av om en bestemt mar-
kedspraksis kan godtas av vedkommende myndigheter. 
Jo mindre åpen en praksis er, desto mer sannsynlig er 
det at den ikke vil bli godtatt. Praksis på uregulerte mar-
keder kan av strukturelle årsaker være mindre åpen enn 
lignende praksis på regulerte markeder. Slik praksis skal 
ikke i seg selv anses som uakseptabel av vedkommende 
myndigheter.

3) En bestemt markedspraksis på et gitt marked bør ikke 
true markedets integritet på andre, direkte eller indirekte 
tilknyttede markeder i Fellesskapet, uansett om disse 
markedene er regulerte eller ikke. Jo større risiko mar-
kedets integritet utsettes for på et slikt tilknyttet marked 
i Fellesskapet, desto mindre er sannsynligheten for at en 
slik praksis vil bli godtatt av vedkommende myndighe-
ter.

4) Når vedkommende myndigheter vurderer om en bestemt 
markedspraksis kan godtas, bør de rådføre seg med andre 
vedkommende myndigheter, særlig i tilfeller der det 
finnes markeder som kan sammenlignes med det som 
granskes. Under visse omstendigheter kan imidlertid en 
markedspraksis anses som akseptabel på ett bestemt mar-
ked og uakseptabel på et annet sammenlignbart marked 
i Fellesskapet. I tilfeller der en markedspraksis godtas i 
én medlemsstat, men ikke i en annen, kan saken drøftes 
i Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn med sikte på 
å finne en løsning. Når det gjelder vedkommende myn-
digheters beslutning om å godta en viss praksis, bør de 
sørge for omfattende samråd med og høy grad av åpenhet 
overfor markedsdeltakere og sluttbrukere.

5) Det er vesentlig for markedsdeltakere på derivatmarke-
der der de underliggende eiendelene ikke er et finansielt 
instrument, å få økt rettssikkerhet ved at begrepet innsi-
deinformasjon defineres klarere.

6) Lister fra utstedere eller personer som opptrer på deres 
vegne eller for deres regning, over personer som arbeider 
for dem med eller uten arbeidskontrakt og som har tilgang 
til innsideinformasjon som direkte eller indirekte berører 
utstederen, er et verdifullt tiltak for å beskytte markedets 
integritet. Disse listene kan hjelpe utstedere eller nevnte 
personer med å styre flyten av slik innsideinformasjon 
og dermed med å overholde taushetsplikten. Disse listene 
kan også være et nyttig verktøy for vedkommende myn-
digheter når de overvåker anvendelsen av lovgivningen 
om markedsmisbruk. Det er nødvendig at utstedere og 
vedkommende myndigheter kan fastslå hvilken innside 

2007/EØS/31/30

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 30.4.2004, s. 70, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 15.

(1) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
(2) CESR ble opprettet ved kommisjonsbeslutning 2001/527/EF av 6. juni 2001 

(EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43).
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informasjon en person med innsyn har tilgang til samt når 
personen fikk tilgang til den. Den tilgangen personer på 
en slik liste har til innsideinformasjon som direkte eller 
indirekte berører utstederen, berører ikke deres plikt til å 
avstå fra innsidehandel på grunnlag av innsideinforma-
sjon som definert i direktiv 2003/6/EF.

7) Melding av transaksjoner foretatt av personer med over-
ordnet ansvar hos en utsteder for egen regning, eller av 
personer med nære forbindelser til dem, utgjør ikke bare 
verdifulle opplysninger for markedsdeltakerne, men også 
et ytterligere middel for vedkommende myndigheter til 
å overvåke markedene. Ledende medarbeideres plikt til 
å melde transaksjoner berører ikke deres plikt til å avstå 
fra innsidehandel på grunnlag av innsideinformasjon som 
definert i direktiv 2003/6/EF.

8) Melding av transaksjoner bør skje i samsvar med reglene 
for overføring av personopplysninger fastsatt i euro-
paparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) om vern av 
fysiske personer i forbindelse med behandling av person-
opplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.

9) Melding til vedkommende myndighet av mistenkelige 
transaksjoner foretatt av personer som i sitt yrke foretar 
transaksjoner med finansielle instrumenter, krever til-
strekkelige indikasjoner på at transaksjonene kan utgjøre 
markedsmisbruk, dvs. at transaksjonene gir rimelig grunn 
til mistanke om innsidehandel eller markedsmanipule-
ring. Visse transaksjoner som i seg selv ikke vekker mis-
tanke, kan vise indikasjoner på mulig markedsmisbruk 
når de ses i sammenheng med andre transaksjoner, en 
viss atferd eller andre opplysninger.

10) I dette direktiv respekteres de grunnleggende rettigheter 
og overholdes de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 
særlig artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighets-
konvensjon.

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Definisjoner

Ved anvendelse av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 2003/6/EF menes 
med:

1. «person med overordnet ansvar hos en utsteder», en person 
som

a) er medlem av utstederens administrasjons-, ledelses- 
eller kontrollorgan, eller

b) en ledende medarbeider som ikke er medlem av orga-
nene nevnt i bokstav a), som har jevnlig tilgang til 
innsideinformasjon som direkte eller indirekte berører 
utstederen, og som har fullmakt til å treffe beslutninger 
på ledelsesnivå som påvirker denne utstederens framti-
dige utvikling og forretningsstrategi,

2. «person med nær forbindelse til en person med overordnet 
ansvar hos en utsteder av finansielle instrumenter»,

a) ektefellen til den personen som har overordnet ansvar, 
eller denne personens partner som i henhold til nasjo-
nal lovgivning er sidestilt med ektefellen,

b) barn som i henhold til nasjonal lovgivning forsørges av 
den personen som har overordnet ansvar,

c) andre slektninger av den personen som har overordnet 
ansvar, som har delt husholdning med denne personen 
i minst ett år på transaksjonsdatoen,

d) enhver juridisk person, ethvert fond eller partnerskap 
der en person nevnt i nr. 1 i denne artikkel eller i 
bokstav a), b) eller c) i dette nummer har overordnet 
ansvar, eller som direkte eller indirekte kontrolleres av 
en slik person, er opprettet til fordel for en slik person, 
eller har økonomiske interesser som i det vesentlige 
sammenfaller med en slik persons interesser.

3. «person som i sitt yrke foretar transaksjoner», i det minste 
et investeringsforetak eller en kredittinstitusjon,

4. «investeringsforetak», enhver person som definert i artik-
kel 1 nr. 2 i rådsdirektiv 93/22/EØF(2),

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. (2) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27.
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5. «kredittinstitusjon», en person som definert i artikkel 1 
nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF(1),

6. «vedkommende myndighet», vedkommende myndighet 
som definert i artikkel 1 nr. 7 i direktiv 2003/6/EF.

Artikkel 2

Faktorer som det skal tas hensyn til ved vurdering av mar-
kedspraksis

1. Ved anvendelse av artikkel 1 nr. 1 annet ledd og nr. 2 
bokstav a) i direktiv 2003/6/EF skal medlemsstatene sikre at 
blant annet følgende faktorer tas hensyn til av vedkommende 
myndigheter, uten at det berører samarbeid med andre myndig-
heter, når de vurderer om de kan godta en bestemt markeds-
praksis:

a) hvor åpen den relevante markedspraksisen er for hele mar-
kedet,

b) behovet for å sikre at markedskreftene og samspillet mel-
lom tilbud og etterspørsel virker,

c) i hvilken grad den relevante markedspraksisen påvirker 
markedets likviditet og effektivitet,

d) i hvilken grad den relevante praksisen tar hensyn til han-
delsmekanismene på det relevante markedet og gir mar-
kedsdeltakerne mulighet til å reagere riktig og i rett tid på 
den nye markedssituasjonen denne praksisen skaper,

e) den risikoen som den relevante praksisen innebærer for 
integriteten til direkte eller indirekte tilknyttede markeder, 
uansett om de er regulerte eller ikke, for det berørte finan-
sielle instrumentet i hele Fellesskapet,

f) resultatet av undersøkelser av den relevante markedsprak-
sisen foretatt av en vedkommende myndighet eller andre 
myndigheter nevnt i artikkel 12 nr. 1 i direktiv 2003/6/EF, 
særlig med hensyn til om den relevante markedspraksisen 
medførte brudd på regler eller forskrifter utformet for å 
hindre markedsmisbruk, eller på atferdsregler, enten på det 
berørte markedet eller på direkte eller indirekte tilknyttede 
markeder i Fellesskapet,

g) det relevante markedets struktur, herunder om det er regu-
lert eller ikke, hvilke typer finansielle instrumenter som 
omsettes og hvilke typer markedsdeltakere markedet har, 
herunder i hvilken grad private investorer deltar i det rele-
vante markedet.

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter ved 
vurdering av behovet for sikring nevnt i bokstav b) særlig 
analyserer den relevante markedspraksisens virkninger for de  
 
 

viktigste markedsparametrene, for eksempel de særskilte mar-
kedsvilkårene før den relevante markedspraksisen ble innført, 
veid gjennomsnittspris for én enkelt handelsdag eller daglig 
sluttnotering.

2. Medlemsstatene skal sikre at markedspraksis, særlig 
ny og framvoksende praksis, ikke anses som uakseptabel av 
vedkommende myndighet bare fordi den ikke har godtatt den 
tidligere.

3. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
regelmessig vurderer den markedspraksis de har godtatt på 
nytt, idet de særlig tar hensyn til betydelige endringer i det rele-
vante markedsmiljøet, for eksempel endringer i handelsregler 
eller markedets infrastruktur.

Artikkel 3

Samrådsordninger og offentliggjøring av beslutninger.

1. Ved anvendelse av artikkel 1 nr. 1 annet ledd og nr. 2 
bokstav a) i direktiv 2003/6/EF skal medlemsstatene sikre at 
framgangsmåtene i nr. 2 og 3 i denne artikkel følges av ved-
kommende myndigheter når de vurderer om de skal godta eller 
fortsette å godta en bestemt markedspraksis.

2. Med forbehold for artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2003/6/EF 
skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter, før 
de godtar den relevante markedspraksisen eller ikke, på egnet 
måte holder samråd med relevante organer, herunder represen-
tanter for utstedere, ytere av finansielle tjenester, forbrukere, 
andre myndigheter og markedsoperatører.

Samrådsordningen skal omfatte samråd med andre vedkom-
mende myndigheter, særlig der det finnes sammenlignbare 
markeder, dvs. med hensyn til struktur, volum og type trans-
aksjoner.

3. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
offentliggjør sine beslutninger om hvorvidt en markedspraksis 
kan godtas eller ikke, herunder egnede beskrivelser av slik 
praksis. Medlemsstatene skal videre sikre at vedkommende 
myndigheter snarest mulig oversender sine beslutninger til 
Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn, som umiddelbart 
skal gjøre dem tilgjengelige på sitt nettsted.

Offentliggjøringen skal omfatte en beskrivelse av de faktorene 
som det er tatt hensyn til i beslutningen om hvorvidt den rele-
vante praksisen anses som akseptabel, særlig når det er trukket 
ulike konklusjoner om hvorvidt den samme praksisen kan 
godtas på ulike markeder i medlemsstatene.(5) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1.
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4. Dersom det er innledet undersøkelser av bestemte tilfel-
ler, kan samrådsordningene fastsatt i nr. 1-3 utsettes til disse 
undersøkelsene og eventuelle tilknyttede sanksjoner er avslut-
tet.

5. En markedspraksis som er godtatt etter samrådsord-
ningene fastsatt i nr. 1-3, skal ikke endres uten at de samme 
samrådsordningene anvendes.

Artikkel 4

Innsideinformasjon i forbindelse med råvarederivater

Ved anvendelse av artikkel 1 nr. 1 annet ledd i direktiv 2003/6/
EF anses brukere av markeder der råvarederivater omsettes, å 
forvente å få opplysninger som direkte eller indirekte berører 
ett eller flere slike derivater, og som

a) regelmessig gjøres tilgjengelige for brukerne av disse mar-
kedene, eller

b) skal offentliggjøres i henhold til lover og forskrifter, mar-
kedsregler, avtaler eller sedvane på det relevante underlig-
gende markedet for råvarer eller råvarederivater.

Artikkel 5

Lister over personer som har tilgang til innside- 
informasjon

1. Ved anvendelse av artikkel 6 nr. 3 tredje ledd i direk-
tiv 2003/6/EF skal medlemsstatene sikre at lister over personer 
som har tilgang til innsideinformasjon som direkte eller indi-
rekte berører utstederen, omfatter alle personer som omfattes 
av artikkelen og har tilgang til slik informasjon, uansett om det 
er regelmessig eller i enkelttilfeller.

2. Listene over personer som har tilgang til innsideinforma-
sjon skal minst omfatte:

a) identiteten til personer som har tilgang til innsideinforma-
sjon,

b) årsaken til at personene står på listen,

c) dato for utarbeiding og ajourføring av listen.

3. Listene over personer som har tilgang til innsideinforma-
sjon skal umiddelbart ajourføres når

a) årsaken til at en person som allerede står på listen endres,

b) en ny person tilføyes på listen,

c) en person som allerede står på listen ikke lenger har tilgang 
til innsideinformasjon.

4. Medlemsstatene skal sikre at listene over personer som 
har tilgang til innsideinformasjon oppbevares i minst fem år 
etter at de er utarbeidet eller ajourført.

5. Medlemsstatene skal sikre at de personene som skal 
utarbeide lister over personer som har tilgang til innsideinfor-
masjon, treffer de nødvendige tiltak for å sikre at alle personer 
på en slik liste erkjenner de juridiske og forskriftsmessige 
forpliktelser som følger av dette, og vet hvilke sanksjoner som 
er knyttet til misbruk eller utilbørlig spredning av slike opplys-
ninger.

Artikkel 6

Transaksjoner foretatt av personer med overordnet 
ansvar

1. Ved anvendelse av artikkel 6 nr. 4 i direktiv 2003/6/EF, 
og med forbehold for medlemsstatenes rett til å fastsette andre 
meldingsplikter enn dem som omfattes av nevnte artikkel, 
skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter får 
melding om alle transaksjoner knyttet til aksjer som er opptatt 
til notering på et regulert marked, eller til derivater eller andre 
finansielle instrumenter knyttet til dem, foretatt for egen reg-
ning av personer nevnt i artikkel 1 nr. 1 og 2. Disse personene 
skal følge reglene for melding i den medlemsstaten der utste-
deren er registrert. Meldingen skal gis innen fem virkedager 
etter transaksjonsdatoen til vedkommende myndighet i nevnte 
medlemsstat. Dersom utstederen ikke er registrert i en med-
lemsstat, skal meldingen gis til vedkommende myndighet i 
den medlemsstaten der det skal framlegges årlige opplysninger 
i forbindelse med aksjer i samsvar med artikkel 10 i direk-
tiv 2003/71/EF.

2. Medlemsstatene kan vedta at det inntil det samlede 
transaksjonsbeløpet har nådd fem tusen euro ved kalenderårets 
slutt, ikke kreves melding, eller at fristen for melding utset-
tes til 31. januar året etter. Det samlede transaksjonsbeløpet 
skal beregnes ved å legge sammen de transaksjonene som er 
foretatt for egen regning av personer nevnt i artikkel 1 nr. 1 og 
de transaksjonene som er foretatt for egen regning av personer 
nevnt i artikkel 1 nr. 2.

3. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a) navn på personen som har overordnet ansvar hos en utste-
der, eller, der det er relevant, navn på personen som har nær 
forbindelse til en slik person,

b) årsak til meldingsplikten,

c) navn på den berørte utstederen,

d) beskrivelse av det finansielle instrumentet,

e) transaksjonens art (f.eks. kjøp eller salg),

f) dato og sted for transaksjonen,

g) transaksjonens pris og volum.
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Artikkel 7

Mistenkelige transaksjoner som skal meldes

Ved anvendelse av artikkel 6 nr. 9 i direktiv 2003/6/EF skal 
medlemsstatene sikre at personer nevnt i artikkel 1 nr. 3 
ovenfor fra sak til sak skal avgjøre om det er rimelig grunn til 
mistanke om at en transaksjon innebærer innsidehandel eller 
markedsmanipulering, idet det tas hensyn til de elementene 
som utgjør innsidehandel eller markedsmanipulering i hen-
hold til artikkel 1-5 i direktiv 2003/6/EF, kommisjonsdirektiv 
2003/124/EF(1) om gjennomføring av direktiv 2003/6/EF med 
hensyn til definisjon og offentliggjøring av innsideinformasjon 
og definisjon av markedsmanipulering, samt artikkel 4 i dette 
direktiv. Med forbehold for artikkel 10 i direktiv 2003/6/EF 
skal personer som i sitt yrke foretar transaksjoner, omfattes av 
reglene for melding i den medlemsstaten der de er registrert 
eller har sitt hovedkontor, eller, dersom det gjelder en filial, 
i den medlemsstaten der filialen ligger. Meldingen skal gis til 
vedkommende myndighet i denne medlemsstaten.

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter som 
mottar meldingen om mistenkelige transaksjoner, umiddelbart 
oversender disse opplysningene til vedkommende myndigheter 
for de berørte regulerte markedene.

Artikkel 8

Frist for meldingen

Medlemsstatene skal sikre at personene nevnt i artikkel 1 nr. 3 
som får kjennskap til fakta eller opplysninger som gir rimelig 
grunn til mistanke om den relevante transaksjonen, umiddel-
bart melder om dette.

Artikkel 9

Innhold i meldingen

1. Medlemsstatene skal sikre at personer som har meldings-
plikt, oversender følgende opplysninger til vedkommende 
myndigheter:

a) beskrivelse av transaksjonene, herunder type ordre (f.eks. 
begrenset ordre, markedsordre eller andre typer ordrer) og 
type handel (f.eks. blokkhandel),

b) årsaker til mistanken om at transaksjonene kan utgjøre 
markedsmisbruk,

c) metoder for å identifisere de personene som transaksjonene 
er foretatt på vegne av, samt andre personer som har deltatt 
i de relevante transaksjonene,

d) funksjonen til den personen som har meldingsplikt (f.eks. 
for egen regning eller på vegne av tredjemann),

e) alle opplysninger som kan ha betydning for granskingen av 
de mistenkelige transaksjonene.

2. Dersom disse opplysningene ikke er tilgjengelige på 
meldingstidspunktet, skal meldingen minst angi årsakene til at 
melderne har mistanke om at transaksjonene kan utgjøre innsi-
dehandel eller markedsmanipulering. Alle øvrige opplysninger 
skal framlegges for vedkommende myndighet så snart de blir 
tilgjengelige.

Artikkel 10

Meldingsmåte

Medlemsstatene skal sikre at meldingen til vedkommende 
myndighet kan skje per post, e-post, telefaks eller telefon, for-
utsatt at det i det siste tilfellet framlegges skriftlig bekreftelse 
dersom vedkommende myndighet anmoder om det.

Artikkel 11

Ansvar og taushetsplikt

1. Medlemsstatene skal sikre at den personen som gir mel-
ding til vedkommende myndighet som nevnt i artikkel 7-10, 
ikke underretter noen annen person om dette, og særlig ikke de 
personene transaksjonene ble foretatt på vegne av, eller parter 
med forbindelse til disse personene, unntatt når dette skjer i 
henhold til lov. Oppfyllelse av dette kravet skal ikke medføre 
noen form for ansvar for melderen, forutsatt at vedkommende 
handler i god tro.

2. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
ikke opplyser andre personer om identiteten til den personen 
som har meldt disse transaksjonene, dersom det ville, eller 
sannsynligvis ville, skade personen som meldte transaksjone-
ne. Denne bestemmelsen berører ikke kravene om håndheving 
eller sanksjonsordningene i direktiv 2003/6/EF og reglene om 
overføring av personopplysninger fastsatt i direktiv 95/46/EF.

3. Melding i god tro til vedkommende myndighet som 
nevnt i artikkel 7-10 skal ikke anses som en overtredelse av 
eventuelle regler om taushetsplikt som følger av avtaler, lover 
eller forskrifter, og skal ikke medføre noen form for ansvar for 
melderen med hensyn til denne meldingen.

Artikkel 12

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 12. oktober 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.(1) EUT L 339 av 24.12.2003, s. 70.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 13

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den euro-
peiske unions tidende.

Artikkel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 432/2004

av 5. mars 2004

om åttende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver 
innen veitransport(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. 
desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport(1), 
sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1882/2003(2), særlig artikkel 17, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg I B til rådsforordning (EF) nr. 3821/85 fast-
settes de tekniske spesifikasjonene for konstruksjon, 
prøving, installasjon og ettersyn av fartsskrivere innen 
veitransport.

2) I betraktning av systemets samlede sikkerhet og drifts-
kompatibiliteten mellom fartsskriveren og fartsskriver-
kortene, bør visse tekniske spesifikasjoner, fastsatt i 
vedlegg I B til forordning (EF) nr. 3821/85, endres.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i forordning 
(EF) nr. 3821/85 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegg I B til forordning (EØF) nr. 3821/85 gjøres følgende 
endringer:

1) I kapittel IV punkt 1 krav 172 erstattes «ΚΑΡΤΑ 
ΟΔΗΟΥ» med «ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ».

2) I kapittel IV punkt 5.3.9 krav 227 erstattes «formålet med 
kalibreringen (første installasjon, installasjon, periodisk 
inspeksjon)» med «formålet med kalibreringen (aktive-
ring, første installasjon, installasjon, periodisk inspek-
sjon)».

3) I tillegg 1 punkt 2.29 erstattes de siste to linjene med 
følgende:

««aa»H Indeks for endringer i strukturen, «00h» for 
denne versjon

«bb»H Indeks for endringer som gjelder bruk av datae-
lementene som er definert for strukturen gitt ved 
den høyeste byte, «00h» for denne versjon.»

4) I tillegg 1 tilføyes følgende fotnote etter punkt 2.67:

 «Fotnote: En ajourført liste med koder som identifiserer 
produsentene vil være tilgjengelig på nettstedet til Den 
europeiske sertifiseringsmyndighet.»

5) I tillegg 2 punkt 3.6.3 krav TCS_333 femte strekpunkt 
erstattes uttrykket «(differanse + Le > størrelsen på EF» 
med «(differanse + Lc > størrelsen på EF)».

6) I tillegg 2 punkt 3.6.7 krav TCS_348 tredje kolonne 
erstattes verdien «Ceh» med «C2h».

7) I tillegg 7 punkt 2.2.2 åttende kolonne fjerde linje erstat-
tes uttrykket ««8F» og «EA»» med ««EA» og «8F»».

8) I tillegg 7 punkt 2.2.2.2 krav DDP_006 erstattes henvis-
ningen til ««8F» og «EA»» med ««EA» og «8F»».

9) I tillegg 7 punkt 2.2.6.5 krav DDP_033 erstattes Lengde 
(byte) «(164)» med «(167)».

10) I tillegg 8 punkt 8.2 krav CPR_075

a) erstattes henvisningen «recordDataIdentifier-verdi  
# F00B» i overskriften til tabell 40 med «recordDa-
taIdentifier-verdi # F90B»,

b) erstattes henvisningen «-59-59 min» i tredje kolonne 
i tabell 40 (Driftsområde) med «-59-+ 59 min».

11) I tillegg 8 punkt 8.2 krav CPR_076 erstattes henvisnin-
gen «recordDataIdentifier-verdi # F022» i overskriften til 
tabell 41 med «recordDataIdentifier-verdi # F922».

12) I tillegg 8 punkt 8.2 krav CPR_078 erstattes henvisnin-
gen «recordDataIdentifier-verdi # F07E» i overskriften i 
tabell 42 med «recordDataIdentifier-verdi # F97E».

13) I tillegg 10 punkt 4.2 innsettes «og foretakskort» etter 
«kontrollkort».

14) I tillegg 10 punkt 4.2.3 erstattes «Følgende tildelinger 
beskriver» med «Følgende tildelinger beskriver dessu-
ten».

2007/EØS/31/31

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 10.3.2004, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 16.

(1) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8.
(2) EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1.
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15) I tillegg 10 punkt 4.3.2 erstattes «GENERAL_READ: 
Brukerdata kan leses fra evalueringsobjektet av en hvil-
ken som helst bruker, unntatt kortinnehaverens identifi-
kasjonsdata, som kan leses fra kontrollkortene bare av 
VEHICLE_UNIT.» med «GENERAL_READ: Bruker-
data kan leses fra evalueringsobjektet av alle brukere, 
unntatt kortinnehaverens identifikasjonsdata, som kan 
leses fra kontrollkortene og foretakskortene bare av 
VEHICLE_UNIT.»

16) I tillegg 11 punkt 2.2.1 krav CSM_003 erstattes «Den 
offentlige eksponenten, e, for RSA-beregninger, blir 
ulik 2 i alle genererte RSA-nøkler» med «Den offentlige 
eksponenten, e, for RSA-beregninger, er et heltall mel-
lom 3 og n-1 som oppfyller gcd (e, lcm(p-1, q-1))=1.»

17) I tillegg 11 punkt 3.3.1 krav CSM_017 merknad 5 nr. 5.1 

annen tabell erstattes «BCD-koding» i annen kolonne 

med «Heltall».

18) I tillegg 11 punkt 3.3.2 krav CSM_018 innsettes «unntatt 

vedlegg A.4» etter «i samsvar med ISO/IEC 9796-2,».

19) I tillegg 11 punkt 4 krav CSM_020 erstattes «signatur» 

på venstre side av andre diagram, i tiende rute, med  

«signatur*».

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, 5. mars 2004.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF

av 29. april 2004

om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak 
og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av 

jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering(*)

(jernbanesikkerhetsdirektivet)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 23. mars 2004, 
og 

ut fra følgende betraktninger:

1) For å videreføre arbeidet med å opprette et indre marked 
for jernbanetransporttjenester, som ble igangsatt ved  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 om utvikling 
av Fellesskapets jernbaner(5), er det nødvendig å opprette 
felles rammeregler for jernbanesikkerhet. Medlemsstate-
ne har hittil hovedsakelig utarbeidet sine sikkerhetsregler 
og -standarder på nasjonalt plan på grunnlag av nasjonale 
tekniske og driftsmessige konsepter. I tillegg har ulike 
prinsipper, metoder og kulturer gjort det vanskelig å 
overvinne tekniske hindringer og opprette internasjonale 
jernbanetransporttjenester.

2) Direktiv 91/440/EØF, rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 
1995 om lisenser til jernbaneforetak(6) og europapar-
laments- og rådsdirektiv 2001/14/EF av 26. februar 
2001 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, 
innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur 
og sikkerhetssertifisering(7) utgjør de første skrittene 
mot en regulering av det europeiske marked for jernba-
netransport ved at de åpner markedet for internasjonale 
godstransporttjenester med jernbane. Bestemmelsene om 
sikkerhet har imidlertid vist seg å være utilstrekkelige, og 
det finnes fortsatt ulikheter med hensyn til sikkerhetskrav 
som hindrer jernbanetransporten i Fellesskapet i å virke 
optimalt. Det er særlig viktig å harmonisere innholdet i 
sikkerhetsreglene, sikkerhetssertifiseringen av jernbane-
foretak, sikkerhetsmyndighetenes oppgaver og rolle samt 
undersøkelser av ulykker.

2007/EØS/31/32

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 30.4.2004, s. 114, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 17.

(1) EFT C 126 E av 28.5.2002, s. 332.
(2) EUT C 61 av 14.3.2003, s. 131.
(3) EUT C 66 av 19.3.2003, s. 5.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 14. januar 2003 (EUT C 38 E av 12.2.2004, 

s. 92), Rådets felles holdning av 26. juni 2003 (EUT C 270 E av 11.11.2003, 
s. 25) og Europaparlamentets holdning av 23. oktober 2003) (ennå ikke 
offentliggjort i EUT). Europaparlamentets lovgivende resolusjon av 22. april 
2004 og rådsbeslutning av 26. april 2004. 

(5) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/12/EF (EFT L 75 av 15.3.2001, s. 1).

(6) EFT L 143 av 27.6.1995, s. 70. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/13/EF (EFT L 75 av 15.3.2001, s. 26).

(7) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktivet endret ved kommisjonsvedtak 
2002/844/EF (EFT L 289 av 26.10.2002, s. 30).
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3) I en rekke medlemsstater er tunnelbaner, sporveier og 
andre forstadsbanesystemer underlagt lokale eller regio-
nale sikkerhetsregler, de står ofte under tilsyn av lokale 
eller regionale myndigheter, og omfattes ikke av felles-
skapsbestemmelsene om samtrafikkevne og lisenser. I 
tillegg kan sporveier, siden de ofte omfattes av trafikksik-
kerhetslovgivningen, ikke fullt ut omfattes av jernbane-
sikkerhetsreglene. Av disse grunner bør medlemsstatene, 
i samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens 
artikkel 5, kunne unnta slike lokale jernbanesystemer fra 
dette direktivs virkeområde.

4) Sikkerhetsnivået i Fellesskapets jernbanesystem er i 
alminnelighet høyt, særlig sammenlignet med sikker-
hetsnivået innen veitransport. Det er viktig at sikkerheten 
minst opprettholdes på det nåværende nivå i den pågå-
ende omstruktureringsfasen, som består i å skille ut funk-
sjoner som tidligere var integrert i jernbaneforetakene, og 
i økende grad erstatte selvreguleringen i jernbanesektoren 
med offentlig regulering. På bakgrunn av den tekniske og 
vitenskapelige utvikling bør sikkerheten forbedres ytter-
ligere så langt det er rimelig og praktisk mulig, samtidig 
som det tas hensyn til jernbanetransportens konkurranse-
evne.

5) Alle som deltar i driften av jernbanesystemet, dvs. infra-
strukturforvaltere og jernbaneforetak, bør bære det fulle 
ansvar for sikkerheten i sin del av systemet. Når det er 
hensiktsmessig, bør de samarbeide om iverksetting av 
tiltak for risikohåndtering. Medlemsstatene bør skille 
klart mellom dette umiddelbare ansvaret for sikkerheten 
og sikkerhetsmyndighetenes oppgave med å sørge for 
nasjonale rammeregler og føre tilsyn med operatørenes 
innsats på det sikkerhetsmessige område.

6) Infrastrukturforvaltningens og jernbaneforetakenes 
ansvar for driften av jernbanesystemet er ikke til hinder 
for at andre aktører som produsenter, leverandører av 
vedlikeholdstjenester, vogneiere, tjenesteytere og opp-
dragsgivere har ansvar for sine produkter eller tjenester i 
samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 96/48/EF av 
23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske 
jernbanesystem for høyhastighetstog(1), i europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 19. mars 2001 om 
samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem 
for konvensjonelle tog(2) og i alle andre relevante deler 
av Fellesskapets regelverk.

7) Direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF fastsetter sik-
kerhetskrav til delsystemene i de transeuropeiske jernba-
nenettene. Disse direktivene fastsetter likevel ikke felles 
krav på systemnivå, og inneholder ikke nærmere bestem 
 

 melser om regulering, styring og tilsyn med sikkerheten. 
Siden det er fastsatt minstenivåer for sikkerhet for del-
systemene i tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne 
(TSI-er), blir det stadig viktigere å fastsette sikkerhetsmål 
også på systemnivå.

8) Det bør gradvis innføres felles sikkerhetsmål og felles 
sikkerhetsmetoder for å sikre at det opprettholdes et 
høyt sikkerhetsnivå og, når det er nødvendig og praktisk 
mulig, at dette nivået forbedres. Disse målene og meto-
dene bør utgjøre redskaper for vurdering av sikkerhets-
nivåene og operatørenes innsats på fellesskapsplan og i 
medlemsstatene.

9) Det finnes få opplysninger om sikkerheten i jernbanesys-
temet, og de er normalt ikke offentlig tilgjengelige. Det er 
derfor nødvendig å fastsette felles sikkerhetsindikatorer 
med sikte på å vurdere om systemet er i samsvar med 
de felles sikkerhetsmålene og for å lette tilsynet med 
jernbanesikkerheten. Nasjonale definisjoner med hensyn 
til de felles sikkerhetsindikatorene kan likevel anvendes 
i en overgangsperiode, og det skal derfor tas behørig 
hensyn til hvor langt utviklingen av felles definisjoner av 
de felles sikkerhetsindikatorene er kommet når den første 
serien med felles sikkerhetsmål utarbeides.

10) Nasjonale sikkerhetsregler, som ofte er basert på nasjo-
nale tekniske standarder, bør gradvis erstattes av regler 
basert på felles standarder utarbeidet på grunnlag av 
TSI-er. Innføringen av spesifikke nye nasjonale regler 
som ikke bygger på slike felles standarder, bør begrenses 
mest mulig. Nye nasjonale regler bør være i samsvar med 
Fellesskapets regelverk og lette overgangen til en felles 
strategi for jernbanesikkerhet. Alle berørte parter bør 
derfor rådspørres før en medlemsstat vedtar en nasjonal 
sikkerhetsregel som krever et høyere sikkerhetsnivå enn 
det nivået som er lagt til grunn i de felles sikkerhetsmå-
lene. I slike tilfeller bør utkastet til ny regel gjennomgås 
av Kommisjonen, som bør treffe en beslutning dersom 
det viser seg at utkastet til regel ikke er i samsvar med 
Fellesskapets regelverk, eller utgjør et middel til vilkår-
lig forskjellsbehandling eller en skjult begrensning for 
jernbanetransport mellom medlemsstatene.

11) Den nåværende situasjon, der nasjonale sikkerhetsregler 
fortsetter å spille en rolle, bør anses som en overgangs-
fase på veien mot en situasjon der europeiske regler skal 
gjelde.

12) Utarbeidingen av felles sikkerhetsmål, felles sikkerhets-
metoder og felles sikkerhetsindikatorer, samt behovet for 
å lette utviklingen mot en felles strategi for jernbane- 

(1) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.
(2) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.
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sikkerhet, krever teknisk støtte på fellesskapsplan. Det 
europeiske jernbanebyrå, opprettet ved europaparla-
ments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(1), skal 
komme med anbefalinger til de felles sikkerhetsmålene, 
sikkerhetsmetodene og sikkerhetsindeksene og andre 
harmoniseringstiltak, samt overvåke utviklingen av jern-
banesikkerheten i Fellesskapet.

13) For å utføre sine oppgaver og oppfylle sine forpliktelser 
bør infrastrukturforvaltningene og jernbaneforetakene 
innføre et sikkerhetsstyringssystem som oppfyller felles-
skapskravene og inneholder felles elementer. Opplysnin-
ger om sikkerheten og innføringen av sikkerhetsstyrings-
systemet bør framlegges for sikkerhetsmyndighetene i 
vedkommende medlemsstat.

14) Sikkerhetsstyringssystemet bør ta hensyn til at rådsdi-
rektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av 
tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse 
på arbeidsplassen(2) og de tilhørende særdirektiver kom-
mer til full anvendelse på vernet av helsen og sikkerheten 
til arbeidstakere innen jernbanetransport. Sikkerhets-
styringssystemet bør også ta hensyn til rådsdirektiv 
96/49/EF av 23. juli 1996 om tilnærming av lovgjevinga i 
medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods(3).

15) For å sikre et høyt nivå av jernbanesikkerhet og like 
vilkår for alle jernbaneforetak bør de være underlagt 
samme sikkerhetskrav. Det bør framgå av sikkerhets-
sertifikatet at jernbaneforetaket har innført et sikkerhets-
styringssystem og er i stand til å overholde de relevante 
sikkerhetsstandarder og -regler. Når det gjelder interna-
sjonale transporttjenester, bør det være tilstrekkelig at 
sikkerhetsstyringssystemet er godkjent i én medlemsstat 
og at godkjenningen gis gyldighet i hele Fellesskapet. 
Oppfylles bare nasjonale regler, bør det derimot kreves 
tilleggssertifisering i hver enkelt medlemsstat. Den ende-
lige målet bør være å opprette et felles sikkerhetssertifi-
kat som gjelder i hele Fellesskapet. 

16) I tillegg til sikkerhetskravene fastsatt i sikkerhetsserti-
fikatet må jernbaneforetak som tildeles lisens, oppfylle 
nasjonale krav, som skal være forenlige med Fellesska-
pets regelverk og anvendes uten forskjellsbehandling, 
med hensyn til helse, sikkerhet og sosiale vilkår, her-
under bestemmelser om kjøretid og om arbeidstakernes 
og forbrukernes rettigheter, som fastsatt i artikkel 6 og 12 
i direktiv 95/18/EF.

17) Hver enkelt infrastrukturforvaltning har hovedansvaret 
for sikkerheten i sitt jernbanenett med hensyn til utfor-
ming, vedlikehold og drift. Parallelt med sikkerhetsser-
tifiseringen av jernbaneforetak bør infrastrukturforvalt-
ningen sikkerhetsgodkjennes av sikkerhetsmyndigheten 
når det gjelder dens sikkerhetsstyringssystem og andre 
bestemmelser for å oppfylle sikkerhetskravene.

18) Medlemsstatene bør bestrebe seg på å bistå jernbane-
foretak som ønsker å komme inn på markedet, særlig 
ved å gi dem opplysninger og behandle søknader om 
sikkerhetssertifisering raskt. For jernbaneforetak som 
driver internasjonale transporttjenester, er det viktig at 
framgangsmåtene er like i de forskjellige medlemssta-
tene. Selv om sikkerhetssertifikatet i overskuelig framtid 
vil inneholde nasjonale elementer, bør det likevel være 
mulig å harmonisere de felles delene av sertifikatet og 
lette utarbeidingen av en felles modell.

19) Sertifisering av togpersonale og tillatelse til ibruktaking 
på de ulike nasjonale nettene av rullende materiell som 
allerede er i bruk, utgjør ofte uoverstigelige hindringer 
for nyinntredere. Medlemsstatene bør sørge for at jernba-
neforetak som søker om sikkerhetssertifikat, får tilgang 
til den nødvendige opplæring og sertifisering av togper-
sonale for å oppfylle krav fastsatt i nasjonale regler. Det 
bør opprettes en felles framgangsmåte for å gi tillatelse til 
ibruktaking av rullende materiell som allerede er i bruk.

20) Kjøre- og hviletiden for lokomotivførere og togpersonale 
som utfører sikkerhetsoppgaver, har stor innvirkning på 
sikkerheten i jernbanesystemet. Disse aspektene omfattes 
av traktatens artikkel 137 og 139, og er allerede gjenstand 
for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet innenfor 
rammen av sektordialogkomiteen nedsatt ved kommi-
sjonsbeslutning 98/500/EF(4).

21) Utviklingen av et sikkert jernbanesystem i Fellesskapet 
krever at det fastsettes harmoniserte vilkår for utstedelse 
av egnede sertifikater for lokomotivførere og togperso-
nale som utfører sikkerhetsoppgaver. Kommisjonen har 
i den forbindelse opplyst at den i nærmeste framtid vil 
komme med forslag til nye bestemmelser. Når det gjelder 
annet personale med ansvar for viktige sikkerhetsoppga-
ver, er deres kvalifikasjoner allerede i ferd med å spesifi-
seres i henhold til direktiv 96/48/EF og 2001/16 /EF.

(1) EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3.
(2) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 25. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2003/29/EF (EUT L 90 av 8.4.2003, s. 47).

(4) Kommisjonsavgjerd 98/500/EF av 20. mai 1998 om oppnemning av 
sektordialogutval for å fremje dialogen mellom partane i arbeidslivet på 
europeisk plan (EFT L 225 av 12.8.1998, s. 27).
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22) I forbindelse med de nye felles rammereglene for jern-
banesikkerhet bør det i alle medlemsstater opprettes 
nasjonale myndigheter med ansvar for å regulere og føre 
tilsyn med jernbanesikkerheten. For å lette samarbeidet 
mellom disse myndighetene på fellesskapsplan bør de gis 
et felles minimum av oppgaver og ansvar. De nasjonale 
sikkerhetsmyndighetene bør ha en høy grad av uavhen-
gighet. De bør utføre sine oppgaver på en åpen måte og 
uten forskjellsbehandling for å bidra til opprettelsen av 
et enhetlig jernbanesystem i Fellesskapet, og samarbeide 
for å samordne sine beslutningskriterier, særlig med 
hensyn til sikkerhetssertifisering av jernbaneforetak som 
driver internasjonale transporttjenester.

23) Alvorlige jernbaneulykker forekommer sjelden. De kan 
imidlertid ha katastrofale følger og skape bekymring 
blant offentligheten når det gjelder sikkerheten i jernba-
nesystemet. Alle slike ulykker bør derfor undersøkes fra 
et sikkerhetsperspektiv for å hindre gjentakelse, og resul-
tatene av undersøkelsene bør offentliggjøres. Andre ulyk-
ker og hendelser kan være viktige forløpere for alvorlige 
ulykker, og bør om nødvendig også gjøres til gjenstand 
for sikkerhetsundersøkelser.

24) En sikkerhetsundersøkelse bør holdes atskilt fra den 
rettslige etterforskningen av samme hendelse, og under-
søkelsespersonalet bør ha tilgang til bevismateriale og 
vitner. Sikkerhetsundersøkelsen bør gjennomføres av 
et fast organ som er uavhengig av aktørene i jernbane-
sektoren. Organet bør fungere på en måte som hindrer 
interessekonflikter og enhver tilknytning til årsakene til 
tildragelsene som undersøkes. Særlig bør organets evne 
til å opptre uavhengig ikke bringes i fare dersom det som 
følge av sin organisasjon og rettslige form har en nær 
tilknytning til nasjonale sikkerhetsmyndigheter eller til 
det organ som regulerer jernbanevirksomheten. Organets 
undersøkelser bør gjennomføres på en så åpen måte som 
mulig. Undersøkelsesorganet bør for hver enkelt hendelse 
opprette en undersøkelsesgruppe med den sakkunnskap 
som trengs for å avdekke umiddelbare og underliggende 
årsaker.

25) Undersøkelsesrapportene og alle funn og anbefalinger 
utgjør viktige opplysninger med tanke på ytterligere for-
bedring av jernbanesikkerheten, og bør gjøres offentlig 
tilgjengelige på fellesskapsplan. Sikkerhetsanbefalinger 
bør følges opp av dem de er rettet til, og undersøkelses-
organet bør få tilbakemeldinger om de tiltak som blir 
truffet.

26) Siden målene med det foreslåtte tiltaket, nemlig å sam-
ordne virksomheten i medlemsstatene når det gjelder 
å regulere og føre tilsyn med sikkerheten, undersøke 
ulykker og utarbeide felles sikkerhetsmål, felles sikker-
hetsmetoder, felles sikkerhetsindikatorer og felles krav 
til sikkerhetssertifikater på fellesskapsplan, ikke kan nås 
i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, og derfor på grunn 
av tiltakets omfang bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholds-
messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 
direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 
disse målene.

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

28) Dette direktiv har som mål å omorganisere og samle Fel-
lesskapets regelverk om jernbanesikkerhet. Bestemmel-
sene om sikkerhetssertifisering av jernbaneforetak, som 
tidligere sto i direktiv 2001/14/EF, bør derfor oppheves 
sammen med alle henvisninger til sikkerhetssertifisering. 
Kravene til sikkerhetskvalifikasjoner hos driftspersona-
let og sikkerhetskravene til rullende materiell i direktiv 
95/18/EF omfattes av kravene til sikkerhetssertifisering 
i dette direktiv, og bør derfor ikke lenger inngå i lisens-
kravene. Et jernbaneforetak som har fått tildelt lisens, må 
ha et sikkerhetssertifikat for å få tilgang til jernbaneinfra-
strukturen.

29) Medlemsstatene bør fastsette regler om sanksjoner ved 
overtredelse av bestemmelsene i dette direktiv og påse 
at de håndheves. Disse sanksjonene skal være vir-
knings-fulle, stå i forhold til overtredelsen og virke  
avskrekkende —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

INNLEDENDE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

Dette direktiv har som formål å sikre at sikkerheten på 
Fellesskapets jernbaner utvikles og forbedres samt at mar-
kedsadgangen for jernbanetransporttjenester bedres gjennom 
følgende tiltak:

a) harmonisering av reguleringsstrukturen i medlemsstatene,

b) fastsettelse av ansvarsfordelingen mellom aktørene,

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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c) utvikling av felles sikkerhetsmål og felles sikkerhetsmeto-
der med sikte på ytterligere harmonisering av de nasjonale 
regler,

d) obligatorisk opprettelse i alle medlemsstater av en sik-
kerhetsmyndighet og et organ med ansvar for å undersøke 
ulykker og hendelser,

e) fastsettelse av felles prinsipper for styring og regulering av 
samt tilsyn med jernbanesikkerheten.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på jernbanesystemet i 
medlemsstatene, som kan være oppdelt i strukturelle og 
funksjonelle delsystemer. Direktivet omfatter sikkerhetskrav 
for systemet som helhet, herunder sikker forvaltning av infra-
struktur og togdrift, og samspillet mellom jernbaneforetak og 
infrastrukturforvaltninger.

2. Medlemsstatene kan unnta følgende fra tiltakene de tref-
fer for å gjennomføre dette direktiv:

a) tunnelbaner, sporveier og andre forstadsbanesystemer,

b) nett som er funksjonsmessig atskilt fra resten av jernbane-
systemet og er beregnet bare på lokal persontransport eller 
persontransport i byer eller fortsteder, samt jernbanefore-
tak som driver utelukkende på slike nett,

c) privateid jernbaneinfrastruktur som bare brukes av eierne 
til egen godstransport.

Artikkel 3

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «jernbanesystem», samtlige strukturelle og funksjonelle 
delsystemer som definert i direktiv 96/48/EF og 2001/16/
EF, samt forvaltningen og driften av systemet som 
helhet,

b) «infrastrukturforvaltning», ethvert organ eller foretak 
som er ansvarlig særlig for å opprette og vedlikeholde 
jernbaneinfrastrukturen eller deler av denne, som definert 
i direktiv 91/440/EØF artikkel 3; dette kan også omfatte 
forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemer for 
infrastrukturen. Infrastrukturforvaltningens oppgaver på 
et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige 
organer eller foretak,

c) «jernbaneforetak», jernbaneforetak som definert i direktiv 
2001/14/EF og ethvert annet offentlig eller privat foretak 
hvis virksomhet er å besørge transport av gods og/eller 
passasjerer med jernbane og som forplikter seg til å sørge 
for trekkraft; dette omfatter også foretak som besørger 
bare trekkraft,

d) «tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI-er)», 
spesifikasjoner som hvert delsystem eller hver del av et 
delsystem skal være omfattet av med sikte på å oppfylle 
de grunnleggende krav og sikre samtrafikkevnen i de 
transeuropeiske jernbanesystemene for høyhastighetstog 
og konvensjonelle tog som definert i direktiv 96/48/EF og 
direktiv 2001/16/EF,

e) «felles sikkerhetsmål», de sikkerhetsnivåer som 
de forskjellige delene av jernbanesystemet (f.eks. 
jernbanesystemet for konvensjonelle tog, jernbanesystemet 
for høyhastighetstog, lange jernbanetunneler eller linjer 
som brukes bare til godstransport) og systemet som helhet 
minst må oppnå, uttrykt som risikoakseptkriterier,

f) «felles sikkerhetsmetoder», metoder som skal utarbeides 
for å beskrive hvordan sikkerhetsnivåene og oppfyllelsen 
av sikkerhetsmålene og andre sikkerhetskrav skal 
vurderes,

g) «sikkerhetsmyndighet», nasjonalt organ som er tillagt 
oppgaver knyttet til jernbanesikkerhet i samsvar med 
dette direktiv, eller ethvert binasjonalt organ som av 
medlemsstatene er tillagt slike oppgaver for å sikre en 
enhetlig sikkerhetsordning for spesialisert grensekryssende 
infrastruktur,

h) «nasjonale sikkerhetsregler», alle bestemmelser om 
jernbanesikkerhet som håndheves på medlemsstatsplan 
og som får anvendelse på mer enn ett jernbaneforetak, 
uansett hvilket organ som fastsetter dem,

i) «sikkerhetsstyringssystem», den organisasjon og de tiltak 
som en infrastrukturforvaltning eller et jernbaneforetak har 
opprettet med sikte på en sikker drift av sin virksomhet,

j) «undersøkelsesleder», en person med ansvar for 
organisering, gjennomføring og kontroll av en 
undersøkelse,

k) «ulykke», en uønsket eller utilsiktet plutselig tildragelse 
eller en bestemt kjede av slike tildragelser som har 
skadelige følger; ulykker inndeles i følgende kategorier: 
sammenstøt, avsporinger, ulykker ved planoverganger, 
personulykker forårsaket av rullende materiell i bevegelse, 
branner og annet,
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l) «alvorlig ulykke», ethvert togsammenstøt eller enhver 
togavsporing som fører til at minst én person omkommer 
eller at minst fem personer skades alvorlig, eller som fører 
til omfattende skade på rullende materiell, infrastruktur 
eller miljøet, samt enhver annen tilsvarende ulykke med 
åpenbare følger for reguleringen av jernbanesikkerheten 
eller sikkerhetsstyringen; med «omfattende skade» menes 
skade som undersøkelsesorganet umiddelbart anslår at vil 
koste til sammen minst 2 millioner euro,

m) «hendelse», enhver tildragelse, unntatt ulykker eller 
alvorlige ulykker, som har sammenheng med togdriften 
og innvirker på driftssikkerheten,

n) «undersøkelse», tiltak for å forebygge ulykker eller 
hendelser som består i å samle inn og analysere 
opplysninger og trekke konklusjoner, herunder fastslå 
årsaker, samt eventuelt utarbeide sikkerhetsanbefalinger, 

o) «årsaker», handlinger, unnlatelser, tildragelser eller 
omstendigheter, eller en kombinasjon av disse, som førte 
til ulykken eller hendelsen,

p) «byrået», Det europeiske jernbanebyrå, dvs. Fellesskapets 
byrå for jernbanesikkerhet og samtrafikk,

q) «meldte organer», de organer som har ansvar for å vurdere 
samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, eller 
for å gjennomføre framgangsmåten for EF-verifisering 
av delsystemene som definert i direktiv 96/48/EF og 
2001/16/EF,

r) «samtrafikkomponenter», enhver enkeltstående 
komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller 
fullstendig enhet i materiell som inngår i eller er beregnet 
på å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til de 
transeuropeiske jernbanesystemene for høyhastighetstog 
og konvensjonelle tog som definert i direktiv 96/48/
EF og 2001/16/EF er direkte eller indirekte avhengige 
av. Begrepet «komponent» omfatter både materielle 
produkter og immaterielle produkter, som programvare.

KAPITTEL II

UTVIKLING OG STYRING AV SIKKERHETEN

Artikkel 4

Utvikling og forbedring av jernbanesikkerheten

1. Medlemsstatene skal sørge for at jernbanesikkerheten 
opprettholdes i sin alminnelighet og, så langt det er praktisk 
mulig, stadig forbedres, idet det tas hensyn til utviklingen 
av Fellesskapets regelverk og den tekniske og vitenskapelige 
utvikling, med hovedvekt på forebygging av alvorlige 
ulykker.

Medlemsstatene skal sørge for at sikkerhetsregler 
fastsettes, anvendes og håndheves på en åpen måte uten 
forskjellsbehandling, slik at de fremmer utviklingen av et felles 
europeisk jernbanetransportsystem.

2. Medlemsstatene skal sørge for at tiltak med sikte på å 
utvikle og forbedre jernbanesikkerheten tar hensyn til behovet 
for en systembasert tilnærming.

3. Medlemsstatene skal sørge for at ansvaret for sikker 
drift av jernbanesystemet og risikohåndteringen knyttet til den 
ligger hos infrastrukturforvaltningene og jernbaneforetakene 
ved å forplikte dem til å gjennomføre de nødvendige tiltak for 
risikohåndtering, eventuelt i samarbeid med hverandre, til å 
anvende de nasjonale sikkerhetsreglene og -standardene, og 
til å opprette sikkerhetsstyringssystemer i samsvar med dette 
direktiv.

Uten at det berører erstatningsansvaret i henhold til 
lovbestemmelsene i medlemsstatene, skal enhver 
infrastrukturforvaltning og ethvert jernbaneforetak være 
ansvarlig for sin del av systemet og for en sikker drift av denne, 
herunder levering av materiell og inngåelse av kontrakter om 
tjenesteyting, overfor brukere, kunder, berørte arbeidstakere 
og tredjemann.

4. Dette skal ikke berøre det ansvar enhver produsent, yter av 
vedlikeholdstjenester, vogneier, tjenesteyter og oppdragsgiver 
har for at rullende materiell, anlegg, tilbehør og utstyr og 
tjenester som de leverer eller yter, oppfyller de fastsatte krav 
og bruksvilkår, slik at jernbaneforetaket og/eller infrastruktur-
forvaltningen kan bruke dem i driften med full sikkerhet.

Artikkel 5

Felles sikkerhetsindikatorer

1. For å gjøre det lettere å vurdere oppfyllelsen av de 
felles sikkerhetsmålene og mulig å overvåke den generelle 
utviklingen av jernbanesikkerheten, skal medlemsstatene 
innhente opplysninger om felles sikkerhetsindikatorer gjennom 
sikkerhetsmyndighetenes årsrapporter nevnt i artikkel 18.

Det første referanseåret for de felles sikkerhetsindikatorene 
skal være 2006, og de skal inngå i årsrapporten som framlegges 
det påfølgende året.

De felles sikkerhetsindikatorene skal fastsettes som angitt i 
vedlegg I.

2. Vedlegg I skal revideres innen 30. april 2009 etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 27 nr. 2, særlig med sikte på 
å ta med felles definisjoner av de felles sikkerhetsindikatorene 
og felles metoder for beregning av kostnadene ved ulykker.
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Artikkel 6

Felles sikkerhetsmetoder

1. Første serie med felles sikkerhetsmetoder, som minst 
skal omfatte metodene angitt i nr. 3 bokstav a), skal vedtas 
av Kommisjonen innen 30. april 2008 etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 27 nr. 2. De skal offentliggjøres i Den euro-
peiske unions tidende.

Annen serie med felles sikkerhetsmetoder, som skal omfatte 
de øvrige metodene angitt i nr. 3, skal vedtas av Kommisjonen 
innen 30. april 2010 etter framgangsmåten nevnt i artikkel 27 
nr. 2. De skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

2. Utkast til felles sikkerhetsmetoder og utkast til reviderte 
felles sikkerhetsmetoder skal utarbeides av byrået i henhold til 
mandater som skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artik-
kel 27 nr. 2.

Utkastene til felles sikkerhetsmetoder skal bygge på en gjen-
nomgåelse av eksisterende metoder i medlemsstatene.

3. De felles sikkerhetsmetodene skal angi hvordan sikker-
hetsnivå, oppfyllelse av sikkerhetsmål og samsvar med andre 
sikkerhetskrav skal vurderes, ved utarbeiding og fastsettelse 
av:

a) risikovurderingsmetoder,

b) metoder for vurdering av samsvar med kravene i sik-
kerhetssertifikater og sikkerhetsgodkjenninger utstedt i 
henhold til artikkel 10 og 11, 

 og

c) i den grad de ennå ikke er omfattet av TSI-er, metoder for 
å kontrollere at de strukturelle delsystemene i de trans-
europeiske jernbanesystemene for høyhastighetstog og 
konvensjonelle tog drives og vedlikeholdes i samsvar med 
de relevante grunnleggende krav.

4. De felles sikkerhetsmetodene skal revideres med jevne 
mellomrom etter framgangsmåten nevnt i artikkel 27 nr. 2, 
samtidig som det tas hensyn til erfaringen fra anvendelsen av 
metodene og den generelle utvikling av jernbanesikkerheten, 
samt medlemsstatenes forpliktelser i henhold til artikkel 4  
nr. 1.

5. Medlemsstatene skal foreta de nødvendige endringer i 
sine nasjonale sikkerhetsregler i lys av vedtakelsen av felles 
sikkerhetsmetoder og revisjonen av disse.

Artikkel 7

Felles sikkerhetsmål

1. De felles sikkerhetsmålene skal utarbeides, vedtas og 
revideres etter framgangsmåten fastsatt i denne artikkel.

2. Utkast til felles sikkerhetsmål og til reviderte felles sik-
kerhetsmål skal utarbeides av byrået i henhold til mandater 
som skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 27  
nr. 2.

3. Første serie med utkast til felles sikkerhetsmål skal bygge 
på en gjennomgåelse av eksisterende mål og sikkerhetsnivå i 
medlemsstatene, og sørge for at det nåværende sikkerhetsnivå 
i jernbanesystemet ikke reduseres i noen medlemsstat. De 
skal vedtas av Kommisjonen innen 30. april 2009 etter fram-
gangsmåten fastsatt i artikkel 27 nr. 2 og offentliggjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Annen serie med utkast til felles sikkerhetsmål skal bygge 
på erfaringene med den første serien med sikkerhetsmål og 
gjennomføringen av disse. De skal gjenspeile alle prioriterte 
områder der det er nødvendig å øke sikkerheten ytterligere. De 
skal vedtas av Kommisjonen innen 30. april 2011 etter fram-
gangsmåten nevnt i artikkel 27 nr. 2 og offentliggjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Alle forslag til utkast til felles sikkerhetsmål eller reviderte 
sikkerhetsmål skal gjenspeile medlemsstatenes forpliktelser i 
henhold til artikkel 4 nr. 1. Slike forslag skal være vedlagt en 
vurdering av antatte kostnader og antatt nytte og angi de sann-
synlige konsekvenser for alle berørte operatører og markeds-
deltakere samt innvirkningen på den samfunnsmessige risiko-
aksept. De skal inneholde en tidsplan for gradvis innføring av 
målene og om nødvendig særlig ta hensyn til arten og omfan-
get av de investeringer som er nødvendige i forbindelse med 
gjennomføringen. De skal analysere den mulige innvirkningen 
på TSI-ene som er fastsatt for delsystemene, og om nødvendig 
inneholde forslag til eventuelle endringer i TSI-ene.

4. De felles sikkerhetsmålene skal angi de sikkerhetsnivåer 
som minst skal oppnås for de forskjellige delene av jernbane-
systemet og for systemet som helhet i hver enkelt medlemsstat, 
uttrykt som akseptkriterier for følgende risikoer:

a) individrisikoer for passasjerer, personale, herunder under-
leverandørers personale, brukere av planoverganger og 
andre, samt, med forbehold for gjeldende nasjonale og 
internasjonale regler om ansvar, individrisikoer for perso-
ner som befinner seg ulovlig på jernbaneanlegg,

b) samfunnsrisikoer.

5. De felles sikkerhetsmålene skal revideres med jevne 
mellomrom etter framgangsmåten nevnt i artikkel 27 nr. 2, 
samtidig som det tas hensyn til den generelle utviklingen av 
jernbanesikkerheten.

6. Medlemsstatene skal foreta de nødvendige endringer i 
sine nasjonale sikkerhetsregler for å oppfylle minst de felles 
sikkerhetsmålene og eventuelle reviderte felles sikkerhetsmål 
i henhold til vedlagte tidsplaner for gjennomføringen. De skal 
underrette Kommisjonen om disse reglene i samsvar med artik-
kel 8 nr. 3.
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Artikkel 8

Nasjonale sikkerhetsregler

1. I henhold til dette direktiv skal medlemsstatene fastsette 
bindende nasjonale sikkerhetsregler og sørge for at disse kunn-
gjøres og gjøres tilgjengelige for alle infrastrukturforvaltnin-
ger, jernbaneforetak, søkere om sikkerhetssertifikat og søkere 
om sikkerhetsgodkjenning i et klart språk som er forståelig for 
alle berørte parter.

2. Medlemsstatene skal innen 30. april 2005 underrette 
Kommisjonen om alle relevante gjeldende sikkerhetsregler i 
samsvar med vedlegg II, med angivelse av virkeområde.

Underretningen skal i tillegg inneholde opplysninger om 
hovedinnholdet i reglene med henvisning til lover, om regel-
verkets form og om hvilket organ eller hvilken organisasjon 
som har ansvar for kunngjøringen.

3. Senest fire år etter at dette direktiv har trådt i kraft, 
skal byrået vurdere hvordan de nasjonale sikkerhetsreglene 
kunngjøres og gjøres tilgjengelige som fastsatt i nr. 1. Det skal 
også komme med egnede anbefalinger til Kommisjonen med 
hensyn til offentliggjøringen av reglene for å gjøre de relevante 
opplysningene lettere tilgjengelige.

4. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om enhver endring i de nasjonale sikkerhets-
reglene og om enhver ny slik regel som vedtas, med mindre 
den aktuelle regelen utelukkende berører gjennomføringen av 
TSI-er.

5. For å begrense innføringen av nye spesifikke nasjonale 
regler mest mulig og dermed hindre at det skapes nye hindrin-
ger, samt muliggjøre en gradvis harmonisering av sikkerhetsre-
glene, skal Kommisjonen overvåke medlemsstatenes innføring 
av nye nasjonale regler.

6. Dersom en medlemsstat, etter at de felles sikkerhetsmå-
lene er vedtatt, har til hensikt å innføre en ny nasjonal sikker-
hetsregel som fastsetter et høyere sikkerhetsnivå enn de felles 
sikkerhetsmålene, eller dersom en medlemsstat har til hensikt 
å innføre en ny nasjonal sikkerhetsregel som kan berøre virk-
somheten til jernbaneforetak fra andre medlemsstater på ved-
kommende medlemsstats territorium, skal medlemsstaten i god 
tid rådspørre alle berørte parter og framgangsmåten fastsatt i 
nr. 7 få anvendelse.

7. Medlemsstaten skal forelegge utkastet til sikkerhetsregel, 
med begrunnelse for innføringen, for Kommisjonen til behand-
ling.

Dersom Kommisjonen anser at utkastet til sikkerhetsregel 
er uforenlig med de felles sikkerhetsmetodene eller hindrer 
oppfyllelsen av minst de felles sikkerhetsmålene eller utgjør 
et middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller en skjult 
begrensning for jernbanetransport mellom medlemsstatene, 
skal den gjøre et vedtak rettet til den berørte medlemsstat etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 27 nr. 2.

Dersom Kommisjonen er i alvorlig tvil om utkastet til  
sikkerhetsregel er forenlig med de felles sikkerhetsmeto-
dene eller med målet om oppfyllelse av minst de felles sik-
kerhetsmålene, eller anser at det utgjør et middel til vilkårlig 
forskjellsbehandling eller en skjult begrensning for jernbane-
transport mellom medlemsstatene, skal den straks underrette 
den berørte medlemsstat, som skal utsette vedtakelsen, ikraft-
settelsen eller gjennomføringen av regelen til det er gjort et 
vedtak etter framgangsmåten nevnt i artikkel 27 nr. 2 innen en 
frist på seks måneder.

Artikkel 9

Sikkerhetsstyringssystemer

1. Infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak skal opp-
rette sikkerhetsstyringssystemer for å sikre at jernbanesystemet 
minst kan oppfylle de felles sikkerhetsmålene og de nasjonale 
sikkerhetsreglene omhandlet i artikkel 8 og i vedlegg II samt 
sikkerhetskravene fastsatt i TSI-ene, og for å sikre at de rele-
vante delene av de felles sikkerhetsmetodene anvendes.

2. Sikkerhetsstyringssystemet skal oppfylle kravene og 
inneholde elementene fastsatt i vedlegg III, tilpasset arten og 
omfanget av den aktuelle virksomheten og andre forhold ved 
denne. Det skal sikre kontroll av alle risikoer knyttet til infra-
strukturforvaltningens eller jernbaneforetakets virksomhet, 
herunder levering av vedlikeholdsmateriell og bruk av under-
leverandører. Med forbehold for gjeldende nasjonale eller 
internasjonale regler om erstatningsansvar skal sikkerhets-
styringssystemet, i den grad det er relevant og rimelig, også 
ta hensyn til risikoer som oppstår som følge av andre parters 
virksomhet.

3. Infrastrukturforvaltningene skal sørge for at deres sikker-
hetsstyringssystem tar hensyn til virkningene av de forskjellige 
jernbaneforetakenes virksomhet på nettet og gjør det mulig for 
alle jernbaneforetakene å drive i samsvar med TSI-ene, nasjo-
nale sikkerhetsregler og vilkårene fastsatt i deres sikkerhets-
sertifikat. Sikkerhetsstyringssystemet skal dessuten utformes 
med sikte på at infrastrukturforvaltningens framgangsmåte ved 
nødssituasjoner skal samordnes med alle jernbaneforetak som 
benytter dens infrastruktur.

4. Senest 30. juni hvert år skal alle infrastrukturforvaltnin-
ger og alle jernbaneforetak framlegge en årlig sikkerhetsrap-
port for foregående kalenderår for sikkerhetsmyndigheten. 
Sikkerhetsrapporten skal inneholde følgende:

a) opplysninger om hvordan forvaltningen eller foretaket har 
oppfylt egne sikkerhetsmål samt resultatene av sikkerhets-
planene,

b) utarbeiding av nasjonale sikkerhetsindikatorer og av de 
felles sikkerhetsindikatorene fastsatt i vedlegg I, i den grad 
det er relevant for den rapporterende organisasjonen,

c) resultatene av interne sikkerhetsrevisjoner,
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d) merknader om mangler og funksjonssvikt ved jernbane-
driften og infrastrukturforvaltningen som kan være av 
betydning for sikkerhetsmyndigheten.

KAPITTEL III

SIKKERHETSSERTIFISERING OG SIKKERHETS-
GODKJENNING

Artikkel 10

Sikkerhetssertifikater

1. For å få tilgang til jernbaneinfrastrukturen må et jern-
baneforetak inneha et sikkerhetssertifikat som fastsatt i dette 
kapittel. Sikkerhetssertifikatet kan gjelde for hele jernbanenet-
tet i en medlemsstat, eller bare for en bestemt del av det.

Formålet med sikkerhetssertifikatet er å dokumentere at jern-
baneforetaket har utarbeidet et sikkerhetsstyringssystem og er 
i stand til å oppfylle kravene fastsatt i TSI-er og i andre rele-
vante bestemmelser i Fellesskapets regelverk samt i nasjonale 
sikkerhetsregler når det gjelder risikohåndtering og sikker bruk 
av nettet.

2. Sikkerhetssertifikatet skal omfatte:

a) en sertifisering som bekrefter godkjenning av jernbane-
foretakets sikkerhetsstyringssystem som beskrevet i artik-
kel 9 og vedlegg III,

 og

b) en sertifisering som bekrefter godkjenning av tiltakene 
jernbaneforetaket har truffet for å oppfylle de særskilte 
kravene til sikker togdrift på det aktuelle nettet. Kravene 
kan omfatte anvendelsen av TSI-er og nasjonale sik-
kerhetsregler, godkjenning av personalets sertifikater og 
tillatelse til ibruktaking av det rullende materiell som jern-
baneforetaket benytter. Sertifiseringen skal være basert på 
dokumenter framlagt av jernbaneforetaket i samsvar med 
vedlegg IV.

3. Sikkerhetsmyndigheten i medlemsstaten der jernbane-
foretaket først etablerer sin virksomhet, skal foreta sertifiserin-
gen i samsvar med nr. 2.

Ved sertifisering i samsvar med nr. 2 må arten og omfanget 
av den aktuelle jernbanevirksomheten angis. Sertifisering i 
samsvar med nr. 2 bokstav a) skal gjelde for tilsvarende jern-
banetransport i hele Fellesskapet.

4. Sikkerhetsmyndigheten i medlemsstaten der jernbane-
foretaket planlegger å drive ytterligere jernbanetransporttje-
nester, skal foreta den nødvendige nasjonale tilleggssertifise-
ring som kreves etter nr. 2 bokstav b).

5. Sikkerhetssertifikatet fornyes etter søknad fra jernbane-
foretaket minst hvert femte år. Det skal ajourføres helt eller 
delvis ved enhver vesentlig endring av virksomhetens art eller 
omfang.

Innehaveren av sikkerhetssertifikatet skal omgående underrette 
vedkommende sikkerhetsmyndighet om alle vesentlige endrin-
ger i vilkårene for den relevante delen av sikkerhetssertifikatet. 
Innehaveren skal i tillegg underrette vedkommende sikkerhets-
myndighet hver gang en ny kategori personale eller nye typer 
rullende materiell innføres.

Sikkerhetsmyndigheten kan kreve at den relevante delen av 
sikkerhetssertifikatet revideres ved vesentlige endringer i ram-
mereglene for sikkerhet.

Dersom sikkerhetsmyndigheten fastslår at innehaveren av 
sikkerhetssertifikatet ikke lenger oppfyller vilkårene for et ser-
tifikat den har utstedt, skal den tilbakekalle del a og/eller b av 
sertifikatet og angi grunnene for sin beslutning. En sikkerhets-
myndighet som har tilbakekalt et nasjonalt tilleggssertifikat 
utstedt i henhold til nr. 4, skal straks underrette den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten som utstedte sertifikatet i samsvar med 
nr. 2 bokstav a) om sin beslutning.

På samme måte skal en sikkerhetsmyndighet tilbakekalle et 
sikkerhetssertifikat dersom det viser seg at innehaveren av 
sertifikatet ikke har anvendt det i løpet av året som fulgte etter 
utstedelsen.

6. Sikkerhetsmyndigheten skal innen en måned underrette 
byrået om sikkerhetssertifikater som nevnt i nr. 2 bokstav a) 
som er utstedt, fornyet, endret eller tilbakekalt. I underretnin-
gen skal jernbaneforetakets navn og adresse, sikkerhetsserti-
fikatets utstedelsesdato, virkeområde og gyldighet og, ved en 
eventuell tilbakekalling, grunnene til beslutningen, angis.

7. Innen 30. april 2009 skal byrået vurdere utviklingen av 
sikkerhetssertifiseringen og framlegge for Kommisjonen en 
rapport med anbefalinger til en strategi for overgangen til ett 
sikkerhetssertifikat for hele Fellesskapet. Kommisjonen skal 
treffe egnede tiltak på grunnlag av disse anbefalingene.

Artikkel 11

Sikkerhetsgodkjenning av infrastrukturforvaltere

1. For å få tillatelse til å forvalte og drive jernbaneinfra-
struktur må infrastrukturforvaltningen oppnå sikkerhetsgod-
kjenning fra sikkerhetsmyndigheten i medlemsstaten der den 
er etablert.

Sikkerhetsgodkjenningen skal omfatte:

a) en godkjenning av infrastrukturforvaltningens sikkerhets-
styringssystem som beskrevet i artikkel 9 og vedlegg III,

og
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b) en godkjenning av tiltakene infrastrukturforvaltningen 
har truffet for å oppfylle de særskilte kravene til sikker 
utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernba-
neinfrastrukturen, herunder eventuelt vedlikehold og drift 
av trafikkstyrings- og signalsystemet.

2. Sikkerhetsgodkjenningen fornyes etter søknad fra infra-
strukturforvaltningen minst hvert femte år. Den skal ajourføres 
helt eller delvis ved alle vesentlige endringer av infrastruktu-
ren, signaleringen eller energiforsyningen, eller av prinsippene 
for drift og vedlikehold av disse. Innehaveren av sikkerhets-
godkjenningen skal omgående underrette sikkerhetsmyndighe-
ten om enhver slik endring.

Sikkerhetsmyndigheten kan kreve revisjon av sikkerhets-
godkjenningen ved vesentlige endringer i rammereglene for 
sikkerhet.

Dersom sikkerhetsmyndigheten fastslår at en godkjent infra-
strukturforvaltning ikke lenger oppfyller vilkårene for sikker-
hetsgodkjenning, skal den tilbakekalle godkjenningen og angi 
grunnene for sin beslutning.

3. Sikkerhetsmyndigheten skal innen en måned underrette 
byrået om sikkerhetsgodkjenninger som er utstedt, fornyet, 
endret eller tilbakekalt. I underrettelsen skal infrastrukturfor-
valtningens navn og adresse, sikkerhetsgodkjenningens utste-
delsesdato, virkeområde og gyldighetstid og, ved en eventuell 
tilbakekalling, grunnene til beslutningen angis.

Artikkel 12

Krav ved søknad om sikkerhetssertifikat og sikkerhets-
godkjenning

1. Sikkerhetsmyndigheten skal behandle søknader om sik-
kerhetssertifisering eller sikkerhetsgodkjenning omgående og 
senest fire måneder etter framleggelsen av alle nødvendige 
opplysninger og eventuelle tilleggsopplysninger som kreves 
av sikkerhetsmyndigheten. Dersom søkeren anmodes om til-
leggsopplysninger, skal disse framlegges umiddelbart.

2. For å lette opprettelsen av nye jernbaneforetak og gjøre 
det lettere for jernbaneforetak fra andre medlemsstater å inngi 
søknader om sertifisering, skal sikkerhetsmyndigheten gi 
utførlig orientering om hvordan sikkerhetssertifikat oppnås. 
Den skal opplyse om alle krav som er fastsatt i forbindelse med 
artikkel 10 nr. 2, og gjøre alle relevante dokumenter tilgjenge-
lige for søkeren.

Det skal gis særskilt veiledning til jernbaneforetak som søker 
om sikkerhetssertifikat for tjenester på en begrenset del av en 
infrastruktur, med særlig angivelse av hvilke regler som gjelder 
for den aktuelle delen.

3. En søknadsveiledning med opplysninger om og forkla-
ringer til kravene i forbindelse med sikkerhetssertifikater og 
en liste over dokumenter som må framlegges, skal gjøres gratis 
tilgjengelig for alle søkere. Alle søknader om sikkerhetssertifi-
kat skal inngis på det språk sikkerhetsmyndigheten krever.

Artikkel 13

Tilgang til opplæring

1. Medlemsstatene skal sørge for at jernbaneforetak som 
søker om sikkerhetssertifikat, har tilgang, på like vilkår og 
uten forskjellsbehandling, til opplæring av lokomotivførere og 
togpersonale når slik opplæring er nødvendig for å oppfylle 
vilkårene for sikkerhetssertifikat.

Opplæringen som tilbys, må omfatte nødvendig linjekunnskap, 
driftsregler og -metoder, systemet for styring, kontroll og sig-
nalering samt gjeldende framgangsmåter ved nødssituasjoner 
på de aktuelle linjene.

Medlemsstatene skal også sikre at infrastrukturforvaltningene 
og deres personale som utfører viktige sikkerhetsoppgaver, 
har tilgang til opplæring på like vilkår og uten forskjellsbe-
handling.

Dersom opplæringen ikke omfatter eksamener og utstedelse av 
et eksamensbevis, skal medlemsstatene sørge for at jernbane-
foretakene kan få utstedt slike beviser dersom dette er nødven-
dig for å oppfylle kravene til sikkerhetssertifikat.

Sikkerhetsmyndigheten skal sørge for at opplæringen og even-
tuelt utstedelsen av eksamensbeviser oppfyller sikkerhetskra-
vene fastsatt i TSI-er eller nasjonale sikkerhetsregler i samsvar 
med artikkel 8 og vedlegg II.

2. Dersom opplæringen tilbys av bare ett jernbaneforetak 
eller av infrastrukturforvaltningen, skal medlemsstatene sørge 
for at den gjøres tilgjengelig for andre jernbaneforetak til en 
rimelig pris som ikke innebærer forskjellsbehandling, som står 
i forhold til kostnaden og som kan inkludere en fortjenestemar-
gin.

3. Når jernbaneforetakene ansetter nye lokomotivførere, 
nytt togpersonale og nytt personale som skal utføre vesentlige 
sikkerhetsoppgaver, skal de kunne ta hensyn til eventuell opp-
læring, kvalifikasjoner og erfaring fra andre jernbaneforetak. 
Med henblikk på dette skal slikt personale ha rett til å få tilgang 
til og kopier av samt til å framlegge alle dokumenter som attes-
terer deres opplæring, kvalifikasjoner og erfaring.
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4. I alle tilfeller er ethvert jernbaneforetak og enhver infra-
strukturforvaltning ansvarlig for nivået på opplæringen og 
kvalifikasjonene til personale som utfører sikkerhetsoppgaver 
som nevnt i artikkel 9 og vedlegg III.

Artikkel 14

Ibruktaking av rullende materiell som allerede er i bruk

1. For rullende materiell som det er gitt tillatelse til ibruk-
taking for i en medlemsstat i samsvar med artikkel 10 nr. 2 
bokstav b), men som ikke fullt ut er omfattet av de relevante 
TSI-ene, skal det gis tillatelse til ibruktaking i en annen med-
lemsstat eller i andre medlemsstater etter denne artikkel der-
som sistnevnte medlemsstat eller medlemsstater krever slik 
tillatelse.

2. Jernbaneforetaket som søker om tillatelse til ibruktaking 
av rullende materiell i en annen medlemsstat, skal framlegge 
for vedkommende sikkerhetsmyndighet teknisk dokumenta-
sjon om det rullende materiellet eller om typen av rullende 
materiell, med angivelse av materiellets tiltenkte bruk i nettet. 
Dokumentasjonen skal inneholde følgende opplysninger:

a) bevis for at det er gitt tillatelse til ibruktaking av det rul-
lende materiellet i en annen medlemsstat, og dokumenter 
som viser tidligere bruk og vedlikehold samt eventuelle 
tekniske endringer foretatt etter at tillatelsen er gitt,

b) relevante tekniske data, vedlikeholdsplan og driftsegen-
skaper som kreves av sikkerhetsmyndigheten og som er 
nødvendige for at det skal kunne gis tilleggstillatelse for 
materiellet,

c) bevis for tekniske og driftsmessige egenskaper som viser at 
det rullende materiellet er forenlig med energiforsynings-
systemet, systemet for styring, kontroll og signalering, 
sporvidden og infrastrukturens lasteprofiler, største tillatte 
aksellast og andre begrensninger på nettet,

d) opplysninger om unntak fra nasjonale sikkerhetsregler 
som er nødvendige for å kunne gi tillatelse, og belegg for 
at godkjenningen av det rullende materiellet ikke medfører 
unødvendige risikoer på nettet.

3. Sikkerhetsmyndigheten kan kreve at det gjennomføres 
prøveturer på nettet for å kontrollere samsvar med de begren-
sende parametrene i nr. 2 bokstav c), og skal i så fall fastsette 
disse prøveturenes omfang og innhold.

4. Sikkerhetsmyndigheten skal behandle enhver søknad 
inngitt i samsvar med denne artikkel omgående og senest 
fire måneder etter framleggelsen av den fullstendige tekniske 
dokumentasjonen, herunder dokumentasjon om prøveturene. 
Tillatelsessertifikatet kan inneholde bruksvilkår og andre 
begrensninger.

Artikkel 15

Harmonisering av sikkerhetssertifikater

1. Senest 30. april 2009 skal det vedtas felles harmoniserte 
krav i samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav b) og vedlegg IV 
samt et felles format for søknadsveiledninger etter framgangs-
måten nevnt i artikkel 27 nr. 2.

2. Byrået skal komme med anbefalinger til felles harmoni-
serte krav og felles format for søknadsveiledninger i henhold 
til et mandat som skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 27 nr. 2.

KAPITTEL IV

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

Artikkel 16

Oppgaver

1. Hver medlemsstat skal opprette en sikkerhetsmyndighet. 
Myndigheten kan være det departementet som har ansvar for 
transportsaker, og skal med hensyn til organisasjon, rettslig 
form og beslutningstaking være uavhengig av jernbaneforetak, 
infrastrukturforvaltninger, søkere og oppdragsgivere.

2. Sikkerhetsmyndigheten skal minst ha ansvaret for føl-
gende oppgaver:

a) gi tillatelse til ibruktaking av de strukturelle delsystemene 
som utgjør det transeuropeiske jernbanesystem for høyhas-
tighetstog i samsvar med artikkel 14 i direktiv 96/48/EF, og 
kontrollere at de drives og vedlikeholdes i samsvar med de 
relevante grunnleggende krav,

b) gi tillatelse til ibruktaking av de strukturelle delsystemene 
som utgjør det transeuropeiske jernbanesystem for konven-
sjonelle tog i samsvar med artikkel 14 i direktiv 2001/16/
EF, og kontrollere at de drives og vedlikeholdes i samsvar 
med de relevante grunnleggende krav,

c) føre tilsyn med at samtrafikkomponentene oppfyller de 
grunnleggende krav i samsvar med artikkel 12 i direktiv 
96/48/EF og i direktiv 2001/16/EF,

d) gi tillatelse til ibruktaking av nytt og vesentlig endret rul-
lende materiell som ikke allerede er omfattet av en TSI,

e) utstede, fornye, endre og tilbakekalle relevante deler av 
sikkerhetssertifikater og sikkerhetsgodkjenninger som er 
utstedt i samsvar med artikkel 10 og 11, samt kontrollere at 
vilkårene og kravene fastsatt i disse er oppfylt og at infra-
strukturforvaltningene og jernbaneforetakene driver sin 
virksomhet i samsvar med kravene fastsatt i Fellesskapets 
regelverk og i nasjonal lovgivning,
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f) overvåke, fremme og eventuelt håndheve og videreutvikle 
rammereglene for sikkerhet, herunder systemet med nasjo-
nale sikkerhetsregler,

g) føre tilsyn med at rullende materiell er behørig registrert 
og at sikkerhetsopplysningene i det nasjonale registeret 
opprettet i henhold til artikkel 14 i direktiv 96/48/EF og i 
direktiv 2001/16/EF, er korrekte og ajourførte.

3. Oppgavene nevnt i nr. 2 kan ikke overføres til infrastruk-
turforvaltninger, jernbaneforetak eller oppdragsgivere eller 
utføres av disse som kontraktsoppdrag.

Artikkel 17

Beslutningsprinsipper

1. Sikkerhetsmyndigheten skal utføre sine oppgaver på en 
åpen måte og uten forskjellsbehandling. Den skal særlig gi alle 
parter anledning til å bli hørt, og skal begrunne sine beslutnin-
ger.

Den skal besvare anmodninger og søknader raskt, oversende 
sine anmodninger om opplysninger omgående, og treffe alle 
sine beslutninger senest fire måneder etter at alle de opplys-
ninger den har anmodet om, er framlagt. I forbindelse med 
utførelsen av oppgavene nevnt i artikkel 16 kan den til enhver 
tid anmode om teknisk bistand fra infrastrukturforvaltningene 
eller jernbaneforetakene, eller fra andre kvalifiserte organer.

I forbindelse med utarbeidingen av nasjonale rammeregler 
skal sikkerhetsmyndigheten rådspørre alle innblandede og 
berørte personer og parter, herunder infrastrukturforvaltninger, 
jernbaneforetak, produsenter og ytere av vedlikeholdstjenester, 
brukere og representanter for personalet.

2. Sikkerhetsmyndigheten skal gjennomføre de inspek-
sjoner og undersøkelser som er nødvendige i forbindelse 
med utførelsen av dens oppgaver, og skal ha tilgang til alle 
relevante dokumenter samt til infrastrukturforvaltningenes og 
jernbaneforetakenes lokaler, anlegg og utstyr.

3. Medlemsstaten skal treffe de tiltak som er nødvendige for 
å sikre at beslutninger som treffes av sikkerhetsmyndigheten, 
er underlagt domstolskontroll.

4. Sikkerhetsmyndighetene skal aktivt utveksle synspunkter 
og erfaringer med sikte på å harmonisere sine beslutnings-
kriterier på fellesskapsplan. Samarbeidet skal særlig ha som 
siktemål å lette og samordne sikkerhetssertifiseringen av 
jernbaneforetak som har fått tildelt ruteleier for internasjonal 
trafikk etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i direktiv 
2001/14/EF.

Byrået skal bistå sikkerhetsmyndighetene i utførelsen av oven-
nevnte oppgaver.

Artikkel 18

Årsrapport

Hvert år skal sikkerhetsmyndigheten offentliggjøre en rapport 
om sin virksomhet i det foregående år og oversende den til 
byrået innen 30. september. Rapporten skal inneholde opplys-
ninger om:

a) utviklingen av jernbanesikkerheten, herunder en oversikt 
over situasjonen på medlemsstatsplan med hensyn til de 
felles sikkerhetsindikatorene fastsatt i vedlegg I,

b) viktige endringer i lover og forskrifter med hensyn til jern-
banesikkerhet,

c) utviklingen med hensyn til sikkerhetssertifisering og sik-
kerhetsgodkjenning,

d) resultater og erfaringer fra tilsynet med infrastrukturfor-
valtningene og jernbaneforetakene.

KAPITTEL V

UNDERSØKELSER AV ULYKKER OG HENDELSER

Artikkel 19

Undersøkelsesplikt

1. Medlemsstatene skal sørge for at undersøkelsesorganet 
nevnt i artikkel 21 etter alvorlige ulykker på jernbanesystemet 
gjennomfører en undersøkelse med forbedring av jernbanesik-
kerheten og forebygging av ulykker som siktemål.

2. I tillegg til alvorlige ulykker kan undersøkelsesorganet 
nevnt i artikkel 21 undersøke ulykker og hendelser som under 
litt andre omstendigheter kunne ha ført til alvorlige ulykker, 
herunder teknisk svikt i de strukturelle delsystemene eller i 
samtrafikkomponenter i de transeuropeiske jernbanesystemene 
for høyhastighetstog eller konvensjonelle tog.

Undersøkelsesorganet skal etter eget skjønn beslutte om det 
skal gjennomføres en undersøkelse av slike ulykker eller hen-
delser eller ikke. I forbindelse med denne beslutningen skal 
organet ta hensyn til:

a) hvor alvorlig ulykken eller hendelsen er,

b) om ulykken eller hendelsen inngår i en serie av ulykker 
eller hendelser av betydning for systemet som helhet,

c) ulykkens eller hendelsens innvirkning på jernbanesikker-
heten på fellesskapsplan,

 og
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d) anmodninger fra infrastrukturforvaltninger, jernbanefore-
tak, sikkerhetsmyndigheter eller medlemsstater.

3. Undersøkelsesorganet skal fastsette omfanget av under-
søkelsene og framgangsmåten som skal følges ved gjennomfø-
ringen av slike undersøkelser, samtidig som det tar hensyn til 
prinsippene og målene i artikkel 20 og 22, etter den lærdom det 
regner med å trekke av ulykken eller hendelsen for å forbedre 
sikkerheten.

4. Undersøkelsen skal under ingen omstendighet ha som 
siktemål å fastslå skyld eller ansvar.

Artikkel 20

Undersøkelsens status

1. Innenfor rammene av sine respektive rettsordener skal 
medlemsstatene gi undersøkelsen en rettslig status som gjør 
det mulig for undersøkelseslederne å utføre sin oppgave mest 
mulig effektivt og på kortest mulig tid.

2. I samsvar med gjeldende lovgivning i medlemsstatene og 
om nødvendig i samarbeid med de myndigheter som har ansvar 
for den rettslige etterforskningen, skal undersøkelsespersonalet 
så raskt som mulig gis:

a) adgang til ulykkes- eller hendelsesstedet samt til det rul-
lende materiellet som er innblandet, til den berørte infra-
strukturen og til trafikkstyrings- og signalanlegg,

b) rett til straks å registrere beviser og til å foreta en kon-
trollert fjerning av vrakrester og infrastrukturanlegg eller 
-deler for å undersøke eller analysere dem,

c) tilgang til og mulighet til å bruke innholdet i opptakere og 
annet utstyr om bord for registrering av tale og av driften 
av trafikkstyrings- og signalsystemet,

d) tilgang til resultatene av undersøkelser av likene av ofre-
ne,

e) tilgang til resultatene av undersøkelser av togpersonalet og 
av annet jernbanepersonale som er innblandet i ulykken 
eller hendelsen,

f) mulighet til å avhøre innblandet jernbanepersonale og 
andre vitner,

g) tilgang til alle relevante opplysninger eller dokumenter 
som befinner seg hos infrastrukturforvaltningen, hos de 
innblandede jernbaneforetakene og hos sikkerhetsmyndig-
heten.

3. Undersøkelsen skal gjennomføres uavhengig av enhver 
form for rettslig etterforskning.

Artikkel 21

Undersøkelsesorgan

1. Hver medlemsstat skal sørge for at undersøkelser av 
ulykker og hendelser som omhandlet i artikkel 19 gjennom-
føres av et fast organ som minst skal omfatte én sakkyndig 
person som kan ivareta funksjonen som undersøkelsesleder i 
forbindelse med en ulykke eller hendelse. Organet skal med 
hensyn til organisering, rettslig form og beslutningstaking 
være uavhengig av infrastrukturforvaltninger, jernbaneforetak, 
avgiftsorganer, tildelingsorganer og meldte organer samt alle 
parter hvis interesser kan komme i konflikt med oppgavene 
som er tillagt undersøkelsesorganet. Videre skal det i sin virk-
somhet være uavhengig av sikkerhetsmyndigheten og alle 
andre reguleringsorganer i jernbanesektoren.

2. Undersøkelsesorganet skal utføre sine oppgaver uavhen-
gig av organisasjonene nevnt i nr. 1 og motta tilstrekkelige 
ressurser til dette. Undersøkelsespersonalet skal ha en status 
som gir den nødvendige garanti for dets uavhengighet.

3. Medlemsstatene skal sørge for at jernbaneforetak, infra-
strukturforvaltere og eventuelt sikkerhetsmyndigheten er for-
pliktet til omgående å melde fra til undersøkelsesorganet 
om ulykker og hendelser som omhandlet i artikkel 19. 
Undersøkelsesorganet skal kunne reagere på slike meldinger 
og treffe de tiltak som er nødvendige for å iverksette under-
søkelsen senest én uke etter at det har mottatt meldingen om 
ulykken eller hendelsen.

4. Undersøkelsesorganet kan kombinere sine oppgaver i 
henhold til dette direktiv med undersøkelser av andre tildra-
gelser enn jernbaneulykker og -hendelser i den grad disse 
undersøkelsene ikke setter dets uavhengighet i fare.

5. Ved behov kan undersøkelsesorganet anmode undersø-
kelsesorganer fra andre medlemsstater eller byrået om sakkyn-
dig bistand eller om bistand ved gjennomføringen av tekniske 
inspeksjoner, analyser eller vurderinger.

6. Medlemsstatene kan gi undersøkelsesorganet i oppgave 
å gjennomføre undersøkelser av andre jernbaneulykker og -
hendelser enn de som er nevnt i artikkel 19.

7. Undersøkelsesorganene skal aktivt utveksle synspunkter 
og erfaringer med sikte på å utarbeide felles undersøkelsesme-
toder og felles prinsipper for oppfølging av sikkerhetsanbe-
falinger og å tilpasse seg til den tekniske og vitenskapelige 
utvikling.

Byrået skal bistå undersøkelsesorganene i ovennevnte opp-
gave.
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Artikkel 22

Gjennomføring av undersøkelser

1. En ulykke eller hendelse som omhandlet i artikkel 19 
skal undersøkes av undersøkelsesorganet i medlemsstaten der 
den inntreffer. Dersom det ikke er mulig å fastslå i hvilken 
medlemsstat ulykken eller hendelsen inntraff, eller dersom den 
inntraff på eller nær en grense mellom to medlemsstater, skal 
de relevante organer bli enige om hvilket av dem som skal 
gjennomføre undersøkelsen, eller om å gjennomføre den i fel-
lesskap. I det første tilfellet skal det andre organet ha mulighet 
til å delta i og få tilgang til alle resultater av undersøkelsen.

Undersøkelsesorganer fra en annen medlemsstat skal inviteres 
til å delta i en undersøkelse dersom et jernbaneforetak som er 
etablert i eller har lisens fra vedkommende medlemsstat, er 
innblandet i ulykken eller hendelsen.

Dette nummer skal ikke være til hinder for at medlemsstatene 
blir enige om at de relevante organene bør gjennomføre under-
søkelser i fellesskap under andre omstendigheter.

2. For hver ulykke eller hendelse skal organet som er 
ansvarlig for undersøkelsen, sørge for at de nødvendige midler 
stilles til rådighet, herunder den driftsmessige og tekniske sak-
kunnskap som er nødvendig for gjennomføringen av undersø-
kelsen. Sakkunnskapen kan innhentes i eller utenfor organet, 
alt etter hva slags ulykke eller hendelse som skal undersøkes.

3. Undersøkelsen skal gjennomføres med størst mulig 
åpenhet, slik at alle parter kan bli hørt og få tilgang til resul-
tatene. Den berørte infrastrukturforvaltningen og de berørte 
jernbaneforetakene samt sikkerhetsmyndigheten, ofrene og 
deres pårørende, eiere av skadet eiendom, produsenter, de 
involverte beredskapstjenestene, representanter for personalet 
og for brukerne skal jevnlig underrettes om undersøkelsen og 
framdriften i denne, og i størst mulig grad gis anledning til å 
komme med sine synspunkter på undersøkelsen og kommen-
tere opplysningene i utkastene til rapporter.

4. Undersøkelsesorganet skal avslutte sine undersøkelser 
på ulykkesstedet så raskt som mulig, slik at infrastrukturfor-
valtningen snarest mulig kan bringe infrastrukturen tilbake til 
driftsklar stand og åpne den for jernbanetransport.

Artikkel 23

Rapporter

1. For hver undersøkelse av en ulykke eller hendelse i 
henhold til artikkel 19 skal det utarbeides en rapport i en form 
tilpasset ulykkens eller hendelsens art og alvorlighetsgrad og 
betydningen av resultatene av undersøkelsen. Rapporten skal 
angi undersøkelsens formål som nevnt i artikkel 19 nr. 1, og 
eventuelt inneholde sikkerhetsanbefalinger.

2. Undersøkelsesorganet skal offentliggjøre sluttrapporten 
så raskt som mulig og normalt senest 12 måneder etter at ulyk-
ken eller hendelsen fant sted. Rapporten skal i størst mulig 
grad følge strukturen fastsatt i vedlegg V. Rapporten, herunder 
sikkerhetsanbefalingene, skal sendes til de berørte parter nevnt 
i artikkel 22 nr. 3 og til berørte parter og organer i andre med-
lemsstater.

3. Undersøkelsesorganet skal innen 30. september hvert år 
offentliggjøre en årsrapport om undersøkelsene som ble gjen-
nomført i løpet av det foregående år, sikkerhetsanbefalingene 
som er utarbeidet og tiltakene som er truffet i samsvar med 
tidligere utarbeidede anbefalinger.

Artikkel 24

Opplysninger som skal oversendes byrået

1. Senest en uke etter at undersøkelsesorganet har truffet 
beslutning om å iverksette en undersøkelse, skal det underrette 
byrået om dette. Underretningen skal angi dag, tidspunkt og 
sted for ulykken eller hendelsen samt dens art og konsekvenser 
med hensyn til antall omkomne, personskader og materielle 
skader.

2. Undersøkelsesorganet skal oversende byrået en kopi av 
sluttrapporten nevnt i artikkel 23 nr. 2 og av årsrapporten nevnt 
i artikkel 23 nr. 3.

Artikkel 25

Sikkerhetsanbefalinger

1. En sikkerhetsanbefaling utarbeidet av et undersøkelses-
organ skal ikke under noen omstendighet skape en formodning 
om skyld eller ansvar for en ulykke eller hendelse.

2. Anbefalingene skal rettes til sikkerhetsmyndigheten og, 
dersom det er nødvendig på grunn av anbefalingens karakter, 
til andre organer eller myndigheter i medlemsstaten eller til 
andre medlemsstater. Medlemsstatene og deres sikkerhetsmyn-
digheter skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at 
det tas behørig hensyn til de sikkerhetsanbefalingene undersø-
kelsesorganene har utarbeidet og at det om nødvendig treffes 
egnede tiltak i samsvar med disse.

3. Sikkerhetsmyndigheten og andre myndigheter eller orga-
ner eller eventuelt andre medlemsstater som anbefalingene 
er rettet til, skal minst to ganger i året gi tilbakemelding til 
undersøkelsesorganet om tiltak som er vedtatt eller planlagt 
som følge av anbefalingene.

KAPITTEL VI

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET

Artikkel 26

Tilpasning av vedlegg

Vedleggene skal tilpasses den tekniske og vitenskapelige 
utvikling etter framgangsmåten nevnt i artikkel 27 nr. 2.
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Artikkel 27

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité nedsatt ved artik-
kel 21 i direktiv 96/48/EF.

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

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

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i beslut-
ning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til 
bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 28

Gjennomføringstiltak

1. Medlemsstatene kan forelegge for Kommisjonen ethvert 
tiltak i forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv. De 
relevante beslutninger skal treffes etter framgangsmåten nevnt 
i artikkel 27. nr. 2.

2. På anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ 
skal Kommisjonen i særskilte tilfeller undersøke anvendelsen og 
håndhevingen av bestemmelsene om sikkerhetssertifisering og 
sikkerhetsgodkjenning og, innen to måneder etter å ha mottatt en 
slik anmodning, treffe beslutning etter framgangsmåten nevnt 
i artikkel 27 nr. 2 om hvorvidt det aktuelle tiltaket forsatt kan 
anvendes. Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet, 
Rådet og medlemsstatene om sin beslutning.

KAPITTEL VII

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG 
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 29

Endringer i direktiv 95/18/EF

I direktiv 95/18/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 8 skal lyde:

 «Artikkel 8

 Kravene til faglig dyktighet er oppfylt når jernbaneforetaket 
som søker om lisens, har eller vil ha en ledelsesorganisasjon 
som har den kunnskap og/eller erfaring som er nødvendig 
for å utøve sikker og effektiv driftskontroll og overvåking 
av driftsformene angitt i lisensen.»

2. I vedlegget oppheves avdeling II.

Artikkel 30

Endringer i direktiv 2001/14/EF

I direktiv 2001/14/EF gjøres følgende endringer:

1. Tittelen skal lyde:

 «Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF 
av 26. februar 2001 om fordeling av jernbaneinfrastr
ukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av 
jernbaneinfrastruktur».

2. I artikkel 30 nr. 2 skal bokstav f) lyde:

«f) ordninger med hensyn til adgang i samsvar med 
artikkel 10 i rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 
om utvikling av Fellesskapets jernbaner(*), endret ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/51/EF av 30. 
april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/440/EØF om 
utvikling av Fellesskapets jernbaner(**).

_________________
(*) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25.
(**) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 164.»

3. Artikkel 32 oppheves.

4. I artikkel 34 skal nr. 2 lyde:

 «2. På anmodning fra en medlemsstat eller på eget 
initiativ skal Kommisjonen i særskilte tilfeller undersøke 
anvendelsen og håndhevingen av bestemmelser om 
avgifter og kapasitetsfordeling og, innen to måneder etter 
å ha mottatt en slik anmodning, treffe beslutning etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 35 nr. 2 om hvorvidt det 
aktuelle tiltaket fortsatt kan anvendes. Kommisjonen skal 
underrette Europaparlamentet, Rådet og medlemsstatene 
om sin beslutning.»

Artikkel 31

Rapport og ytterligere fellesskapstiltak

Innen 30. april 2007 og deretter hvert femte år skal 
Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 
rapport om gjennomføringen av dette direktiv.

Rapporten skal om nødvendig være vedlagt forslag til ytterligere 
fellesskapstiltak.
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Artikkel 32

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om hvilke 

sanksjoner som skal anvendes ved overtredelse av nasjonale 

bestemmelser vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe 

alle tiltak som er nødvendige for å sikre at de håndheves. De 

fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse 

bestemmelsene innen datoen angitt i artikkel 33, og umiddelbart 

underrette om eventuelle senere endringer som berører dem.

Artikkel 33

Gjennomføring

Medlemsstatene skal innen 30. april 2006 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette.

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

Artikkel 34

Ikrafttredelse

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

Artikkel 35

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann



28.6.2007 Nr. 31/117EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

FELLES SIKKERHETSINDIKATORER

Felles sikkerhetsindikatorer som sikkerhetsmyndighetene skal gi underretning om.

Eventuell underretning om indikatorer knyttet til virksomhetene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) og b) skal gis 
separat.

Dersom det oppdages nye fakta eller feil etter at rapporten er framlagt, skal indikatorene for et bestemt år endres eller 
korrigeres av sikkerhetsmyndigheten ved første egnede anledning, og senest i den nærmest påfølgende årsrapport.

Når det gjelder indikatorene knyttet til ulykker under punkt 1 nedenfor, får europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk over jernbanetrafikk(1) anvendelse i den grad opplysningene er 
tilgjengelige.

1. Indikatorer knyttet til ulykker

1. Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall ulykker og fordeling på følgende ulykkestyper:

– togsammenstøt, herunder sammenstøt med hindringer innenfor den frie profilen,

– togavsporinger,

– ulykker ved planoverganger, herunder ulykker der fotgjengere er innblandet,

– personulykker forårsaket av rullende materiell i bevegelse, unntatt selvmord,

– selvmord,

– branner i rullende materiell,

– annet.

 Enhver ulykke skal rapporteres under den primære ulykkestypen, også selv om følgene av den sekundære 
ulykken er mer alvorlige, f.eks. brann som følge av en avsporing.

2. Samlet og relativt (per togkilometer) antall alvorlig skadede eller omkomne personer etter ulykkestype, inndelt 
i følgende kategorier av personer:

– passasjerer (også i forhold til samlet antall passasjerkilometer),

– personale, herunder underleverandørers personale,

– brukere av planoverganger,

– uvedkommende personer som befant seg ulovlig på jernbaneanlegg,

– andre.

2. Indikatorer knyttet til hendelser og nestenulykker

1. Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall skinnebrudd, slynger og signalfeil.

(1) EFT L 14 av 21.1.2003, s. 1. 
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2. Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall farlige signalpasseringer.

3. Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall hjulbrudd og akselbrudd på rullende materiell under 
drift.

3. Indikatorer knyttet til følgene av ulykker

1. Samlede og relative (i forhold til togkilometer) kostnader i euro av alle ulykker, der om mulig følgende 
kostnader skal inngå og beregnes:

– omkomne og personskader,

– erstatning for tap eller skade på passasjerers, personales eller tredjemanns eiendom, herunder 
miljøskader,

– erstatning eller reparasjon av skadet rullende materiell og skadede jernbaneanlegg,

– forsinkelser, forstyrrelser og omlegging av trafikk, herunder ekstrakostnader for personale og tap av 
framtidige inntekter.

 Fra ovennevnte kostnader trekkes erstatning eller kompensasjon som dekkes eller påregnes dekket av 
tredjemann, for eksempel eiere av motorvogner som er innblandet i ulykker på planoverganger. Erstatning i 
henhold til forsikringsavtaler inngått av jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltere skal ikke trekkes fra.

2. Samlet og relativt (i forhold til arbeidstimer) antall tapte arbeidstimer for personale og underleverandører som 
følge av ulykker.

4. Indikatorer knyttet til infrastrukturens tekniske sikkerhet og gjennomføringen av denne

1. Prosentandel spor med automatisk hastighetsovervåking (ATP) som er i drift, prosentandel togkilometer der 
operative ATP-systemer er tatt i bruk.

2. Antall planoverganger (samlet og per linjekilometer). Prosentandel planoverganger med automatisk eller 
manuell sikring.

5. Indikatorer knyttet til sikkerhetsstyringen

 Interne revisjoner som er gjennomført av infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak i henhold til dokumentasjonen 
av sikkerhetsstyringssystemet. Det samlede antall gjennomførte revisjoner og prosentandelen i forhold til det antall 
revisjoner som kreves (og/eller er planlagt).

6. Definisjoner

 De rapporterende myndigheter kan benytte nasjonale definisjoner av indikatorene og nasjonale metoder for 
beregning av kostnader når de framlegger data i henhold til dette vedlegg. Alle definisjoner og beregningsmetoder 
som er benyttet, skal forklares i et vedlegg til årsrapporten nevnt i artikkel 18.
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VEDLEGG II

UNDERRETNING OM NASJONALE SIKKERHETSREGLER

De nasjonale sikkerhetsreglene som Kommisjonen skal ha underretning om etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 8, 
omfatter:

1. regler om eksisterende nasjonale sikkerhetsmål og sikkerhetsmetoder,

2. regler om krav til sikkerhetsstyringssystemer og sikkerhetssertifisering av jernbaneforetak,

3. regler om krav i forbindelse med tillatelse til ibruktaking og vedlikehold av nytt og vesentlig endret rullende 
materiell som ikke allerede er omfattet av en TSI. Det skal også gis underretning om regler om utveksling av 
rullende materiell mellom jernbaneforetak, registreringssystemer og krav til prøvingsmetoder,

4. felles driftsregler for jernbanenettet som ikke allerede er omfattet av TSI-er, herunder regler om trafikkstyrings- og 
signalsystemet,

5. regler om fastsettelse av krav til interne tilleggsregler for driften (selskapsregler) som må fastsettes av infrastruktur-
forvaltninger og jernbaneforetak,

6. regler om krav til personale som utfører vesentlige sikkerhetsoppgaver, herunder utvelgingskriterier, helsekrav, 
yrkesopplæring og sertifisering, i den grad de ikke allerede er omfattet av en TSI,

7. regler om undersøkelser av ulykker og hendelser.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 31/120 28.6.2007

VEDLEGG III

SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMER

1. Krav til sikkerhetsstyringssystemet

 Alle vesentlige deler av sikkerhetsstyringssystemet må dokumenteres, og særlig må ansvarsfordelingen innenfor 
infrastrukturforvaltningens eller jernbaneforetakets organisasjon beskrives. Systemet skal vise hvordan kontrollen 
er sikret fra ledelsens side på ulike nivåer, hvordan personalet og dets representanter på alle nivåer er involvert, og 
hvordan den kontinuerlige forbedringen av sikkerhetsstyringssystemet sikres.

2. Grunnleggende elementer i sikkerhetsstyringssystemet

 De grunnleggende elementene i sikkerhetsstyringssystemet er:

a) en sikkerhetspolitikk som er godkjent av organisasjonens øverste leder og formidlet til hele personalet,

b) organisasjonens kvalitative og kvantitative mål for vedlikehold og forbedring av sikkerheten og planer og 
framgangsmåter for å nå disse målene,

c) framgangsmåter for å oppfylle eksisterende, nye og endrede tekniske og driftsmessige standarder og andre 
bestemmelser som er fastsatt i

– TSI-er,

 eller

– nasjonale sikkerhetsregler nevnt i artikkel 8 og vedlegg II,

 eller

– andre relevante regler,

 eller

– beslutninger truffet av myndigheten,

og framgangsmåter for å sikre samsvar med standarder og andre bestemmelser i hele utstyrets og virksomhetens 
levetid,

d) framgangsmåter og metoder for risikovurdering og gjennomføring av tiltak for risikohåndtering hver gang en 
endring i driftsvilkårene eller innføring av nytt materiell fører til nye risikoer for infrastrukturen eller driften,

e) programmer for opplæring av personalet og systemer for å sikre at personalets kompetanse vedlikeholdes og 
oppgavene utføres i samsvar med dette,

f) tiltak for å sikre tilstrekkelig informasjonsflyt i organisasjonen og om nødvendig mellom organisasjoner som 
benytter samme infrastruktur,

g) framgangsmåter og formater for hvordan sikkerhetsopplysninger skal dokumenteres og fastsettelse av 
framgangsmåter for kontroll med utformingen av vesentlige sikkerhetsopplysninger,

h) framgangsmåter som sikrer at ulykker, hendelser, nestenulykker og andre farlige episoder rapporteres, 
undersøkes og analyseres, og at de nødvendige forebyggende tiltak treffes,

i) planer for tiltak, varsling og informasjon i nødssituasjoner, vedtatt etter samtykke fra vedkommende offentlige 
myndigheter,

j) bestemmelser om regelmessig intern revisjon av sikkerhetsstyringssystemet.
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VEDLEGG IV

ERKLÆRINGER I FORBINDELSE MED NETTDELEN AV SIKKERHETSSERTIFIKATER 

Følgende dokumenter må framlegges for at sikkerhetsmyndigheten skal kunne utstede nettdelen av 
sikkerhetssertifikatet:

– dokumentasjon fra jernbaneforetaket om de TSI-ene eller de delene av TSI-er og eventuelt nasjonale sikkerhetsregler 
og andre regler som får anvendelse på foretakets virksomhet, personale og rullende materiell, samt om hvordan 
sikkerhetsstyringssystemet sikrer samsvar med disse,

– dokumentasjon fra jernbaneforetaket om de forskjellige kategoriene av personale hos foretaket eller hos 
underleverandører, herunder bevis på at dette personalet oppfyller kravene i TSI-ene eller i de nasjonale reglene og 
er behørig sertifisert,

– dokumentasjon fra jernbaneforetaket om de forskjellige typer rullende materiell som brukes i virksomheten, 
herunder bevis på at materiellet oppfyller kravene i TSI-ene eller de nasjonale reglene og er behørig sertifisert.

For å unngå dobbeltarbeid og redusere mengden av opplysninger, skal det bare framlegges sammenfattende 
dokumentasjon angående elementene som oppfyller TSI-er og andre krav i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.
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VEDLEGG V

HOVEDINNHOLDET I UNDERSØKELSESRAPPORTER OM ULYKKER OG HENDELSER

1. Sammendrag

 Sammendraget skal inneholde en kort beskrivelse av ulykken eller hendelsen, med opplysning om tid og sted og 
om følgene av ulykken eller hendelsen. Det skal opplyses om direkte årsaker samt om medvirkende faktorer og 
underliggende årsaker som er fastslått gjennom undersøkelsen. Hovedanbefalingene skal oppgis, og det skal angis 
hvem de er rettet til.

2. Direkte fakta om ulykken eller hendelsen

1. Ulykken eller hendelsen:

– dato, nøyaktig klokkeslett og sted for ulykken eller hendelsen,

– beskrivelse av omstendighetene og ulykkesstedet, herunder redningstjenestens og beredskapstjenestens 
innsats,

– beslutningen om å iverksette en undersøkelse, sammensetningen av undersøkelsesgruppen og 
gjennomføringen av undersøkelsen,

2. Bakgrunnen for ulykken eller hendelsen:

– innblandet personale og innblandede underleverandører samt andre parter og vitner,

– togene og deres sammensetning, herunder registreringsnummeret på det rullende materiell som er 
innblandet,

– beskrivelse av infrastrukturen og signalsystemet – sportyper, sporskiftere, tilkoplere, signaler, 
driftssikring,

– kommunikasjonsmidler,

– arbeider utført på eller i nærheten av ulykkesstedet,

– iverksettingen av jernbaneberedskapsplanen og etappene i gjennomføringen av den,

– iverksettingen av beredskapsplanen til den offentlige redningstjenesten, politiet og helsevesenet, og 
etappene i gjennomføringen av den.

3. Omkomne, personskader og materielle skader:

– passasjerer og tredjemenn, personale, herunder underleverandører,

– gods, reisegods og andre eiendeler,

– rullende materiell, infrastruktur og miljøet.

4. Ytre omstendigheter:

– værforhold og geografiske opplysninger.

3. Referater fra undersøkelser og avhør

1. Sammendrag av vitneutsagn (med forbehold om vern av personenes identitet):

– jernbanepersonale, herunder underleverandører,

– andre vitner.
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2. Sikkerhetsstyringssystemet:

– organisasjonsmessig ramme og hvordan ordrer gis og utføres,

– krav til personalet og hvordan oppfyllelsen av disse sikres,

– rutiner for intern kontroll og intern revisjon og resultatene av disse,

– samspill mellom de forskjellige aktørene i infrastrukturen.

3. Regler og forskrifter:

– relevante regler og forskrifter på fellesskapsplan og på nasjonalt plan,

– andre regler, f.eks. driftsregler, lokale instrukser, krav til personalet, vedlikeholdsbestemmelser og rele-
vante standarder,

4. Virkemåten til rullende materiell og tekniske anlegg:

– trafikkstyrings- og signalsystemet, herunder registreringer fra ferdskrivere,

– infrastruktur,

– kommunikasjonsutstyr,

– rullende materiell, herunder registreringer fra ferdskrivere,

5. Dokumentasjon av driftssystemet:

– tiltak truffet av personalet med hensyn til trafikkstyring og signalering,

– utveksling av talemeldinger i forbindelse med ulykken eller hendelsen, herunder dokumentasjon fra opp-
tak,

– tiltak truffet for å beskytte og sikre ulykkesstedet.

6. Samspillet menneske-maskin-organisasjon:

– arbeidstid for det berørte personale,

– medisinske og personlige forhold av betydning for ulykken eller hendelsen, herunder fysisk eller psykisk 
stress,

– utformingen av utstyr som innvirker på samspillet menneske-maskin.

7. Tidligere ulykker og hendelser av tilsvarende art.

4. Analyser og konklusjoner

1. Avsluttende redegjørelse for hendelsesforløpet:

– utarbeiding av konklusjoner om ulykken eller hendelsen på grunnlag av de faktaene som er fastslått under 
punkt 3.

2. Drøfting:

– analyse av faktaene fastslått under punkt 3, med sikte på å trekke konklusjoner om årsakene til ulykken 
eller hendelsen, og redningstjenestens innsats.
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3. Konklusjoner:

– direkte og umiddelbare årsaker til ulykken eller hendelsen, herunder medvirkende faktorer som har 
sammenheng med tiltak truffet av innblandede personer eller med det rullende materiells eller de tekniske 
anleggs tilstand,

– underliggende årsaker som har sammenheng med kvalifikasjoner, framgangsmåter og vedlikehold,

– grunnleggende årsaker som har sammenheng med vilkår i rammeregler og gjennomføringen av sikkerhet
sstyringssystemet.

4. Tilleggsmerknader:

– feil og mangler som er avdekket under undersøkelsen, men som ikke har relevans for konklusjonene eller 
årsakene.

5. Tiltak som er truffet:

 Oppsummering av tiltak som allerede er truffet eller vedtatt som følge av ulykken eller hendelsen.

6. Anbefalinger



28.6.2007 Nr. 31/125EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 71 og 156,

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(4), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 23. mars 2004, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med traktatens artikkel 154 og 155 skal 
Fellesskapet bidra til å opprette og utvikle transeuropeiske 
nett på transportområdet. For å nå disse målene skal 
Fellesskapet treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
nettenes samtrafikkevne, særlig når det gjelder teknisk 
standardisering.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 30.4.2004, s. 114, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 17.

(1) EFT C 126E av 28.5.2002, s. 312.
(2) EUT C 61 av 14.3.2003, s. 131. 
(3) EUT C 66 av 19.3.2003, s. 5.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 14. januar 2003 (EUT C 38 E av 12.2.2004,  

s. 119), Rådets felles holdning av 26. juni 2003 (EUT C 270 E av 
11.11.2003, s. 7) og Europaparlamentets holdning av 23. oktober 2003 
(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets lovgivningsresolusjon 
av 22. april 2004 og Rådsbeslutning av 26. april 2004.

2) Et første tiltak ble iverksatt i jernbanesektoren med 
vedtakelsen av direktiv 96/48/EF(5). For å nå målene 
med dette direktiv er utkast til tekniske spesifikasjoner 
for samtrafikkevne (TSI-er) utarbeidet av Den europeiske 
sammenslutning for samtrafikkevne i jernbanenettet 
(AEIF), som ble oppnevnt som et felles representativt 
organ innenfor rammen av nevnte direktiv, og vedtatt av 
Kommisjonen 30. mai 2002. 

3) Kommisjonen vedtok 10. september 1999 en rapport til 
Europaparlamentet og Rådet som gav en første vurdering 
av de framskritt som er gjort i gjennomføringen av 
samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem 
for høyhastighetstog. I sin resolusjon av 17. mai 2000(6) 
oppfordret Europaparlamentet Kommisjonen til å legge 
fram forslag til endring av direktiv 96/48/EF på grunnlag 
av modellen brukt til direktiv 200l/16/EF(7).

4) Direktiv 200l/16/EF innfører på samme måte som direktiv 
96/48/EF fellesskapsframgangsmåter for utarbeiding og 
vedtakelse av TSI-er, samt felles regler for vurdering av 
samsvar med TSI-ene. AEIF har fått i oppdrag å utvikle 
den første gruppen av TSI-er, og er også utpekt som felles 
representativt organ.

5) Mye er lært i forbindelse med arbeidet med å utvikle 
TSI-er i høyhastighetssektoren, anvendelsen av direktiv 
96/48/EF på bestemte prosjekter og arbeidet til komiteen 
nedsatt i samsvar med nevnte direktiv, noe som har fått 
Kommisjonen til å foreslå endringer i de to direktivene 
om samtrafikkevne i jernbanenettet. 

(5) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(6) EFT C 59 av 23.2.2001, s. 121.
(7)  EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/50/EF

av 29. april 2004

om endring av rådsdirektiv 96/48/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog(*)

2007/EØS/31/33
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6) Vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse 
av et europeisk jernbanebyrå (byråforordningen)(1) 
og av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/
EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets 
jernbaner (jernbanesikkerhetsdirektivet)(2) betyr at visse 
bestemmelser i direktiv 96/48/EF og 200l/16/EF må 
endres. Når byrået er opprettet, vil Kommisjonen særlig 
betro det oppgaven med å utarbeide alle nye TSI-er, nye 
eller reviderte. 

7) Ikrafttredelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/12/EF av 26. februar 2001 om endring av 
rådsdirektiv 91/440/EØF om utvikling av Fellesskapets 
jernbaner(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/13/
EF av 26. februar 2001 om endring av rådsdirektiv 95/18/
EF om lisenser til jernbaneforetak(4) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/14/EF av 26. februar 2001 om 
fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving 
av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og 
sikkerhetssertifisering(5) påvirker gjennomføringen 
av samtrafikkevnen. Som når det gjelder andre 
transportmåter, må utvidelsen av adgangsretten ledsages 
av de nødvendige harmoniseringstiltak. Samtrafikkevne 
må derfor gjennomføres for hele nettet ved gradvis 
å utvide det geografiske virkeområdet for direktiv 
2001/16/EF. Det er også nødvendig å utvide det rettslige 
grunnlag for direktiv 2001/16/EF til å omfatte traktatens 
artikkel 71, som direktiv 2001/12/EF er basert på.

8) I hvitboken om europeisk transportpolitikk bebudes 
dette direktiv, som inngår i Kommisjonens strategi for 
å revitalisere jernbanetransporten og dermed forskyve 
balansen mellom transportmåtene, med det endelige mål 
å redusere overbelastningen på Europas veier.

9) TSI-ene utviklet innenfor rammen av direktiv 96/48/EF 
gjelder ikke uttrykkelig arbeidet med å fornye infrastruktur 
og rullende materiell, eller utskiftinger i forbindelse med 
forebyggende vedlikehold. Dette er imidlertid tilfelle i 
henhold til direktiv 2001/16/EF om jernbanesystemet for 
konvensjonelle tog, og de to direktivene må harmoniseres 
på dette punktet.

10) Utviklingen av TSI-ene i høyhastighetssektoren har 
vist behovet for å klargjøre forholdet mellom de 
grunnleggende krav i direktiv 96/48/EF og TSI-ene på 
den ene siden, og de europeiske standarder og andre 
dokumenter av normativ karakter på den andre. Særlig 

(1) EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3.
(2) EUT L 220 av 21.6.2004, s. 16.
(3) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 1.
(4) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 26.
(5) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktivet endret ved kommisjonsvedtak 

2002/844/EF (EFT L 289 av 26.10.2002, s. 30).

må det skilles klart mellom de standarder, eller delene 
av dem, som må gjøres obligatoriske for å nå målene 
med nevnte direktiv, og de «harmoniserte» standarder 
som er utviklet i lys av den nye strategien for teknisk 
harmonisering og standardisering.

11) Som regel er de europeiske spesifikasjonene utviklet i 
lys av den nye strategien for teknisk harmonisering og 
standardisering. De bør derfor kunne forventes å være i 
samsvar med visse grunnleggende krav i direktiv 96/48/
EF, særlig når det gjelder samtrafikkomponenter og 
grensesnitt. Disse europeiske spesifikasjonene, eller de 
relevante deler av disse, er ikke obligatoriske, og det kan 
ikke henvises uttrykkelig til disse spesifikasjonene i TSI-
ene. Henvisninger til disse europeiske spesifikasjonene 
kunngjøres i Den europeiske unions tidende, og 
medlemsstatene kunngjør henvisningene til de nasjonale 
standarder som innarbeider de europeiske standardene.

12) TSI-er kan i visse tilfeller vise uttrykkelig til europeiske 
standarder eller spesifikasjoner dersom dette er helt 
nødvendig for å nå målene med dette direktiv. Slike 
uttrykkelige henvisninger har følger som må klargjøres; 
først og fremst at disse europeiske standardene eller 
spesifikasjonene blir obligatoriske fra det øyeblikk TSI-
en får anvendelse.

13) I TSI-en fastsettes alle vilkår som en samtrafikkomponent 
må oppfylle, og framgangsmåten som skal følges ved 
samsvarsvurderingen. Det må dessuten spesifiseres at 
hver komponent må underlegges framgangsmåten som 
angis i TSI-ene for vurdering av samsvar og egnethet for 
bruk, og være ledsaget av det tilhørende sertifikat.

14) Det er av sikkerhetsgrunner nødvendig å kreve at 
medlemsstatene gir alt rullende materiell som er i bruk, 
en identifikasjonskode. Det skal deretter registreres i 
et nasjonalt register. Registrene må kunne konsulteres 
av alle medlemsstater og av visse økonomiske aktører 
i Fellesskapet. Registrene må være konsistente når det 
gjelder dataformat. De må derfor omfattes av felles 
driftsmessige og tekniske spesifikasjoner. 

15) Det bør spesifiseres en framgangsmåte som skal benyttes 
i forbindelse med grunnleggende krav til et delsystem 
som ennå ikke omfattes av detaljerte spesifikasjoner i den 
tilsvarende TSI-en. I slike tilfeller skal de organer som er 
ansvarlige for framgangsmåtene for samsvarsvurdering 
og verifisering, være de samme som allerede er meldt i 
henhold til artikkel 20 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.
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16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(1).

17) Definisjonen av rullende materiell i vedlegg I til direktiv 
96/48/EF bør klargjøres. Direktivet bør også omfatte 
rullende materiell som er konstruert for bare å trafikkere 
linjer som er oppgradert for høye hastigheter, ved 
hastigheter på omkring 200 km/t.

18) Anvendelsen av dette direktiv skal så langt som mulig 
ivareta det arbeid som allerede er utført innenfor 
rammen av direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF, samt 
medlemsstatenes anvendelse av disse direktivene 
innenfor rammen av prosjekter som er på et framskredent 
stadium når dette direktivet trer i kraft.

19) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, nemlig 
samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem, 
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 
derfor på grunn av sin transeuropeiske karakter som 
anerkjent i traktaten, bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå dette målet.

20) Kommisjonen vedtok 30. mai 2002 TSI-er som får 
anvendelse på jernbanesystemet for høyhastighetstog, 
om infrastruktur, rullende materiell, energi, styring, 
kontroll og signal, drift og vedlikehold. Utkastene til 
TSI-ene nevnt i artikkel 1 nr. 5 og artikkel 2 nr. 5 gjelder 
gjennomgåelsen av disse TSI-ene eller vedtakelsen av 
nye TSI-er.

21) Ettersom et utkast til referansesystem med de tekniske 
regler som gjelder den nåværende grad av samtrafikkevne 
for det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
tog, er under utvikling i samsvar med artikkel 25 i 
direktiv 2001/16/EF, er det behov for å ajourføre disse 
tekniske reglene med sikte på å utvide nevnte direktivs 
virkeområde og også for å ta hensyn til den første gruppen 
av TSI-er som skal vedtas senest i 2004. 

22) Uten hensyn til unntakene fra virkeområdet for direktiv 
2001/16/EF bør medlemsstatene oppmuntres til frivillig 
å anvende de relevante bestemmelser i nevnte direktiv på 
nasjonalt nivå, med sikte på å øke kostnadseffektiviteten 
og stordriftsfordelene i produksjonssektoren. 

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

23) Direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF bør derfor endres.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 96/48/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

1. Formålet med dette direktiv er å fastsette de vilkår som 
skal oppfylles for å oppnå samtrafikkevne på Fellesskapets 
territorium i det transeuropeiske jernbanesystem for 
høyhastighetstog som omhandlet i vedlegg I. 

Disse vilkårene gjelder utforming, konstruksjon, 
ibruktaking, fornyelse, drift og vedlikehold av de deler 
av dette systemet som tas i bruk etter 30. april 2004, samt 
kvalifikasjonene og helse- og sikkerhetsvilkårene for de 
ansatte som bidrar til driften.

2. Oppfølgingen av dette mål bør føre til en definisjon 
av et optimalt nivå for teknisk harmonisering og gjøre det 
mulig å:

a) lette, forbedre og utvikle internasjonale 
jernbanetransporttjenester på Fellesskapets territorium 
og med tredjestater,

b) bidra til den gradvise gjennomføringen av det indre 
marked for utstyr og tjenester til bygging, drift, 
fornyelse og opprusting av det transeuropeiske 
jernbanesystem for høyhastighetstog,

c) bidra til samtrafikkevnen i det transeuropeiske 
jernbanesystem for høyhastighetstog.»

2. I artikkel 2 skal ny bokstav j)-p) lyde:

«j) «grunnleggende parameter»: ethvert forskriftsmessig, 
teknisk eller driftsmessig vilkår som er av avgjørende 
betydning for samtrafikkevnen, og som krever et 
vedtak eller en rekommandasjon etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21 nr. 2, før det kan utarbeides utkast 
til TSI-er, 
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k) «særtilfelle»: en hvilken som helst del av det 
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 
som krever midlertidige eller permanente særlige 
bestemmelser i TSI-ene, på grunn av enten geografiske, 
topografiske eller bymiljømessige begrensninger, eller 
av hensyn til forenlighet med det eksisterende systemet. 
Dette kan særlig omfatte jernbanelinjer og -nett som er 
isolert fra resten av Fellesskapets territorium, dessuten 
lasteprofil, sporvidde eller avstanden mellom spor,

l) «opprusting»: ethvert større endringsarbeid på et 
delsystem eller en del av et delsystem som forbedrer 
delsystemets generelle ytelse,

m) «utskifting i forbindelse med vedlikehold»: enhver 
utskifting av komponenter med deler med identisk 
funksjon og ytelse som ledd i forebyggende eller 
utbedrende vedlikehold,

n) «fornyelse»: ethvert større utskiftingsarbeid på et 
delsystem eller en del av et delsystem som ikke endrer 
delsystemets generelle ytelse,

o) «eksisterende jernbanesystem»: strukturen som består 
av jernbaneinfrastrukturer som omfatter jernbanelinjer 
og faste anlegg i det eksisterende jernbanesystemet, 
samt eksisterende rullende materiell av alle kategorier 
og opprinnelse som trafikkerer denne infrastrukturen,

p) «ibruktaking»: alle operasjoner som utføres for å sette 
et delsystem i den driftsstatus det er konstruert for.» 

3. Artikkel 2 bokstav h) oppheves. 

4. I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Det skal utarbeides en TSI for hvert delsystem. 
Dersom det er nødvendig, kan et delsystem omhandles 
av flere TSI-er, og en TSI kan omhandle flere 
delsystemer. Beslutningen om å utarbeide og/eller 
gjennomgå en TSI og valget av dens tekniske og 
geografiske virkeområde krever et oppdrag i samsvar 
med artikkel 6 nr. 1.»

b) Nr. 3 skal lyde:

«3. I den grad det er nødvendig for å nå målene nevnt 
i artikkel 1, skal TSI-ene:

a) angi det tilsiktede virkeområdet (en del av 
jernbanenettet eller av det rullende materiell som 
omhandlet i vedlegg I; et delsystem eller en del av 
et delsystem som omhandlet i vedlegg II),

b) fastlegge grunnleggende krav for hvert aktuelle 
delsystem og dets grensesnitt mot andre 
delsystemer,

c) fastlegge funksjonelle og tekniske spesifikasjoner 
som delsystemet og dets grensesnitt mot andre 
delsystemer må oppfylle. Om nødvendig kan 
disse spesifikasjonene variere avhengig av 
delsystemets bruk, f.eks. avhengig av de kategorier 
av jernbanelinjer og/eller rullende materiell som 
omhandles i vedlegg I,

d) fastlegge hvilke samtrafikkomponenter og 
grensesnitt som må omfattes av europeiske 
spesifikasjoner, herunder europeiske standarder, 
som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne 
i det transeuropeiske jernbanesystem for 
høyhastighetstog,

e) i hvert tilfelle som vurderes, angi framgangsmåtene 
for å vurdere samsvaret eller bruksegnetheten for 
samtrafikkomponenter på den ene side, eller EF-
verifiseringen av delsystemer på den andre. Disse 
framgangsmåtene skal være basert på modulene 
definert i beslutning 93/465/EØF,

f) angi strategien for gjennomføring av TSI-ene. Det 
er særlig nødvendig å spesifisere trinnene i den 
gradvise overgangen fra den nåværende til den 
endelige situasjon, hvor TSI-er generelt overholdes,

g) når det gjelder det berørte personalet angi hvilken 
faglig kompetanse som kreves, og hvilke vilkår 
for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som må 
oppfylles for drift og vedlikehold av delsystemet 
nevnt ovenfor og for gjennomføringen av TSI-
ene.»

c) Nytt nr. 6 skal lyde:

«6. TSI-er kan inneholde en uttrykkelig, klart 
fastsatt henvisning til europeiske standarder eller 
spesifikasjoner dersom dette er strengt nødvendig for å 
nå målene med dette direktiv. I slike tilfeller skal disse 
europeiske standardene eller spesifikasjonene (eller de 
relevante deler av disse) betraktes som vedlegg til den 
berørte TSI-en, og blir obligatoriske fra det tidspunkt 
TSI-en trer i kraft. I fravær av europeiske standarder 
eller spesifikasjoner og inntil de utarbeides, kan det 
henvises til andre klart fastsatte normative dokumenter, 
og i så fall skal dette gjelde dokumenter som er lett 
tilgjengelige for allmennheten.»
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5. Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

1. Utkast til TSI-er og senere endringer i TSI-er 
skal utarbeides på oppdrag fra Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2. De skal 
utarbeides på byråets ansvar i samsvar med artikkel 3 og 12 
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 
29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 
(byråforordningen)(*) og i samarbeid med arbeidsgruppene 
omtalt i nevnte artikler.

TSI-er skal vedtas og gjennomgås etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21 nr. 2. De skal offentliggjøres av 
Kommisjonen i Den europeiske unions tidende.

2. Byrået skal være ansvarlig for å utarbeide 
gjennomgåelsen og ajourføringen av TSI-er og framlegge 
eventuelle anbefalinger for komiteen nevnt i artikkel 21, 
for å ta hensyn til den teknologiske utvikling eller endrede 
samfunnsmessige krav.

3. Hvert TSI-utkast skal utarbeides i to trinn.

Først skal byrået fastsette de grunnleggende parametrer 
for TSI-en, i tillegg til grensesnittene mot de andre 
delsystemene samt eventuelt andre nødvendige særtilfeller. 
For hver av disse parametrene og hvert av grensesnittene 
framlegges de mest fordelaktige løsningene, med teknisk 
og økonomisk dokumentasjon. Det skal treffes en 
beslutning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2, 
og om nødvendig skal det tas hensyn til særtilfeller. 

Deretter skal byrået utarbeide utkastet til TSI på grunnlag 
av disse grunnleggende parametrene. Om nødvendig skal 
byrået ta med i betraktningen den tekniske utvikling, 
standardiseringsarbeid som allerede er utført, aktive 
arbeidsgrupper og anerkjent forskningsarbeid. En samlet 
vurdering av de beregnede kostnader og nyttevirkninger 
som vil følge av gjennomføring av TSI-en, skal vedlegges 
utkastet til TSI, og av denne vurderingen skal det framgå 
hvilke virkninger som forventes for alle berørte operatører 
og markedsdeltakere. 

4. Ved utarbeiding, vedtakelse og gjennomgåelse 
av hver TSI (herunder de grunnleggende parametrer) 
skal det tas hensyn til de beregnede kostnader og 
nyttevirkninger ved alle de tekniske løsninger som har 
vært vurdert, og grensesnittene mellom dem, med sikte 
på å finne og gjennomføre de mest fordelaktige løsninger. 
Medlemsstatene skal delta i denne vurderingen ved å stille 
de nødvendige data til rådighet.

5. Komiteen omhandlet i artikkel 21 skal regelmessig 
underrettes om arbeidet med utarbeiding av TSI-
ene. Under arbeidet kan komiteen gi oppdrag eller 
hensiktsmessige anbefalinger angående utformingen av 
TSI-ene og nytte- og kostnadsanalysen. På anmodning fra 
en medlemsstat kan komiteen særlig kreve at alternative 

løsninger utredes, og at vurderingen av disse alternative 
løsningenes kostnader og fordeler tas med i rapporten som 
vedlegges utkastet til TSI.

6. Ved vedtakelsen av hver enkelt TSI skal 
ikrafttredelsesdatoen fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21 nr. 2. Dersom ulike delsystemer må 
tas i bruk samtidig av hensyn til teknisk forenlighet, skal de 
tilhørende TSI-ene ha samme ikrafttredelsesdato.

7. Ved utarbeiding, vedtakelse og gjennomgåelse av 
TSI-ene skal det tas hensyn til brukernes synspunkter 
på de forhold som direkte påvirker vilkårene for deres 
bruk av delsystemene. Byrået skal derfor rådspørre 
sammenslutninger og organer som representerer brukerne 
under utarbeidingen og gjennomgåelsen av TSI-ene. En 
rapport om resultatene av slik rådspørring skal vedlegges 
utkastet til TSI.

Listen over sammenslutninger og organer som skal 
rådspørres, skal utarbeides av komiteen omhandlet i 
artikkel 21 før oppdraget om å gjennomgå TSI-ene vedtas, 
og kan revurderes og ajourføres på anmodning fra en 
medlemsstat eller fra Kommisjonen.

8. Ved utarbeiding, vedtakelse og gjennomgåelse av 
TSI-ene skal det tas hensyn til partene i arbeidslivets 
synspunkter på vilkårene omhandlet i artikkel 5 nr. 3 
bokstav g). 

For dette formål skal partene i arbeidslivet rådspørres før 
utkastet til TSI framlegges for komiteen nevnt i artikkel 21 
for vedtakelse eller gjennomgåelse.

Partene i arbeidslivet skal rådspørres innenfor rammen 
av komiteen for sektordialog nedsatt i henhold til 
kommisjonsbeslutning 98/500/EF(**). Partene i 
arbeidslivet skal avgi sin uttalelse innen tre måneder. 

____________________
(*) EUT L 164 av 30.4.2004 s. 1.
(**) EFT L 225 av 12.8.1998, s. 27»

6. Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7

En medlemsstat behøver ikke å anvende visse TSI-er, 
herunder spesifikasjoner for rullende materiell, i følgende 
tilfeller og situasjoner: 

a) ved et prosjekt som gjelder en ny jernbanelinje, for 
fornyelse eller opprusting av en eksisterende linje, 
eller for et hvilket som helst aspekt nevnt i artikkel 1 
nr. 1 som ved offentliggjøringen av de aktuelle TSI-ene 
er på et framskredent stadium eller er omfattet av en 
kontrakt som er under gjennomføring,
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b) ved alle prosjekter som gjelder fornyelse eller 
opprusting av en eksisterende jernbanelinje dersom 
lasteprofilen, sporvidden, avstanden mellom sporene 
eller den elektriske spenning bestemt ved disse TSI-
ene ikke er forenlige med dem som gjelder for den 
eksisterende jernbanelinjen,

c) ved et prosjekt som gjelder en ny jernbanelinje 
eller fornyelse eller opprusting av en eksisterende 
jernbanelinje på vedkommende medlemsstats 
territorium dersom jernbanenettet er atskilt eller isolert 
fra det øvrige jernbanenett på Fellesskapets territorium 
av hav,

d) ved alle prosjekter som gjelder fornyelse, utvidelse eller 
opprusting av en eksisterende jernbanelinje dersom 
anvendelsen av disse TSI-ene kan skade planens 
økonomiske levedyktighet og/eller forenligheten til 
medlemsstatens jernbanesystem,

e) når vilkårene for en rask gjenoppbygging av 
jernbanenettet etter en ulykke eller naturkatastrofe av 
økonomiske eller tekniske årsaker ikke gir rom for full 
eller delvis anvendelse av de relevante TSI-ene.

Vedkommende medlemsstat skal i alle tilfellene på 
forhånd underrette Kommisjonen om det planlagte unntak 
og oversende den en saksmappe med dokumentasjon 
over de TSI-er eller deler av TSI-er som den ikke ønsker 
anvendt, samt om de tilsvarende spesifikasjoner som 
den ønsker anvendt. Kommisjonen skal analysere de 
tiltak medlemsstaten har planlagt. I tilfellene omtalt i 
bokstav b) og d) skal Kommisjonen treffe beslutning etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2. Om nødvendig 
skal det utarbeides en anbefaling om spesifikasjoner som 
bør anvendes. I tilfellet nevnt i bokstav b) skal imidlertid 
Kommisjonens beslutning ikke gjelde lasteprofiler og 
sporvidde.»

7. I artikkel 9 skal nytt ledd lyde:

«De kan særlig ikke kreve kontroller som allerede er foretatt 
som del av framgangsmåten som fører til EF-erklæringen 
om samsvar eller bruksegnethet.»

8. I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Alle samtrafikkomponenter skal være underlagt 
framgangsmåten for vurdering av samsvar og 
bruksegnethet angitt i den berørte TSI, og være ledsaget 
av et tilsvarende sertifikat.»

b) Nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene skal anse at en 
samtrafikkomponent oppfyller de grunnleggende krav 
dersom den er i samsvar med vilkårene fastsatt i den 
tilsvarende TSI-en eller de europeiske spesifikasjoner 
utarbeidet for å oppfylle disse vilkår.»

c) Nr. 4 og 5 oppheves.

9. Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen oppdager at 
europeiske spesifikasjoner brukt direkte eller indirekte for 
dette direktivs formål ikke oppfyller de grunnleggende krav, 
kan det etter framgangsmåten i artikkel 21 nr. 2 besluttes 
at vedkommende spesifikasjoner eller endringer av dem 
skal trekkes helt eller delvis tilbake fra de publikasjoner 
der de står oppført, etter samråd med komiteen nedsatt 
i henhold til europarlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre 
for standarder og tekniske forskrifter samt regler for 
informasjonssamfunnstjenester(*).

________________
(*) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet endret ved 

direktiv 98/48/EF (EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).»

10. Artikkel 14 skal lyde: 

«Artikkel 14

1. Hver enkelt medlemsstat skal gi tillatelse til 
ibruktaking av de strukturelle delsystemene som utgjør det 
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, når 
de er anlagt eller drives på medlemsstatens territorium.

For dette formål skal hver enkelt medlemsstat treffe alle 
nødvendig tiltak for å sikre at disse delsystemene tas i bruk 
bare dersom de er utformet, konstruert og montert på en slik 
måte at delsystemet ikke forhindrer at de grunnleggende 
krav oppfylles når de innlemmes i det transeuropeiske 
jernbanesystem for høyhastighetstog.

Hver enkelt medlemsstat skal særlig kontrollere at disse 
delsystemene er forenlige med det system de innlemmes i. 

2. Når delsystemene tas i bruk, og jevnlig deretter, 
skal hver enkelt medlemsstat kontrollere at de drives og 
vedlikeholdes i samsvar med de relevante grunnleggende 
krav. Derfor skal framgangsmåtene for vurdering 
og verifisering fastsatt i de relevante strukturelle og 
funksjonelle TSI-ene anvendes. 

3. Ved fornyelse eller opprusting skal infrastruktur-
forvaltningen eller jernbaneforetaket oversende den 
aktuelle medlemsstaten en saksmappe med beskrivelse av 
prosjektet. Medlemsstaten skal gjennomgå saksmappen og 
skal, idet det tas hensyn til den gjennomføringsstrategi som 
angis i den relevante TSI-en, avgjøre hvorvidt arbeidets 
omfang betyr at en ny tillatelse for ibruktaking i henhold til 
dette direktiv er nødvendig.
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En slik ny tillatelse til ibruktaking skal kreves hver gang 
det aktuelle delsystemets generelle sikkerhetsnivå kan 
påvirkes av det planlagte arbeidet.

4. Når medlemsstatene tillater ibruktaking av rullende 
materiell, skal de være ansvarlige for å sikre at hver vogn 
tildeles en alfanumerisk kode. Denne koden skal merkes 
på hver vogn og registreres i et nasjonalt vognregister som 
oppfyller følgende kriterier:

a) registeret skal overholde de felles spesifikasjoner i 
nr. 5,

b) registeret skal oppbevares og ajourføres av et organ 
som er uavhengig av alle jernbaneforetak,

c) registeret skal være tilgjengelig for sikkerhets-
myndigheter og granskningsorganer utpekt i artikkel 16 
og 21 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/
EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets 
jernbaner (jernbanesikkerhetsdirektivet)(*). Det skal 
på enhver legitim anmodning gjøres tilgjengelig 
for reguleringsorganene utpekt i artikkel 30 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF 
av 26. februar 2001 om fordeling av jernbane-
infrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk 
av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering(**), 
for byrået, for jernbaneforetakene og for 
infrastrukturforvalterne.

Når det gjelder rullende materiell som tas i bruk for første 
gang i en tredjestat, kan medlemsstatene godta materiell 
som er klart identifisert i samsvar med et annet kodesystem. 
Når en medlemsstat har tillatt at slikt materiell tas i bruk på 
sitt territorium, må det imidlertid være mulig å gjenfinne 
de relevante data, som er oppført i nr. 5 bokstav c), d) og e) 
nedenfor, i registeret.

5. De felles spesifikasjoner for registeret skal vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 på 
grunnlag av utkastet til spesifikasjoner utarbeidet av byrået. 
Dette utkastet til spesifikasjoner skal omfatte: innhold, 
dataformat, funksjonell og teknisk arkitektur, driftsmodus 
og regler for datainnmating og konsultasjon. Registeret 
skal minst inneholde følgende opplysninger:

a) henvisninger til EF-verifiseringserklæringen og 
utstedende organ,

b) henvisninger til registeret over rullende materiell nevnt 
i artikkel 22a,

c) identifikasjon av materiellets eier eller leier,

d) eventuelle restriksjoner for bruk av materiellet,

e) sikkerhetskritiske data knyttet til materiellets 
vedlikeholdsplan.

________________
(*) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
(**) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktivet endret ved 

kommisjonsvedtak 2002/844/EF (EFT L 289 av 
26.10.2002, s. 30).»

11. I artikkel 15 skal nytt ledd lyde:

«De kan særlig ikke kreve kontroller som allerede 
er utført som del av framgangsmåten for EF-
verifiseringserklæringen.»

12. Artikkel 16 nr. 3) skal lyde:

«3. I mangel av TSI-er, herunder tilfeller der et unntak 
er meldt i henhold til artikkel 7, skal medlemsstatene for 
hvert delsystem oversende de øvrige medlemsstatene 
og Kommisjonen en liste over tekniske regler i bruk 
for gjennomføring av de grunnleggende krav. Dette 
skal gjøres innen 30. april 2005 og deretter hver gang 
listen over tekniske regler endres. Ved denne anledning 
skal medlemsstatene også utpeke de organer som er 
ansvarlige for å gjennomføre, når det gjelder disse tekniske 
forskriftene, framgangsmåten for verifisering nevnt i 
artikkel 18.» 

13. I artikkel 17 skal nytt ledd lyde:

«I så fall skal TSI-ene gjennomgås i samsvar med 
artikkel 6 nr. 2. Dersom visse tekniske aspekter som svarer 
til de grunnleggende krav ikke kan behandles uttrykkelig 
i en TSI, skal de identifiseres klart i et vedlegg til TSI-en. 
Artikkel 16 nr. 3 skal få anvendelse på disse aspektene.»

14. I artikkel 18 nr. 2 skal nytt ledd lyde:

«De skal også omfatte verifisering av det aktuelle 
delsystemets grensesnitt mot det system det skal innlemmes 
i, på grunnlag av de tilgjengelige opplysninger i den 
relevante TSI-en og i registrene fastsatt i artikkel 22a.»

15. Artikkel 20 nr. 5 skal lyde: 

«5. Kommisjonen skal nedsette en samordningsgruppe 
for meldte organer (heretter kalt «samordningsgruppen») 
som skal diskutere alle saker knyttet til anvendelsen 
av framgangsmåtene for vurdering av samsvar eller 
bruksegnethet nevnt i artikkel 13 og framgangsmåten for 
verifisering nevnt i artikkel 18, eller til anvendelsen av de 
relevante TSI-ene. Medlemsstatenes representanter kan ta 
del i samordningsgruppens arbeid som observatører. 
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Kommisjonen og observatørene skal underrette komiteen 
nevnt i artikkel 21 om arbeidet utført innenfor rammen 
av samordningsgruppen. Kommisjonen skal, når det er 
aktuelt, foreslå de tiltak som er nødvendige for å rette på 
problemene.

Ved behov skal samordningen av de meldte organer 
gjennomføres i samsvar med artikkel 21.»

16. Artikkel 21 skal lyde:

«Artikkel 21

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 
7 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(*) 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene 
i beslutningens artikkel 8.

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

4. Komiteen kan om nødvendig nedsette arbeidsgrupper 
som skal bistå den i utføringen av de oppgaver den har, 
særlig for å samordne de meldte organer.

________________
(*) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

17. Ny artikkel 21a, 21b og 21c skal lyde:

«Artikkel 21a

1. Komiteen kan drøfte enhver sak som angår 
samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for 
høyhastighetstog, herunder spørsmål om samtrafikkevnen 
mellom dette system og tredjestaters jernbanesystem.

2. Komiteen kan drøfte enhver sak som angår 
gjennomføringen av dette direktiv. Om nødvendig 
skal Kommisjonen vedta en rekommandasjon om 
gjennomføringen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 
nr. 2.

Artikkel 21b

1. Kommisjonen kan på eget initiativ eller på 
anmodning fra en medlemsstat og etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21 nr. 2 beslutte å gi i oppdrag å utarbeide 
en TSI for ytterligere et emne, forutsatt at dette berører et 
delsystem nevnt i vedlegg II.

2. Komiteen skal, etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 21 nr. 2 og på grunnlag av et forslag fra 
Kommisjonen, vedta et arbeidsprogram som er i samsvar 
med målene med dette direktiv og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 200l/16/EF av 19. mars 2001 om 
samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog(*). 

Artikkel 21c 

Vedlegg II-VI kan endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2.

________________
(*) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.»

18. Ny artikkel 22a skal lyde:

«Artikkel 22a 

1. Medlemsstatene skal sørge for at et register over 
infrastruktur og et register over rullende materiell 
offentliggjøres og ajourføres årlig. Disse registrene 
skal inneholde opplysninger om hovedegenskapene for 
hvert aktuelle delsystem eller hver del av et delsystem, 
f.eks. grunnleggende parametrer, og i hvilken grad disse 
samsvarer med egenskapene fastsatt i de gjeldende TSI-er. I 
hver TSI skal det derfor angis nøyaktig hvilke opplysninger 
som skal tas med i registrene over infrastruktur og rullende 
materiell.

2. En kopi av disse registrene skal oversendes de 
berørte medlemsstater og byrået, og gjøres tilgjengelig for 
de berørte parter, herunder i det minste de profesjonelle 
aktører på området.»

19. Vedlegg I erstattes av teksten i vedlegg I til dette direktiv.

20. Vedlegg II erstattes av teksten i vedlegg II til dette direktiv.

21. I vedlegg III skal nytt nr. 2.4.4 lyde:

«2.4.4. Kont ro l le r

Togene skal være utstyrt med registreringsutstyr. 
De opplysninger som samles inn med dette 
utstyret, og behandlingen av opplysningene, må 
harmoniseres.»

22. I vedlegg VII nr. 2 skal nytt ledd lyde:

«Særlig må det organ og det personale som er ansvarlig for 
kontrollene, være funksjonelt uavhengig av myndighetene 
utpekt for å utstede tillatelser til ibruktaking innenfor 
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rammen av dette direktiv, lisenser innenfor rammen av 
rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 1995 om lisenser til 
jernbaneforetak(*) og sikkerhetssertifikater innenfor 
rammen av direktiv 2004/49/EF, og av organer med ansvar 
for etterforskning av ulykker.

_____________________
(*) EFT L 143 av 27.6.1995, s. 70. Direktivet endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/13/EF (EFT L 
75 av 15.3.2001, s. 26).»

Artikkel 2

I direktiv 200l/16/EF gjøres følgende endringer:

1. Tittelen skal lyde: «Europaparlaments- og rådsdirektiv 
200l/16/EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til 
jernbanesystemet for konvensjonelle tog».

2. I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Formålet med dette direktiv er å fastsette de 
vilkår som skal oppfylles for å oppnå samtrafikkevne 
på Fellesskapets territorium i det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog, som omhandlet 
i vedlegg I. Disse vilkårene gjelder utforming, 
konstruksjon, ibruktaking, opprusting, fornyelse, drift 
og vedlikehold av de deler av dette systemet som tas 
i bruk etter den dato da dette direktiv trer i kraft, samt 
faglige kvalifikasjoner og helse- og sikkerhetsvilkår for 
de ansatte som bidrar til driften og vedlikeholdet.»

b) Innledningen til nr. 2 skal lyde: 

«2. Oppfølgingen av dette mål bør føre til en 
definisjon av et optimalt nivå for teknisk harmonisering 
og gjøre det mulig å:»

c) Nytt nr. 3 skal lyde:

«3. Dette direktivs virkeområde skal gradvis utvides 
til å omfatte hele det konvensjonelle jernbanesystem, 
herunder adgang via jernbanenettet til terminaler og 
hovedanlegg i havner som benyttes eller kan benyttes 
av mer enn én bruker, med unntak av infrastruktur 
og rullende materiell som utelukkende brukes til 
lokale, historiske eller turistmessige formål, eller 
infrastruktur som er funksjonelt isolert fra resten av 
jernbanesystemet, og uten at unntakene fra anvendelse 
av TSI-er, som oppført i artikkel 7, berøres. 

Dette direktiv får anvendelse på de deler av nettet som 
ennå ikke omfattes av nr. 1, først fra den dato da de 
relevante TSI-ene som skal vedtas etter framgangsmåten 
nedenfor, trer i kraft, og på de bruksområder som er 
fastsatt i dem.

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 21 nr. 2 innen 1. januar 2006 vedta et 
arbeidsprogram med sikte på utvikling av nye TSI-
er og/eller gjennomgåelse av TSI-er som allerede er 
vedtatt, for å omfatte de jernbanelinjer og det rullende 
materiell som ennå ikke er omfattet.

I dette arbeidsprogrammet vil det angis en første 
gruppe av nye TSI-er og/eller endringer i TSI-er som 
skal utvikles innen januar 2009, med forbehold for 
artikkel 5 nr. 5 om muligheten for å angi særlige tilfeller 
og med forbehold om artikkel 7 om unntak under 
særskilte omstendigheter. Valget av emner som skal 
omhandles i TSI-ene vil være basert på den forventede 
kostnadseffektivitet for hvert foreslåtte tiltak og på 
forholdsmessighetsprinsippet for tiltak truffet på 
fellesskapsnivå. Det vil derfor bli tatt passende hensyn 
til vedlegg I nr. 4 og den nødvendige balanse mellom 
på den ene side målsettingen om togtrafikk uten 
avbrudd og teknisk harmonisering, og på den andre 
side det rådende transeuropeiske, nasjonale, regionale 
eller lokale trafikknivå. 

Etter at denne første gruppen av TSI-er er utarbeidet, 
vil den prioriterte rekkefølgen for utarbeiding av nye 
TSI-er eller gjennomgåelse av eksisterende TSI-er 
bli bestemt og vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2.

En medlemsstat behøver ikke å anvende dette nummer 
i forbindelse med prosjekter som er på et framskredent 
stadium eller er omfattet av en kontrakt som er under 
gjennomføring når den relevante gruppen av TSI-er 
offentliggjøres.»

3. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav h) oppheves.

b) Bokstav l) og m) skal lyde:

«l) «Opprusting»: ethvert større endringsarbeid på 
et delsystem eller en del av et delsystem som 
forbedrer delsystemets generelle ytelse.

m) «Fornyelse»: ethvert større utskiftingsarbeid på et 
delsystem eller en del av et delsystem som ikke 
endrer delsystemets generelle ytelse.»

c) Ny bokstav o) og p) skal lyde: 

«o) «utskifting i forbindelse med vedlikehold»: enhver 
utskifting av komponenter med deler med identisk 
funksjon og ytelse som ledd i forebyggende eller 
utbedrende vedlikehold,
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p) «ibruktaking»: alle operasjoner som utføres for å 
sette et delsystem i den driftsstatus det er konstruert 
for.»

4. I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Det skal utarbeides en TSI for hvert delsystem. 
Dersom det er nødvendig, kan et delsystem omhandles 
av flere TSI-er, og en TSI kan omhandle flere 
delsystemer. Beslutningen om å utarbeide og/eller 
gjennomgå en TSI og valget av dens tekniske og 
geografiske virkeområde krever et oppdrag i samsvar 
med artikkel 6 nr. 1.»

b) I nr. 3 skal bokstav e) lyde:

«e) i hvert tilfelle som vurderes, angi framgangsmåtene 
for å vurdere samsvaret eller bruksegnetheten for 
samtrafikkomponenter på den ene side, eller EF-
verifiseringen av delsystemer på den andre. Disse 
framgangsmåtene skal være basert på modulene 
definert i beslutning 93/465/EØF,»

c) Nytt nr. 7 skal lyde:

«7. TSI-er kan inneholde en uttrykkelig, klart 
fastsatt henvisning til europeiske standarder eller 
spesifikasjoner dersom dette er strengt nødvendig for å 
nå målene med dette direktiv. I slike tilfeller skal disse 
europeiske standardene eller spesifikasjonene (eller de 
relevante deler av disse) betraktes som vedlegg til den 
berørte TSI-en, og blir obligatoriske fra det tidspunkt 
TSI-en trer i kraft. I fravær av europeiske standarder 
eller spesifikasjoner og inntil de utarbeides, kan det 
henvises til andre klart fastsatte normative dokumenter, 
og i så fall skal dette gjelde dokumenter som er lett 
tilgjengelige for allmennheten.»

5. Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

1. Utkast til TSI-er og senere endringer i TSI-er 
skal utarbeides på oppdrag fra Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2. De skal 
utarbeides på byråets ansvar i samsvar med artikkel 3 og 12 
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 881/2004 av 
29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 
(byråforordningen)(*) og i samarbeid med arbeidsgruppene 
omtalt i nevnte artikler.

TSI-er skal vedtas og gjennomgås etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21 nr. 2. De skal offentliggjøres av 
Kommisjonen i Den europeiske unions tidende. 

2. Byrået skal være ansvarlig for å utarbeide 
gjennomgåelsen og ajourføringen av TSI-er og framlegge 
eventuelle anbefalinger for komiteen nevnt i artikkel 21, 
for å ta hensyn til den teknologiske utvikling eller endrede 
samfunnsmessige krav. 

3. Hvert TSI-utkast skal utarbeides i to trinn. 

Først skal byrået fastsette de grunnleggende parametrer 
for TSI-en, i tillegg til grensesnittene mot de andre 
delsystemene samt eventuelt andre nødvendige særtilfeller. 
For hver av disse parametrene og hvert av grensesnittene 
framlegges de mest fordelaktige løsningene, med teknisk 
og økonomisk dokumentasjon. Det skal treffes en 
beslutning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2, 
og om nødvendig skal det tas hensyn til særtilfeller. 

Deretter skal byrået utarbeide utkastet til TSI på grunnlag 
av disse grunnleggende parametrene. Om nødvendig skal 
byrået ta med i betraktningen den tekniske utvikling, 
standardiseringsarbeid som allerede er utført, aktive 
arbeidsgrupper og anerkjent forskningsarbeid. En samlet 
vurdering av de beregnede kostnader og nyttevirkninger 
som vil følge av gjennomføring av TSI-en, skal vedlegges 
utkastet til TSI, og av denne vurderingen skal det framgå 
hvilke virkninger som forventes for alle berørte operatører 
og markedsdeltakere. 

4. Ved utarbeiding, vedtakelse og gjennomgåelse 
av hver TSI (herunder de grunnleggende parametrer) 
skal det tas hensyn til de beregnede kostnader og 
nyttevirkninger ved alle de tekniske løsninger som har 
vært vurdert, og grensesnittene mellom dem, med sikte 
på å finne og gjennomføre de mest fordelaktige løsninger. 
Medlemsstatene skal delta i denne vurderingen ved å stille 
de nødvendige data til rådighet.

5. Komiteen omhandlet i artikkel 21 skal regelmessig 
underrettes om arbeidet med utarbeiding av TSI-
ene. Under arbeidet kan komiteen gi oppdrag eller 
hensiktsmessige anbefalinger angående utformingen av 
TSI-ene og nytte- og kostnadsanalysen. På anmodning fra 
en medlemsstat kan komiteen særlig kreve at alternative 
løsninger utredes, og at vurderingen av disse alternative 
løsningenes kostnader og fordeler tas med i rapporten som 
vedlegges utkastet til TSI. 

6. Ved vedtakelsen av hver enkelt TSI skal 
ikrafttredelsesdatoen fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21 nr. 2. Dersom ulike delsystemer må 
tas i bruk samtidig av hensyn til teknisk forenlighet, skal de 
tilhørende TSI-ene ha samme ikrafttredelsesdato. 
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7. Ved utarbeiding, vedtakelse og gjennomgåelse av 
TSI-ene skal det tas hensyn til brukernes synspunkter 
på de forhold som direkte påvirker vilkårene for deres 
bruk av delsystemene. Byrået skal derfor rådspørre 
sammenslutninger og organer som representerer brukerne 
under utarbeidingen og gjennomgåelsen av TSI-ene. En 
rapport om resultatene av slik rådspørring skal vedlegges 
utkastet til TSI.

Listen over sammenslutninger og organer som skal 
rådspørres, skal utarbeides av komiteen omhandlet i 
artikkel 21 før oppdraget for den første TSI-en vedtas, 
og kan revurderes og ajourføres på anmodning fra en 
medlemsstat eller fra Kommisjonen. 

8. Ved utarbeiding, vedtakelse og gjennomgåelse av 
TSI-ene skal det tas hensyn til partene i arbeidslivets 
synspunkter på vilkårene omhandlet i artikkel 5 nr. 3 
bokstav g). 

For dette formål skal partene i arbeidslivet rådspørres før 
utkastet til TSI framlegges for komiteen nevnt i artikkel 21 
for vedtakelse eller gjennomgåelse.

Partene i arbeidslivet skal rådspørres innenfor rammen 
av komiteen for sektordialog nedsatt i henhold til 
kommisjonsbeslutning 98/500/EF(**). Partene i 
arbeidslivet skal avgi sin uttalelse innen tre måneder.

____________________
(*) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1.
(**) EFT L 225 av 12.8.1998, s. 27.»

6. Artikkel 7 bokstav a) skal lyde:

«a) ved et prosjekt som gjelder en ny jernbanelinje, for 
fornyelse eller opprusting av en eksisterende linje, 
eller for et hvilket som helst aspekt nevnt i artikkel 1 
nr. 1 som ved offentliggjøringen av de aktuelle TSI-ene 
er på et framskredent stadium eller er omfattet av en 
kontrakt som er under gjennomføring,»

7. I artikkel 10 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Alle samtrafikkomponenter skal være underlagt 
framgangsmåten for vurdering av samsvar og 
bruksegnethet angitt i den berørte TSI, og skal være 
ledsaget av et tilsvarende sertifikat.»

b) Nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene skal anse at en 
samtrafikkomponent oppfyller de grunnleggende krav 
dersom den er i samsvar med vilkårene fastsatt i den 
tilsvarende TSI-en eller de europeiske spesifikasjoner 
utarbeidet for å oppfylle disse vilkår.»

c) Nr. 4 og 5 oppheves.

8. Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11

Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen oppdager at 
europeiske spesifikasjoner brukt direkte eller indirekte for 
dette direktivs formål ikke oppfyller de grunnleggende krav, 
kan det etter framgangsmåten i artikkel 21 nr. 2 besluttes 
at vedkommende spesifikasjoner eller endringer av dem 
skal trekkes helt eller delvis tilbake fra de publikasjoner 
der de står oppført, etter samråd med komiteen nedsatt ved 
direktiv 98/34/EF.»

9. I artikkel 14 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 skal nytt ledd lyde:

«Derfor skal framgangsmåtene for vurdering og 
verifisering fastsatt i de respektive strukturelle og 
funksjonelle TSI-ene anvendes.»

b) Nr. 3 skal lyde:

«3. Ved fornyelse eller opprusting skal infrastruktur-
forvaltningen eller jernbaneforetaket oversende den 
aktuelle medlemsstaten en saksmappe med beskrivelse 
av prosjektet. Medlemsstaten skal gjennomgå 
saksmappen og skal, idet det tas hensyn til den 
gjennomføringsstrategi som angis i den relevante TSI-
en, avgjøre hvorvidt arbeidets omfang betyr at en ny 
tillatelse for ibruktaking i henhold til dette direktiv er 
nødvendig. 

En slik ny tillatelse til ibruktaking skal kreves hver 
gang det aktuelle delsystemets generelle sikkerhetsnivå 
kan påvirkes av det planlagte arbeidet. Dersom det 
behøves en ny tillatelse, skal medlemsstaten avgjøre 
i hvilken grad TSI-ene behøver å anvendes på 
prosjektet. Medlemsstaten skal meddele sitt vedtak til 
Kommisjonen og de øvrige medlemsstater.»

c) Nytt nr. 4 og 5 skal lyde:

«4. Når medlemsstatene tillater ibruktaking av 
rullende materiell, skal de være ansvarlige for å sikre at 
hver vogn tildeles en alfanumerisk kode. Denne koden 
skal merkes på hver vogn og registreres i et nasjonalt 
vognregister som oppfyller følgende kriterier:

a) registeret skal overholde de felles spesifikasjoner i 
nr. 5,
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b) registeret skal oppbevares og ajourføres av et organ 
som er uavhengig av alle jernbaneforetak,

c) registeret skal være tilgjengelig for sikkerhets-
myndigheter og granskningsorganer utpekt 
i artikkel 16 og 21 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 
om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner 
(jernbanesikkerhetsdirektivet)(*). Det skal på 
enhver legitim anmodning gjøres tilgjengelig 
for reguleringsorganene utpekt i artikkel 30 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/
EF av 26. februar 2001 om fordeling av 
jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av 
avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og 
sikkerhetssertifisering(**), for byrået, for jernbane-
foretakene og for infrastrukturforvalterne.

Når det gjelder rullende materiell som tas i bruk for 
første gang i en tredjestat, kan medlemsstatene godta 
materiell som er klart identifisert i samsvar med et 
annet kodesystem. Når en medlemsstat har tillatt at 
slikt materiell tas i bruk på sitt territorium, må det 
imidlertid være mulig å gjenfinne de relevante data, 
som er oppført i nr. 5 bokstav c), d) og e) nedenfor, i 
registeret.

5. De felles spesifikasjoner for registeret skal vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 på 
grunnlag av utkastet til spesifikasjoner utarbeidet 
av byrået. Dette utkastet til spesifikasjoner skal 
omfatte: innhold, dataformat, funksjonell og teknisk 
arkitektur, driftsmodus og regler for datainnmating og 
konsultasjon. Registeret skal minst inneholde følgende 
opplysninger:

a) henvisninger til EF-verifiseringserklæringen og 
utstedende organ,

b) henvisninger til registeret over rullende materiell 
nevnt i artikkel 24,

c) identifikasjon av materiellets eier eller leier,

d) eventuelle restriksjoner for bruk av materiellet,

e) sikkerhetskritiske data knyttet til materiellets 
vedlikeholdsplan.

___________________
(*) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
(**) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktivet endret ved 

kommisjonsvedtak 2002/844/EF (EFT L 289 av 
26.10.2002, s. 30).»

10. Artikkel 16 nr. 3 skal lyde:

«3. I mangel av TSI-er, herunder tilfeller der et unntak 
er meldt i henhold til artikkel 7, skal medlemsstatene for 
hvert delsystem oversende de øvrige medlemsstatene 

og Kommisjonen en liste over tekniske regler i bruk 
for gjennomføring av de grunnleggende krav. Dette 
skal gjøres innen 30. april 2005 og deretter hver gang 
listen med tekniske regler endres. Ved denne anledning 
skal medlemsstatene også utpeke de organer som er 
ansvarlige for å gjennomføre, når det gjelder disse tekniske 
forskriftene, framgangsmåten for verifisering nevnt i 
artikkel 18.»

11. I artikkel 17 skal nytt ledd lyde:

«I så fall skal TSI-ene gjennomgås i samsvar med 
artikkel 6 nr. 2. Dersom visse tekniske aspekter som svarer 
til de grunnleggende krav ikke kan utarbeides uttrykkelig 
i en TSI, skal de identifiseres klart i et vedlegg til TSI-en. 
Artikkel 16 nr. 3 skal få anvendelse på disse aspektene.»

12. Artikkel 20 nr. 5 skal lyde:

«5. Kommisjonen skal nedsette en samordningsgruppe 
for meldte organer (heretter kalt «samordningsgruppen») 
som skal diskutere alle saker knyttet til anvendelsen 
av framgangsmåtene for vurdering av samsvar eller 
bruksegnethet nevnt i artikkel 13 og framgangsmåten for 
verifisering nevnt i artikkel 18, eller til anvendelsen av de 
relevante TSI-ene. Medlemsstatenes representanter kan ta 
del i samordningsgruppens arbeid som observatører. 

Kommisjonen og observatørene skal underrette komiteen 
nevnt i artikkel 21 om arbeidet utført innenfor rammen 
av samordningsgruppen. Kommisjonen skal, når det er 
aktuelt, foreslå de tiltak som er nødvendige for å rette på 
problemene. 

Ved behov skal samordningen av de meldte organene 
gjennomføres i samsvar med artikkel 21.»

13. I artikkel 21 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Komiteen kan om nødvendig nedsette arbeidsgrupper 
som skal bistå den i utføringen av de oppgaver den har, 
særlig for å samordne de meldte organer.»

14. Ny artikkel 21a og 21b skal lyde:

«Artikkel 21a 

Kommisjonen kan legge fram for komiteen enhver 
sak som angår gjennomføringen av dette direktiv. Om 
nødvendig skal Kommisjonen vedta en rekommandasjon 
om gjennomføringen etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2.
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Artikkel 21b

Vedlegg II-VI kan endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2.»

15. Artikkel 23 skal lyde:

«Artikkel 23

1. TSI-ene skal vedtas etter følgende prioriteringsorden, 
uten at det berører rekkefølgen for vedtakelse av oppdragene 
fastsatt i artikkel 6 nr. 1:

a) Den første gruppen TSI-er skal omhandle styring, 
kontroll og signal, telematikkprogrammer for 
godstransport, trafikkstyring og drift (herunder 
personalets kvalifikasjoner med hensyn til trafikk 
over landegrensene i samsvar med kriteriene fastsatt 
i vedlegg II og III); godsvogner; støyproblemer i 
forbindelse med rullende materiell og infrastruktur. 
Når det gjelder rullende materiell, skal materiell til 
internasjonal bruk utvikles først.

b) Videre skal følgende aspekter drøftes ut fra Kommisjonens 
og byråets ressurser: telematikkprogrammer for 
persontrafikk, vedlikehold med særlig oppmerksomhet 
på sikkerhet, passasjervogner, motorvogner og 
lokomotiver, infrastruktur, energi og luftforurensning. 
Når det gjelder rullende materiell, skal materiell til 
internasjonal bruk utvikles først.

c) På anmodning fra Kommisjonen, en medlemsstat eller 
byrået, kan komiteen beslutte, etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21 nr. 2, å utarbeide en TSI for 
ytterligere et emne, forutsatt at dette berører et 
delsystem nevnt i vedlegg II.

2. Kommisjonen skal, etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 21 nr. 2, utarbeide et arbeidsprogram der det 
tas hensyn til prioriteringsordenen nevnt i nr. 1, samt til 
prioriteringsordenen for de andre oppgavene som påligger 
komiteen i henhold til dette direktiv. 

TSI-ene omtalt i det første arbeidsprogrammet, nevnt i nr. 1 
bokstav a), skal være utarbeidet innen 20. april 2004.

3. Arbeidsprogrammet skal omfatte følgende trinn:

a) det skal utarbeides en representativ arkitektur for 
jernbanesystemet for konvensjonelle tog, som skal 
være basert på et utkast utferdiget av byrået, og med 
utgangspunkt i listen over delsystemer (vedlegg II), 
for å sikre sammenheng mellom TSI-ene. Denne 
arkitekturen må særlig omfatte systemets ulike 
komponenter og deres grensesnitt, og skal tjene som 
en referanseramme i forbindelse med bestemmelse av 
bruksområdene for hver TSI,

b) det skal vedtas en modellstruktur for utarbeiding av 
TSI-er,

c) det skal vedtas en metode for nytte- og kostnadsanalyser 
for de løsninger som beskrives i TSI-ene,

d) de oppdrag som kreves til utarbeiding av TSI-er, skal 
vedtas,

e) det skal vedtas grunnleggende parametrer for hver TSI,

f) utkast til standardiseringsprogrammer skal godkjennes,

g) overgangsperioden mellom datoen for ikrafttredelse 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/50/EF av 
29. april 2004 om endring av rådsdirektiv 96/48/EF om 
samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem 
for høyhastighetstog og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen til det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
tog(*) og offentliggjøring av TSI-ene, skal forvaltes, 
og i denne forbindelse skal referansesystemet nevnt i 
artikkel 25 vedtas.

________________
(*) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 114.»

16. Artikkel 24 nr. 2 skal lyde: 

«2. En kopi av disse registrene skal oversendes de 
berørte medlemsstater og byrået, og gjøres tilgjengelig for 
de berørte parter, herunder i det minste de profesjonelle 
aktører på området.»

17. Artikkel 25 nr. 1 skal lyde:

«1. På grunnlag av de opplysninger som medlemsstatene 
har oversendt i henhold til artikkel 16 nr. 3 samt teknisk 
dokumentasjon fra fagmiljøet og tekstene til de relevante 
internasjonale avtaler, skal byrået i samsvar med artikkel 3 
og 12 i forordning (EF) nr. 881/2004 utarbeide et utkast 
til referansesystem med de tekniske regler som sikrer den 
nåværende grad av samtrafikkevne for jernbanelinjer og 
rullende materiell som vil bli omfattet av dette direktivs 
virkeområde som definert i artikkel 1 nr. 3. Kommisjonen 
skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 
gjennomgå dette utkastet og avgjøre om det kan utgjøre et 
referansesystem inntil TSI-ene vedtas.»

18. Vedlegg I erstattes av teksten i vedlegg III til dette direktiv.

19. I vedlegg III skal nytt nr. 2.4.4 lyde: 

«2.4.4.  Kont ro l le r

Togene skal være utstyrt med registreringsutstyr. 
De opplysninger som samles inn med dette 
utstyret, og behandlingen av opplysningene, må 
harmoniseres.»
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20. I vedlegg VII nr. 2 skal nytt ledd lyde:

«Særlig må det organ og det personale som er ansvarlig for 
kontrollene, være funksjonelt uavhengig av myndighetene 
utpekt for å utstede tillatelser til ibruktaking innenfor 
rammen av dette direktiv, lisenser innenfor rammen av 
rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 1995 om lisenser til 
jernbaneforetak(*) og sikkerhetssertifikater innenfor 
rammen av direktiv 2004/49/EF, og av organer med ansvar 
for etterforskning av ulykker.

_________________________
(*) EFT L 143 av 27.6.1995, s. 70. Direktivet endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 200l/13/EF (EFT L 
75 av 15.3.2001, s. 26).»

21. Vedlegg VIII oppheves.

Artikkel 3

Kommisjonen skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at anvendelsen av dette direktiv i størst mulig grad ivaretar 
arbeidet med utvikling av TSI-er som allerede er pålagt 
innenfor rammen av direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF, og å 
sikre at prosjekter som er på et framskredent stadium når dette 
direktiv trer i kraft, ikke berøres.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som 
er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 30. april 
2006, og 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 5

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

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR HØYHASTIGHETSTOG

1. INFRASTRUKTUREN

Infrastrukturen for det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog skal være infrastrukturen for de 
jernbanelinjer i det transeuropeiske transportnett som er angitt i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF 
av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett(*), eller oppført i 
eventuelle ajourføringer av nevnte vedtak som følge av revisjonen omhandlet i vedtakets artikkel 21. 

Høyhastighetslinjene skal omfatte

– jernbanelinjer som er særskilt bygd for høyhastighetstog, og som er utstyrt for hastigheter i alminnelighet på 
minst 250 km/t, 

– jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstog, og som er utstyrt for hastigheter på omkring 
200 km/t, 

– jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstog, og som har særegne trekk på grunn av topografiske 
eller overflatemessige begrensninger eller beliggenhet i byområdet der hastigheten må tilpasses i hvert enkelt 
tilfelle.

Denne infrastrukturen omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer: tekniske anlegg for 
databehandling og telekommunikasjon beregnet på persontrafikk på disse jernbanelinjene for å sikre sikker og 
enhetlig drift av jernbanenettet og effektiv trafikkstyring.

2. RULLENDE MATERIELL

Det rullende materiell nevnt i dette direktiv skal omfatte tog konstruert for å kjøre:

– i hastigheter på minst 250 km/t på jernbanelinjer bygd særskilt for høye hastigheter, samtidig som det 
under egnede forhold skal kunne oppnås hastigheter på over 300 km/t, eller

– i hastigheter omkring 200 km/t på jernbanelinjer nevnt i nr. 1, ved forenlighet med disse jernbanelinjenes 
ytelsesnivå.

3. FORENLIGHET FOR DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR HØYHASTIGHETSTOG

Av hensyn til kvaliteten på jernbanetjenestene i Europa, er det blant annet nødvendig med en svært høy grad av 
forenlighet mellom infrastrukturens egenskaper (i vid forstand, dvs. alle berørte delsystemers faste anlegg) og det 
rullende materiellets egenskaper (herunder de berørte delsystemenes komponenter som befinner seg om bord). 
Nivåer for ytelse, sikkerhet, driftskvalitet og kostnader avhenger av slik forenlighet.

___________________
(*) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. Vedtaket endret ved vedtak 1346/2001/EF (EFT L 185 av 6.7.2001, s. 1.)»

_________________
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VEDLEGG II

«VEDLEGG II

DELSYSTEMER

1. LISTE OVER DELSYSTEMER

For dette direktivs formål kan systemet som utgjør det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 
inndeles i følgende delsystemer:

a) strukturbetingede områder:

– infrastruktur,

– energi,

– styring, kontroll og signal,

– trafikkstyring og drift,

– rullende materiell,

b) funksjonsbetingede områder:

– vedlikehold,

– telematikkprogrammer for person- og godstrafikk.

2. OMRÅDER SOM SKAL DEKKES

For hvert delsystem blir listen over aspekter knyttet til samtrafikkevne angitt i oppdragene gitt til byrået for 
utarbeiding av TSI-er.

I henhold til artikkel 6 nr. 1 skal slike oppdrag fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2.

Listen over samtrafikkaspekter angitt i oppdragene kan eventuelt spesifiseres av byrået i samsvar med artikkel 5 
nr. 3 bokstav c).» 

_______________
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VEDLEGG III

«VEDLEGG I

DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG

1. INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen for det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog skal være infrastrukturen for de 
jernbanelinjer i det transeuropeiske transportnett som er angitt i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF 
av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett(*), eller oppført i 
eventuelle ajourføringer av nevnte vedtak som følge av revisjonen omhandlet i vedtakets artikkel 21. 

For dette direktivs formål kan dette jernbanenettet deles inn i følgende kategorier: 

– jernbanelinjer for persontrafikk,

– jernbanelinjer for blandet trafikk (personer og gods),

– jernbanelinjer som er særskilt konstruert eller opprustet for godstjenester,

– knutepunkter for persontrafikk,

– knutepunkter for godstrafikk, herunder terminaler for ulike typer transportsystemer,

– forbindelseslinjer mellom disse elementene.

Denne infrastrukturen omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer: tekniske anlegg for 
databehandling og telekommunikasjon beregnet på person- og godstrafikk med fjerntog på jernbanenettet, med 
sikte på å sikre sikker og enhetlig drift av jernbanenettet og effektiv trafikkstyring. 

2. RULLENDE MATERIELL

Det rullende materiell omfatter alt materiell som kan anvendes på hele eller deler av det transeuropeiske 
jernbanenettet for konvensjonelle tog, herunder:

– tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift,

– motorvogner med forbrenningsdrift eller elektrisk drift,

– passasjervogner,

– godsvogner, herunder rullende materiell til transport av lastebiler.

Mobilt utstyr for bygging og vedlikehold av jernbaner er omfattet, men har ikke førsteprioritet.

Hver av disse kategoriene inndeles i følgende underkategorier:

– rullende materiell til internasjonal bruk,

– rullende materiell til nasjonal bruk.

3. FORENLIGHET FOR DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG

Av hensyn til kvaliteten på jernbanetjenestene i Europa, er det blant annet nødvendig med en svært høy grad av 
forenlighet mellom infrastrukturens egenskaper (i vid forstand, dvs. alle berørte delsystemers faste anlegg) og det 
rullende materiellets egenskaper (herunder de berørte delsystemenes komponenter som befinner seg om bord). 
Nivåer for ytelse, sikkerhet, driftskvalitet og kostnader avhenger av slik forenlighet. 
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4. UTVIDELSE AV VIRKEOMRÅDET

1. Underkategorier av jernbanelinjer og rullende materiell

For å skape samtrafikkevne på en kostnadseffektiv måte vil ytterligere underkategorier av jernbanelinjer og 
rullende materiell omtalt i dette vedlegg lages ved behov. Om nødvendig kan de funksjonelle og tekniske 
spesifikasjoner nevnt i artikkel 5 nr. 3 variere avhengig av underkategori.

2. Kostnadssikringer

I nytte- og kostnadsanalysen for de foreslåtte tiltakene vil blant annet følgende tas i betraktning:

– det foreslåtte tiltakets kostnad,

– reduserte kapitalkostnader og avgifter på grunn av stordriftsfordeler og bedre utnyttelse av rullende 
materiell,

– reduserte investerings- og vedlikeholds-/driftskostnader på grunn av økt konkurranse mellom produsenter 
og vedlikeholdsbedrifter, 

– miljøfordeler på grunn av tekniske forbedringer av jernbanesystemet,

– større sikkerhet under drift.

Dessuten vil den sannsynlige virkningen for alle berørte operatører og økonomiske aktører framgå av denne 
vurderingen.

____________________
(*) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. Vedtaket endret ved vedtak nr. 1346/2001/EF (EFT L 185 av 6.7.2001, s. 1.)»

________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/51/EF

av 29. april 2004

om endring av rådsdirektiv 91/440/EØF om utvikling av Fellesskapets jernbaner(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag som ble godkjent 
23. mars 2004, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991(5) er det 
fastsatt at jernbaneforetak med lisens gis adgangsrett til 
det transeuropeiske jernbanenett for godstransport og, 
senest fra 2008, til hele jernbanenettet for internasjonal 
godstransport.

2) Utvidelsen av denne adgangsretten til internasjonal jern-
banegodstransport til å omfatte hele nettet fra 1. januar 
2006 bør gi større fordeler enn forventet i forbindelse 
med overgang til andre transportmåter og utvikling av 
internasjonal godstransport med jernbane.

3) Utvidelse av denne adgangsretten til å omfatte alle typer 
godstransport med jernbane fra 1. januar 2007, i samsvar 
med prinsippet om adgang til å yte tjenester, ville gjøre 
jernbanen mer effektiv i forhold til andre transportmåter. 
Det ville også lette utviklingen av bærekraftig transport 
mellom og i medlemsstatene ved å fremme konkurransen 
og åpne for tilgang av ny kapital og nye foretak.

4) Dette direktiv er en del av en omfattende tiltakspakke 
som ble offentliggjort i hvitboken om transportpoli-
tikk og omfatter direktiv 2004/49/EF om sikkerhet på 
Fellesskapets jernbaner (jernbanesikkerhetsdirektivet)(6), 
direktiv 2004/50/EF om endring av direktivene om sam-
trafikkevne(7) og forordning (EF) nr. 881/2004 om oppret-
telse av et europeisk jernbanebyrå (byråforordningen)(8). 
Denne tiltakspakken, kalt «den andre jernbanepakken», 
ble vedtatt for å videreutvikle Fellesskapets rammeregler 
på jernbaneområdet, som fastsatt særlig ved direktiv 
2001/12/EF(9), 2001/13/EF(10) og 2001/14/EF(11), som 
til sammen utgjør den såkalte «første jernbanepakken». 
For å komplettere rammereglene og fortsette innsatsen 
for å virkeliggjøre et integrert europeisk jernbaneområde, 
foreslo Kommisjonen 3. mars 2004 en tredje tiltakspakke 
som vil bidra ytterligere til at målet for dette direktiv nås.  
Dette foreslåtte tredje trinnet omhandler sertifisering 
av lokomotivførere, kvaliteten på jernbanegodstransport,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007/EØS/31/34

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 30.4.2004, s. 164, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 17.

(1) EFT C 291 E av 26.11.2002, s. 1.
(2) EUT C 61 av 14.3.2003, s. 131.
(3) EUT C 66 av 19.3.2003, s. 5.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 14. januar 2003 (EUT C 38 E av 12.2.2004, 

s. 89), Rådets felles holdning av 26. juni 2003 (EUT C 270 E av 11.11.2003, 
s. 1) og Europaparlamentets holdning av 23. oktober 2003 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT). Lovgivningsresolusjon av 22. april 2004 og 
rådsbeslutning av 26. april 2004. 

(5) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/12/EF (EFT L 75 av 15.3.2001, s. 1).

(6) Se EUT L 220 av 21.6.2004, s. 16.
(7) Se EUT L 220 av 21.6.2004, s. 40.
(8) Se EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3.
(9) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 1.
(10) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 26.
(11) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktivet endret ved kommisjonsvedtak 

2002/844/EF (EFT L 289 av 26.10.2002, s. 30).
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passasjerrettigheter i internasjonal jernbanetransport og 
markedsåpning for internasjonal passasjertransport med 
jernbane. Som ledd i denne lovgivningsprosessen stemte 
Europaparlamentet allerede i oktober 2003 for en endring 
med sikte på markedsåpning for alle passasjertransport-
tjenester innen 2008. Europaparlamentet og Rådet vedtok 
å undersøke den tredje tiltakspakken grundig. Når det 
gjelder markedsåpning for internasjonale passasjertrans-
porttjenester, må Kommisjonens forslag om årstallet 
2010 anses som en målsetting som gjør det mulig for alle 
operatører å forberede seg på egnet måte.

5) Kommisjonen bør granske utviklingen med hensyn til 
trafikk, sikkerhet, arbeidsvilkår og operatørers situasjon, 
og bør innen 1. januar 2006 utarbeide en rapport om 
denne utviklingen, eventuelt ledsaget av nye forslag som 
kan danne grunnlag for best mulige vilkår for medlems-
statenes økonomi, for jernbaneforetak og deres arbeidsta-
kere, og for brukerne.

6) Godstransport med jernbane gir betydelige muligheter 
for å skape nye transporttjenester og forbedre eksiste-
rende på nasjonalt og europeisk plan.

7) For å gjøre godstransport med jernbane fullt ut konkur-
ransedyktig kreves det i stadig større grad et tilbud av 
omfattende tjenester, herunder transport mellom og i 
medlemsstatene.

8) Ettersom jernbanesikkerhet reguleres av direktiv 2004/49/
EF, som ledd i Fellesskapets nye sammenhengende ram-
meregler for jernbanesektoren, bør bestemmelsene om 
sikkerhet i direktiv 91/440/EØF oppheves.

9) Direktiv 91/440/EØF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 91/440/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 7 skal nr. 2 oppheves på ikrafttredelsesdatoen for 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 
2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner. 

2. I artikkel 10 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 3 skal lyde:

«3. De jernbaneforetak som omfattes av artikkel 2, 
skal på rimelige vilkår gis adgang til det transeu-
ropeiske jernbanenett for godstransport, definert i 
artikkel 10a og i vedlegg I, og senest 1. januar 2006 til 
hele jernbanenettet, med sikte på å drive internasjonal 
godstransport.

I tillegg skal jernbaneforetak som omfattes av artik-
kel 2, på rimelige vilkår og senest 1. januar 2007, 
gis adgang til infrastrukturen i alle medlemsstatene, 
med sikte på å drive alle typer godstransport med 
jernbane.»

b) Nr. 5 skal lyde:

«5. Jernbaneforetak som driver jernbanetransport 
skal inngå de nødvendige avtaler på grunnlag av 
offentlig rett eller privatrett med forvaltningen for den 
jernbaneinfrastruktur som brukes. De vilkår som gjel-
der for slike avtaler, skal sikre innsyn og ikke medføre 
forskjellsbehandling, i samsvar med bestemmelsene 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF av 
26. februar 2001 om fordeling av jernbaneinfrastruk-
turkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernba-
neinfrastruktur og sikkerhetssertifisering(*).
___________________
(*) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktivet endret 

ved kommisjonsvedtak 2002/844/EF (EFT L 289 
av 26.10.2002, s. 30).»

c) Nr. 6 skal lyde:

«6. Adgang til jernbanespor og yting av tjenester 
i de terminaler og havner som er tilknyttet de former 
for jernbanevirksomhet som er nevnt i nr. 1, 2 og 3, og 
som mer enn én sluttbruker benytter eller kan benytte, 
skal gis til alle jernbaneforetak uten forskjellsbehand-
ling og på en måte som gir innsyn, og anmodninger 
fra jernbaneforetak kan pålegges begrensninger bare 
dersom det finnes gjennomførbare alternativer med 
jernbane på markedsvilkår.»

d) Nr. 8 skal lyde:

«8. Senest 1. januar 2006 skal Kommisjonen fram-
legge en rapport om gjennomføringen av dette direktiv 
for Europaparlamentet, Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité, Regionkomiteen og Rådet.
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Denne rapporten skal omhandle:

– gjennomføringen av dette direktiv i medlemssta-
tene og de ulike berørte organers faktiske arbeid,

– markedsutviklingen, særlig utvikling i internasjo-
nal trafikk, virksomhet og markedsandel for alle 
markedsaktører, herunder nye aktører,

– virkningen på transportsektoren i sin alminnelig-
het, særlig med hensyn til overgang til andre trans-
portmåter,

– virkningen på sikkerhetsnivået i hver enkelt med-
lemsstat,

– arbeidsvilkårene i sektoren, for hver enkelt med-
lemsstat.

Den skal eventuelt ledsages av egnede forslag eller 
anbefalinger om ytterligere fellesskapstiltak for å utvi-
kle jernbanemarkedet og den rettslige rammen som 
styrer det.»

3. I artikkel 10b nr. 4 skal bokstav c) lyde:

«c) situasjonen for det europeiske jernbanenettet»

4. Artikkel 14 oppheves.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er 
nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest 31. desem-
ber 2005. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Når medlemsstatene vedtar disse bestemmelsene, skal de inne-
holde en henvisning til dette direktiv eller ledsages av en slik 
henvisning når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisnin-
gen vedtas av medlemsstatene.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. Cox M. McDowell

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 724/2004

av 31. mars 2004

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

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1406/2002(3) ble det opprettet et 
europeisk sjøsikkerhetsbyrå (heretter kalt «byrået») som 
har som mål å sikre et høyt, ensartet og effektivt nivå for 
sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip.

2) 12. desember 2002 vedtok Den internasjonale sjøfartsor-
ganisasjons (IMO) diplomatkonferanse flere endringer i 
Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for mennes-
keliv til sjøs (SOLAS), samt et internasjonalt regelverk 
for sikkerhet for fartøyer og havneanlegg (ISPS-regel-
verket) som inneholder et sett av tiltak med hensyn til 
sjøfartssikkerhet. Det er derfor hensiktsmessig å presisere 
byråets rolle på området sjøfartssikkerhet.

3) Det er viktig å treffe hensiktsmessige tiltak for å garante-
re sikkerheten for skipsfarten og havnene i Fellesskapet, 
samt for passasjerer, mannskap og havnepersonale, mot 
trusler om forsettlige ulovlige handlinger.

4) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 725/2004 av 31. mars 2004 om forbedret sikkerhet for 
fartøyer og havneanlegg(4) tillegges Kommisjonen visse 
inspeksjonsoppgaver i forbindelse med kontroll av med-
lemsstatenes gjennomføring av disse sikkerhetstiltakene, 
og under utførelsen av disse oppgavene vil byrået kunne 
gi nyttig faglig bistand. Oppgavene skal omfatte inspek-
sjoner av fartøyer og berørte selskaper, samt anerkjente 
sikkerhetsorganisasjoner som har tillatelse til å utføre 
visse former for virksomhet knyttet til sikkerhet på dette 
området.

5) Ulykker i fellesskapsfarvann i den senere tid, særlig ulyk-
kene med oljetankskipene «Erika» og «Prestige», har vist 
at det er behov for ytterligere fellesskapstiltak, ikke bare 
med hensyn til hindring av forurensning, men også med 
hensyn til bekjempelse av forurensning.

6) Ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2850/2000 av 
20. desember 2000(5) ble det fastsatt en fellesskapsram-
me for samarbeid om utilsiktet eller tilsiktet havforurens-
ning for tidsrommet 1. januar 2000-31. desember 2006.

7) Ved rådsvedtak 2001/792/EF, Euratom av 23. oktober 
2001(6) ble det opprettet en fellesskapsordning for å styr-
ke samarbeidet om hjelpeaksjoner innenfor katastrofebe-
redskap, herunder utilsiktet havforurensning. Ordningen 
omfatter et overvåkings- og informasjonssenter som 
opprettes av Kommisjonen og brukes i alle tilfeller av 
hjelpeaksjoner innenfor katastrofeberedskap.

2007/EØS/31/35

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 29.4.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 19.

(1) EUT C 32 av 5.2.2004, s. 1.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 12. februar 2004. Rådsbeslutning av 25. mars 

2004.
(3) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF)  

nr. 1644/2003 (EFT L 245 av 29.9.2003, s. 10).

(4) EFT L 129 av 29.4.2004, s. 6.
(5) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 1.
(6) EFT L 297 av 15.11.2001, s. 7.
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8) Byrået bør ha hensiktsmessige midler til å støtte, etter 
anmodning, medlemsstatens ordninger for forurensnings-
bekjempelse. Byråets virksomhet på dette området bør 
ikke frita kyststatene for deres ansvar for å sørge 
for passende ordninger for forurensningsbekjempelse, 
og gjeldende samarbeidsavtaler på dette området mel-
lom medlemsstater eller grupper av medlemsstater bør 
respekteres. I tilfelle av utilsiktet forurensning bør byrået 
bistå den berørte medlemsstat, som vil ha ansvar for å 
lede opprenskingsarbeidet. Byrået bør støtte fellesskaps-
ordningen for katastrofeberedskap.

9) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/103/EF av 
17. november 2003 om endring av direktiv 2001/25/EF 
om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(1) ble det 
innført nye framgangsmåter for godkjenning av sjø-
folks sertifikater utstedt av tredjestater. Byrået bør bistå 
Kommisjonen ved vurdering av om disse statene overhol-
der kravene i Den internasjonale konvensjon av 1978 om 
normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk 
(STCW-konvensjonen).

10) Byråets styre bør ha myndighet til, etter avtale med 
Kommisjonen, å utarbeide et handlingsprogram for 
byråets virksomhet innenfor forurensningsberedskap og 
-bekjempelse. Når styret utarbeider programmet, bør 
det ta hensyn til den merverdi som byråets virksom-
het innenfor forurensningsbekjempelse innebærer for 
medlemsstatenes innsats, samt søke å oppnå best mulig 
kostnadseffektivitet.

11) Det bør tas hensyn til gjeldende avtaler om utilsiktet 
forurensning, som avtalen av 1983 om samarbeid ved 
bekjempelse av forurensning av Nordsjøen med olje 
og andre skadelige stoffer (Bonn-avtalen), som letter 
gjensidig bistand og samarbeid mellom medlemsstatene 
på dette området, samt til de relevante internasjonale 
konvensjoner og avtaler om vern av europeiske havom-
råder mot utilsiktet forurensning, som Internasjonal 
konvensjon av 1990 om beredskap, aksjon og samarbeid 
ved oljeforurensning (OPRC-konvensjonen), utarbeidet 
under IMOs ledelse, Konvensjonen av 22. september 
1992 om bevaring av det marine miljø i Nordøst-
Atlanteren (OSPAR-konvensjonen), Barcelona-konven-
sjonen, Helsingfors-konvensjonen og Lisboa-avtalen.

12) Ved framtidige utnevnelser til byråets forvaltningsstruk-
tur (styre, daglig leder) bør det tas behørig hensyn til den 
nødvendige erfaring og sakkunnskap innenfor byråets  

 nye ansvarsområder: bekjempelse av forurensning fra 
skip og sjøfartssikkerhet.

13) Tredjestater som ønsker å delta i byrået, bør vedta og 
anvende fellesskapsretten på alle byråets ansvarsområ-
der, herunder bekjempelse av forurensning fra skip og 
sjøfartssikkerhet.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

1. I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 og 2 skal lyde:

«1. Ved denne forordning opprettes et europeisk 
sjøsikkerhetsbyrå (heretter kalt «byrået») som har 
som mål å sikre et høyt, ensartet og effektivt nivå for 
sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet innenfor grensene av 
oppgavene definert i artikkel 2 bokstav b) iv), hindring 
av forurensning og bekjempelse av forurensning fra 
skip i Fellesskapet.

2. Byrået skal gi medlemsstatene og Kommisjonen 
den faglige og vitenskapelige bistand som er nødven-
dig, med et høyt sakkunnskapsnivå, for å hjelpe dem 
til å anvende fellesskapsregelverket riktig på områdene 
sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet innenfor grensene av 
oppgavene definert i artikkel 2 bokstav b) iv), samt 
hindring av forurensning fra skip, å overvåke gjennom-
føringen av regelverket og å vurdere hvor effektive 
gjeldende tiltak er.»

b) Nytt nr. 3 skal lyde:

«3. Byrået skal gi medlemsstatene og Kommisjonen 
faglig og vitenskapelig bistand på området utilsiktet 
eller tilsiktet forurensning fra skip og etter anmodning 
støtte medlemsstatenes ordninger for bekjempelse av 
forurensning, med tilleggsmidler på en kostnadsef-
fektiv måte, uten at dette berører kyststatenes ansvar 
for å sørge for passende ordninger for forurensnings-
bekjempelse, og slik at eksisterende samarbeid mel-
lom medlemsstatene på dette området respekteres. 
Det skal støtte den fellesskapsramme for samarbeid på 
området utilsiktet eller tilsiktet havforurensning som 
ble opprettet ved europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 2850/2000/EF av 20. desember 2000 om fastset-
telse av en fellesskapsramme for samarbeid på området (1) EUT L 326 av 13.12.2003, s. 28.
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utilsiktet eller tilsiktet havforurensning(*) og den fel-
lesskapsordningen på området hjelpeaksjoner innenfor 
katastrofeberedskap som ble opprettet ved rådsved-
tak 2001/792/EF, Euratom av 23. oktober 2001 om ski-
ping av ei fellesskapsordning for å styrkje samarbeidet 
om hjelpeaksjonar innanfor katastrofevernebuing(**).
_______________
(*)    EFT L 332 av 28.12.2000, s. 1.
(**)   EFT L 297 av 15.11.2001, s. 7.»

2. Artikkel 2 skal lyde:

 «Artikkel 2

 For å sikre at målene fastsatt i artikkel 1 nås på en hensikts-
messig måte, skal byrået utføre følgende oppgaver:

a) det skal eventuelt bistå Kommisjonen i det forbereden-
de arbeidet med å ajourføre og utarbeide fellesskaps-
regelverk på områdene sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet, 
hindring av forurensning og bekjempelse av forurens-
ning fra skip, særlig i tråd med utviklingen av inter-
nasjonalt regelverk på området. Denne oppgaven skal 
omfatte analyse av forskningsprosjekter som utføres på 
områdene sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet, hindring av 
forurensning og bekjempelse av forurensning fra skip,

b) det skal bistå Kommisjonen med effektiv gjennomfø-
ring av fellesskapsregelverket for sjøsikkerhet, sjøfarts-
sikkerhet, hindring av forurensning og bekjempelse av 
forurensning fra skip i hele Fellesskapet. Byrået skal 
særlig

i) overvåke hvordan Fellesskapets ordning med hav-
nestatskontroll samlet virker, eventuelt ved besøk i 
medlemsstatene, og foreslå eventuelle forbedringer 
på dette området for Kommisjonen,

ii) gi Kommisjonen den faglige bistand som er nød-
vendig for å delta i arbeidet i de faglige organer 
innenfor Paris-memorandumet om havnestatskon-
troll,

iii) bistå Kommisjonen ved gjennomføring av enhver 
oppgave som er tillagt Kommisjonen ved eksiste-
rende og framtidig fellesskapsregelverk for sjøsik-
kerhet, hindring av forurensning og bekjempelse 
av forurensning fra skip, særlig regelverk som får 
anvendelse på klassifikasjonsselskaper og sikker-
het for passasjerskip samt på sikkerhet, opplæring, 
sertifisering og vakthold for skipsbesetninger, her-
under kontroll av tredjestaters overholdelse av kra-

vene i Den internasjonale konvensjon av 1978 om 
normer for opplæring, sertifikater og vakthold for 
sjøfolk, og av tiltak truffet for å hindre bedrageri 
med sertifikater,

iv) gi Kommisjonen faglig bistand ved utførelsen av 
inspeksjonsoppgavene den er pålagt i henhold til 
artikkel 9 nr. 4 i europaparlaments- og rådsfor-
ordning (EF) nr. 725/2004 av 31. mars 2004 om 
forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg(*). 
Denne bistanden som byrået gir Kommisjonen, 
skal begrenses til fartøyer og de berørte selskapene 
og anerkjente sikkerhetsorganisasjonene som har 
tillatelse til å utføre visse former for virksomhet 
knyttet til sikkerhet på dette området.

c) det skal samarbeide med medlemsstatene for

i) eventuelt å tilrettelegge relevant opplæringsvirk-
somhet på områder som er havnestatens og flagg-
statens ansvar,

ii) å utvikle tekniske løsninger og yte faglig bistand i 
forbindelse med gjennomføringen av fellesskaps-
regelverk,

iii) etter anmodning å støtte deres tiltak for å bekjempe 
forurensning, med tilleggsmidler på en kostnadsef-
fektiv måte, i tilfeller av utilsiktet eller tilsiktet 
forurensning fra skip, gjennom fellesskapsordnin-
gen på området hjelpeaksjoner innenfor katastro-
feberedskap opprettet ved vedtak 2001/792/EF, 
Euratom. I den forbindelse skal byrået bistå den 
berørte medlemsstat som har ansvar for å lede 
opprenskingsarbeidet.

d) det skal lette samarbeidet mellom medlemsstatene og 
Kommisjonen på områdene som omfattes av direk-
tiv 2002/59/EF. Byrået skal særlig

i) fremme samarbeid mellom kyststater i de berørte 
havområdene, innenfor de områder som omfattes 
av nevnte direktiv,

ii) utvikle og drive de informasjonssystemer som er 
nødvendige for å nå direktivets mål,

e) det skal lette samarbeid mellom medlemsstatene og 
Kommisjonen ved utarbeiding av en felles metode 
for undersøkelse av ulykker til sjøs i samsvar med 
avtalte internasjonale prinsipper, idet det tas behørig 
hensyn til de ulike rettsordener i medlemsstatene, ved å 
støtte medlemsstatene ved undersøkelser i forbindelse 
med alvorlige ulykker til sjøs, og ved å gjennomføre 
analyser av eksisterende undersøkelsesrapporter om  
ulykker,
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f) det skal gi Kommisjonen og medlemsstatene objektive, 
pålitelige og sammenlignbare opplysninger og data om 
sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet og forurensning fra skip, 
for å gjøre det mulig for dem å treffe nødvendige tiltak 
for å forbedre sine tiltak på disse områdene og vurdere 
hvor effektive gjeldende tiltak er. Slike oppgaver skal 
omfatte innsamling, registrering og vurdering av tek-
niske data på områdene sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet 
og skipstrafikk, samt på området havforurensning, 
både utilsiktet og tilsiktet, systematisk bruk av eksiste-
rende databaser, herunder gjensidig datautveksling, og 
eventuelt utvikling av nye databaser. På grunnlag av 
de innsamlede dataene skal byrået bistå Kommisjonen 
når den hver sjette måned offentliggjør opplysninger 
om skip som er nektet adgang til Fellesskapets havner 
i henhold til rådsdirektiv 95/21/EF av 19. juni 1995 om 
håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet, 
hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om 
bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og 
som seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdik-
sjon (havnestatskontroll)(**). Byrået skal også bistå 
Kommisjonen og medlemsstatene i deres virksomhet 
for å bedre kartleggingen og oppfølgingen av skip som 
foretar ulovlige utslipp,

g) under forhandlinger med søkerstater kan byrået gi 
faglig bistand med hensyn til gjennomføring av fel-
lesskapsregelverk på områdene sjøsikkerhet, sjøfarts-
sikkerhet og hindring av forurensning fra skip. Byrået 
kan også gi bistand ved utilsiktet eller tilsiktet hav-
forurensning som berører disse statene, gjennom fel-
lesskapsordningen på området hjelpeaksjoner innenfor 
katastrofeberedskap, opprettet ved vedtak 2001/792/
EF, Euratom. Disse oppgavene skal samordnes med 
eksisterende regionale samarbeidsprogrammer, og skal 
eventuelt omfatte tilrettelegging av relevant opplæ-
ringsvirksomhet.
__________________
(*) EUT L 129 av 29.4.2004, s. 6.
(**) EUT L 157 av 7.7.1995, s. 1. Direktivet sist 

endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/84/EF (EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53).»

3. I artikkel 10 nr. 2 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav d) skal lyde:

«d) innen 30. november hvert år, etter å ha tatt hen-
syn til uttalelse fra Kommisjonen, vedta byråets 
arbeidsprogram for kommende år og oversende 
det til medlemsstatene, Europaparlamentet, Rådet 
og Kommisjonen; arbeidsprogrammet skal vedtas 
med forbehold for Fellesskapets årlige budsjettbe-
handling. Dersom Kommisjonen innen 15 dager 
etter vedtakelsesdatoen for arbeidsprogrammet gir 
uttrykk for at den ikke er enig i arbeidsprogram-
met, skal styret gjennomgå programmet på nytt og 
vedta det, eventuelt med endringer, innen en frist 
på to måneder, ved andre gangs behandling enten 
med to tredels flertall, medregnet Kommisjonens 
representanter, eller ved enstemmighet blant med-
lemsstatenes representanter,».

b) Ny bokstav k) skal lyde:

«k) etter framgangsmåtene fastsatt i bokstav d) vedta 
en detaljert plan for byråets virksomhet innen-
for forurensningsberedskap og -bekjempelse, med 
sikte på en best mulig bruk av de økonomiske 
midler byrået har til rådighet.»

4. Artikkel 11 nr. 1 annet ledd skal lyde:

«Styremedlemmene skal utnevnes på grunnlag av relevant 
erfaring og sakkunnskap på områdene sjøsikkerhet, sjø-
fartssikkerhet, hindring av forurensning og bekjempelse av 
forurensning fra skip.»

5. Artikkel 15 nr. 2 bokstav a) skal lyde:

«a) han/hun skal utarbeide arbeidsprogrammet og den 
detaljerte planen for byråets virksomhet innenfor foru-
rensningsberedskap og -bekjempelse, og framlegge 
dem for styret etter samråd med Kommisjonen. Han/
hun skal treffe de nødvendige tiltak for å gjennom-
føre dem. Han/hun skal besvare alle anmodninger om 
bistand fra Kommisjonen eller fra en medlemsstat i 
samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav c). Til orien-
tering skal han/hun oversende planen til komiteen 
nedsatt ved artikkel 4 i vedtak nr. 2850/2000/EF samt 
til komiteen nevnt i artikkel 9 i vedtak 2001/792/EF, 
Euratom,».

6. Artikkel 16 nr. 1 første ledd skal lyde:

«1. Byråets daglige leder skal utnevnes av styret på 
grunnlag av egnethet og dokumenterte administrasjons- og 
ledelsesferdigheter samt kvalifikasjoner og erfaring som 
er relevante for sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet, hindring 
av forurensning og bekjempelse av forurensning fra skip. 
Styret skal treffe sin beslutning med fire femdels flertall av 
alle medlemmer som har stemmerett. Kommisjonen kan 
foreslå en eller flere kandidater.»

7. Artikkel 17 nr. 1 skal lyde:

«1. Byrået skal være åpent for deltaking for tredjestater 
som har inngått avtaler med Det europeiske fellesskap som 
innebærer at de har vedtatt og anvender fellesskapsretten 
på områdene sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet, hindring av 
forurensning og bekjempelse av forurensning fra skip.»

8. Artikkel 22 nr. 2 skal lyde:

«2. Ved vurderingen skal det undersøkes hvilken inn-
virkning denne forordning, byrået og dets arbeidsmeto-
der har hatt. Styret skal utarbeide et særlig mandat etter 
avtale med Kommisjonen og etter samråd med de berørte  
parter.»
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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 med-
lemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 31. mars 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann

________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 789/2004

av 21. april 2004

om overføring av lasteskip og passasjerskip mellom registre innenfor Fellesskapet og om oppheving av råds-
forordning (EØF) nr. 613/91(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Opprettelsen og gjennomføringen av det indre marked 
krever at de tekniske hindringene for overføring av las-
teskip og passasjerskip mellom medlemsstatenes registre 
fjernes. Tiltak for å lette overføring av lasteskip og pas-
sasjerskip innenfor Fellesskapet er også nødvendige for 
å redusere kostnader og forenkle forvaltningsmessige 
framgangsmåter i forbindelse med overføring mellom 
registre innenfor Fellesskapet, noe som vil bedre drifts-
vilkårene og konkurranseevnen for Fellesskapets skips-
fartsvirksomhet.

2) Det er samtidig nødvendig å sikre et høyt nivå på sik-
kerheten om bord og på vern av miljøet, i samsvar med 
internasjonale konvensjoner.

3) Kravene i Den internasjonale konvensjon av 1974 om 
sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS 1974), Den 
internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer (LL 66)  

 

og Den internasjonale konvensjon av 1973 om hindring 
av forurensning fra skip, endret ved protokollen av 1978 
(MARPOL 73/78), fastsetter et høyt nivå på sikkerhe-
ten om bord og på vern av miljøet. Den internasjonale 
konvensjon av 1969 om måling av fartøyer fastsetter et 
enhetlig system for måling av handelsskips tonnasje.

4) Det internasjonale regelverket for passasjerskip er blitt 
skjerpet og presisert ved at Den internasjonale sjøfartsor-
ganisasjon (IMO) har vedtatt et betydelig antall endringer 
i SOLAS 1974 og en større tilnærming av fortolkningene 
av reglene og standardene i SOLAS 1974.

5) Overføring mellom medlemsstatenes registre av lasteskip 
og passasjerskip som seiler under en medlemsstats flagg, 
bør ikke hindres av tekniske årsaker, forutsatt at skipene 
er anerkjent å være i samsvar med bestemmelsene i de 
aktuelle internasjonale konvensjonene av medlemssta-
tene eller på deres vegne av organisasjonene som er god-
kjent i henhold til rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 
1994 om felles regler og standarder for organisasjoner 
som skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyn-
dighetenes virksomhet i den forbindelse(3).

6) En medlemsstat som mottar et skip, bør likevel kunne 
beholde muligheten til å anvende regler som i omfang og 
art er forskjellige fra dem som er omtalt i konvensjonene 
nevnt i artikkel 2 bokstav a).

7) For å sikre at medlemsstaten med mottaksregisteret kan 
gjøre et raskt og velbegrunnet vedtak, bør medlemsstaten 
med overføringsregisteret gi den alle aktuelle opplys-
ninger som foreligger om skipets tilstand og utrustning. 
Medlemsstaten med mottaksregisteret bør likevel kunne 
utføre en inspeksjon for å bekrefte skipets tilstand og 
utrustning.

2007/EØS/31/36

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 30.4.2004, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 20.

(1) EUT C 80 av 30.3.2004, s. 88.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 13. januar 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 6. april 2004. 
(3) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 20. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/84/EF (EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53).
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8) Skip som er nektet adgang til medlemsstatenes havner 
i henhold til rådsdirektiv 95/21/EF av 19. juni 1995 om 
håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet, 
hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om 
bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som 
seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon (hav-
nestatskontroll)(1), eller som er holdt tilbake mer enn én 
gang som følge av inspeksjon i havn i løpet av de tre år 
som går forut for søknad om registrering, bør ikke kunne 
nyte godt av den forenklede ordningen for overføring til 
et annet register innenfor Fellesskapet.

9) De relevante internasjonale konvensjonene overlater 
visse viktige spørsmål om fortolkning av kravene til 
partenes skjønn. På grunnlag av sine egne fortolkninger 
utsteder medlemsstatene til alle skip som seiler under 
deres flagg og som omfattes av de relevante internasjona-
le konvensjonene, sertifikater som bekrefter at skipene er 
i samsvar med bestemmelsene. Medlemsstatene anvender 
nasjonale tekniske forskrifter, der noen bestemmelser 
inneholder andre krav enn dem som finnes i de interna-
sjonale konvensjonene og tilhørende tekniske standarder. 
Det bør derfor innføres en egnet framgangsmåte for å 
løse uoverensstemmelser i fortolkningen av eksisterende 
krav, noe som kan oppstå ved anmodning om overføring 
til annet register.

10) For å gjøre det mulig å overvåke gjennomføringen av 
denne forordning, bør medlemsstatene oversende en 
kortfattet årsrapport til Kommisjonen. I den første års-
rapporten bør medlemsstatene oppgi hvilke tiltak de har 
truffet for å lette gjennomføringen av denne forordning.

11) Bestemmelsene i rådsforordning (EØF) nr. 613/91 av 
4. mars 1991 om overføring av skip fra ett register til et 
annet innen Fellesskapet(2) blir vesentlig skjerpet og utvi-
det ved denne forordning. Forordning (EØF) nr. 613/91 
bør derfor oppheves.

12) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslut-
ning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 
nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-
myndighet som er tillagt Kommisjonen(3) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Formålet med denne forordning er å fjerne de tekniske hindrin-
gene for overføring mellom medlemsstatenes registre av laste-
skip og passasjerskip som seiler under en medlemsstats flagg, 
og samtidig sikre et høyt nivå på sikkerheten om bord og på 
vern av miljøet, i samsvar med internasjonale konvensjoner.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «konvensjoner»: Den internasjonale konvensjon av 1974 
om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS 1974), Den 
internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer (LL66), 
Den internasjonale konvensjon av 1969 om måling av 
fartøyer og Den internasjonale konvensjon av 1973 om 
hindring av forurensing fra skip, endret ved protokollen av 
1978 (MARPOL 73/78), i de ajourførte versjoner, og tilhø-
rende bindende regelverk vedtatt innenfor rammen av Den 
internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), samt protokol-
ler og endringer av disse tekstene i ajourførte versjoner,

b) «krav»: de krav til sikkerhet, sjøfartssikkerhet og hindring 
av forurensning i forbindelse med bygging og utrusting 
av skip fastsatt i konvensjonene og, for passasjerskip i 
innenriksfart, de som er fastsatt i rådsdirektiv 98/18/EF 
av 17. mars 1998 om sikkerhetsstandarder for passasjer-
skip(4),

c) «sertifikater»: sertifikater, dokumenter eller samsvars-
erklæringer som utstedes av en medlemsstat eller av en 
godkjent organisasjon på dens vegne i samsvar med kon-
vensjonene og, for passasjerskip i innenriksfart, i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 11 i direktiv 98/18/EF,

d) «passasjerskip»: et skip som fører mer enn tolv passasje-
rer,(1) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv  

2002/84/EF.
(2) EFT L 68 av 15.3.1991, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 (EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1).
(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

(4) EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/75/EF (EUT L 190 av 30.7.2003, s. 6).
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e) «passasjer»: enhver person med unntak av

i) skipsføreren og medlemmer av besetningen eller andre 
personer ansatt eller beskjeftiget i skipets tjeneste i 
hvilken som helst stilling om bord, og

ii) barn under ett år,

f) «innenriksfart»: en seiling i havområder fra en havn i en 
medlemsstat til den samme eller en annen havn i samme 
medlemsstat,

g) «utenriksfart»: en seiling til sjøs fra en havn i en medlems-
stat til en havn utenfor medlemsstaten eller omvendt,

h) «lasteskip»: et skip som ikke er et passasjerskip,

i) «godkjent organisasjon»: en organisasjon som er godkjent 
i samsvar med artikkel 4 i direktiv 94/57/EF.

Artikkel 3

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på:

a) lasteskip som fører gyldige sertifikater og som

i) er bygd 25. mai 1980 eller senere,

ii) er bygd før denne datoen, men som av en medlemsstat 
eller en godkjent organisasjon som opptrer på dens 
vegne, er anerkjent å være i samsvar med reglene for 
nye skip fastsatt i SOLAS 1974 eller, når det gjelder 
kjemikalietankskip og gasstankskip, med de relevante 
standardene i regelverkene for skip bygd 25. mai 1980 
eller senere,

b) passasjerskip i innenriksfart og/eller utenriksfart som fører 
gyldige sertifikater og som:

i) er bygd 1. juli 1998 eller senere, eller

ii) er bygd før denne datoen, men som av en medlemsstat 
eller en godkjent organisasjon som opptrer på dens 
vegne, er anerkjent å være i samsvar med kravene 
fastsatt for skip bygd 1. juli 1998 eller senere

– i direktiv 98/18/EF for skip i innenriksfart,

– i SOLAS 1974 for skip i utenriksfart.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på:

a) skip som er levert etter at byggingen var fullført og som 
ikke fører gyldige, endelige sertifikater utstedt av med-
lemsstaten med overføringsregisteret,

b) skip som er nektet adgang til medlemsstatenes havner i 
samsvar med direktiv 95/21/EF i løpet av de tre år som 
går forut for søknad om registrering, og heller ikke på skip 
som er holdt tilbake som følge av inspeksjon i en havn i en 
stat som har undertegnet Paris-memorandumet av 1982 om 
havnestatskontroll og av årsaker knyttet til kravene nevnt i 
artikkel 2 bokstav b), mer enn én gang i løpet av de tre år 
som går forut for søknad om registrering. Medlemsstatene 
skal likevel gi søknader som gjelder slike skip en behørig 
og rettidig behandling,

c) krigs- og troppetransportskip, og heller ikke andre skip 
som eies eller drives av en medlemsstat og som brukes 
bare for statlige, ikke-kommersielle formål,

d) skip som ikke har mekaniske framdriftsmidler, trefartøyer 
av enkel konstruksjon, lystfartøyer som brukes for ikke-
kommersielle formål, eller fiskefartøyer,

e) lasteskip på mindre enn 500 bruttotonn.

Artikkel 4

Overføring mellom registre

1. Medlemsstatene skal ikke av tekniske årsaker som følger 
av konvensjonene nekte å registrere et skip som er registrert i 
en annen medlemsstat, når skipet oppfyller kravene og fører 
gyldige sertifikater og dets utrustning er godkjent eller type-
godkjent i samsvar med rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 
1996 om skipsutstyr(1).

For å overholde sine forpliktelser etter regionale miljøavtaler 
ratifisert før 1. januar 1992, kan medlemsstatene pålegge ytter-
ligere krav i samsvar med kravene i de ikke-bindende vedleg-
gene til konvensjonene.

2. Denne artikkel får anvendelse med forbehold for eventu-
elle særlige krav fastsatt for driften av et skip i samsvar med 
artikkel 7 i direktiv 98/18/EF og artikkel 6 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/25/EF av 14. april 2003 om særlige stabi-
litetskrav for roro-passasjerskip(2).

(1) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25. Direktivet sist endret ved direktiv  
2002/84/EF.

(2) EUT L 123 av 17.5.2003, s. 22.
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3. Ved mottak av anmodning om overføring skal medlems-
staten med overføringsregisteret gi medlemsstaten med mot-
taksregisteret alle relevante opplysninger om skipet, eller gjøre 
opplysningene tilgjengelige for den godkjente organisasjonen 
som opptrer på denne statens vegne, særlig om skipets tilstand 
og utrustning. Disse opplysningene skal omfatte fartøyets 
historie og eventuelt en liste over de forbedringer som overfø-
ringsregisteret har krevd for å registrere skipet eller fornye dets 
sertifikater samt over utestående besiktelser. Opplysningene 
skal omfatte alle sertifikater og enkeltheter ved skipet som 
kreves i henhold til konvensjonene og relevante fellesskaps-
dokumenter, samt rapportene fra flaggstatsinspeksjoner og 
havnestatskontroller. Medlemsstatene skal samarbeide for å 
sikre riktig gjennomføring av dette nummer.

4. Før registrering av et skip kan medlemsstaten med mot-
taksregisteret eller den godkjente organisasjonen som opptrer 
på dens vegne, foreta en inspeksjon av skipet for å bekrefte 
at skipets faktiske tilstand og dets utrustning svarer til serti-
fikatene nevnt i artikkel 3. Inspeksjonen skal foretas innen en 
rimelig frist.

5. Dersom medlemsstaten med mottaksregisteret eller den 
godkjente organisasjonen som opptrer på dens vegne, etter 
inspeksjonen og etter å ha gitt skipets eier en rimelig mulig-
het til å avhjelpe mangler, ikke kan bekrefte samsvar med 
sertifikatene, skal den underrette Kommisjonen i samsvar med 
artikkel 6 nr. 1.

Artikkel 5

Sertifikater

1. Ved overføring, og med forbehold for direktiv 94/57/EF, 
skal medlemsstaten med mottaksregisteret eller den godkjente 
organisasjonen som opptrer på dens vegne, utstede sertifikater 
til skipet på samme vilkår som dem som gjelder for skip som 
seiler under flagget til medlemsstaten med overføringsregis-
teret, forutsatt at årsakene eller begrunnelsene som førte til at 
medlemsstaten med overføringsregisteret påla vilkår eller gav 
unntak eller fritak, fortsatt gjelder.

2. På tidspunktet for fornyelse, forlengelse eller revisjon av 
sertifikatene skal medlemsstaten med mottaksregisteret eller 
den godkjente organisasjonen som opptrer på dens vegne, ikke 
pålegge andre krav enn dem som var fastsatt ved førstegangs-
utstedelsen av de endelige sertifikatene, i den utstrekning krav 
til eksisterende skip og vilkårene forblir uendret.

Artikkel 6

Avslag på overføring samt fortolkning

1. Medlemsstaten med mottaksregisteret skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen om ethvert avslag på utstedelse, eller 

på tillatelse til å utstede, nye sertifikater til et skip av årsaker 
som bygger på uoverensstemmelser i fortolkningen av kravene 
eller bestemmelsene som konvensjonene eller relevante felles-
skapsdokumenter overlater til partenes skjønn.

Dersom Kommisjonen ikke underrettes om enighet mellom de 
berørte medlemsstater innen én måned, skal den ta de nødven-
dige skritt for å treffe beslutning etter framgangsmåten nevnt 
i artikkel 7 nr. 2.

2. Dersom en medlemsstat mener at et skip ikke kan regis-
treres i henhold til artikkel 4 av andre årsaker knyttet til alvor-
lig fare for sikkerhet, sjøfartssikkerhet eller miljøet enn dem 
som er nevnt i nr. 1, kan registreringen utsettes.

Medlemsstaten skal umiddelbart forelegge saken for 
Kommisjonen og oppgi årsakene til at registreringen er utsatt. 
Vedtak om ikke å registrere skipet skal bekreftes eller ikke 
bekreftes i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 7 
nr. 2.

3. Kommisjonen kan rådspørre komiteen nevnt i artikkel 7 
om alle spørsmål knyttet til fortolkningen og gjennomføringen 
av denne forordning, særlig for å sikre at sikkerhets-, sjøfarts-
sikkerhets- og miljøvernstandardene ikke senkes.

Artikkel 7

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen for sjøsikkerhet 
og hindring av forurensning fra skip, nedsatt ved artikkel 3 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 
5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet 
og hindring av forurensning fra skip (COSS) og om endring av 
forordningene om sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra 
skip(1), heretter kalt «komiteen».

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

(1) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.
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Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være to måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 8

Rapportering

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en kort-
fattet årsrapport om gjennomføringen av denne forordning. 
Rapporten skal inneholde statistiske opplysninger om overfø-
ring av skip foretatt i samsvar med denne forordning samt en 
oversikt over vanskeligheter som har oppstått ved gjennomfø-
ringen.

2. Senest 20. mai 2008 skal Kommisjonen framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen 
av denne forordning, delvis basert på rapportene som oversen-
des av medlemsstatene. I denne rapporten skal Kommisjonen 
blant annet vurdere om det er hensiktsmessig å endre forord-
ningen.

Artikkel 9

Endringer

1. Definisjonene i artikkel 2 kan endres etter framgangs-
måten nevnt i artikkel 7 nr. 2 for å ta hensyn til utviklingen på 

internasjonalt plan, særlig i Den internasjonale sjøfartsorgani-

sasjon (IMO), og for å gjøre denne forordning mer effektiv i 

lys av erfaringer og den tekniske utvikling, i den utstrekning 

slike endringer ikke utvider denne forordnings virkeområde.

2. I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002 

kan enhver endring i konvensjonene unntas fra denne forord-

nings virkeområde.

Artikkel 10

Oppheving

Forordning (EØF) nr. 613/91 oppheves.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

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

gjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 793/2004

av 21. april 2004

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 95/93 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker  
i lufthavnene i Fellesskapet(*)

2007/EØS/31/37

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I samsvar med konklusjonene fra Det europeiske råds 
møte i Stockholm 23. og 24. mars 2001, utgjør denne 
forordning et første trinn i en omfattende revisjonspro-
sess. For å følge med i utviklingen, særlig med hensyn til 
nyinntredere og spørsmål om markedsadgang, bør denne 
forordning gjennomgås på ny etter en fastsatt anvendel-
sesperiode.

2)  Erfaringen har vist at rådsforordning (EØF) nr. 95/93(4) 
bør styrkes for å sikre full og mest mulig fleksibel bruk 
av begrenset kapasitet i overbelastede lufthavner.

3)  Det er derfor nødvendig å endre nevnte forordning i 
samsvar med dens artikkel 14 og å klarlegge en rekke 
bestemmelser i den.

4)  Det er ønskelig å følge internasjonal terminologi og 
derfor anvende uttrykkene «ruteplantilrettelagt lufthavn» 
og «koordinert lufthavn» i stedet for henholdsvis «koor-
dinert lufthavn» og «fullt koordinert lufthavn».

5)  Lufthavner med alvorlig kapasitetsmangel bør få status 
som «koordinerte lufthavner» ut fra objektive kriterier 
etter at en kapasitetsanalyse er foretatt. I koordinerte luft-
havner kreves det nærmere regler for å sikre at prinsip-
pene om åpenhet, nøytralitet og likebehandling følges 
fullt ut. Særskilt virksomhet som helikoptertrafikk bør 
ikke omfattes av reglene for fordeling av tidsluker der-
som dette ikke er nødvendig.

6)  I ruteplantilrettelagte lufthavner bør ruteplantilretteleg-
geren opptre uavhengig. I koordinerte lufthavner spiller 
koordinatoren en sentral rolle i koordineringsprosessen. 
Koordinatorene bør derfor være helt uavhengige, og 
deres ansvarsområder bør angis i detalj.

7)  Det er nødvendig å fastsette nøyaktig hvilken rolle den 
koordineringskomité som er nedsatt for å gi råd og megle 
ved fordeling av tidsluker skal spille. Medlemsstatenes 
representanter bør inviteres til koordineringskomiteens 
møter som observatører uten stemmerett. En slik obser-
vatørstatus skal ikke være til hinder for at slike repre-
sentanter kan lede komitémøtene. Det er viktig å sikre 
at koordineringskomiteen ikke har rett til å gjøre vedtak 
som er bindende for koordinatoren.

8)  Det er også nødvendig å understreke at fordelingen av 
tidsluker bør anses som en tildeling til luftfartsselskaper 
av tillatelse til å benytte lufthavnanlegg for landing og 
avgang på bestemte datoer og tidspunkter i det tidsrom 
tillatelsen gis for. Behovet for å utarbeide regler og fram-
gangsmåter for koordinering av tidsluker i lufthavner og 
i luftrom bør undersøkes.

9)  Av hensyn til en stabil virksomhet er det i det eksiste-
rende systemet likevel mulighet til å omfordele tidsluker 
til etablerte luftfartsselskaper som har opparbeidet seg 
historisk fortrinnsrett («hevdvunne rettigheter») til disse. 
For å oppmuntre til regelmessig virksomhet i en koordi-
nert lufthavn, er det nødvendig å fastsette at hevdvunne 
rettigheter gjelder for serier av tidsluker. Samtidig bør 
medlemsstatene ved fastsettelsen av kapasitetsparame-
trer kunne ta hensyn til driftsmessige og miljømessige 
begrensninger.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 30.4.2004, s. 50, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 21.

(1) EFT C 270 E av 25.9.2001, s. 131.
(2) EFT C 125 av 27.5.2002, s. 8.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 11. juni 2002 (EUT C 261 E av 30.10.2003, 

s. 116), Rådets felles holdning av 19. februar 2004 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT) og Europaparlamentets holdning av 1. april 2004 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1554/2003 (EUT L 221 av 4.9.2003, s. 1).
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10)  Hevdvunne tidsluker bør oppfylle bestemmelsene om 
beregning av bruksprosent samt alle andre relevante 
bestemmelser i forordning (EØF) nr. 95/93 for at luftfarts-
selskapene skal kunne fortsette å kreve disse tidslukene 
i den neste tilsvarende ruteplanperioden. Situasjonen for 
hevdvunne rettigheter i forbindelse med felles drift, felles 
rutenummer eller franchiseavtaler bør klarlegges.

11)  Regelmessig trafikk i en lufthavn bør prioriteres høyt, 
uten skille mellom ruteflyging og ikke-regelbundet  
flyging.

12)  Definisjonen av «nyinntreder» bør utformes slik at den 
fremmer en egnet regional lufttrafikk og øker den poten-
sielle konkurransen på ruteflyging innenfor Fellesskapet.

13)  For bedre å sikre at tredjestater blant annet gir EF-luft-
fartsselskaper tilsvarende behandling, bør det fastsettes 
en framgangsmåte som gir Fellesskapet mulighet til å 
treffe mer effektive tiltak overfor tredjestater som ikke 
gir EF-luftfartsselskaper en behandling som tilsvarer 
behandlingen i Fellesskapet.

14)  De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

15)  I koordinerte lufthavner er det adgang bare for luftfarts-
selskaper som er tildelt en tidsluke. Det bør innføres 
tiltak for å sikre gjennomføringen av denne forordning, 
særlig når luftfartsselskaper gjentatte ganger og forsettlig 
ikke følger reglene for fordeling av tidsluker.

16)  Det bør finnes en framgangsmåte for å prøve beslutninger 
tatt av koordinatoren.

17)  For å unngå enhver tvil bør det særlig angis at anvendel-
sen av bestemmelsene i denne forordning verken berører 
konkurransereglene i traktaten, særlig artikkel 81 og 82, 
eller rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 av 21. desember 
1989 om tilsyn med foretakssammenslutninger(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 95/93 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 nr. 1 skal lyde:

«1. Denne forordning får anvendelse på lufthavnene i Fel-
lesskapet.»

2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav a) og b) skal lyde:

«a) «tidsluke», tillatelse gitt av en koordinator i sam-
svar med denne forordning til å bruke hele den 
infrastruktur i en koordinert lufthavn som er nød-
vendig for å utføre en flyging på en bestemt dag og 
på et bestemt tidspunkt, for landing eller avgang, 
som tildelt av en koordinator i samsvar med denne 
forordning, 

b) «nyinntreder»,

i) et luftfartsselskap som anmoder om en tidsluke 
som del av en serie av tidsluker, i en lufthavn en 
bestemt dag, og som dersom anmodningen ble 
etterkommet, ville ha færre enn fem tidsluker til 
sammen i lufthavnen vedkommende dag, eller

ii) et luftfartsselskap som anmoder om en serie av 
tidsluker med henblikk på ruteflyging med pas-
sasjerer uten mellomlanding mellom to lufthavner 
i Fellesskapet når høyst to andre luftfartsselskaper 
driver den samme ruteflyging uten mellomlanding 
mellom disse lufthavnene eller lufthavnsystemene 
vedkommende dag, og der luftfartsselskapet, der-
som anmodningen ble etterkommet, likevel ville ha 
færre enn fem tidsluker i lufthavnen vedkommende 
dag for denne flygingen uten mellomlanding, eller

iii)  et luftfartsselskap som anmoder om en serie av 
tidsluker i en lufthavn med henblikk på rutefly-
ging med passasjerer uten mellomlanding mellom 
vedkommende lufthavn og en regional lufthavn 
der ingen andre luftfartsselskaper driver en direkte 
rute med passasjerer mellom disse lufthavnene 
eller lufthavnsystemene vedkommende dag, og der 
luftfartsselskapet, dersom anmodningen ble etter-

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1310/97 (EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1).
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kommet, likevel ville ha færre enn fem tidsluker 
i lufthavnen vedkommende dag for denne flyging 
uten mellomlanding.

 Et luftfartsselskap som har mer enn 5 % av det 
samlede antall ledige tidsluker vedkommende dag i 
en bestemt lufthavn, eller mer enn 4 % av det sam-
lede antall tilgjengelige tidsluker vedkommende 
dag i et lufthavnsystem som nevnte lufthavn er en 
del av, skal ikke anses som en nyinntreder i luft-
havnen.»

b) Bokstav f) og g) skal lyde:

«f) i)  «luftfartsselskap», et lufttransportforetak som 
har en gyldig driftslisens eller tilsvarende 
senest 31. januar for kommende sommerse-
song eller 31. august for kommende vinterse-
song. Med hensyn til artikkel 4, 8, 8a og 10 
skal definisjonen av luftfartsselskap også 
omfatte operatører som driver forretnings-
flyging, dersom de følger en ruteplan; med 
hensyn til artikkel 7 og 14 skal definisjonen 
av luftfartsselskap også omfatte alle operatø-
rer av sivile luftfartøyer, 

ii) «gruppe av luftfartsselskaper», to eller flere 
luftfartsselskaper som har felles drift, driver 
franchisevirksomhet eller bruker felles rute-
nummer ved drift av en bestemt flyrute, 

g) «koordinert lufthavn», en lufthavn der et luftfarts-
selskap eller en annen luftfartøyoperatør for å 
lande eller ta av må ha fått tildelt en tidsluke av 
en koordinator, med unntak av statlige flyginger, 
nødlandinger og humanitære flyginger.»

c) Følgende nye bokstaver skal lyde:

«i) «ruteplantilrettelagt lufthavn», en lufthavn der det 
på noen tidspunkter i løpet av dagen, uken eller 
året kan oppstå overbelastning som sannsynligvis 
kan løses gjennom frivillig samarbeid mellom 
luftfartsselskaper, og der en ruteplantilrettelegger 
er utpekt for å lette virksomheten til luftfartsselska-
per som driver flyging eller har til hensikt å drive 
flyging til og fra lufthavnen, 

j) «lufthavnadministrasjon», et organ som, eventuelt 
i forbindelse med annen virksomhet, har som opp-
gave å administrere og forvalte lufthavninfrastruk-
turene i henhold til nasjonale lover eller forskrifter, 
og å samordne og kontrollere virksomheten til de 

ulike operatører i den aktuelle lufthavnen eller det 
aktuelle lufthavnsystemet, 

k) «serie av tidsluker», minst fem tidsluker som det 
er anmodet om for samme tidspunkt på samme 
ukedag regelmessig i samme ruteplanperiode, og 
som er tildelt i henhold til anmodningen, eller, der-
som det ikke er mulig, er tildelt for omtrent samme 
tidspunkt,

l) «forretningsflyging», den sektor av allmennflyging 
som omfatter foretaks drift eller bruk av luftfartøy-
er for å transportere passasjerer eller gods som ledd 
i forretningsdriften, der flygingen vanligvis ikke er 
tilgjengelig for allmennheten og der pilotene minst 
har et gyldig sertifikat for kommersiell flyging som 
omfatter instrumentbevis,

m) «koordineringsparametrer», all kapasitet, uttrykt 
på en operasjonell måte, som i en koordinerings-
periode er til rådighet for fordeling av tidsluker 
i en lufthavn, når det tas hensyn til alle tekniske, 
driftsmessige og miljømessige forhold som påvir-
ker yteevnen til lufthavnens infrastruktur og dens 
delsystemer.»

3. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1) a) En medlemsstat har plikt til å gi en lufthavn 
status som ruteplantilrettelagt eller koordinert 
lufthavn bare i henhold til bestemmelsene i 
denne artikkel.

b) En medlemsstat skal gi en lufthavn status 
som koordinert lufthavn bare i henhold til 
bestemmelsene i nr. 3.»

b) I nr. 2 endres begrepet «koordinert lufthavn» til «rute-
plantilrettelagt lufthavn».

c) Nr. 3 skal lyde:

«3. Den berørte medlemsstat skal påse at lufthav-
nadministrasjonen eller et annet vedkommende organ 
foretar en grundig kapasitetsanalyse av en lufthavn 
uten særlig status eller en ruteplantilrettelagt lufthavn 
når vedkommende medlemsstat anser det som nødven-
dig, eller innen seks måneder,

i) på skriftlig anmodning fra luftfartsselskaper som 
representerer mer enn halvparten av trafikken i en 
lufthavn eller fra lufthavnadministrasjonen når de 
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anser at lufthavnens kapasitet ikke er tilstrekkelig 
med tanke på faktisk eller planlagt trafikk i visse 
perioder, eller

ii) på Kommisjonens anmodning, særlig dersom en 
lufthavn i praksis er tilgjengelig bare for luft-
fartsselskaper som har fått tildelt tidsluker, eller 
dersom luftfartsselskaper, og særlig nyinntredere, 
har alvorlige problemer med å få landings- og 
avgangsmuligheter ved vedkommende lufthavn.

 Denne analysen skal foretas i henhold til allment 
anerkjente metoder for å fastslå kapasitetsmangel, 
idet det tas hensyn til miljømessige begrensninger ved 
vedkommende lufthavn. Analysen skal ta hensyn til 
muligheten for å løse kapasitetsproblemet ved hjelp 
av ny eller endret infrastruktur, driftsendringer eller 
andre endringer, samt fastsette en tidsplan for løsning 
av problemet. Analysen skal ajourføres dersom nr. 5 
får anvendelse, eller dersom endringer ved lufthavnen 
i vesentlig grad påvirker kapasiteten og kapasitetsbru-
ken. Analysen og metoden som ligger til grunn for den 
skal stilles til rådighet for de parter som har anmodet 
om analysen, og, på anmodning, for andre berørte 
parter. Analysen skal samtidig oversendes Kommisjo-
nen.»

d) Nr. 4 erstattes med følgende numre:

«4. På grunnlag av analysen skal medlemsstaten 
ha samråd om kapasitetssituasjonen i lufthavnen med 
lufthavnadministrasjonen, luftfartsselskapene som 
regelmessig bruker lufthavnen, deres organisasjoner, 
representanter for allmennflyging som regelmessig 
bruker lufthavnen, og lufttrafikktjenesten.

5. Når kapasitetsproblemer oppstår i minst én rute-
planperiode, skal medlemsstaten sikre at lufthavnen får 
status som koordinert for de relevante periodene bare 
dersom

a) mangelen er av en så alvorlig art at betydelige 
forsinkelser ikke kan unngås i lufthavnen, og

b) det ikke finnes noen mulighet for å løse disse pro-
blemene på kort sikt.

6. Som unntak fra nr. 5 kan medlemsstatene i 
særlige tilfeller gi de berørte lufthavnene status som 
koordinert i den berørte perioden.»

e) Nåværende nr. 5 blir nr. 7, og uttrykket «fullt koordi-
nert lufthavn» erstattes med «koordinert lufthavn».

4. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) Overskriften erstattes med følgende: «Ruteplantilret-
teleggeren og koordinatoren».

b) Nr. 1-6 skal lyde:

«1) Medlemsstaten som er ansvarlig for en rute-
plantilrettelagt eller koordinert lufthavn, skal påse at 
det utpekes en kvalifisert fysisk eller juridisk person 
som henholdsvis ruteplantilrettelegger eller lufthavn-
koordinator, etter samråd med de luftfartsselskaper 
som bruker lufthavnen regelmessig, deres organisasjo-
ner og lufthavnadministrasjonen samt koordinerings-
komiteen, dersom en slik finnes. Den samme ruteplan-
tilrettelegger eller koordinator kan utpekes for mer enn 
én lufthavn.

2) Medlemsstaten som er ansvarlig for en rute-
plantilrettelagt eller koordinert lufthavn, skal sikre

a) at ruteplantilretteleggeren i en ruteplantilrettelagt 
lufthavn opptrer i henhold til denne forordning 
på en uavhengig, nøytral og åpen måte som ikke 
medfører forskjellsbehandling,

b) koordinatorens uavhengighet i en koordinert luft-
havn ved at koordinatoren er funksjonelt atskilt 
fra alle berørte parter. Systemet for finansiering 
av koordinatorens virksomhet skal være slik at det 
garanterer koordinatorens uavhengige status,

c) at koordinatoren opptrer i samsvar med denne 
forordning på en nøytral og åpen måte som ikke 
medfører forskjellsbehandling.

3. Ruteplantilretteleggeren og koordinatoren skal 
delta på de av luftfartsselskapenes internasjonale kon-
feranser for ruteplankoordinering som fellesskapsret-
ten tillater.

4. Ruteplantilretteleggeren skal gi luftfartsselska-
pene råd og anbefale alternative ankomst- og avgangs-
tider når overbelastning kan forventes.

5. Koordinatoren skal være eneansvarlig for forde-
lingen av tidsluker. Koordinatoren skal fordele tidslu-
kene i samsvar med bestemmelsene i denne forordning 
og treffe tiltak slik at tidsluker også kan fordeles i 
nødssituasjoner utenfor kontortid.

6. Ruteplantilretteleggeren skal kontrollere at luft-
fartsselskapenes drift er i samsvar med de ruteplanene 
de har fått anbefalt. Koordinatoren skal kontrollere at 
luftfartsselskapenes drift er i samsvar med de tidslu-
kene de har fått tildelt. Disse samsvarskontrollene 
skal utføres i samarbeid med lufthavnadministrasjo-
nen og lufttrafikktjenesten, idet det tas hensyn til tid 
og andre relevante parametrer for den berørte luft- 
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havnen. Koordinatoren skal på anmodning oversen-
de de berørte medlemsstater og Kommisjonen en 
årlig virksomhetsrapport særlig om anvendelsen av 
artikkel 8a og 14, samt om eventuelle klager som er 
framlagt for koordineringskomiteen i forbindelse med 
anvendelsen av artikkel 8 og 10 og hvilke tiltak som er 
truffet for å løse problemene.

7. Alle ruteplantilretteleggere og koordinatorer 
skal samarbeide for å påvise uoverensstemmelser i 
ruteplanene.»

c) Nåværende nr. 7 blir nr. 8, og innledningen erstattes 
med følgende tekst:

 «Koordinatoren skal på anmodning og innen en rimelig 
frist stille gratis til rådighet for berørte parter, særlig 
for medlemmer av eller observatører i koordinerings-
komiteen, enten skriftlig eller i en annen lett leselig 
form, følgende opplysninger for gjennomsyn:»

d) Nåværende nr. 8 blir nr. 9 og skal lyde:

«9. Opplysningene nevnt i nr. 8 skal stilles til rådig-
het senest på tidspunktet for de relevante konferanser 
for ruteplankoordinering, eventuelt under og etter kon-
feransene. På anmodning skal koordinatoren framlegge 
slike opplysninger i form av et sammendrag. For et 
slikt sammendrag kan det kreves et gebyr som tilsvarer 
kostnadene.»

e) Nytt nr. 10 skal lyde:

«10. Dersom det foreligger relevante og allment 
aksepterte standarder for ruteplanopplysninger, skal 
ruteplantilretteleggeren, koordinatoren og luftfartssel-
skapene anvende disse, forutsatt at de er i samsvar med 
fellesskapsretten.»

5. Artikkel 5-9 skal lyde:

«Artikkel 5

Koordineringskomité

1. Den ansvarlige medlemsstat skal påse at det i en 
koordinert lufthavn nedsettes en koordineringskomité. 
Samme koordineringskomité kan utpekes for flere luft-
havner. Deltaking i komiteen skal være åpen i hvert fall 
for luftfartsselskapene som regelmessig bruker den/de 

berørte lufthavn(er) og deres organisasjoner, den berørte 
lufthavnadministrasjonen, den berørte lufttrafikktjenesten 
og representantene for allmennflyging som regelmessig 
bruker lufthavnen.

Koordineringskomiteen skal ha følgende oppgaver:

a) å framlegge forslag for eller gi koordinatoren og/eller 
medlemsstaten råd om

– mulighetene for å øke kapasiteten i lufthavnen fast-
satt i samsvar med artikkel 3, eller for å forbedre 
anvendelsen av den, 

– koordineringsparametrene som fastsettes i samsvar 
med artikkel 6, 

– metodene for å overvåke bruken av tildelte  
tidsluker, 

– lokale retningslinjer for fordeling av tidsluker eller 
overvåking av bruken av tildelte tidsluker, idet det 
tas hensyn til blant annet mulige miljøspørsmål, i 
henhold til artikkel 8 nr. 5, 

– forbedringer av eksisterende trafikkforhold i den 
berørte lufthavnen,

– alvorlige problemer for nyinntredere i henhold til 
artikkel 10 nr. 9, 

– alle spørsmål knyttet til kapasiteten i lufthavnen,

b) å megle mellom alle berørte parter ved klager på forde-
lingen av tidsluker i henhold til artikkel 11.

2. Medlemsstatens representanter og koordinatoren 
skal inviteres til koordineringskomiteens møter som obser-
vatører.

3. Koordineringskomiteen skal utarbeide en skrift-
lig forretningsorden som blant annet omfatter deltaking, 
valg, møtehyppighet og bruk av språk. Ethvert medlem av 
koordineringskomiteen kan foreslå lokale retningslinjer i 
henhold til artikkel 8 nr. 5. På koordinatorens anmodning 
skal koordineringskomiteen drøfte foreslåtte lokale ret-
ningslinjer for fordeling av tidsluker samt for overvåking 
av bruken av tildelte tidsluker. En rapport fra drøftingene 
i koordineringskomiteen skal framlegges for den berørte 
medlemsstat med en angivelse av de ulike synspunktene i 
komiteen.



28.6.2007 Nr. 31/161EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 6

Koordineringsparametrer

1. Den ansvarlige medlemsstat skal påse at det i en 
koordinert lufthavn fastsettes parametrer for fordeling av 
tidsluker to ganger per år, idet det tas hensyn til alle rele-
vante tekniske, driftsmessige og miljømessige begrensnin-
ger samt eventuelle endringer av disse.

Dette skal skje på grunnlag av en objektiv analyse av 
mulighetene for å ta imot lufttrafikken, idet det tas hensyn 
til de ulike typene trafikk i lufthavnen, den overbelastning 
av luftrommet som ventes i løpet av koordineringsperioden 
og kapasitetssituasjonen.

Med hensyn til ruteplankonferanser skal parametrene 
framlegges for lufthavnkoordinatoren i god tid før den 
første fordelingen av tidsluker finner sted.

2. Med hensyn til framgangsmåten nevnt i nr. 1 skal 
koordinatoren, etter samråd med koordineringskomiteen 
og i samsvar med den fastslåtte kapasiteten, fastsette rele-
vante koordineringsintervaller dersom medlemsstaten ikke 
allerede har gjort det.

3. Før det treffes en endelig beslutning om parametrene 
for fordeling av tidsluker, skal fastsettelsen av parametrene 
og anvendte metoder samt eventuelle endringer av disse 
drøftes i detalj i koordineringskomiteen med sikte på å 
øke kapasiteten og antall tidsluker som er tilgjengelige for 
fordeling. Alle relevante dokumenter skal på anmodning 
stilles til rådighet for berørte parter.

Artikkel 7

Opplysninger til ruteplantilretteleggeren og koordina-
toren

1. Luftfartsselskaper som driver eller har til hensikt å 
drive virksomhet i en ruteplantilrettelagt eller koordinert 
lufthavn, skal framlegge for henholdsvis ruteplantilrette-
leggeren eller koordinatoren alle relevante opplysninger de 
ber om. Alle relevante opplysninger skal framlegges i det 
format og innen den frist som ruteplantilretteleggeren eller 
koordinatoren angir. Særlig skal et luftfartsselskap i forbin-
delse med anmodning om tildeling opplyse koordinatoren 
om det med hensyn til ønskede tidsluker kan nyte godt av 
status som nyinntreder i henhold til artikkel 2 bokstav b).

For alle andre lufthavner uten noen bestemt status skal luft-
havnadministrasjonen, på anmodning fra en koordinator, 

framlegge alle opplysninger den har om luftfartsselskapets 
planlagte flyginger.

2. Dersom et luftfartsselskap ikke framlegger opplys-
ningene nevnt i nr. 1, og med mindre det på tilfredsstil-
lende måte kan godtgjøre at det foreligger formildende 
omstendigheter, eller det framlegger uriktige eller mis-
visende opplysninger, skal koordinatoren ikke ta hensyn 
til anmodningen eller anmodningene om tidsluker fra 
det luftfartsselskapet som de manglende, uriktige eller 
misvisende opplysningene gjelder. Koordinatoren skal gi 
vedkommende luftfartsselskap mulighet til å framlegge 
sine merknader.

3. Ruteplantilretteleggeren eller koordinatoren, luft-
havnadministrasjonen og lufttrafikktjenesten skal utveksle 
alle opplysninger som er nødvendige i forbindelse med 
utførelsen av deres respektive oppgaver, herunder opplys-
ninger om flyginger og tidsluker.

Artikkel 8

Fordeling av tidsluker

1. Serier av tidsluker fra reserven av tidsluker tildeles 
luftfartsselskaper som anmoder om det, i form av tillatelser 
til å bruke lufthavninfrastrukturen til landing eller avgang 
i den ruteplanperioden det er anmodet om, og ved utgan-
gen av ruteplanperioden skal de returneres til reserven av 
tidsluker som er opprettet i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 10.

2. Med forbehold for artikkel 7, 8a, 9, 10 nr. 1 og artik-
kel 14 skal nr. 1 i denne artikkel ikke få anvendelse når 
følgende vilkår er oppfylt:

– en serie av tidsluker er brukt av et luftfartsselskap for 
å drive ruteflyging og planlagt, ikke-regelbundet fly-
ging, og

– luftfartsselskapet kan på en tilfredsstillende måte godt-
gjøre overfor koordinatoren at vedkommende serie av 
tidsluker er blitt brukt etter koordinatorens anvisninger 
i minst 80 % av tiden i den ruteplanperioden serien var 
tildelt for.

I slike tilfeller skal denne serien tidsluker gi det berørte 
luftfartsselskap rett til den samme serie av tidsluker i 
neste tilsvarende ruteplanperiode, dersom luftfartsselska-
pet anmoder om det innen fristen nevnt i artikkel 7 nr. 1.

3. Når alle anmodninger om tidsluker fra de berørte 
luftfartsselskapene ikke kan etterkommes, skal det gis 
fortrinnsrett til kommersielle flyginger, særlig ruteflyging 
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og planlagt, ikke-regelbundet flyging, med forbehold for 
artikkel 10 nr. 2. Ved konkurrerende anmodninger i samme 
kategori flyginger skal flyging året rundt prioriteres.

4. Tidsmessig omlegging av serier av tidsluker før 
fordeling av de resterende tidslukene fra reserven nevnt 
i artikkel 10 til andre anmodende luftfartsselskaper skal 
tillates bare av driftsmessige årsaker, eller dersom tidslu-
ketidene for anmodende luftfartsselskaper vil bli forbedret 
i forhold til de tidene det først ble anmodet om. Omleggin-
gen får ikke virkning før koordinatoren har gitt sin uttryk-
kelige bekreftelse.

5. Koordinatoren skal også ta hensyn til ytterligere 
regler og retningslinjer som er fastsatt av lufttransport-
sektoren på verdensbasis eller fellesskapsplan samt lokale 
retningslinjer som er foreslått av koordineringskomiteen 
og godkjent av medlemsstaten eller et annet vedkommende 
organ med ansvar for den berørte lufthavn, forutsatt at 
slike regler og retningslinjer ikke påvirker koordinatorens 
uavhengige status, er i samsvar med fellesskapsretten og 
tar sikte på en mer effektiv bruk av lufthavnkapasiteten. 
Den berørte medlemsstat skal oversende disse reglene til 
Kommisjonen.

6. Dersom en anmodning om en tidsluke ikke kan etter-
kommes, skal koordinatoren underrette det anmodende 
luftfartsselskapet om årsakene til dette og opplyse om 
nærmeste ledige alternative tidsluke.

7. Koordinatoren skal, i tillegg til den planlagte forde-
lingen av tidsluker for ruteplanperioden, forsøke å etter-
komme anmodninger om enkelte tidsluker på kort varsel 
innen alle typer luftfart, herunder allmennflyging. For dette 
formål kan vedkommende benytte resterende tidsluker i 
reserven nevnt i artikkel 10 etter fordeling blant anmo-
dende luftfartsselskaper, samt tidsluker som blir ledige på 
kort varsel.

Artikkel 8a

Overføring av tidsluker

1. Tidsluker kan

a) overføres av et luftfartsselskap fra en rute eller type 
flyging til en annen rute eller type flyging som drives 
av samme luftfartsselskap, 

b) overføres

i) mellom morselskap og datterselskap, og mellom 
datterselskaper av samme morselskap,

ii) som del av overtakelse av kontrollen over et luft-
fartsselskaps kapital,

iii) ved en hel eller delvis overtakelse når tidslukene 
er direkte knyttet til luftfartsselskapet som blir 
overtatt, 

c) byttes, en for en, mellom luftfartsselskaper.

2. Overføringer eller bytter nevnt i nr. 1 skal meddeles 
koordinatoren og skal ikke få virkning før koordinatoren 
har gitt sin uttrykkelige bekreftelse. Koordinatoren skal 
avslå å bekrefte overføringer eller bytter dersom de ikke 
er i samsvar med kravene i denne forordning og dersom 
koordinatoren ikke er sikker på

a) at lufthavnvirksomheten ikke påvirkes negativt, idet 
det tas hensyn til alle tekniske, driftsmessige og miljø-
messige begrensninger,

b) at begrensninger pålagt i samsvar med artikkel 9 over-
holdes, 

c) at en overføring av tidsluker ikke omfattes av nr. 3.

3. a) Tidsluker tildelt en nyinntreder som definert i 
artikkel 2 bokstav b) kan ikke overføres i henhold 
til nr. 1 bokstav b) i denne artikkel i et tidsrom på 
to likeverdige ruteplanperioder, unntatt ved en lov-
lig overtakelse av virksomheten til et foretak som 
er konkurs.

b) Tidsluker tildelt en nyinntreder som definert i 
artikkel 2 bokstav b) ii) og iii) kan ikke overføres 
til en annen rute i henhold til nr. 1 bokstav a) i 
denne artikkel i et tidsrom på to likeverdige rute-
planperioder, med mindre nyinntrederen ville blitt 
prioritert på samme måte på den nye ruten som på 
den opprinnelige.

c) Tidsluker tildelt en nyinntreder som definert i 
artikkel 2 bokstav b) kan ikke byttes i henhold til 
nr. 1 bokstav c) i denne artikkel i et tidsrom på to 
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likeverdige ruteplanperioder, unntatt for å forbedre 
tidsluketidene for disse flygingene i forhold til de 
tidene det opprinnelig ble anmodet om.

Artikkel 8b

Utelukkelse av erstatningskrav

Retten til en serie av tidsluker nevnt i artikkel 8 nr. 2 skal 
ikke gi opphav til krav om erstatning i forbindelse med en 
begrensning, innskrenkning eller oppheving av denne ret-
ten som er pålagt i henhold til fellesskapsretten, særlig ved 
anvendelse av traktatens regler for lufttransport. Denne 
forordning berører ikke offentlige myndigheters rett til å 
kreve overføring av tidsluker mellom luftfartsselskaper 
og til å bestemme hvordan disse skal fordeles i henhold 
til nasjonal konkurranselovgivning eller traktatens artik-
kel 81 eller 82 eller rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 av 
21. desember 1989 om tilsyn med foretakssammenslut-
ninger(1). Slike overføringer kan skje bare uten økonomisk 
erstatning.

Artikkel 9

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste

1. Dersom det er innført forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste på en rute i samsvar med artikkel 4 i forordning 
(EØF) nr. 2408/92, kan en medlemsstat i en koordinert 
lufthavn reservere de tidslukene som er nødvendige for 
den planlagte drift av denne ruten. Dersom de reserverte 
tidslukene på den berørte ruten ikke benyttes, skal de 
stilles til rådighet for eventuelle andre luftfartsselskaper 
som er interessert i å drive denne ruten i samsvar med 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, med forbehold for 
nr. 2. Dersom ingen andre luftfartsselskaper er interessert i 
å drive ruten, og den berørte medlemsstat ikke utsteder en 
anbudsinnbydelse i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) 
i forordning (EØF) nr. 2408/92, skal tidslukene enten 
reserveres for en annen rute som omfattes av forpliktelsen 
til å yte offentlig tjeneste, eller returneres til reserven.

2. Anbudsprosedyren fastsatt i artikkel 4 nr. 1  
bokstav d)-g) og artikkel 4 nr. 1 bokstav i) i forordning 
(EØF) nr. 2408/92 får anvendelse på bruken av tidslukene 
nevnt i nr. 1 ovenfor dersom mer enn ett EF-luftfartssel-
skap er interessert i å drive ruten og ikke har klart å få 
tidsluker i et tidsrom på en time før eller etter de tidspunk-
ter som det ble søkt om hos koordinatoren.»

6. Artikkel 10 skal lyde:

«Artikkel 10

Reserve av tidsluker

1. Koordinatoren skal opprette en reserve av tidsluker 
som skal inneholde alle tidsluker som ikke er fordelt i 
henhold til artikkel 8 nr. 2 og 4. All ny tidslukekapasitet 
som er fastslått i henhold til artikkel 3 nr. 3 skal plasseres i 
reserven.

2. Det faktum at et luftfartsselskap er tildelt en serie av 
tidsluker for å drive ruteflyging eller planlagt, ikke-regel-
bundet flyging, skal ikke gi luftfartsselskapet rett til den 
samme serie av tidsluker i den neste tilsvarende ruteplan-
periode dersom luftfartsselskapet ikke på en tilfredsstil-
lende måte kan godtgjøre overfor koordinatoren at det har 
benyttet serien, i henhold til koordinatorens anvisninger, 
i minst 80 % av tiden i den ruteplanperioden den er blitt 
tildelt for.

3. Tidsluker som før 31. januar tildeles et luftfartssel-
skap for kommende sommersesong eller før 31. august for 
kommende vintersesong, men som returneres koordinato-
ren for omfordeling før disse tidspunkter, skal ikke inngå i 
beregningen av bruksprosenten.

4. Når det ikke kan påvises at 80 % av serien av 
tidsluker er benyttet, skal alle tidsluker i serien plasseres i 
reserven av tidsluker, med mindre den manglende bruk av 
tidslukene kan begrunnes i noen av følgende forhold:

a) uunngåelige og uforutsigbare omstendigheter utenfor 
luftfartsselskapets kontroll som har medført

– startforbud for flytypen som normalt brukes til 
vedkommende flyging,

– stengning av en lufthavn eller et luftrom,

– alvorlige forstyrrelser av driften ved de berørte 
lufthavnene, herunder de serier av tidsluker i andre 
EF-lufthavner som er knyttet til ruter som er blitt 
påvirket av slike forstyrrelser, i en vesentlig del av 
den relevante ruteplanperioden,

b) avbrudd i flyginger som følge av en handling som er 
ment å berøre flygingene, og som gjør det praktisk 
og/eller teknisk sett umulig for luftfartsselskapet å  
gjennomføre flygingene som fastsatt,

(*) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1310/97 (EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1).
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c) store økonomiske vansker for det berørte EF-luftfarts-
selskap som fører til at vedkommende myndigheter på 
området utsteder en midlertidig lisens i påvente av en 
finansiell omstrukturering i luftfartsselskapet i samsvar 
med artikkel 5 nr. 5 i forordning (EØF) nr. 2407/92,

d) rettergang i forbindelse med anvendelsen av artikkel 9 
for ruter der forpliktelse til å yte offentlig tjeneste er 
pålagt i samsvar med artikkel 4 i forordning (EØF) 
nr. 2408/92, som fører til midlertidig innstilt drift på 
slike ruter.

5. På anmodning fra en medlemsstat eller på eget ini-
tiativ skal Kommisjonen undersøke hvordan koordinatoren 
i en lufthavn som omfattes av denne forordning, anvender 
nr. 4.

Den skal treffe en beslutning innen to måneder etter at 
den mottok anmodningen etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 13 nr. 2.

6. Med forbehold for artikkel 8 nr. 2 i denne forordning 
og artikkel 8 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2408/92, skal 
tidsluker plassert i reserven fordeles mellom anmodende 
luftfartsselskaper. 50 % av disse tidslukene skal først til-
deles nyinntredere, med mindre anmodninger fra nyinntre-
dere utgjør mindre enn 50 %. Koordinatoren skal behandle 
anmodninger fra nyinntredere og andre luftfartsselskaper 
rettferdig, i samsvar med koordineringsperiodene for hver 
ruteplandag.

Blant anmodningene fra nyinntredere skal luftfartssel-
skaper som kvalifiserer til status som nyinntreder i hen-
hold til både artikkel 2 bokstav b) i) og ii) eller artikkel 2 
bokstav b) i) og iii) prioriteres.

7. En nyinntreder som er tilbudt en serie av tidsluker 
i et tidsrom på en time før eller etter det tidspunkt det ble 
anmodet om, men ikke har akseptert tilbudet, skal ikke 
beholde sin status som nyinntreder i denne ruteplanperio-
den.

8. I tilfeller der ruter drives av en gruppe av luftfarts-
selskaper, kan bare et av de deltakende luftfartsselskapene 
anmode om de nødvendige tidslukene. Det luftfartsselskap 
som driver en slik rute har ansvar for å oppfylle driftskrite-
riene for hevdvunne rettigheter som omhandlet i artikkel 8 
nr. 2.

Tidsluker tildelt et luftfartsselskap kan brukes av andre 
luftfartsselskaper som deltar i felles drift, forutsatt at luft-
fartsselskapskoden til det luftfartsselskap som er tildelt 

tidslukene beholdes for den felles flygingen med henblikk 
på koordinering og overvåking. Dersom denne felles 
trafikken opphører, skal de tidslukene som er benyttet på 
denne måten forbli hos det luftfartsselskap som de opprin-
nelig ble tildelt. Luftfartsselskaper som deltar i felles drift 
skal underrette koordinatorer om enkelthetene ved slik 
drift før driften begynner.

9. Dersom nyinntredere fortsatt har alvorlige proble-
mer, skal medlemsstaten påse at lufthavnens koordine-
ringskomité sammenkalles til et møte. Formålet med møtet 
skal være å undersøke mulighetene for å rette på situasjo-
nen. Kommisjonen skal innbys til møtet.»

7. Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

Klager og klageadgang

1. Med forbehold for klageadgang i henhold til nasjo-
nal lovgivning, skal klager med hensyn til anvendelsen 
av artikkel 7 nr. 2, artikkel 8, 8a, 10 og artikkel 14 nr. 1-4 
og 6 framlegges for koordineringskomiteen. Komiteen 
skal, innen et tidsrom på en måned fra klagen framlegges, 
behandle saken og om mulig framlegge forslag for koor-
dinatoren i et forsøk på å løse problemet. Dersom det ikke 
finnes en løsning, kan den ansvarlige medlemsstat innen 
ytterligere to måneder sørge for at et luftfartsselskap eller 
en lufthavns organisasjon eller annen tredjemann megler i 
saken.

2. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak i samsvar 
med nasjonal lovgivning for å beskytte koordinatorer mot 
krav om skadeserstatning knyttet til deres funksjoner i 
henhold til denne forordning, unntatt ved grov uaktsomhet 
eller forsettlig forsømmelse.»

8. I artikkel 12 skal overskriften og nr. 1 lyde:

«Forbindelser med tredjestater

1. Dersom det viser seg at en tredjestat ved fordeling og 
bruk av tidsluker i sine lufthavner

a) ikke gir EF-luftfartsselskaper en behandling som kan 
sammenlignes med behandlingen medlemsstatene i 
henhold til denne forordning gir luftfartsselskaper fra 
denne staten, eller
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b) i realiteten ikke gir EF-luftfartsselskaper nasjonal 
behandling, eller

c) gir andre tredjestaters luftfartsselskaper gunstigere 
behandling enn EF-luftfartsselskaper,

kan Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artik-
kel 13 nr. 2 beslutte at en medlemsstat eller medlemsstater 
skal treffe tiltak, herunder å utsette å anvende hele eller 
deler av denne forordning på et luftfartsselskap eller luft-
fartsselskaper fra vedkommende tredjestat, med sikte på 
å få slutt på vedkommende tredjestats forskjellsbehand-
ling.»

9. Artikkel 13 og 14 skal lyde:

«Artikkel 13

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastset-
telse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomfø-
ringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(*) anvendelse, 
samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutnin-
gens artikkel 8.

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

3. Kommisjonen kan også rådspørre komiteen om alle 
andre spørsmål i forbindelse med anvendelsen av denne 
forordning.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 14

Håndheving

1. Et luftfartsselskaps flygeplan kan avvises av ved-
kommende lufttrafikktjeneste dersom luftfartsselskapet 
planlegger landing eller avgang i en koordinert lufthavn 
i koordinerte perioder uten å ha fått tildelt en tidsluke av 
koordinatoren.

2. Koordinatoren skal inndra de serier av tidsluker som 
midlertidig er tildelt et luftfartsselskap som er i ferd med 

å etablere seg, og plassere dem i reserven 31. januar for 
kommende sommersesong eller 31. august for kommende 
vintersesong dersom foretaket ikke har en lisens eller 
tilsvarende på denne dato, eller dersom vedkommende 
lisensutstedende myndighet ikke erklærer at det er sann-
synlig at en driftslisens eller tilsvarende vil bli utstedt før 
den relevante ruteplanperioden begynner.

3. Koordinatoren skal inndra og plassere i reserven 
slike serier av tidsluker som et luftfartsselskap har fått etter 
et bytte i henhold til artikkel 8a nr. 1 bokstav c) dersom de 
ikke er benyttet som planlagt.

4. Luftfartsselskaper som gjentatte ganger og forsettlig 
driver flyging på tidspunkter som vesentlig avviker fra den 
tildelte tidsluken, som del av en serie av tidsluker, eller 
benytter tidsluker på en måte som i vesentlig grad avviker 
fra det som ble angitt i forbindelse med tildelingen, og der-
med har negativ innvirkning på virksomheten i lufthavnen 
eller lufttrafikken, skal miste sin status som nevnt i artik-
kel 8 nr. 2. Koordinatoren kan beslutte å inndra den berørte 
serien av tidsluker fra et slikt luftfartsselskap for resten av 
ruteplanperioden og plassere dem i reserven etter å ha hørt 
det berørte luftfartsselskap og utstedt en enkelt advarsel.

5. Medlemsstatene skal sørge for at det finnes sanksjo-
ner som er virkningsfulle, står i forhold til overskridelsen 
og virker avskrekkende, eller tilsvarende tiltak for å mot-
virke gjentatt og forsettlig flyging på tidspunkter som i 
vesentlig grad avviker fra de tildelte tidsluker, eller bruk 
av tidsluker på en måte som i vesentlig grad avviker fra 
det som ble angitt i forbindelse med tildelingen, når dette 
har negativ innvirkning på virksomheten i lufthavnen eller 
lufttrafikken.

6. a) Dersom et luftfartsselskap ikke kan oppnå den 
bruksprosent på 80 som er definert i artikkel 8 
nr. 2, med forbehold for artikkel 10 nr. 4, kan 
koordinatoren beslutte å inndra fra vedkommende 
luftfartsselskap den berørte serien av tidsluker for 
resten av ruteplanperioden og plassere dem i reser-
ven, etter å ha hørt det berørte luftfartsselskap.

b)  Dersom ingen tidsluker i serien er benyttet etter 
et fastsatt tidsrom som svarer til 20 % av seriens  
gyldighetsperiode, med forbehold for artikkel 10 
nr. 4, skal koordinatoren plassere vedkommende 
serie av tidsluker i reserven for resten av rute-
planperioden, etter å ha hørt det berørte luftfarts-
selskap.»

(*) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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10. Følgende artikkel innsettes:

«Artikkel 14a

Rapport og samarbeid

1. Kommisjonen skal senest tre år etter at denne forord-

ning har trådt i kraft framlegge en rapport for Europaparla-

mentet og Rådet om forordningens anvendelse. Rapporten 

skal særlig omhandle anvendelsen av artikkel 8, 8a og 10.

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal samarbeide 

om gjennomføringen av denne forordning, særlig om å 

innhente opplysninger til rapporten nevnt i nr. 1.»

Artikkel 2

1. Denne forordning trer i kraft tre måneder etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2. Artikkel 11 nr. 2 og artikkel 14 nr. 5 i forordning (EØF) 

nr. 95/93 får anvendelse fra 30. juli 2005.

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

Utferdiget i Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 849/2004

av 29. april 2004

om endring av forordning (EF) nr. 2320/2002 om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i  
sivil luftfart(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter å ha rådspurt Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2320/2002(3) fastsetter felles 
harmoniserte bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart.

2) Anvendelsen av forordning (EF) nr. 2320/2002 har 
vist at det er nødvendig med tekniske endringer. Disse 
endringene tar ikke sikte på å endre forordningens 
virkeområde, og de berører heller ikke på noen måte 
sikkerheten for passasjerer i sivil luftfart.

3) Forordning (EF) nr. 2320/2002 tillater at det fastsettes 
forskjellige, men tilfredsstillende sikkerhetsnivåer i de 
minste lufthavnene. Det er logisk å tillate de samme 
tilfredsstillende sikkerhetsnivåene ved avreise og 
ankomst.

4) Forordning (EF) nr. 2320/2002 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2320/2002 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 skal ny definisjon lyde:

«4) «avgrenset område»: et område som er atskilt fra andre 
sikkerhetsbegrensede områder i en lufthavn ved hjelp 
av adgangskontroll.»

2) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

– nr. 3 skal lyde:

«3. Vedkommende myndighet i en medlemsstat 
kan, på grunnlag av en lokal risikovurdering, og 
når anvendelsen av sikkerhetstiltakene oppført 
i vedlegget kan være urimelig eller tiltakene av 
praktiske grunner er umulige å gjennomføre, vedta 
nasjonale sikkerhetstiltak for å sikre et tilfredsstillende 
beskyttelsesnivå i lufthavner

a) med et årsgjennomsnitt som ikke overstiger to 
kommersielle flyginger per dag, eller

b) som utelukkende har allmennflyginger, eller

2007/EØS/31/38

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 30.4.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 22.

(1) Uttalelse avgitt 28. januar 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 11. mars 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), rådsbeslutning av 29. april 2004.
(3) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. 
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c) der den kommersielle virksomheten er begrenset til 
luftfartøyer med største tillatte startvekt på under 
10 tonn (MTOW) eller under 20 seter,

idet det tas hensyn til de spesielle forutsetningene i slike 
små lufthavner.

Den berørte medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 
disse tiltakene.»

– nytt nr. 3a skal lyde:

«3a. Nr. 3 kan også anvendes på avgrensede områder i 
lufthavner

a) som utelukkende har allmennflyginger, eller

b) der den kommersielle virksomheten er begrenset til 
luftfartøyer med største tillatte startvekt på under 10 
tonn (MTOW) eller under 20 seter.

Et avgrenset område skal være angitt i lufthavnens 
sikkerhetsprogram.

Når en flyging foretas fra et avgrenset område i en 
lufthavn, skal bestemmelseslufthavnen underrettes om 
dette før flyets ankomst.»

3) I artikkel 7 erstattes «tilsyn» med «kontroll», 
«Tilsynet» erstattes med «Samsvarskontrollvirksom-

heten», «inspektører» erstattes med «personer» og 
«inspeksjonsrapporter» erstattes med «samsvarskontroll-
rapporter».

4) I vedlegget gjøres følgende endringer:

– I punkt 5.2 skal nytt nummer lyde:

«3. Unntak

 Innsjekket bagasje tilhørende de kategorier av 
personer som er nevnt i punkt 4.1 nr. 3, kan 
gjennomgå spesielle gjennomsøkingsprosedyrer 
eller unntas fra gjennomsøking.»

– I punkt 7.3 nr. 1 bokstav b) skal siste punktumdel 
lyde:

 «slik at det med rimelighet kan sikres at posten 
ikke inneholder noen av de forbudte gjenstander 
som er oppført i punkt iv) og v) i tillegget, med 
mindre de er oppgitt og behørig underkastet gjeldende 
sikkerhetstiltak, og».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tjuende 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 Strasbourg, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003

av 22. august 2003

om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i  
sivil luftfart(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2003 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 7 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen bør, for å overvåke medlemsstatenes 
anvendelse av forordning (EF) nr. 2320/2002, gjennom-
føre inspeksjoner fra seks måneder etter at forordningen 
er trådt i kraft. Det er behov for å organisere inspeksjoner 
under tilsyn av Kommisjonen for å etterprøve at de nasjo-
nale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil 
luftfart er effektive.

2) Kommisjonen bør samordne tidsplanen for og for-
beredelsen av sine inspeksjoner med medlemsstatene. 
Inspeksjonsgruppene bør bestå av kvalifiserte nasjonale 
inspektører som medlemsstatene har stilt til rådighet.

3) Kommisjonens inspeksjoner bør gjennomføres etter en 
fastsatt framgangsmåte og en standardmetode.

4) Følsomme opplysninger knyttet til inspeksjoner bør 
behandles som fortrolige opplysninger.

5) Kommisjonen bør ta hensyn til medlemsstatenes akti-
viteter og gjennomgå mellomstatlige organisasjoners 
aktiviteter, framgangsmåter, opplæringsprogrammer og 
installasjoner, slik at teknisk kunnskap og tekniske res-
surser kan utnyttes så effektivt som mulig, og for å oppnå 
en harmonisert og samarbeidsorientert framgangsmåte 
når det gjelder sikkerhet i sivil luftfart, når det er mulig.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 2320/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes framgangsmåter for inspeksjoner 
som Kommisjonen gjennomfører med sikte på å overvåke 
medlemsstatenes anvendelse av forordning (EF) nr. 2320/2002, 
i hver medlemsstat og i hver lufthavn.

Inspeksjonene skal gjennomføres på en åpen, effektiv, harmo-
nisert og konsekvent måte.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «vedkommende myndighet»: den nasjonale myndighet 
som en medlemsstat har utpekt i henhold til artikkel 5 nr. 2 
i forordning (EF) nr. 2320/2002,

2. «Kommisjonens inspeksjon»: en undersøkelse av eksis-
terende tiltak for kvalitetskontroll og eksisterende tiltak, 
framgangsmåter og strukturer for sikkerhet i sivil luftfart, 
foretatt av inspektører fra Kommisjonen med sikte på å 
fastslå overholdelse av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 2320/2002,

3. «Kommisjonens inspektør»: en ansatt i Kommisjonen 
som har de nødvendige kvalifikasjoner, eller en nasjonal 
inspektør som har fått i oppdrag av Kommisjonen å gjen-
nomføre inspeksjoner knyttet til sikkerhet i sivil luftfart,

4. «komité»: komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i forord-
ning (EF) nr. 2320/2002,

5. «mangel»: manglende overholdelse av kravene i forord-
ning (EF) nr. 2320/2002,

6. «nasjonal inspektør»: en person som er ansatt av en med-
lemsstat og er kvalifisert til å føre tilsyn med at sikkerhet i 
sivil luftfart er i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsfor-
ordning (EF) nr. 1217/2003(2),

7. «test»: en utprøving av sikkerhetstiltak i luftfarten, som 
består i å simulere hensikten å foreta en ulovlig handling 
for å undersøke hvor effektive eksisterende sikkerhetstiltak 
er, og hvordan de gjennomføres.

2007/EØS/31/39

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 23.8.2003, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 23.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. (2) EFT L 169 av 8.7.2003, s. 44.
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KAPITTEL II 

GENERELLE KRAV

Artikkel 3

Samarbeid mellom medlemsstatene

1. Medlemsstatene skal samarbeide med Kommisjonen om 
gjennomføringen av dens inspeksjonsoppgaver, uten at dette 
berører Kommisjonens ansvar. Samarbeidet skal finne sted i 
forbindelse med forberedelse, kontroll og rapportering.

2. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at melding om en inspeksjon blir hemmeligholdt, 
slik at inspeksjonsprosessen ikke kompromitteres.

Artikkel 4

Kommisjonens myndighetsutøvelse

1. Hver medlemsstat skal sikre at Kommisjonens inspek-
tører kan utøve sin myndighet til å inspisere aktiviteter som 
gjelder sikkerhet i sivil luftfart hos vedkommende myndighet 
etter forordning (EF) nr. 2320/2002, og hos alle andre enheter 
som omfattes av forordningen.

2. Hver medlemsstat skal sikre at Kommisjonens inspektø-
rer på anmodning får tilgang til følgende dokumenter:

a) det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart, her-
under det nasjonale opplæringsprogrammet for sikkerhet i 
sivil luftfart,

b) det nasjonale kvalitetskontrollprogrammet for sikkerhet i 
sivil luftfart,

c) angitte sikkerhetsprogrammer for lufthavner og luftfarts-
selskaper,

d) utfallet av tilsynet nevnt i artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 2320/2002.

3. Dersom Kommisjonens inspektører støter på vanske-
ligheter når de utfører sine oppgaver, skal de berørte med-
lemsstater, med alle midler som står til deres rådighet, bistå 
Kommisjonen slik at den kan fullføre sine oppgaver.

Artikkel 5

Nasjonale inspektørers deltaking i Kommisjonens  
inspeksjoner

1. Medlemsstatene skal stille nasjonale inspektører som er 
kvalifisert til å delta i Kommisjonens inspeksjoner, og i det 
tilhørende forberedelses- og rapporteringsarbeidet, til rådighet 
for Kommisjonen.

2. En nasjonal inspektør skal ikke delta i Kommisjonens 
inspeksjoner i medlemsstaten der vedkommende er ansatt.

3. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen en liste over 
nasjonale inspektører som Kommisjonen kan be delta i en 
inspeksjon.

Listen skal ajourføres, minst innen utgangen av juni måned 
hvert år, og første gang innen to måneder etter at denne forord-
ning er trådt i kraft.

4. Kommisjonen skal oversende listen nevnt i nr. 3 til komi-
teen.

5. Kommisjonen skal, minst to måneder før dens inspeksjon 
skal begynne, be vedkommende myndighet opplyse om hvilke 
nasjonale inspektører som er tilgjengelige i forbindelse med 
inspeksjonen.

6. Kostnader som oppstår som en følge av at nasjonale 
inspektører deltar i Kommisjonens inspeksjoner skal, i samsvar 
med fellesskapsreglene, dekkes av Kommisjonen.

Artikkel 6

Kvalifikasjonskrav for Kommisjonens inspektører

1. For å være kvalifisert til å delta i Kommisjonens inspek-
sjoner, skal dens inspektører ha fullført en opplæring.

Opplæringen skal:

a) være godkjent av Kommisjonen,

b) bestå av grunnopplæring og videreopplæring,

c) sikre et prestasjonsnivå som er tilstrekkelig for å kontrol-
lere at sikkerhetstiltakene er gjennomført i samsvar med 
forordning (EF) nr. 2320/2002.

2. Kommisjonen skal sikre at dens inspektører oppfyller 
kravene angitt i nr. 1, og at de har tilstrekkelig teoretisk og 
praktisk erfaring.

KAPITTEL III

FRAMGANGSMÅTE FOR GJENNOMFØRING AV 
KOMMISJONENS INSPEKSJONER

Artikkel 7

Melding

1. Kommisjonen skal minst to måneder før inspeksjonen 
melde fra til vedkommende myndighet i den berørte stat om at 
det skal foretas en inspeksjon.

2. Når en lufthavn skal inspiseres, skal Kommisjonen gi 
vedkommende myndighet melding om dette.

3. Kommisjonen skal, når den gir vedkommende myndig-
het melding om en inspeksjon, oversende et spørreskjema til 
forhåndsutfylling, samt en anmodning om dokumentene nevnt 
i artikkel 4 nr. 2.

Det utfylte spørreskjemaet og dokumentene som det er bedt 
om, skal oversendes Kommisjonen innen seks uker etter at 
melding om inspeksjon er mottatt.
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Artikkel 8

Forberedelse

1. Kommisjonens inspektører skal treffe forberedende tiltak 
med sikte på å sikre effektivitet, nøyaktighet og konsekvens i 
inspeksjonene.

2. Kommisjonen skal gi vedkommende myndighet navnene 
på de inspektører som har fått i oppdrag å foreta en inspeksjon, 
samt andre relevante opplysninger.

3. Vedkommende myndighet skal utpeke en koordinator for 
hver inspeksjon, som skal ordne praktiske forhold i forbindelse 
med den planlagte inspeksjonen.

Artikkel 9

Gjennomføring

1. Det skal benyttes en standardmetode til å overvåke opp-
fyllelsen av kravene til sikkerhet i sivil luftfart som fastlagt i 
forordning (EF) nr. 2320/2002.

2. Medlemsstatene skal sørge for at Kommisjonens inspek-
tører blir fulgt rundt under hele inspeksjonen.

3. Kommisjonens inspektører skal bære et identitetskort der 
det framgår at de har myndighet til å foreta inspeksjoner på 
vegne av Kommisjonen, og et identitetskort for lufthavnen som 
gir adgang til alle områder som skal inspiseres.

4. Tester skal foretas bare når dette på forhånd er meldt til, 
og avtalt med, vedkommende myndighet, og i nært samarbeid 
med den, for å sikre at de skjer på en sikker og effektiv måte.

5. Uten at artikkel 10 berøres, skal Kommisjonens inspektø-
rer, når det er hensiktsmessig og lar seg gjennomføre på stedet, 
gi et uformelt, muntlig sammendrag av de fastslåtte funn. 
Under alle omstendigheter skal vedkommende myndighet uten 
opphold underrettes om enhver alvorlig mangel som konstate-
res under Kommisjonens inspeksjon.

Artikkel 10

Inspeksjonsrapport

1. Innen seks uker etter at inspeksjonen er avsluttet, skal 
Kommisjonen oversende en inspeksjonsrapport til vedkom-
mende myndighet.

Vedkommende myndighet skal gjøre de inspiserte enhetene 
kjent med de konklusjoner som har betydning for dem.

2. Rapporten skal inneholde nøyaktige opplysninger om 
forhold som framkom under inspeksjonen, og om mangler.

Rapporten kan inneholde anbefalinger om korrigerende tiltak.

3. Når gjennomføringen av forordning (EF) nr. 2320/2002 
skal vurderes, skal følgende klassifisering gjelde:

a) fullstendig samsvar,

b) samsvar, men forbedring ønskelig,

c) manglende samsvar, kun mindre mangler,

d) manglende samsvar, alvorlige mangler,

e) ikke relevant,

f) ikke bekreftet.

Artikkel 11

Svar fra vedkommende myndighet

Innen tre måneder etter at en inspeksjonsrapport er avsendt, 
skal vedkommende myndighet gi Kommisjonen et skriftlig 
svar på rapporten, der den:

a) behandler konklusjonene og anbefalingene, og

b) framlegger en handlingsplan med nærmere angivelse av 
tiltak og frister, for å korrigere eventuelle mangler som er 
konstatert.

Når det ikke er påvist mangler i inspeksjonsrapporten, er det 
ikke nødvendig å svare.

Artikkel 12

Tiltak fra Kommisjonens side

Dersom det er påvist mangler, kan Kommisjonen treffe følgen-
de tiltak etter å ha mottatt svar fra vedkommende myndighet:

a) oversende kommentarer til vedkommende myndighet eller 
be om ytterligere forklaring for å klargjøre hele eller deler 
av svaret,

b) foreta en oppfølgingsinspeksjon for å etterprøve at korrige-
rende tiltak er gjennomført, en oppfølging som må varsles 
minst to uker på forhånd,

c) innlede traktatbruddsbehandling mot vedkommende med-
lemsstat.

KAPITTEL IV

GENERELLE BESTEMMELSER OG  
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 13

Følsomme opplysninger

Uten at artikkel 8 i forordning (EF) nr. 2320/2002 berøres, 
skal Kommisjonen behandle følsomme opplysninger knyttet 
til inspeksjoner som fortrolige opplysninger.



Nr. 31/172 28.6.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 14

Kommisjonens inspeksjonsprogram

1. Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen om hvilke 
prioriteringer som skal gjelde ved gjennomføringen av dens 
inspeksjonsprogram.

2. Kommisjonen skal jevnlig underrette komiteen om gjen-
nomføringen av sitt inspeksjonsprogram, og om utfallet av 
vurderingene.

Artikkel 15

Underretning til vedkommende myndighet om alvorlige 
mangler

Dersom en inspeksjon avdekker en alvorlig mangel som anses 
å ha betydelige følger for sikkerheten i sivil luftfart innenfor 
Fellesskapet generelt, skal Kommisjonen umiddelbart under-
rette vedkommende myndigheter om dette.

Artikkel 16

Samordning med mellomstatlige organisasjoner

Når Kommisjonen utarbeider sitt inspeksjonsprogram, skal den 
ta hensyn til de sikkerhetssystemrevisjoner som er planlagt 
eller nylig gjennomført av mellomstatlige organisasjoner, for å 
sikre at de forskjellige former for virksomhet innen sikkerhets-
inspeksjon og -revisjon samlet sett er effektive.

Artikkel 17

Revisjon

Kommisjonen skal, innen 31. juli 2005 og deretter jevnlig, 
revidere sitt inspeksjonssystem, særlig systemets effektivitet 
og i hvilken grad det er forenlig med mellomstatlige organisa-
sjoners aktiviteter på dette området.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den Europeiske Unions Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 22. august 2003.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 785/2004

av 21. april 2004

om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Innenfor rammen av den felles transportpolitikk, og for 
å fremme forbrukervern, er det viktig å sikre et passende 
minstenivå for forsikring til dekning av luftfartsselska-
pers erstatningsansvar med hensyn til passasjerer, baga-
sje, frakt og tredjemann.

2) På Fellesskapets luftfartsmarked skjelnes det ikke lenger 
mellom nasjonal og internasjonal lufttransport, og det vil 
derfor være hensiktsmessig å fastsette et minstekrav til 
forsikring for luftfartsselskaper i Fellesskapet.

3) Felles handling er nødvendig for å sikre at disse kravene 
også anvendes på luftfartsselskaper fra tredjestater for 
å sikre like konkurransevilkår med luftfartsselskaper i 
Fellesskapet.

4) I sin melding av 10. oktober 2001 om følgene for 
lufttransportsektoren av terroristangrepene i De forente  
 
 
 
 
 
 
 

stater, uttrykte Kommisjonen at den vil undersøke de 
forsikringsbeløp og -vilkår som kreves i forbindelse med 
medlemsstatenes tildeling av lisenser, med sikte på å sikre 
en harmonisert ordning. Videre fastslo Kommisjonen i 
sin melding av 2. juli 2002 om forsikring i lufttransport-
sektoren etter terroristangrepene 11. september 2001 i De 
forente stater, at den vil fortsette å overvåke utviklingen 
på luftfartsforsikringsmarkedet med sikte på revisjon av 
de forsikringsbeløp og -vilkår som kreves i forbindelse 
med medlemsstatenes tildeling av lisenser.

5) Ved rådsbeslutning 2001/539/EF(4) vedtok Fellesskapet 
overenskomsten om innføring av visse ensartede regler 
om internasjonal luftbefordring, undertegnet i Montreal 
28. mai 1999 (Montreal-konvensjonen), som fastsetter 
nye regler om erstatningsansvar med hensyn til interna-
sjonal lufttransport av passasjerer, bagasje og frakt. Disse 
reglene forventes å erstatte reglene i Warszawa-konven-
sjonen av 1929 og senere endringer av den.

6) I henhold til artikkel 50 i Montreal-konvensjonen skal 
alle parter sikre at luftfartsselskaper har en forsikring som 
er tilstrekkelig til å dekke erstatningsansvar i samsvar 
med konvensjonen. Warszawa-konvensjonen av 1929 og 
senere endringer av den vil fortsatt gjelde parallelt med 
Montreal-konvensjonen på ubestemt tid. Begge konven-
sjoner inneholder mulighet for ubegrenset erstatningsan-
svar.

7) I henhold til artikkel 7 i rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 
av 23. juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper(5), skal 
luftfartsselskaper ha tegnet forsikring som dekker deres 
erstatningsansvar ved ulykker, særlig med hensyn til pas-
sasjerer, bagasje, frakt, post og tredjemann, men det er 
ikke fastsatt minstebeløp og forsikringsvilkår.

2007/EØS/31/40

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 30.4.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 24.

(1) EFT C 20 E av 28.1.2003, s. 193. 
(2) EUT C 95 av 23.4.2003, s. 16. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13.5.2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT), 

Rådets felles holdning av 5.12.2003 (EUT C 54 E av 2.3.2004, s. 40) og 
europaparlamentets holdning av 11.3.2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 
og rådsbeslutning av 30.3.2004.

(4) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 38. 
(5) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 1. 
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8) Det bør tas hensyn til at Den europeiske konferanse 
for sivil luftfart 13. desember 2000 vedtok resolusjon 
ECAC/25-1 om minstenivåer for forsikring til dekning 
av erstatningsansvar med hensyn til passasjerer og tredje-
mann, som ble endret 27. november 2002.

9) Det bør fastsettes minstekrav til forsikring til dekning av 
passasjerer, bagasje, frakt og tredjemann for luftfartssel-
skaper og luftfartøyoperatører som flyr innenfor, inn på, 
ut fra eller over en medlemsstats territorium, herunder 
medlemsstatens sjøterritorium.

10) Forsikringsplikten bør påhvile luftfartsselskaper med 
gyldig lisens, og med hensyn til luftfartsselskaper i 
Fellesskapet skal den gyldige lisensen være tildelt i sam-
svar med forordning (EØF) nr. 2407/92. Selskapet er ikke 
fritatt fra denne plikten selv om lisensen er utløpt eller 
mangler.

11) Mens det i Montreal-konvensjonen særlig er fastsatt 
regler for erstatningsansvar med hensyn til passasjerer, 
bagasje og frakt, skal erstatningsansvaret for post, i sam-
svar med artikkel 2 i konvensjonen, omfattes av «reglene 
som får anvendelse på forholdet mellom luftfartsselska-
per og postvesen». I Fellesskapet er forsikring for slikt 
erstatningsansvar tilstrekkelig regulert ved artikkel 7 i 
forordning (EØF) nr. 2407/92.

12) Det bør ikke kreves obligatorisk forsikring av statlige 
luftfartøyer og visse andre typer luftfartøyer.

13) Det bør fastsettes en minste forsikringsdekning i tilfel-
ler der et luftfartsselskap eller en luftfartøyoperatør har 
erstatningsansvar med hensyn til passasjerer, bagasje, 
frakt og tredjemann i samsvar med bestemmelser i inter-
nasjonale konvensjoner, fellesskapsretten eller nasjonal 
lovgivning, uten å gripe inn i disse bestemmelsene.

14) Forsikringen bør dekke luftfartsspesifikt erstatningsan-
svar med hensyn til passasjerer, bagasje, frakt og tredje-
mann. Når det gjelder passasjerer, bagasje og frakt bør 
forsikringen omfatte dekning av dødsfall og personskade 
som følge av ulykker, og tap eller ødeleggelse av eller 
skader på bagasje og frakt. Når det gjelder tredjemann 
bør forsikringen omfatte dekning av dødsfall, person-
skade og tingsskade som følge av ulykker.

15) Denne forordning bør ikke tolkes som et krav om dobbel 
forsikring. Så lenge det kontraherende luftfartsselskap og 
det luftfartsselskap som utfører flygingen i henhold til 
artikkel 39 i Montreal-konvensjonen kan holdes erstat-
ningsansvarlig for den samme skaden, kan medlemsstate-
ne fastsette særskilte tiltak for å unngå dobbelforsikring.

16) Fastsettelsen av et samlet forsikringsbeløp utgjør en mar-
kedspraksis som kan bidra til å gjøre det mulig å tegne 
forsikring, særlig mot risikoer i forbindelse med krig og 
terrorisme, ved å gi forsikringsgivere bedre kontroll over 
sitt erstatningsansvar, men denne praksis fritar ikke et 
luftfartsselskap eller en luftfartøyoperatør fra plikten til 
å overholde minstekravene til forsikring når det totale 
beløp som er fastsatt i forsikringsavtalen, er nådd. 

17) Det er nødvendig å kreve at luftfartsselskaper framlegger 
bevis på at de til enhver tid overholder de minstekrav 
til forsikring til dekning av erstatningsansvar i samsvar 
med denne forordning. Når det gjelder luftfartsselskaper 
i Fellesskapet og luftfartøyoperatører som bruker luftfar-
tøyer som er registrert i Fellesskapet, bør framlegging 
av forsikringsbevis i én medlemsstat være tilstrekkelig 
for alle medlemsstatene dersom forsikringen er tegnet 
av et foretak som har myndighet til dette i henhold til 
gjeldende lovgivning.

18) Når det gjelder overflygninger av en medlemsstats terri-
torium av luftfartsselskaper som ikke er fra Fellesskapet 
eller luftfartøyer som er registrert utenfor Fellesskapet, 
som ikke innebærer landing i eller avgang fra en med-
lemsstat, kan enhver medlemsstat som overflyges, i 
samsvar med internasjonal lovgivning anmode om bevis 
på overholdelse av forsikringskravene fastsatt i denne 
forordning, f.eks ved å foreta stikkprøver.

19) Minstekravene til forsikring bør revideres etter en viss 
tid.

20) Framgangsmåtene for overvåking av om minstekravene 
til forsikring overholdes bør være åpne og ikke innebære 
forskjellsbehandling, og de bør ikke hindre fritt varebytte 
og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital.

21) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 
forordningen, 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).

22) Dersom det er behov for ytterligere bestemmelser for å 
innføre tilstrekkelig forsikring til dekning av luftfartsspe-
sifikt erstatningsansvar på områder som ikke er omfattet 
av denne forordning, bør medlemsstatene ha mulighet til 
å innføre slike bestemmelser.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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23) En ordning for utvidet samarbeid om anvendelsen av 
lufthavnen i Gibraltar ble vedtatt i London 2. desember 
1987 av Kongeriket Spania og Det forente kongerike ved 
en felles erklæring fra de to statenes utenriksministere. 
Denne ordningen er ikke iverksatt ennå.

24) Ettersom målet med denne forordning, nemlig innføring 
av minstekrav til forsikring som kan bidra til å fremme 
det indre luftfartsmarkedets mål ved å minske konkur-
ransevridningen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av med-
lemsstatene og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, 
kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprin-
sippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå dette mål —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

1. Formålet med denne forordning er å innføre minstekrav 
til forsikring for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører med 
hensyn til passasjerer, bagasje, frakt og tredjemann.

2. Med hensyn til post gjelder de forsikringskrav som er 
fastsatt i forordning (EØF) nr. 2407/92 og i medlemsstatenes 
nasjonale lovgivning.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på alle luftfartsselska-
per og alle luftfartøyoperatører som flyr innenfor, inn til, ut 
av eller over territoriet til en medlemsstat som traktaten får 
anvendelse på.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på:

a) statlige luftfartøyer som nevnt i artikkel 3 bokstav b) i 
konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, undertegnet i 
Chicago 7. desember 1944,

b) modellfly med en MTOM på under 20 kg,

c) luftfartøyer med fotstart (herunder paraglidere med motor 
og hengeglidere),

d) bundne luftballonger,

e) drager,

f) fallskjermer (herunder fallskjermer til fallskjermtrekking),

g) luftfartøyer, herunder glidefly, med en MTOM på under 
500 kg og ultralette fly, som

— brukes til ikke-kommersielle formål eller

— brukes til lokal flyundervisning uten passering av inter-
nasjonale grenser

 med hensyn til forsikringskravene i henhold til denne for-
ordning som får anvendelse på risikoer i forbindelse med 
krig og terrorisme.

3. Anvendelsen av denne forordning på lufthavnen i 
Gibraltar berører ikke Spanias og Det forente kongerikes retts-
lige stilling med hensyn til tvisten om suverenitet over territo-
riet der lufthavnen ligger.

4. Anvendelsen av denne forordning på lufthavnen i Gibral-
tar utsettes inntil ordningene i den felles erklæringen av 
2. desember 1987 avgitt av Kongeriket Spanias og Det for-
ente kongerikes utenriksministere, er iverksatt. Myndighetene 
i Kongeriket Spania og Det forente kongerike vil underrette 
Rådet om datoen for denne iverksettelsen.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne forordning menes med

a) «luftfartsselskap»: et lufttransportforetak som har gyldig 
lisens,

b) «luftfartsselskap i Fellesskapet»: et luftfartsselskap som 
har gyldig lisens utstedt av en medlemsstat i samsvar med 
forordning (EØF) nr. 2407/92,

c) «luftfartøyoperatør»: den person eller enhet, som ikke er et 
luftfartsselskap, som står for den løpende og effektive for-
valtning av luftfartøyets anvendelse eller drift; den fysiske 
eller juridiske person som luftfartøyet er registrert i navnet 
til skal anses for å være operatøren, med mindre han/hun 
kan bevise at operatøren er en annen person,

d) «flyging»: 

— med hensyn til passasjerer og bagasje som ikke er inn-
sjekket, varigheten av transporten av passasjerer med 
fly, medregnet ombordstigning og utstigning,
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— med hensyn til frakt og innsjekket bagasje, varigheten 
av transporten av bagasje og frakt fra det tidspunkt 
bagasjen eller frakten overleveres til luftfartsselskapet 
og fram til overlevering til berettiget mottaker,

— med hensyn til tredjemann, bruk av et luftfartøy fra det 
tidspunkt motorene settes i gang med sikte på at luft-
fartøyet skal forflyttes på bakken eller faktisk ta av, og 
fram til luftfartøyet har landet og motorene er slått helt 
av; i tillegg menes forflytting av et luftfartøy ved hjelp 
av slepe- eller bukseringskjøretøyer eller ved drivkraft 
som typisk anvendes til å kjøre eller løfte luftfartøyer, 
særlig luftstrømmer,

e) «SDR»: spesiell trekkrettighet som fastsatt av Det interna-
sjonale valutafond,

f) «MTOM»: (maximum take-off mass) største tillatte start-
masse, som tilsvarer en sertifisert masse som er spesifikk 
for alle luftfartøytyper, som fastsatt i luftfartøyets luftdyk-
tighetsbevis,

g) «passasjer»: enhver person som gjør en flyging med 
luftfartsselskapets eller luftfartøyoperatørens samtykke, 
unntatt tjenestegjørende medlemmer av flybesetningen og 
kabinbesetningen,

h) «tredjemann»: enhver juridisk eller fysisk person, unntatt 
passasjerer og tjenestegjørende medlemmer av flybesetnin-
gen og kabinbesetningen,

i) «kommersiell drift»: drift mot betaling og/eller leie.

 Artikkel 4

Forsikringsprinsipper

1. De luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører som er 
nevnt i nr. 2, skal forsikres i samsvar med denne forordning 
for deres luftfartsspesifikke erstatningsansvar med hensyn til 
passasjerer, bagasje, frakt og tredjemann. Deres forsikring 
skal omfatte krigshandlinger, terrorisme, flykapring, sabotasje, 
ulovlig beslaglegging av luftfartøy og sivile uroligheter.

2. Luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører skal sikre at 
hver flyging er dekket av en forsikring, uansett om de dispo-
nerer over luftfartøyet i egenskap av eiere eller gjennom en 
avtale om leasing, felles virksomhet, franchise, felles rute-
numre eller andre avtaler av samme art.

3. Denne forordning berører ikke reglene om erstatningsan-
svar i: 

— internasjonale konvensjoner som medlemsstatene og/eller 
Fellesskapet er part i,

— fellesskapsretten og

— medlemsstatenes nasjonale lovgivning.

Artikkel 5

Overholdelse

1. Luftfartsselskapene og, når det kreves, luftfartøyoperatø-
rene nevnt i artikkel 2, skal bevise at de oppfyller forsikrings-
kravene som er fastsatt i denne forordning, ved å legge fram 
for den berørte medlemsstatens vedkommende myndighet et 
forsikringsbevis eller et annet bevis på gyldig forsikring. 

2. I denne artikkel menes med «berørt medlemsstat» den 
medlemsstat som har utstedt lisensen til EF-luftfartsselskapet 
eller den medlemsstat der luftfartøyoperatørens luftfartøyer er 
registrert. Med hensyn til luftfartsselskaper og luftfartøyope-
ratører utenfor Fellesskapet som anvender luftfartøyer som er 
registrert utenfor Fellesskapet, menes med «berørt medlems-
stat» den medlemsstat som det flys til eller fra.

3. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstater som overflyges, 
kreve at luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører nevnt i nr. 2 
framlegger bevis på gyldig forsikring i samsvar med denne 
forordning.

4. Med hensyn til EF-luftfartsselskaper og luftfartøyopera-
tører som anvender luftfartøyer som er registrert i Fellesskapet, 
er framlegging av forsikringsbevis i den medlemsstat som er 
nevnt i nr. 2, tilstrekkelig for alle medlemsstater, uten at anven-
delsen av artikkel 8 nr. 6 berøres.

5. I unntakstilfeller ved svikt i forsikringsmarkedet kan 
Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i artikkel 9 nr. 2, 
fastsette passende tiltak for anvendelse av nr. 1. 
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Artikkel 6

Forsikring for erstatningsansvar med hensyn til passasje-
rer, bagasje og frakt

1. Minstenivået for forsikring til dekning av erstatningsan-
svar med hensyn til passasjerer skal være 250 000 SDR per 
passasjer. Ved ikke-kommersiell drift med luftfartøyer med en 
MTOM på høyst 2 700 kg, kan medlemsstatene imidlertid fast-
sette et lavere minstenivå for forsikring, forutsatt at dekningen 
er på minst 100 000 SDR per passasjer. 

2. Minstenivået for forsikring til dekning av erstatningsan-
svar med hensyn til bagasje skal være 1 000 SDR per passasjer 
ved kommersiell drift. 

3. Minstenivået for forsikring til dekning av erstatningsan-
svar med hensyn til frakt skal være 17 SDR per kg ved kom-
mersiell drift. 

4. Nr. 1, 2 og 3 får ikke anvendelse på flyginger over med-
lemsstatenes territorium som ikke innebærer landing på eller 
avgang fra dette territoriet, av luftfartsselskaper som ikke er 
EF-luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører som anvender 
luftfartøyer registrert utenfor Fellesskapet.

5. Beløpene nevnt i denne artikkel kan eventuelt endres etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 9 nr. 2, dersom endringer 
i relevante internasjonale traktater gjør det nødvendig.

Artikkel 7

Forsikring for erstatningsansvar med hensyn til  
tredjemann

1. Minstenivået for forsikring til dekning av erstatnings-
ansvar med hensyn til tredjemann skal per ulykke for hvert 
enkelt luftfartøy være minst: 

Kategori
MTOM 

(kg)
Minste forsikring  
(millioner SDR)

1 < 500 0,75

2 < 1 000 1,5

3 < 2 700 3

4 < 6 000 7

5 < 12 000 18

6 < 25 000 80

7 < 50 000 150

8 < 200 000 300

9 < 500 000 500

10 ≥ 500 000 700

Dersom et luftfartsselskap eller en luftfartøyoperatør på et gitt 
tidspunkt ikke kan oppnå forsikringsdekning per ulykke for 
skade på tredjemann som følge av risiko for krig eller terro-
risme, kan luftfartsselskapet eller luftfartøyoperatøren oppfylle 
sin plikt til å forsikre seg mot slike risikoer ved å forsikre 
seg på grunnlag av et totalt forsikringsbeløp. Kommisjonen 
skal overvåke anvendelsen av denne bestemmelsen nøye for 
å sikre at det totale beløp minst tilsvarer det relevante beløp 
i tabellen.

2. Beløpene nevnt i denne artikkel kan eventuelt endres 
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 9 nr. 2, dersom endringer 
i relevante internasjonale traktater gjør det nødvendig.

Artikkel 8

Gjennomføring og sanksjoner

1. Medlemsstatene skal sikre at luftfartsselskaper og luft-
fartøyoperatører nevnt i artikkel 2, overholder denne forord-
ning. 

2. Med hensyn til overflyging av en medlemsstats ter-
ritorium av luftfartsselskaper som ikke er fra Fellesskapet eller 
luftfartøyer som er registrert utenfor Fellesskapet, som ikke 
innebærer landing i eller avgang fra en medlemsstat, samt når 
det gjelder mellomlanding i medlemsstatene av slike luftfar-
tøyer som ikke er av trafikkmessige grunner, kan den berørte 
medlemsstat, med hensyn til nr. 1 og uten at nr. 7 berøres, 
kreve bevis på at forsikringskravene fastsatt i denne forordning 
overholdes.

3. Medlemsstatene kan om nødvendig kreve ytterli-
gere bevis fra luftfartsselskapet, luftfartøyoperatøren eller den 
berørte forsikringsgiver. 

4. Sanksjonene for overtredelse av denne forordning skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende. 

5. Med hensyn til EF-luftfartsselskaper kan disse sank-
sjonene omfatte inndragning av lisensen, med forbehold for og 
i samsvar med de relevante bestemmelser i fellesskapsretten. 

6. Med hensyn til luftfartsselskaper som ikke er EF-luft-
fartsselskaper og luftfartøyoperatører som anvender luftfar-
tøyer som er registrert utenfor Fellesskapet, kan sanksjonene 
omfatte forbud mot landing på en medlemsstats territorium.
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7. Dersom medlemsstatene ikke er overbevist om at vilkå-
rene i denne forordning er oppfylt, skal de ikke tillate et luft-
fartøy å ta av før det berørte luftfartsselskap eller den berørte 
luftfartøyoperatør har framlagt bevis på tilstrekkelig forsikring 
i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 9

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor 
Fellesskapet(1).

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

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

4. Kommisjonen kan rådspørre komiteen om ethvert spørs-

mål som gjelder anvendelsen av denne forordning.

Artikkel 10

Rapport og samarbeid

1. Kommisjonen skal senest 30. april 2008 framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om hvordan denne 

forordning virker. 

2. Medlemsstatene skal på anmodning framlegge for 

Kommisjonen opplysninger om anvendelsen av denne forord-

ning.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft tolv måneder etter at den er kunn-

gjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE.

 President Formann

______________

(1) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 8. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).



28.6.2007 Nr. 31/179EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1138/2004

av 21. juni 2004

om fastsettelse av en felles definisjon av kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder i lufthavner(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4 
nr. 2 og punkt 2.3 bokstav a) i vedlegget, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal 
Kommisjonen fastsette en felles definisjon av kritiske 
deler av sikkerhetsbegrensede områder. En slik definisjon 
bør omfatte minst de deler av en lufthavn som avreisende 
passasjerer har adgang til etter gjennomsøking, og de 
deler der innsjekket avreisebagasje kan passere etter 
gjennomsøking eller der den kan bli oppbevart.

2) Alt personale, herunder flybesetninger, med medbrakte 
gjenstander, bør gjennomsøkes før de får innpassere til 
de kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder.

3) Det bør gis unntak for de deler av en lufthavn der innsjek-
ket avreisebagasje kan passere etter gjennomsøking eller 
der den kan bli oppbevart, dersom bagasjen er blitt sikret 
og dermed kan håndteres av ikke-kontrollert personale 
uten at sikkerhetsnivået svekkes. Det bør treffes tiltak for 
å påse at slik sikret bagasje er intakt før den lastes om 
bord i et luftfartøy.

4) I lufthavner der svært få medlemmer av personalet har 
adgang til sikkerhetsbegrensede områder, bør det finnes 
en middelvei mellom behovet for å garantere sikkerheten 
og behovet for å sikre driftseffektivitet.

5) Ikke-gjennomsøkt personale bør tillates å innpassere til 
kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder i en luft-
havn bare dersom de til enhver tid følges av gjennomsøkt 
og autorisert personale.

6) Dersom andre ikke-gjennomsøkte personer kan ha fått 
innpassere til kritiske deler av sikkerhetsbegrensede 
områder, bør det foretas en full sikkerhetsgjennomsø-
king for å påse at kritiske deler av sikkerhetsbegrensede 
områder ikke inneholder forbudte gjenstander. Når slike 
kritiske deler ikke permanent er i bruk som sådanne, bør 
de underkastes en full sikkerhetsgjennomsøking umid-
delbart før de igjen tas i slik bruk.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 2320/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. I lufthavner der mer enn 40 medlemmer av personalet 
er utstyrt med identitetskort for lufthavnen som gir adgang til 
sikkerhetsbegrensede områder, skal de kritiske delene av sik-
kerhetsbegrensede områder minst være følgende:

a) enhver del av en lufthavn som avreisende passasjerer, 
herunder deres håndbagasje, har adgang til etter gjennom-
søking,

b) enhver del av en lufthavn som innsjekket avreisebagasje 
kan passere gjennom etter gjennomsøking eller der den kan 
oppbevares, dersom bagasjen ikke er sikret.

2. Med hensyn til nr. 1 skal enhver del av en lufthavn 
betraktes som en kritisk del av sikkerhetsbegrensede områder 
så lenge:

a) avreisende passasjerer, herunder deres håndbagasje, etter 
gjennomsøking har adgang dit,

b) innsjekket avreisebagasje etter gjennomsøking passerer 
gjennom eller oppbevares i denne delen, dersom bagasjen 
ikke er blitt sikret.

2007/EØS/31/41

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 22.6.2004, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 25.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1.
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3. Med hensyn til nr. 1 og 2 skal et luftfartøy, en buss, baga-
sjevogn eller ethvert annet transportmiddel samt en korridor 
eller passasjerbro også betraktes som en del av en lufthavn.

Artikkel 2

I denne forordning menes med «sikret bagasje», gjennomsøkt 
innsjekket avreisebagasje som er slik fysisk beskyttet at det 
ikke kan plasseres noen gjenstander i den.

Artikkel 3

I lufthavner der færre enn 40 medlemmer av personalet er 
utstyrt med identitetskort for lufthavnen som gir adgang til 
sikkerhetsbegrensede områder, kan medlemsstatene fortsatt 
definere de kritiske delene av sikkerhetsbegrensede områder 
i samsvar med punkt 2.3 bokstav a) annet ledd i vedlegget til 
forordning (EF) nr. 2320/2002.

Artikkel 4

1. Alle medlemmer av personalet, herunder flybesetninger, 
og medbrakte gjenstander skal gjennomsøkes før de får innpas-
sere til de deler som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) når 
disse delene utgjør en del av terminalen.

2. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2006 ha truffet til-
tak som medfører at alle medlemmer av personalet, herunder  
flybesetninger, og medbrakte gjenstander blir gjennomsøkt 
før de får innpassere til de deler som er nevnt i artikkel 1 nr. 
1 bokstav a).

3. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2009 ha truffet tiltak 
som medfører at alle medlemmer av personalet, herunder  
flybesetninger, og medbrakte gjenstander blir gjennomsøkt 
før de får innpassere til de deler som er nevnt i artikkel 1 nr. 
1 bokstav b).

Artikkel 5

Dersom sikret bagasje håndteres av ikke-gjennomsøkt perso-

nale, skal det innen 1. juli 2009 treffes tiltak for å sikre at baga-

sjen fortsatt er intakt før den lastes om bord i et luftfartøy.

Artikkel 6

1. Som unntak fra artikkel 4 behøver personale ikke gjen-

nomsøkes før de får innpassere til kritiske deler av sikkerhets-

begrensede områder dersom de ledsages av et gjennomsøkt og 

autorisert medlem av personalet.

Ledsageren er ansvarlig for eventuelle brudd på sikkerheten 

som begås av medlemmet av personalet som ledsages.

2. Som unntak fra artikkel 4 behøver gjennomsøkt personale 

som midlertidig forlater kritiske deler av sikkerhetsbegrensede 

områder, ikke gjennomsøkes når de kommer tilbake, forutsatt 

at de har vært under konstant observasjon som er tilstrekkelig 

til å garantere at de ikke bringer med seg forbudte gjenstander 

inn i de kritiske delene av sikkerhetsbegrensede områder.

Artikkel 7

Uten at artikkel 6 berøres skal det foretas en full sikker-

hetsgjennomsøking av kritiske deler av sikkerhetsbegren-

sede områder dersom ikke-gjennomsøkte personer kan ha hatt 

adgang til disse delene.

Artikkel 8

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2004.

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

Utferdiget i Brussel, 21. juni 2004.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 574/2004

av 23. februar 2004

om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 om  
avfallsstatistikk(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk(1), 

særlig artikkel 1 nr. 5 og artikkel 6 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2150/2002 

skal Kommisjonen fastsette de tiltakene som er nød- 

vendige for å gjennomføre forordningen.

2) I samsvar med artikkel 6 bokstav b) i forordning (EF)  

nr. 2150/2002 kan Kommisjonen tilpasse spesifikasjo-

nene oppført i vedleggene.

3) I samsvar med artikkel 1 nr. 5 i forordning (EF)  

nr. 2150/2002 skal Kommisjonen utarbeide en sammen-

ligningstabell mellom statistikknomenklaturen i vedlegg 

III til forordningen og listen over avfall innført ved  

kommisjonsvedtak 2000/532/EF(2).

4) Forordning (EF) nr. 2150/2002 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(3) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedleggene til forordning (EF) nr. 2150/2002 gjøres følgende 
endringer:

1. I vedlegg I erstattes avsnitt 2 nr. 1 med vedlegg I til denne 
forordning.

2. Vedlegg III erstattes med vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 2

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

2007/EØS/31/42

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

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2004.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 27.3.2004, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 26.

(1) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1.
(2) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. Vedtaket sist endret ved vedtak 2001/573/EF 

(EFT L 203 av 28.7.2001, s. 18). (3) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

AVSNITT 2

Avfallskategorier

1. Det skal utarbeides statistikker for følgende avfallskategorier:

Liste over avfallskategorier

EAK-statistikk/versjon 3

Rubrikk Kode Beskrivelse
Farlig/ikke-farlig 

avfall

1 01.1 Brukte løsemidler Farlig

2 01.2 Surt, alkalisk eller saltholdig avfall Ikke-farlig

3 01.2 Surt, alkalisk eller saltholdig avfall Farlig

4 01.3 Spillolje Farlig

5 01.4 Brukte kjemiske katalysatorer Ikke-farlig

6 01.4 Brukte kjemiske katalysatorer Farlig

7 02 Avfall av kjemiske preparater Ikke-farlig

8 02 Avfall av kjemiske preparater Farlig

9 03.1 Kjemiske avleiringer og rester Ikke-farlig

10 03.1 Kjemiske avleiringer og rester Farlig

11 03.2 Spillvannslam fra industri Ikke-farlig

12 03.2 Spillvannslam fra industri Farlig

13 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehand-
ling og biologisk avfall

Ikke-farlig

14 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehand-
ling og biologisk avfall

Farlig

15 06 Metallavfall Ikke-farlig

16 06 Metallavfall Farlig

17 07.1 Glassavfall Ikke-farlig

18 07.1 Glassavfall Farlig

19 07.2 Papir- og pappavfall Ikke-farlig

20 07.3 Gummiavfall Ikke-farlig

21 07.4 Plastavfall Ikke-farlig

22 07.5 Treavfall Ikke-farlig

23 07.5 Treavfall Farlig

24 07.6 Tekstilavfall Ikke-farlig

25 07.7 Avfall som inneholder PCB Farlig

26 08 Kassert utstyr Ikke-farlig
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Liste over avfallskategorier

EAK-statistikk/versjon 3

Rubrikk Kode Beskrivelse
Farlig/ikke-farlig 

avfall

27 08 Kassert utstyr Farlig

28 08.1 Kasserte kjøretøyer Ikke-farlig

29 08.1 Kasserte kjøretøyer Farlig

30 08.41 Batterier og akkumulatorer Ikke-farlig

31 08.41 Batterier og akkumulatorer Farlig

32 09 Animalsk og vegetabilsk avfall (unntatt animalsk avfall 
fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler, og 
unntatt dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

33 09.11 Animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og av 
næringsmidler

Ikke-farlig

34 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

35 10.1 Husholdningsavfall og lignende avfall Ikke-farlig

36 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

37 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Farlig

38 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

39 10.3 Sorteringsrester Farlig

40 11 Alminnelig slam (unntatt oppmudringsmasse) Ikke-farlig

41 11.3 Oppmudringsmasse Ikke-farlig

42 12.1 + 12.2 + 12.3 
+ 12.5

Mineralsk avfall (unntatt forbrenningsavfall, forurenset 
jord og forurenset oppmudringsmasse)

Ikke-farlig

43 12.1 + 12.2 + 12.3 
+ 12.5

Mineralsk avfall (unntatt forbrenningsavfall, forurenset 
jord og forurenset oppmudringsmasse)

Farlig

44 12.4 Forbrenningsavfall Ikke-farlig

45 12.4 Forbrenningsavfall Farlig

46 12.6 Forurenset jord og forurenset oppmudringsmasse Farlig

47 13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall Ikke-farlig

48 13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall Farlig»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL

som nevnt i artikkel 1 nr. 5 i forordning (EF) nr. 2150/2002, mellom EAK-statistikk Rev. 3 (materialbasert 
nomenklatur for avfallsstatistikk) og den europeiske listen over avfall innført ved kommisjonsvedtak 

2000/532/EF

01  Avfall av kjemiske forbindelser

01.1  Brukte løsemidler

01.11 Halogenerte brukte løsemidler

1 Farlig

07 01 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 02 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 03 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 04 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 05 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 06 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 07 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

14 06 01* klorfluorkarboner, HKFK, HFK

14 06 02* andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

14 06 04* slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

01.12 Ikke-halogenerte brukte løsemidler

1 Farlig

07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 02 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 03 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 04 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 05 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 06 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 07 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

14 06 03* andre løsemidler og løsemiddelblandinger

14 06 05* slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler

20 01 13* løsemidler

01.2 Surt, alkalisk eller saltholdig avfall

01.21 Surt avfall

0 Ikke-farlig

06 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

1 Farlig

06 01 01* svovelsyre og svovelsyrling

06 01 02* saltsyre

06 01 03* hydrogenfluorid

06 01 04* fosforsyre og fosforsyrling

06 01 05* salpetersyre og salpetersyrling
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06 01 06* andre syrer

06 07 04* løsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre

08 03 16* avfall av etsende væske

09 01 04* fikserbad

09 01 05* blekebad og bleke-/fikserbad

10 01 09* svovelsyre

11 01 05* sure beisløsninger

11 01 06* syrer som ikke er spesifisert andre steder

16 06 06* separat innsamlet elektrolytt fra batterier og akkumulatorer

20 01 14* syrer

01.22 Alkalisk avfall

0 Ikke-farlig

03 03 09 avfall av kalkslam

06 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 01 14 annet avfettingsavfall enn det nevnt i 11 01 13

1 Farlig

05 01 11* avfall fra behandling av brennstoff med baser

06 02 01* kalsiumhydroksid

06 02 03* ammoniumhydroksid

06 02 04* natrium- og kaliumhydroksid

06 02 05* andre baser

09 01 01* vannbaserte framkallingsvæsker med aktivator

09 01 02* vannbaserte framkallingsvæsker for offsetplater

09 01 03* løsemiddelbaserte framkallingsvæsker

11 01 07* basiske beisløsninger

11 01 13* avfettingsavfall som inneholder farlige stoffer

11 03 01* cyanidholdig avfall

19 11 04* avfall fra behandling av brennstoff med baser

20 01 15* baser

01.24 Annet saltholdig avfall

0 Ikke-farlig

05 01 16 svovelholdig avfall fra avsvovling av olje

05 07 02 svovelholdig avfall

06 03 14 andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i 06 03 11 og 06 03 13

06 03 16 andre metalloksider enn dem nevnt i 06 03 15

06 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 06 03 avfall som inneholder andre sulfider enn dem nevnt i 06 06 02

06 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 02 06 annet avfall fra kobberbaserte hydrometallurgiske prosesser enn det nevnt i  
11 02 05
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1 Farlig

06 03 11* faste salter og saltløsninger som inneholder cyanider

06 03 13* faste salter og saltløsninger som inneholder tungmetaller

06 03 15* metalloksider som inneholder tungmetaller

06 04 03* arsenholdig avfall

06 04 04* kvikksølvholdig avfall

06 04 05* avfall som inneholder andre tungmetaller

06 06 02* avfall som inneholder farlige sulfider

10 03 08* saltslagg fra sekundærproduksjon

10 04 03* kalsiumarsenat

11 01 08* fosfateringsslam

11 02 05* avfall fra kobberbaserte hydrometallurgiske prosesser som inneholder farlige 
stoffer

11 03 02* annet avfall

11 05 04* brukt flussmiddel

16 09 01* permanganater, f.eks. kaliumpermanganat

16 09 02* kromater, f.eks. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

01.3 Spillolje

01.31 Avfall av motoroljer

1 Farlig

13 02 04* mineralbaserte klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 05* mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 06* syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 07* biologisk lett nedbrytbare motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 08* andre motoroljer, giroljer og smøreoljer

01.32 Annen spillolje

1 Farlig

05 01 02* avsaltingsslam

05 01 03* bunnslam fra tanker

05 01 04* alkylsyreslam

05 01 12* syreholdig olje

08 03 19* dispergert olje

08 04 17* harpiksolje

12 01 06* mineralbaserte bearbeidingsoljer som inneholder halogener (unntatt emulsjoner 
og løsninger)

12 01 07* mineralbaserte bearbeidingsoljer uten halogener (unntatt emulsjoner og 
løsninger)

12 01 08* bearbeidingsemulsjoner og -løsninger som inneholder halogener

12 01 09* bearbeidingsemulsjoner og -løsninger uten halogener

12 01 10* syntetiske bearbeidingsoljer

12 01 12* voks- og fettavfall

12 01 18* oljeholdig metallslam (fra sliping og finsliping)

12 01 19* biologisk lett nedbrytbar bearbeidingsolje
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13 01 04* klorerte emulsjoner

13 01 05* ikke-klorerte emulsjoner

13 01 09* mineralbaserte klorerte hydrauliske oljer

13 01 10* mineralbaserte ikke-klorerte hydrauliske oljer

13 01 11* syntetiske hydrauliske oljer

13 01 12* biologisk lett nedbrytbare hydrauliske oljer

13 01 13* andre hydrauliske oljer

13 03 06* andre mineralbaserte klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer enn 
dem nevnt i 13 03 01

13 03 07* mineralbaserte ikke-klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 08* syntetiske isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 09* biologisk lett nedbrytbare isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 10* andre isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 05 06* olje fra olje/vann-separatorer

20 01 26* annen olje og annet fett enn det nevnt i 20 01 25

01.4 Brukte kjemiske katalysatorer

01.41 Brukte kjemiske katalysatorer

0 Ikke-farlig

16 08 01 brukte katalysatorer som inneholder gull, sølv, rhenium, rodium, palladium, 
iridium eller platina (unntatt 16 08 07)

16 08 03 brukte katalysatorer som inneholder overgangsmetaller eller overgangsmetall-
forbindelser som ikke er spesifisert andre steder

16 08 04 brukte katalysatorer for pulverkatalytisk krakking (unntatt 16 08 07)

1 Farlig

16 08 02* brukte katalysatorer som inneholder farlige overgangsmetaller eller overgangs-
metallforbindelser

16 08 05* brukte katalysatorer som inneholder fosforsyre

16 08 06* væsker som har vært brukt som katalysator

16 08 07* brukte katalysatorer som er forurenset av farlige stoffer

02 Avfall av kjemiske preparater

02.1 Kjemisk avfall som ikke oppfyller spesifikasjonene

02.11 Avfall av landbrukskjemikalier

0 Ikke-farlig

02 01 09 annet landbrukskjemisk avfall enn det nevnt i 02 01 08

1 Farlig

02 01 08* landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer

06 13 01* uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider

20 01 19* plantevernmidler
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02.12 Ubrukte legemidler

0 Ikke-farlig

07 05 14 annet fast avfall enn det nevnt i 07 05 13

18 01 09 andre legemidler enn dem nevnt i 18 01 08

18 02 08 andre legemidler enn dem nevnt i 18 02 07

20 01 32 andre legemidler enn dem nevnt i 20 01 31

1 Farlig

07 05 13* fast avfall som inneholder farlige stoffer

18 01 08* cytotoksiske og cytostatiske legemidler

18 02 07* cytotoksiske og cytostatiske legemidler

20 01 31* cytotoksiske og cytostatiske legemidler

02.13 Avfall av maling, lakk, trykkfarger og klebemider

0 Ikke-farlig

03 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

04 02 17 andre fargestoffer og pigmenter enn dem nevnt i 04 02 16

08 01 12 annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

08 01 14 annet slam av maling og lakk enn det nevnt i 08 01 13

08 01 16 annet vandig slam som inneholder maling og lakk enn det nevnt i 08 01 15

08 01 18 annet avfall fra fjerning av maling og lakk enn det nevnt i 08 01 17

08 01 20 andre vandige suspensjoner som inneholder maling eller lakk enn dem nevnt i 
08 01 19

08 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

08 02 01 avfall av pulverbaserte beleggingsprodukter

08 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

08 03 07 vandig slam som inneholder trykkfarger

08 03 08 vandig flytende avfall som inneholder trykkfarger

08 03 13 annet trykkfargeavfall enn det nevnt i 08 03 12

08 03 15 annet trykkfargeslam enn det nevnt i 08 03 14

08 03 18 annet toneravfall enn det nevnt i 08 03 17

08 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

08 04 12 annet slam av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 11

08 04 14 annet vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det 
nevnt i 08 04 13

08 04 16 annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse 
enn det nevnt i 08 04 15

08 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

20 01 28 annen maling og andre trykkfarger, klebemidler og harpikser enn dem nevnt i 
20 01 27



28.6.2007 Nr. 31/189EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1 Farlig

04 02 16* fargestoffer og pigmenter som inneholder farlige stoffer

08 01 11* maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 
stoffer

08 01 13* slam av maling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 
stoffer

08 01 15* vandig slam som inneholder maling eller lakk som inneholder organiske 
løsemidler eller andre farlige stoffer

08 01 17* avfall fra fjerning av maling eller lakk som inneholder organiske løsemidler 
eller andre farlige stoffer

08 01 19* vandige suspensjoner som inneholder maling eller lakk som inneholder 
organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

08 03 12* trykkfargeavfall som inneholder farlige stoffer

08 03 14* trykkfargeslam som inneholder farlige stoffer

08 03 17* toneravfall som inneholder farlige stoffer

08 04 09* avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler 
eller andre farlige stoffer

08 04 11* slam av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler 
eller andre farlige stoffer

08 04 13* vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som inneholder 
organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

08 04 15* vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som 
inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

20 01 27* maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer

02.14 Annet avfall av kjemiske preparater

0 Ikke-farlig

02 07 03 avfall fra kjemisk behandling

03 02 99 treimpregneringsmidler som ikke er spesifisert andre steder

04 01 09 avfall fra beredning og ferdigbehandling

04 02 15 annet avfall fra etterbehandling enn det nevnt i 04 02 14

06 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 10 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 02 15 annet avfall av tilsetningsstoffer enn det nevnt i 07 02 14

07 02 17 annet silikonholdig avfall enn det nevnt i 07 02 16

10 09 16 annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 09 15

10 10 14 annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 10 13

10 10 16 annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 10 15

11 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 01 15 annen frostvæske enn den nevnt i 16 01 14

16 05 05 annen gass i trykkbeholdere enn den nevnt i 16 05 04

18 01 07 andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 01 06

18 02 06 andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 02 05

20 01 30 andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29
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1 Farlig

03 02 01* ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler

03 02 02* klororganiske treimpregneringsmidler

03 02 03* metallorganiske treimpregneringsmidler

03 02 04* uorganiske treimpregneringsmidler

03 02 05* andre treimpregneringsmidler som inneholder farlige stoffer

04 02 14* avfall fra etterbehandling som inneholder organiske løsemidler

05 07 01* kvikksølvholdig avfall

06 08 02* avfall som inneholder farlig klorsilan

06 10 02* avfall som inneholder farlige stoffer

07 02 14* avfall av tilsetningsstoffer som inneholder farlige stoffer

07 02 16* avfall som inneholder farlige silikoner

07 04 13* fast avfall som inneholder farlige stoffer

08 01 21* maling- eller lakkfjerneravfall

08 05 01* avfall av isocyanater

10 09 13* bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer

10 09 15* avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer

10 10 13* bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer

10 10 15* avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer

11 01 16* mettede eller brukte ionebytterharpikser

11 01 98* annet avfall som inneholder farlige stoffer

16 01 13* bremsevæske

16 01 14* frostvæske som inneholder farlige stoffer

16 05 04* gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

16 09 03* peroksider, f.eks. hydrogenperoksid

16 09 04* oksiderende stoffer som ikke er spesifisert andre steder

18 01 06* kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

18 02 05* kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

20 01 17* fotografiske kjemikalier

20 01 29* rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

02.2 Ubrukte eksplosive varer

02.21 Avfall av eksplosive varer og fyrverkeriprodukter

1 Farlig

16 04 02* fyrverkeriavfall

16 04 03* annet avfall av eksplosive varer

02.22 Ammunisjonsavfall

1 Farlig

16 04 01* ammunisjonsavfall

02.3 Blandet kjemisk avfall

02.31 Små mengder blandet kjemisk avfall

0 Ikke-farlig

16 05 09 andre kasserte kjemikalier enn dem nevnt i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08
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1 Farlig

16 05 06* laboratoriekjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, herunder 
blandinger av laboratoriekjemikalier

16 05 07* kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

16 05 08* kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

02.32 Kjemisk avfall blandet for behandling

1 Farlig

19 02 04* ferdigblandet avfall der minst én type avfall er farlig

19 02 08* brennbart flytende avfall som inneholder farlige stoffer

19 02 09* fast brennbart avfall som inneholder farlige stoffer

19 02 11* annet avfall som inneholder farlige stoffer

02.33 Emballasje forurenset av farlige stoffer

1 Farlig

15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

03 Annet kjemisk avfall

03.1 Kjemiske avleiringer og rester

03.11 Tjære og annet karbonholdig avfall

0 Ikke-farlig

05 01 17 bitumen

05 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 13 03 karbonstøv

10 01 25 avfall fra lagring og behandling av brensel til kullfyrte kraftverk

10 03 02 anodeavfall

10 03 18 annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 03 17

10 08 13 annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 08 12

10 08 14 anodeavfall

11 02 03 avfall fra produksjon av anoder for vandige elektrolyseprosesser

20 01 41 avfall fra skorsteinsfeiing

1 Farlig

05 01 07* syreholdig tjære

05 01 08* annen tjære

05 06 01* syreholdig tjære

05 06 03* annen tjære

06 13 05* sot

10 03 17* tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder

10 08 12* tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder

19 11 02* syreholdig tjære
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3.12 Slam fra olje/vann-emulsjoner

1 Farlig

05 01 06* oljeholdig slam fra vedlikeholdsarbeid på anlegg eller utstyr

13 04 01* bunnoljer fra fart på innlands vannveier

13 04 02* bunnoljer fra moloavløp

13 04 03* bunnoljer fra andre typer skipsfart

13 05 01* fast avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer

13 05 02* slam fra olje/vann-separatorer

13 05 03* slam fra oljeutskillere

13 05 07* oljeholdig vann fra olje/vann-separatorer

13 05 08* blandet avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer

13 07 01* fyringsolje og dieselolje

13 07 02* bensin

13 07 03* annet brensel (herunder blandinger)

13 08 01* avsaltingsslam eller -emulsjoner

13 08 02* andre emulsjoner

13 08 99* avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 07 09* avfall som inneholder andre farlige stoffer

19 02 07* olje og konsentrater fra separering

03.13 Avfall fra kjemiske reaksjoner

0 Ikke-farlig

03 03 02 grønnlutslam (fra gjenvinning av kokevæske)

04 01 04 kromholdig garvevæske

04 01 05 ikke-kromholdig garvevæske

06 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 01 12 annet skyllevann enn det nevnt i 11 01 11

1 Farlig

04 01 03* avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase

06 07 03* kvikksølvholdig slam av bariumsulfat

07 01 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 01 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 01 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
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07 02 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 02 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 02 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 03 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 03 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 03 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 04 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 04 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 04 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 05 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 05 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 05 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 06 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 06 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 06 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 07 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 07 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 07 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

09 01 13* annet vandig flytende avfall fra gjenvinning av sølv på stedet enn det nevnt i 
09 01 06

11 01 11* skyllevann som inneholder farlige stoffer

19 04 03* ikke-forglasset fast fase

03.14 Brukte filtrerings- og absorpsjonsmaterialer

0 Ikke-farlig

15 02 03 andre absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy enn dem nevnt 
i 15 02 02

19 09 03 avkarboneringsslam

19 09 04 brukt aktivkull

19 09 05 mettede eller brukte ionebytterharpikser

19 09 06 løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

1 Farlig

05 01 15* brukte filtreringsleirer

06 07 02* aktivkull brukt til klorproduksjon

06 13 02* brukt aktivkull (unntatt 06 07 02)

07 01 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 01 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 02 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 02 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 03 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
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07 03 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 04 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 04 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 05 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 05 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 06 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 06 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 07 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 07 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

11 01 15* eluat og slam fra membransystemer eller ionebyttingssystemer som inneholder 
farlige stoffer

15 02 02* absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert 
andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset av farlige stoffer

19 01 10* brukt aktivkull fra behandling av røykgass

19 08 06* mettede eller brukte ionebytterharpikser

19 08 07* løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

19 08 08* avfall fra membransystemer som inneholder tungmetaller

19 11 01* brukte filtreringsleirer

03.2 Spillvannslam fra industri

03.21 Slam fra industriprosesser og behandling av spillvann

0 Ikke-farlig

03 03 05 avsvertingsslam fra gjenvinning av papir

04 01 06 kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på stedet

04 01 07 ikke-kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på stedet

04 02 20 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 04 02 19

05 01 10 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 05 01 09

05 01 14 avfall fra kjølekolonner

05 06 04 avfall fra kjølekolonner

06 05 03 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 06 05 02

07 01 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 01 11

07 02 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 02 11

07 03 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 03 11

07 04 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 04 11

07 05 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 05 11
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07 06 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 06 11

07 07 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 07 11

10 01 21 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 10 01 20

10 01 23 annet vandig slam fra kjelerensing enn det nevnt i 10 01 22

10 01 26 avfall fra kjølevannbehandling

10 02 12 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 02 11

10 02 15 annet slam og andre filterkaker

10 03 28 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 03 27

10 04 10 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 04 09

10 05 09 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 05 08

10 06 10 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 06 09

10 07 08 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 07 07

10 08 20 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 08 19

10 11 20 annet fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i  
10 11 19

10 12 13 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

11 01 10 annet slam og andre filterkaker enn det nevnt i 11 01 09

11 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

12 01 15 annet bearbeidingsslam enn det nevnt i 12 01 14

16 10 02 annet vandig flytende avfall enn det nevnt i 16 10 01

16 10 04 andre vandige konsentrater enn dem nevnt i 16 10 03

19 02 06 annet slam fra fysisk-kjemisk behandling enn det nevnt i 19 02 05

19 04 04 vandig flytende avfall fra herding av forglasset avfall

19 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 07 03 annet sigevann fra fyllplasser enn det nevnt i 19 07 02

19 08 12 annet slam fra biologisk behandling av spillvann fra industri enn det nevnt i  
19 08 11

19 08 14 annet slam fra annen behandling av spillvann fra industri enn det nevnt i  
19 08 13

19 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 11 06 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 19 11 05

19 13 04 annet slam fra dekontaminering av jord enn det nevnt i 19 13 03

19 13 06 annet slam fra dekontaminering av grunnvann enn det nevnt i 19 13 05

19 13 08 annet vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra dekontaminering av 
grunnvann enn det nevnt i 19 13 07
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1 Farlig

04 02 19* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

05 01 09* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

06 05 02* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 01 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 02 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 03 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 04 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 05 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 06 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 07 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

10 01 20* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

10 01 22* vandig slam fra kjelerensing som inneholder farlige stoffer

10 11 19* fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

11 01 09* slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer

11 02 07* annet avfall som inneholder farlige stoffer

12 01 14* bearbeidingsslam som inneholder farlige stoffer

16 10 01* vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer

16 10 03* vandige konsentrater som inneholder farlige stoffer

19 02 05* slam fra fysisk-kjemisk behandling som inneholder farlige stoffer

19 07 02* sigevann fra fyllplasser som inneholder farlige stoffer

19 08 11* slam som inneholder farlige stoffer fra biologisk behandling av spillvann fra 
industri

19 08 13* slam som inneholder farlige stoffer fra annen behandling av spillvann fra 
industri

19 11 05* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

19 13 03* slam fra dekontaminering av jord som inneholder farlige stoffer

19 13 05* slam fra dekontaminering av grunnvann som inneholder farlige stoffer

19 13 07* vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra dekontaminering av grunnvann 
som inneholder farlige stoffer

03.22 Slam som inneholder hydrokarboner

0 Ikke-farlig

05 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

05 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

1 Farlig

01 05 05* oljeholdig borevæske og boreavfall

10 02 11* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 03 27* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 04 09* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje
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10 05 08* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 06 09* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 07 07* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 08 19* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

12 03 01* vandige rengjøringsvæsker

12 03 02* avfall fra dampavfetting

16 07 08* oljeholdig avfall

19 08 10* andre blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering enn dem nevnt i  
19 08 09

19 11 03* vandig flytende avfall

05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og biologisk avfall

05.1 Smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling

05.11 Smittefarlig avfall fra medisinsk behandling

1 Farlig

18 01 03* avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til 
forebygging av infeksjoner

05.12 Smittefarlig avfall fra veterinærbehandling

1 Farlig

18 02 02* avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til 
forebygging av infeksjoner

05.2 Ikke-smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling

05.21 Ikke-smittefarlig avfall fra medisinsk behandling

0 Ikke-farlig

18 01 01 skarpe og spisse gjenstander (unntatt 18 01 03)

18 01 02 kroppsdeler og organer, herunder blodposer og blodprodukter (unntatt  
18 01 03)

18 01 04 avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn 
til forebygging av infeksjoner (f.eks. forbindinger, gipsbandasjer, sengetøy, klær 
til engangsbruk, bleier)

05.22 Ikke-smittefarlig avfall fra veterinærbehandling

0 Ikke-farlig

18 02 01 skarpe og spisse gjenstander (unntatt 18 02 02)

18 02 03 avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til 
forebygging av infeksjoner

06 Metallavfall

06.1 Jernholdig metallavfall

06.11 Jernholdig metallavfall

0 Ikke-farlig

10 02 10 glødeskall

10 12 06 kasserte former

12 01 01 filspon og dreiespon av ferrometaller

12 01 02 støv og partikler av ferrometaller
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16 01 17 ferrometall

17 04 05 jern og stål

19 01 02 jernholdige materialer utskilt fra bunnaske

19 10 01 avfall av jern og stål

19 12 02 ferrometall

06.2 Ikke-jernholdig metallavfall

06.21 Edelmetallavfall

1 Farlig

09 01 06* avfall som inneholder sølv fra behandling på stedet av fotografisk avfall

18 01 10* amalgamavfall fra tannbehandling

06.23 Annet aluminiumsavfall

0 Ikke-farlig

17 04 02 aluminium

06.24 Kobberavfall

0 Ikke-farlig

17 04 01 kobber, bronse, messing

06.25 Blyavfall

0 Ikke-farlig

17 04 03 bly

06.26 Annet metallavfall

0 Ikke-farlig

11 05 01 hardsink

17 04 04 sink

17 04 06 tinn

06.3 Blandet metallavfall

06.31 Blandet metallemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 04 metallemballasje

06.32 Annet blandet metallavfall

0 Ikke-farlig

02 01 10 metallavfall

10 10 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

12 01 03 filspon og dreiespon av ikke-jernholdige metaller

12 01 04 støv og partikler av ikke-jernholdige metaller

16 01 18 ikke-jernholdig metall

17 04 07 metaller i blanding

17 04 11 andre kabler enn dem nevnt i 17 04 10

19 10 02 ikke-jernholdig avfall

19 12 03 ikke-jernholdig metall

20 01 40 metall
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1 Farlig

17 04 09* metallavfall som er forurenset av farlige stoffer

17 04 10* kabler som inneholder olje, kulltjære eller andre farlige stoffer

07 Ikke-metallholdig avfall

07.1 Glassavfall

07.11 Glassemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 07 glassemballasje

07.12 Annet glassavfall

0 Ikke-farlig

10 11 12 annet glassavfall enn det nevnt i 10 11 11

16 01 20 glass

17 02 02 glass

19 12 05 glass

20 01 02 glass

1 Farlig

10 11 11* glassavfall i små partikler og glasspulver som inneholder tungmetaller (f.eks. 
fra katodestrålerør)

07.2 Papir- og pappavfall

07.21 Avfall av papir- og pappemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 01 papir- og pappemballasje

07.23 Annet papir- og pappavfall

0 Ikke-farlig

03 03 10 fiberrest, fiberslam og slam av fyllstoff og bestrykningsmaterialer fra mekanisk 
separering

03 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 12 01 papir og papp

20 01 01 papir og papp

07.3 Gummiavfall

07.31 Brukte dekk

0 Ikke-farlig

16 01 03 kasserte dekk

07.4 Plastavfall

07.41 Avfall av plastemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 02 plastemballasje
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07.42 Annet plastavfall

0 Ikke-farlig

02 01 04 plastavfall (unntatt emballasje)

07 02 13 plastavfall

12 01 05 plastspon

16 01 19 plast

17 02 03 plast

19 12 04 plast og gummi

20 01 39 plast

07.5 Treavfall

07.51 Treemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 03 treemballasje

07.52 Sagflis og spon

0 Ikke-farlig

03 01 05 annen sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér enn den/det nevnt i 03 01 04

1 Farlig

03 01 04* sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér som inneholder farlige stoffer

07.53 Annet treavfall

0 Ikke-farlig

03 01 01 bark- og korkavfall

03 03 01 bark- og treavfall

17 02 01 tre

19 12 07 annet tre enn det nevnt i 19 12 06

20 01 38 annet tre enn det nevnt i 20 01 37

1 Farlig

19 12 06* tre som inneholder farlige stoffer

20 01 37* tre som inneholder farlige stoffer

07.6 Tekstilavfall

07.61 Brukte klær

0 Ikke-farlig

20 01 10 klær

07.62 Diverse tekstilavfall

0 Ikke-farlig

04 02 09 avfall av komposittmaterialer (impregnerte tekstiler, elastomer, plastomer)

04 02 10 organiske stoffer av naturprodukter (f.eks. fett, voks)

04 02 21 avfall av ubearbeidede tekstilfibrer

04 02 22 avfall av bearbeidede tekstilfibrer

15 01 09 tekstilemballasje

19 12 08 tekstil

20 01 11 tekstil



28.6.2007 Nr. 31/201EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

07.63 Læravfall

0 Ikke-farlig

04 01 01 avfall fra skaving og spalting

04 01 02 avfall fra kalkluting

04 01 08 kromholdig avfall av garvet lær (blåspalting, skav, avskjær, poleringsstøv)

04 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07.7 Avfall som inneholder PCB

07.71 Oljer som inneholder PCB

1 Farlig

13 01 01* hydrauliske oljer som inneholder PCB

13 03 01* isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer som inneholder PCB

07.72 Utstyr som inneholder eller er forurenset av PCB

1 Farlig

16 01 09* komponenter som inneholder PCB

16 02 09* transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB

16 02 10* annet kassert utstyr som inneholder eller er forurenset av PCB enn det nevnt i 
16 02 09

07.73 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB

1 Farlig

17 09 02* avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB (f.eks. tetningsmasse, 
harpiksbaserte gulvbelegg, isolerglass, kondensatorer som inneholder PCB)

08 Kassert utstyr

08.1 Kasserte kjøretøyer

08.12 Andre kasserte kjøretøyer

0 Ikke-farlig

16 01 06 kasserte kjøretøyer som inneholder verken væsker eller andre farlige 
komponenter

1 Farlig

16 01 04* kasserte kjøretøyer

08.2 Kassert elektrisk og elektronisk utstyr

08.21 Kassert større husholdningsutstyr

1 Farlig

16 02 11* kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner, HKFK, HFK

20 01 23* kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner

08.23 Annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr

0 Ikke-farlig

09 01 10 engangskameraer uten batterier

09 01 12 andre engangskameraer med batterier enn dem nevnt i 09 01 11

16 02 14 annet kassert utstyr enn det nevnt i 16 02 09-16 02 13

20 01 36 annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 20 01 21, 20 01 23 
og 20 01 35
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1 Farlig

09 01 11* engangskameraer med batterier nevnt i 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

16 02 13* annet kassert utstyr som inneholder farlige komponenter enn det nevnt i  
16 02 09-16 02 12

20 01 35* annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 20 01 21 og 20 01 23 
som inneholder farlige komponenter

08.4 Kasserte deler av maskiner og utstyr

08.41 Batterier og akkumulatorer

0 Ikke-farlig

16 06 04 alkaliske batterier (unntatt 16 06 03)

16 06 05 andre batterier og akkumulatorer

20 01 34 andre batterier og akkumulatorer enn dem nevnt i 20 01 33

1 Farlig

16 06 01* blybatterier

16 06 02* Ni-Cd-batterier

16 06 03* batterier som inneholder kvikksølv

20 01 33* batterier og akkumulatorer som omfattes av 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 og 
usorterte batterier og akkumulatorer som inneholder slike batterier

08.43 Andre kasserte deler av maskiner og utstyr

0 Ikke-farlig

16 01 12 andre typer bremsebelegg enn det nevnt i 16 01 11

16 01 16 tanker til flytende gass

16 01 22 komponenter som ikke er spesifisert andre steder

16 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 02 16 andre komponenter fjernet fra kassert utstyr enn dem nevnt i 16 02 15

1 Farlig

16 01 07* oljefiltre

16 01 08* kvikksølvholdige komponenter

16 01 10* eksplosive komponenter (f.eks. kollisjonsputer)

16 01 21* andre farlige komponenter enn dem nevnt i 16 01 07-16 01 11 og i 16 01 13 og 
16 01 14

16 02 15* farlige komponenter som er fjernet fra kassert utstyr

20 01 21* lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall

09 Animalsk og vegetabilsk avfall

09.1 Avfall fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler

09.11 Animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler

0 Ikke-farlig

02 01 02 avfall av dyrevev

02 02 01 slam fra vasking og rengjøring

02 02 02 avfall av dyrevev
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09.12 Vegetabilsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler

0 Ikke-farlig

02 01 01 slam fra vasking og rengjøring

02 01 03 avfall av plantevev

02 03 01 slam fra vasking, rengjøring, skrelling, sentrifugering og separering

02 03 03 avfall fra ekstraksjon ved hjelp av løsemidler

02 03 04 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 07 01 avfall fra vasking, rengjøring og mekanisk reduksjon av råvarer

02 07 02 avfall fra alkoholdestillasjon

09.13 Blandet avfall fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler

0 Ikke-farlig

02 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 02 03 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 03 02 avfall av konserveringsmidler

02 05 01 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 06 01 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 06 02 avfall av konserveringsmidler

02 07 04 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

19 08 09 blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering som inneholder matolje og 
matfett

20 01 08 biologisk nedbrytbart kjøkken- og kantineavfall

20 01 25 matolje og matfett

20 03 02 torgavfall

09.2  Grønt avfall

09.21 Grønt avfall

0 Ikke-farlig

02 01 07 avfall fra skogbruk

20 02 01 biologisk nedbrytbart avfall

09.3  Husdyrgjødsel og bløtgjødsel

09.31 Husdyrgjødsel og bløtgjødsel

0 Ikke-farlig

02 01 06 dyreavføring, dyreurin og bløtgjødsel (herunder forurenset halm), avløpsvann, 
innsamlet separat og behandlet eksternt

10 Blandet alminnelig avfall

10.1  Husholdningsavfall og lignende

10.11 Husholdningsavfall

0 Ikke-farlig

20 03 01 blandet kommunalt avfall

20 03 07 voluminøst avfall

20 03 99 kommunalt avfall som ikke er spesifisert andre steder
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10.12 Avfall fra gaterengjøring

0 Ikke-farlig

20 03 03 avfall fra gaterengjøring

10.2 Blandede og udifferensierte materialer

10.21 Blandet emballasje

0 Ikke-farlig

15 01 05 emballasje av komposittmateriale

15 01 06 blandet emballasje

10.22 Andre blandede og udifferensierte materialer

0 Ikke-farlig

02 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

04 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

09 01 07 fotografisk film og papir som inneholder sølv eller sølvforbindelser

09 01 08 fotografisk film og papir uten sølv eller sølvforbindelser

09 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

12 01 13 sveiseavfall

12 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 03 04 annet uorganisk avfall enn det nevnt i 16 03 03

16 03 06 annet organisk avfall enn det nevnt i 16 03 05

16 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 02 03 ferdigblandet avfall som består av bare ikke-farlig avfall

19 02 10 annet brennbart avfall enn det nevnt i 19 02 08 og 19 02 09

19 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

20 01 99 andre fraksjoner som ikke er spesifisert andre steder

1 Farlig

16 03 03* uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer

16 03 05* organisk avfall som inneholder farlige stoffer

10.3 Sorteringsrester

10.32 Andre sorteringsrester

0 Ikke-farlig

03 03 07 mekanisk separerte rester fra oppmaling av papir- og pappavfall

03 03 08 avfall fra sortering av papir og papp til gjenvinning

19 05 01 ikke-kompostert fraksjon av kommunalt avfall og lignende avfall
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19 05 02 ikke-kompostert fraksjon av animalsk og vegetabilsk avfall

19 05 03 kompost som ikke er i samsvar med spesifikasjonene

19 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 08 01 ristgods

19 10 04 annen lett fraksjon og støv enn dem nevnt i 19 10 03

19 10 06 andre fraksjoner enn dem nevnt i 19 10 05

19 12 10 brennbart avfall (avfallsbasert brensel)

19 12 12 annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av 
annet avfall enn det nevnt i 19 12 11

1 Farlig

19 10 03* lett fraksjon og støv som inneholder farlige stoffer

19 10 05* andre fraksjoner som inneholder farlige stoffer

19 12 11* annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av 
avfall som inneholder farlige stoffer

11 Alminnelig slam

11.1 Slam fra behandling av avløpsvann

11.11 Slam fra behandling av offentlig kloakkvann

0 Ikke-farlig

19 06 03 avlut fra anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 04 nedbrytingsrest fra anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 05 avlut fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall

19 06 06 nedbrytingsrest fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall

19 08 05 slam fra behandling av avløpsvann fra byområder

11.12 Biologisk nedbrytbart slam fra behandling av annet avløpsvann

0 Ikke-farlig

02 02 04 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 03 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 04 03 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 05 02 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 06 03 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 07 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

03 03 11 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 03 03 10

11.2 Slam fra rensing av drikkevann og vann til industrielt bruk

11.21 Slam fra rensing av drikkevann og vann til industrielt bruk

0 Ikke-farlig

05 01 13 slam fra behandling av tilførselsvann til kjeler

19 09 02 slam fra vannklaring

19 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11.3 Ikke-forurenset oppmudringsmasse

11.31 Ikke-forurenset oppmudringsmasse

0 Ikke-farlig

17 05 06 annen oppmudringsmasse enn den nevnt i 17 05 05
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11.4 Kloakkinnhold

11.41 Kloakkinnhold

0 Ikke-farlig

20 03 04 slam fra septiktanker

20 03 06 avfall fra kloakkrensing

12 Mineralsk avfall

12.1 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid

12.11 Betong-, mursteins- og gipsavfall

0 Ikke-farlig

10 12 08 avfall av keramikk, murstein, takstein og byggevarer (etter varmebehandling)

10 12 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 13 14 betongavfall og betongslam

10 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

17 01 01 betong

17 01 02 murstein

17 01 03 takstein og keramikk

17 01 07 andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i  
17 01 06

17 08 02 andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 01

1 Farlig

17 01 06* blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk 
som inneholder farlige stoffer

17 08 01* gipsbaserte byggematerialer som er forurenset av farlige stoffer

12.12 Avfall av hydrokarbonholdig materiale til veidekke

0 Ikke-farlig

17 03 02 andre bitumenblandinger enn dem nevnt i 17 03 01

1 Farlig

17 03 01* bitumenblandinger som inneholder kulltjære

17 03 03* kulltjære og tjæreprodukter

12.13 Blandet byggeavfall

0 Ikke-farlig

17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03

17 09 04 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 17 09 01,  
17 09 02 og 17 09 03

1 Farlig

17 02 04* tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer

17 06 03* andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer

17 09 01* kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid

17 09 03* annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder 
farlige stoffer
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12.2 Asbestavfall

12.21 Asbestavfall

1 Farlig

06 07 01* avfall som inneholder asbest fra elektrolyse

06 13 04* avfall fra foredling av asbest

10 13 09* asbestholdig avfall fra framstilling av asbestsement

15 01 11* metallemballasje som inneholder et farlig, fast porøst materiale (f.eks. asbest), 
herunder tomme trykkbeholdere

16 01 11* bremsebelegg som inneholder asbest

16 02 12* kassert utstyr som inneholder fri asbest

17 06 01* asbestholdige isolasjonsmaterialer

17 06 05* asbestholdige byggematerialer

12.3 Avfall av naturlig forekommende mineraler

12.31 Avfall av naturlig forekommende mineraler

0 Ikke-farlig

01 01 01 avfall fra utvinning av metallholdige materialer

01 01 02 avfall fra utvinning av ikke-metallholdige materialer

01 03 06 annen avgangsmasse enn den nevnt i 01 03 04 og 01 03 05

01 03 08 annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 03 07

01 03 09 rødslam fra aluminiumsproduksjon som ikke er nevnt i 01 03 07

01 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

01 04 08 annet avfall av grus og knust stein enn det nevnt i 01 04 07

01 04 09 sand- og leireavfall

01 04 10 annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 04 07

01 04 11 annet avfall fra behandling av kaliumkarbonat og mineralsalter enn det nevnt i 
01 04 07

01 04 12 annen avgangsmasse og annet avfall fra vasking og rensing av mineraler enn 
den/det nevnt i 01 04 07 og 01 04 11

01 04 13 annet avfall fra hogging og saging av stein enn det nevnt i 01 04 07

01 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

01 05 04 ferskvannsholdig borevæske og boreavfall

01 05 07 annen baryttholdig borevæske og annet baryttholdig boreavfall enn den/det nevnt 
i 01 05 05 og 01 05 06

01 05 08 annen kloridholdig borevæske og annet kloridholdig boreavfall enn den/det 
nevnt i 01 05 05 og 01 05 06

01 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 04 01 jord fra rengjøring og vasking av sukkerbeter

08 02 02 vandig slam som inneholder keramiske materialer

10 11 10 annet avfall fra råstoffblanding før varmebehandling enn det nevnt i 10 11 09
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10 12 01 avfall fra råstoffblanding før varmebehandling

10 13 01 avfall fra råstoffblanding før varmebehandling

17 05 04 annen jord og stein enn den nevnt i 17 05 03

17 05 08 annen jernbaneballast enn den nevnt i 17 05 07

19 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 08 02 sandfangavfall

19 09 01 fast avfall fra første filtrering og fra siling

19 12 09 mineraler (f.eks. sand, stein)

19 13 02 annet fast avfall fra dekontaminering av jord enn det nevnt i 19 13 01

20 02 02 jord og stein

20 02 03 annet avfall som ikke er biologisk nedbrytbart

1 Farlig

01 03 04* syredannende avgangsmasse fra bearbeiding av sulfidholdig malm

01 03 05* annen avgangsmasse som inneholder farlige stoffer

01 03 07* annet avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av 
metallholdige mineraler

01 04 07* avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-
metallholdige mineraler

01 05 06* borevæske og annet boreavfall som inneholder farlige stoffer

10 11 09* avfall fra råstoffblanding før varmebehandling som inneholder farlige stoffer

19 13 01* fast avfall fra dekontaminering av jord som inneholder farlige stoffer

12.4 Forbrenningsavfall

12.41 Avfall fra rensing av røykgass

0 Ikke-farlig

10 01 05 fast kalsiumbasert reaksjonsavfall fra avsvovling av røykgass

10 01 07 kalsiumbasert reaksjonsavfall i form av slam fra avsvovling av røykgass

10 01 19 annet avfall fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 01 05, 10 01 07 og  
10 01 18

10 02 08 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 07

10 02 14 annet slam og andre filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i  
10 02 13

10 03 20 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 03 19

10 03 24 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 23

10 03 26 annet slam og andre filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i  
10 03 25

10 07 03 fast avfall fra behandling av avgasser

10 07 05 slam og filterkaker fra behandling av avgasser
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10 08 16 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 08 15

10 08 18 annet slam og andre filterkaker fra behandling av røykgass enn det nevnt i  
10 08 17

10 09 10 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 09 09

10 10 10 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 10 09

10 11 16 annet fast avfall fra behandling av røykgass enn det nevnt i 10 11 15

10 11 18 annet slam og andre filterkaker fra behandling av røykgass enn det nevnt i  
10 11 17

10 12 05 slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 12 10 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 12 09

10 13 07 slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 13 13 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 13 12

1 Farlig

10 01 18* avfall fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 02 07* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 02 13* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 03 19* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 03 23* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 03 25* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 04 04* støv fra rensing av røykgass

10 04 06* fast avfall fra behandling av avgasser

10 04 07* slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 05 03* støv fra rensing av røykgass

10 05 05* fast avfall fra behandling av avgasser

10 05 06* slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 06 03* støv fra rensing av røykgass

10 06 06* fast avfall fra behandling av avgasser

10 06 07* slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 08 15* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 08 17* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 09 09* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 10 09* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 11 15* fast avfall fra behandling av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 11 17* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
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10 12 09* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 13 12* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 14 01* kvikksølvholdig avfall fra rensing av avgasser

11 05 03* fast avfall fra behandling av avgasser

19 01 05* filterkaker fra behandling av avgasser

19 01 06* vandig flytende avfall fra behandling av avgasser og annet vandig flytende 
avfall

19 01 07* fast avfall fra behandling av avgasser

19 04 02* flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass

19 11 07* avfall fra rensing av røykgass

12.42 Slagg og aske fra varmebehandling og forbrenning

0 Ikke-farlig

06 09 02 fosforholdig slagg

10 01 01 bunnaske, slagg og kjelstøv (unntatt kjelstøv nevnt i 10 01 04)

10 01 02 flygeaske fra forbrenning av kull

10 01 03 flygeaske fra forbrenning av torv og ubehandlet trevirke

10 01 15 annen bunnaske og annet slagg og kjelstøv fra samforbrenning enn dem nevnt 
i 10 01 14

10 01 17 annen flygeaske fra samforbrenning enn den nevnt i 10 01 16

10 01 24 sand fra virvelsjikt

10 02 01 avfall fra slaggbehandling

10 02 02 ubehandlet slagg

10 03 16 annet avrakingsslagg enn det nevnt i 10 03 15

10 03 22 andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) enn det nevnt i 10 03 21

10 03 30 annet avfall fra behandling av saltslagg og svart dross enn det nevnt i 10 03 29

10 05 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 05 04 andre partikler og støv

10 05 11 annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 05 10

10 06 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 06 02 dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 06 04 andre partikler og støv

10 07 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 07 02 dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 07 04 andre partikler og støv

10 08 04 partikler og støv

10 08 09 annet slagg

10 08 11 annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 08 10

10 09 03 støpeovnsslagg

10 09 12 andre partikler enn dem nevnt i 10 09 11

10 10 03 støpeovnsslagg

10 10 12 andre partikler enn dem nevnt i 10 10 11

10 12 03 partikler og støv
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11 05 02 sinkaske

19 01 12 annen bunnaske og slagg enn dem nevnt i 19 01 11

19 01 14 annen flygeaske enn den nevnt i 19 01 13

19 01 16 annet kjelstøv enn det nevnt i 19 01 15

19 01 18 annet pyrolyseavfall enn det nevnt i 19 01 17

19 01 19 sand fra virvelsjikt

1 Farlig

10 01 04* flygeaske og kjelstøv fra forbrenning av olje

10 01 13* flygeaske fra emulgerte hydrokarboner brukt som brensel

10 01 14* bunnaske, slagg og kjelstøv fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

10 01 16* flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

10 03 04* slagg fra primærproduksjon

10 03 09* svart dross fra sekundærproduksjon

10 03 15* avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass 
ved kontakt med vann

10 03 21* andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) som inneholder farlige 
stoffer

10 03 29* avfall fra behandling av saltslagg og svart dross som inneholder farlige stoffer

10 04 01* slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 04 02* dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 04 05* andre partikler og støv

10 05 10* dross og avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig 
gass ved kontakt med vann

10 08 08* saltslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 08 10* dross og avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig 
gass ved kontakt med vann

10 09 11* andre partikler som inneholder farlige stoffer

10 10 11* andre partikler som inneholder farlige stoffer

19 01 11* bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer

19 01 13* flygeaske som inneholder farlige stoffer

19 01 15* kjelstøv som inneholder farlige stoffer

19 01 17* pyrolyseavfall som inneholder farlige stoffer

12.5 Diverse mineralsk avfall

12.51 Kunstig mineralsk avfall

0 Ikke-farlig

02 04 02 frasortert kalsiumkarbonat

06 09 04 annet kalsiumbasert reaksjonsavfall enn det nevnt i 06 09 03

06 11 01 kalsiumbasert reaksjonsavfall fra titandioksidproduksjon

08 02 03 vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer
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10 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 03 05 avfall av aluminiumoksid

10 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 09 14 annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 09 13

10 11 03 glassfiberavfall

10 11 05 partikler og støv

10 11 14 annet slam fra polering og sliping av glass enn det nevnt i 10 11 13

10 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 12 12 annet glaseringsavfall enn det nevnt i 10 12 11

10 13 04 avfall fra kalsinering og lesking av kalk

10 13 06 partikler og støv (unntatt 10 13 12 og 10 13 13)

10 13 10 annet avfall fra framstilling av asbestsement enn det nevnt i 10 13 09

10 13 11 annet avfall av sementbaserte komposittmaterialer enn det nevnt i 10 13 09 og 
10 13 10

12 01 17 annet avfall fra sandblåsing enn det nevnt i 12 01 16

12 01 21 andre brukte slipegjenstander og slipematerialer enn dem nevnt i 12 01 20

1 Farlig

06 09 03* kalsiumbasert reaksjonsavfall som inneholder eller er forurenset av farlige 
stoffer

10 11 13* slam fra polering og sliping av glass som inneholder farlige stoffer

10 12 11* glaseringsavfall som inneholder tungmetaller

11 02 02* slam fra sinkhydrometallurgi (herunder jarositt og goethitt)

12 01 16* avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer

12 01 20* brukte slipegjenstander og slipematerialer som inneholder farlige stoffer

12.52 Avfall av ildfaste materialer

0 Ikke-farlig

10 09 06 andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt 
i 10 09 05

10 09 08 andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i  
10 09 07

10 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 10 06 andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt 
i 10 10 05

10 10 08 andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i  
10 10 07

16 11 02 andre karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser 
enn dem nevnt i 16 11 01

16 11 04 andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser enn dem nevnt 
i 16 11 03

16 11 06 andre fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser enn dem 
nevnt i 16 11 05
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1 Farlig

10 09 05* støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping og som inneholder 
farlige stoffer

10 09 07* støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping og som inneholder farlige 
stoffer

10 10 05* støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping og som inneholder 
farlige stoffer

10 10 07* støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping og som inneholder farlige 
stoffer

16 11 01* karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som 
inneholder farlige stoffer

16 11 03* andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder 
farlige stoffer

16 11 05* fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser som inneholder 
farlige stoffer

12.6 Forurenset jord og forurenset oppmudringsmasse

12.61 Forurenset jord og murbrokker

1 Farlig

05 01 05* oljespill

17 05 03* jord og stein som inneholder farlige stoffer

17 05 07* jernbaneballast som inneholder farlige stoffer

12.62 Forurenset oppmudringsmasse

1 Farlig

17 05 05* mudringsslam som inneholder farlige stoffer

13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall

13.1 Herdet eller stabilisert avfall

13.11 Herdet eller stabilisert avfall

0 Ikke-farlig

19 03 05 annet stabilisert avfall enn det nevnt i 19 03 04

19 03 07 annet herdet avfall enn det nevnt i 19 03 06

1 Farlig

19 03 04* avfall oppført som farlig, delvis stabilisert

19 03 06* avfall oppført som farlig, herdet

13.2 Forglasset avfall

13.21 Forglasset avfall

0 Ikke-farlig

19 04 01 forglasset avfall»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 912/2004

av 29. april 2004

om gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse  
om industriproduksjonen(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

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

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av  
19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsunder-
søkelse om industriproduksjonen(1), særleg artikkel 9, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I  rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 er det fastett at til-
taka for å tilpasse innsamlinga av data og handsaminga 
av resultat til den tekniske utviklinga skal fastsetjast av 
Kommisjonen etter samråd med Utvalet for statistikkpro-
grammet.

2) Den tekniske utviklinga og det regelverket som følgjer 
av denne, særleg rettsakter som gjeld det europeiske  
systemet for føretaksstatistikk, krev at dekkingsområdet 
og kjenneteikna vert tilpassa.

3) Desse tilpassingane bør betre dekkingsområdet til dei 
statistikkane som medlemsstatane leverer, utan at det 
påfører marknadsdeltakarane fleire byrder.

4) Dei statistiske opplysningane som er utarbeidde innanfor 
fellesskapssystemet, må vere av tilfredstillande kvalitet 
og kunne jamførast medlemsstatane imellom.

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå Utvalet for det statistiske pro-
grammet, som vart oppnemnt ved avgjerd 89/382/EØF, 
Euratom(2) —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Det området som er omfatta av den granskinga som er nemnd 
i artikkel 1 i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91, skal fastsetjast 
med tilvising til granskingspopulasjonen og observasjonsei-
ninga.

Granskingspopulasjonen i referanseperioden skal vere føretak 
der hovudverksemda eller ei av sekundærverksemdene er førde 
opp i avdeling C, D eller E i klassifiseringa av økonomisk 
verksemd i Det europeiske fellesskapet (NACE Rev. 1.1), 
som er fastsett i forordning (EF) nr. 29/2002 av 19. desember 
2001(3), som endrar rådsforordning (EØF) nr. 3037/90(4).

Observasjonseininga skal vere føretaket slik det er definert 
i rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993 om de 
statistiske enheter til observasjon og analyse av produksjons-
systemet i Fellesskapet(5). Medlemsstatane kan nytte ei anna 
statistisk eining som observasjonseining når dei samlar inn 
opplysningar, så framt dei sender inn føretaksopplysningar til 
Eurostat.

Artikkel 2

Einingane i granskingspopulasjonen har i medhald av artik-
kel 5 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 plikt til å levere 
korrekte og fullstendige opplysningar når medlemsstatane 
oppmodar om det, og denne plikta er avgrensa til dei obser-
vasjonseiningane i granskingspopulasjonen som framstiller 
produkt som er førde opp i PRODCOM-lista.

Artikkel 3

Den plikta medlemsstatane har til å vedta granskingsmetodar 
som gjer det mogleg å lette innsamlinga av opplysningar 
frå einingar som representerer minst 90 % av den nasjonale  
produksjonen per NACE-næringsgruppe, slik det er nemnt i 
artikkel 3 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91, vert rekna 
for å vere stetta dersom medlemsstatane vedtek granskings-
metodar som gjer det mogleg å samle inn opplysningar som 
representerer minst 90 % av den nasjonale produksjonen per 
næringsgruppe i næringshovudområde C, D og E i NACE 
Rev. 1.1.

Artikkel 4

Det fritaket som medlemsstatane har for å samle inn opp-
lysningar, som er nemnt i artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 3924/91, skal presiserast med tilvising til den nasjonale 
produksjonen av eit produkt.

2007/EØS/31/43

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 30.4.2004, s. 71, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 26.

(1) TEF L 374 av 31.12.1991, s. 1.
(2) TEF L 181 av 28.6.1989, s. 47.

(3) TEF L 6 av 10.1.2002, s. 3.
(4) TEF L 293 av 24.10.1990, s. 1.
(5) TEF L 76 av 30.3.1993, s. 5.



28.6.2007 Nr. 31/215EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Medlemsstatane treng ikkje å samle inn opplysningar om eit 

produkt dersom den samla nasjonale produksjonen av dette 

produktet året før utgjorde mindre enn 1 % av den samla 

produksjonen av produktet i Fellesskapet. Opplysningar om 

produkt som på grunn av dette fritaket ikkje er samla inn, skal 

gjevast med verdien null. Medlemsstatane skal leggje fram den 

dokumentasjonen som er naudsynt.

Artikkel 5

Det fritaket som medlemsstatane har for å utføre PRODCOM-

granskinga, som er nemnt i artikkel 5 nr. 3 i rådsforordning 

(EØF) nr. 3924/91, skal utvidast til å omfatte tilfelle der med-

lemsstatane kan hente inn naudsynte opplysningar ved å nytte 

ein kombinasjon av ulike kjelder og metodar.

Artikkel 6

I tillegg til plikta til å leggje fram opplysningar på opp-

moding frå Eurostat slik det er fastsett i artikkel 5 nr. 4 i 

rådsforordning (EØF) nr. 3924/91, skal medlemsstatane òg 

leggje fram for Eurostat dei opplysningane som er naudsynte 

om granskingsmetodane, stikkprøvene og dekkingsområdet 

for granskingane deira, for såleis å dokumentere samsvaret 

med prinsippa i PRODCOM-metodikken slik det er fastsett i 

handboka om PRODCOM-metodikken.

Artikkel 7

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunn-

gjord i Tidend for Den europeiske unionen.

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

Utferda i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 Joaquin ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD nr. 803/2004/EF

av 21. april 2004

om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram (2004-2008) for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, 
ungdom og kvinner, og for å verne offer og risikogrupper (Daphne II-programmet)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske felles-
skapet, særleg artikkel 152,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og sosi-
alutvalet(1),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i trakta-
ten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Fysisk, seksuell og psykologisk vald mot barn, ungdom 
og kvinner, medrekna trugsmål om slike handlingar, 
tvang eller vilkårleg fridomskrenking, anten det skjer 
offentleg eller i privatlivet, krenkjer retten deira til liv, 
tryggleik, fridom, vørdnad og fysisk og kjenslemessig 
integritet, og er eit alvorleg trugsmål mot den fysiske og 
mentale helsa til ofra for slik vald. Verknadene av slik 
vald er så utbreidde i heile Fellesskapet at dei utgjer eit 
alvorleg helseproblem og eit hinder for at borgarane kan 
utøve rettane sine på ein trygg, fri og rettvis måte.

2) Det er viktig og naudsynt å sannkjenne dei alvorlege 
verknadene, både på kort og på lengre sikt, som vald har 
på helsa og på den psykologiske og sosiale utviklinga 
til einskildpersonar, familiar og lokalsamfunn og på like 
høve for dei det gjeld, og på dei høge sosiale og økono-
miske kostnadene for heile samfunnet.

3) Verdshelseorganisasjonen har definert helse som ein 
tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosial velferd, 
og ikkje berre som fråvær av sjukdom eller vanhelse. I 
ein resolusjon som vart vedteken på den 49. generalfor-
samlinga til Verdshelseorganisasjonen i Genève i 1996, 
vert det slått fast at vald er eit av dei største problema 
for folkehelsa i heile verda. Ein rapport om vald og helse 
som vart lagd fram av Verdshelseorganisasjonen i Brussel 
3. oktober 2002, tilrår fremjing av primære førebyggjan-
de tiltak, styrking av tiltak til støtte for valdsoffer og betre 
samarbeid og utveksling av informasjon om førebygging 
av vald.

4) Desse prinsippa er sannkjende i mange konvensjonar, 
fråsegner og protokollar frå dei viktigaste internasjonale 
organisasjonane og institusjonane som t.d. Dei sameinte 
nasjonane, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, 
verdskonferansen om kvinner og verdskongressen mot 
kommersiell seksuell utnytting av barn. Kommisjonen 
bør utfylle dette viktige arbeidet som internasjonale 
organisasjonar utfører. I samsvar med artikkel 3 nr. 1 
bokstav p) i traktaten skal fellesskapstiltaka nettopp med-
verke til å oppnå eit høgt nivå for helsevern.

5) I Pakta til Den europeiske unionen om grunnleggjande 
rettar(4) vert m.a. retten til vørdnad, likskap og solidaritet 
stadfesta på nytt. Ho omfattar ei rekkje særskilde føre-
segner for å verne og fremje fysisk og mental integritet, 
likestilling mellom menn og kvinner, rettane til barnet og  
 
 
 
 
 
 

2007/EØS/31/44

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 30.4.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2004 av 29. oktober 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. 20 av 21.4.2005, s. 27.

(1) TEU C 208 av 3.9.2003, s. 52.
(2) TEU C 256 av 24.10.2003, s. 85.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 3. september 2003 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), felles haldning frå Rådet av 1. desember 2003 (TEU C 54 E av 
2.3.2004, s. 1), haldning frå Europaparlamentet av 9. mars 2004 (enno ikkje 
offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 30. mars 2004. (4) TEF C 364 av 18.12.2000, s. 1.
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lik handsaming, i tillegg til å forby umenneskeleg eller 
vanærande handsaming, slaveri, tvangsarbeid og barne-
arbeid.

6) Europaparlamentet har oppmoda Kommisjonen om å 
utarbeide og gjennomføre handlingsprogram for å mot-
kjempe slik vald, m.a. i resolusjonane sine av høvesvis 
19. mai 2000 om meldinga frå Kommisjonen til Rådet og 
Europaparlamentet om «nye tiltak i kampen mot handel 
med kvinner»(1) og 20. september 2001 om kvinneleg 
kjønnsskamfaring(2).

7) Handlingsprogrammet som vart fastsett ved europapar-
laments- og rådsavgjerd nr. 293/2000/EF av 24. januar 
2000 om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram 
(Daphne-programmet) (2000-2003) om førebyggjande 
tiltak for å kjempe mot vald mot barn, ungdom og kvin-
ner(3), har medverka til å auke medvitet innanfor Den 
europeiske unionen og til å styrkje samarbeidet mellom 
dei organisasjonane i medlemsstatane som kjempar mot 
vald.

8) Daphne-programmet har fått ei overveldande mottaking, 
og oppfyller eit sterkt behov innanfor den frivillige sekto-
ren. Dei prosjekta som er finansierte, har alt fått mangfal-
diggjerande verknader for ikkje-statlege organisasjonar i 
Europa. Programmet har alt medverka monaleg til utvik-
linga av ein EU-politikk med omsyn til motkjemping av 
vald, menneskehandel, seksuelt misbruk og pornografi 
som har verknader langt utover grensene til Den euro-
peiske unionen, slik det er nemnt i den førebels rapporten 
om Daphne-programmet.

9) I resolusjonen sin av 4. september 2002 om den førebels 
vurderinga av Daphne-programmet(4) strekar Europapar-
lamentet under at Daphne-programmet stettar det grunn-
leggjande kravet om effektive strategiar for å motkjempe 
vald og at programmet bør førast vidare etter 2003, og 
oppmodar Kommisjonen om å gjere framlegg til eit nytt 
handlingsprogram som byggjer på alle dei røynslene som 
er gjorde sidan 1997, og som vil få tildelt høveleg finan-
siering.

10) Det er ønskjeleg å sikre kontinuiteten for dei prosjekta 
som får støtte gjennom Daphne-programmet, slik at dei 
kan byggje vidare på dei røynslene som er gjorde, og å 
gjere det mogleg å fremje europeiske tiltak på grunnlag  
 
 
 
 
 
 

av desse røynslene; for dette føremålet er det naudsynt å 
fastsetje den andre fasen av programmet, heretter kalla 
«Daphne II-programmet».

11) Fellesskapet kan tilføre dei tiltaka som først og fremst 
medlemsstatane skal gjennomføre, ein tilleggsverdi med 
omsyn til å førebyggje vald, medrekna misbruk og 
seksuell utnytting av barn, ungdom og kvinner, i tillegg 
til å verne offer og risikogrupper, gjennom spreiing og 
utveksling av opplysningar og røynsler, fremjing av ein 
nyskapande strategi, felles fastlegging av prioriteringar, 
utvikling av nett der dette er føremålstenleg, utveljing av 
prosjekt på fellesskapsplan og motivering og mobilise-
ring av alle dei partane som det gjeld. Desse tiltaka bør òg 
omfatte barn og kvinner som er komne til ein medlems-
stat som følgje av menneskehandel. Fellesskapet kan òg 
identifisere og stimulere til god praksis.

12) Dette Daphne II-programmet kan tilføre ein tilleggsverdi 
ved at det kan identifisere og stimulere til god praksis 
ved å oppmuntre til nyskaping og ved at det vert utveksla 
røynsler frå tiltak som er gjorde i medlemsstatane, med-
rekna utveksling av opplysningar om ulik lovgjeving og 
ulike sanksjonar, og om dei resultata som er oppnådde. 
For å verkeleggjere måla for dette programmet og nytte 
dei tilgjengelege ressursane mest mogleg effektivt, må 
det leggjast stor vekt på utveljinga av tiltaksområde ved 
at det innanfor ramma av ein tverrfagleg metode vert 
valt ut prosjekt som kan tilføre Fellesskapet ein større 
tilleggsverdi og vise veg når det gjeld utprøving og sprei-
ing av nyskapande idear for å førebyggje og motkjempe 
vald.

13) Ettersom måla for det framlagde tiltaket, nemleg å føre-
byggje og motkjempe alle former for vald mot barn, 
ungdom og kvinner, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad 
av medlemsstatane fordi det trengst ein samordna og 
tverrfagleg metode som fremjar fastsetjinga av tverrna-
sjonale rammer for utdanning, informasjon, granskingar, 
utveksling av god praksis og utveljing av fellesskapspro-
sjekt, og difor betre kan nåast på fellesskapsplan, kan Fel-
lesskapet vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet 
slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten. I samsvar med 
prinsippet om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den 
nemnde artikkelen, går ikkje denne avgjerda lenger enn 
det som er naudsynt for å nå desse måla.

14) Daphne II-programmet bør gjelde i fem år, slik at det vert 
nok tid til å gjennomføre tiltaka og nå dei måla som er 
fastsette, og til å lære av og samle dei røynslene som er 
gjorde, og integrere dei i god praksis i Den europeiske 
unionen.

(1) TEF C 59 av 23.2.2001, s. 307.
(2) TEF C 77 E av 28.3.2002, s. 126.
(3) TEF L 34 av 9.2.2000, s. 1.
(4) TEU C 272 E av 13.11.2003, s. 390.
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15) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

16) I denne avgjerda 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(2) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Mål og verkeområde

Den andre fasen av Daphne-programmet for å førebyggje og 
motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne 
offer og risikogrupper («Daphne II-programmet») vert fastsett 
for tidsrommet 1. januar 2004-31. desember 2008. Programmet 
kan lengjast. 

I Daphne II-programmet tyder «barn» ungdom opptil 18 år, i 
samsvar med internasjonale dokument om rettane til barnet.

Prosjekt med tiltak som er spesielt utforma for mottakargrup-
per som t.d. «tenåringar» (13-19 år) eller personar mellom 
12 og 25 år, skal likevel reknast for å vere retta mot gruppa 
«ungdom».

Artikkel 2

Måla for programmet

1. Daphne II-programmet skal medverke til å nå det over-
ordna målet om å gje borgarane ein høg grad av vern mot vald, 
medrekna vern av fysisk og mental helse.

Dette programmet har som mål å førebyggje og motkjempe 
alle former for vald mot barn, ungdom og kvinner, anten han 
finn stad offentleg eller i privatlivet, ved å gjere førebyggjande  
 
 
 
 
 

tiltak og ved å gje støtte til offer og risikogrupper, og særleg 
hindre at desse vert utsette for vald i framtida. Føremålet er 
likeins å støtte og oppmuntre ikkje-statlege organisasjonar og 
andre organisasjonar som driv verksemd på dette området.

2. Dei tiltaka som skal gjennomførast innanfor ramma av 
Daphne II-programmet og som er førde opp i vedlegget, tek 
sikte på fremjing av

a) tverrnasjonale tiltak:

i) for å skipe tverrfaglege nett, særleg til støtte for valds-
offer og risikogrupper,

ii) for å sikre ei utviding av kunnskapsbasen, utveksling 
av opplysningar og identifisering og spreiing av god 
praksis m.a. gjennom utdanning, studievitjingar og 
utveksling av personale,

iii) for å auke medvitet om vald i målgrupper som t.d. 
særskilde yrkesgrupper, rette styresmakter og visse 
sektorar blant ålmenta, med sikte på å betre forståinga 
av og innføre full fordømming av vald, og for å fremje 
støtta til offer og rapporteringa av valdssakar til dei 
rette styresmaktene,

iv) for å granske valdsrelaterte fenomen og moglege meto-
dar for å førebyggje desse og studere og motkjempe dei 
grunnleggjande årsakene til vald på alle nivå i samfun-
net,

b) gjennomføring av utfyllande tiltak, på initiativ frå Kom-
misjonen, som t.d. granskingar, utarbeiding av indikatorar, 
innsamling av data, statistikk inndelt etter kjønn og alder, 
seminar og møte med sakkunnige eller anna verksemd for 
å styrkje kunnskapsbasen til programmet og for å spreie 
dei opplysningane som er samla inn innanfor ramma av 
dette programmet.

Artikkel 3

Deltaking i programmet

1. Daphne II-programmet er ope for deltaking for offentlege 
eller private organisasjonar og institusjonar (lokale styresmak-
ter på høveleg nivå, universitetsinstitutt og forskingssenter) 
som arbeider for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, 
ungdom og kvinner eller gje vern mot slik vald, for å gje støtte 
til offer, for å gjennomføre målretta tiltak for å fremje fordøm-
minga av slik vald eller for å oppmuntre til haldnings- og 
åtferdsendring overfor sårbare grupper og valdsoffer.

(1) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(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).
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2. Programmet er òg ope for deltaking for

a) søkjarstatar som skreiv under tilmeldingstraktaten 16. april 
2003,

b) EFTA-EØS-statane i samsvar med dei vilkåra som er fast-
sette i EØS-avtala,

c) Romania og Bulgaria, i samsvar med dei vilkåra for 
deltaking som skal fastsetjast i samsvar med dei høves-
vise europeiske avtalene, i tilleggsprotokollane deira og i 
avgjerdene til dei høvesvise assosieringsråda,

d) Tyrkia, i samsvar med dei vilkåra for deltaking som 
skal fastsetjast i samsvar med rammeavtala mellom Det 
europeiske fellesskapet og Republikken Tyrkia om dei 
generelle prinsippa om deltakinga for Republikken Tyrkia 
i fellesskapsprogram(1).

3. For å kunne få støtte innanfor ramma av dette program-
met må prosjekta omfatte minst to medlemsstatar, gjelde for 
høgst to år og ta sikte på å stette dei måla som er fastsette i 
artikkel 2.

Artikkel 4

Tiltak innanfor ramma av programmet

Daphne II-programmet skal omfatte følgjande tiltak:

a) identifisering og utveksling av god praksis og arbeidsrøyn-
sle, særleg med sikte på å gjennomføre førebyggjande 
tiltak og hjelp til offer,

b) kartlegging, granskingar og forsking,

c) feltarbeid der støttemottakarane, særleg barn og ungdom, 
tek del i alle fasar av prosjektutforminga, gjennomføringa 
og vurderinga,

d) skiping av tverrfaglege nett,

e) utdanning og utforming av utdanningspakkar,

f) utvikling og gjennomføring av program for oppfølging 
av og støtte til offer og risikogrupper på den eine sida og 
valdsutøvarar på den andre, samstundes som tryggleiken til 
ofra vert sikra,

g) utvikling og gjennomføring av haldningsskapande tiltak 
retta mot særskilde målgrupper, utforming av materiale 
som utfyller det som alt finst tilgjengeleg, eller tilpassing 
og bruk av eksisterande materiale i andre geografiske 
område eller for andre målgrupper,

h) spreiing av dei resultata som er oppnådde innanfor ramma 
av dei to Daphne-programma, m.a. ved at resultata vert 
tilpassa og overførde til og nytta av andre støttemottakarar 
eller i andre geografiske område,

i) identifisering og betring av tiltak som medverkar til positiv 
handsaming av personar som kan verte utsette for vald, det 
vil seie ei tilnærming som oppmodar til å respektere dei og 
som fremjar velferda og sjølvrealiseringa deira.

Artikkel 5

Finansiering

1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av Daphne 
II-programmet for tidsrommet 1. januar 2004-31. desember 
2008 er 50 millionar euro, der 29 millionar euro skal dekkje 
tidsrommet fram til 31. desember 2006.

For tidsrommet etter 31. desember 2006 skal denne summen 
reknast som stadfesta dersom han for denne fasen stemmer 
overeins med dei finansielle overslaga som gjeld for det tids-
rommet som tek til i 2007.

2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyres-
makta innanfor ramma av dei finansielle overslaga. 

3. Avgjerder om finansiering skal følgjast av støtteavtaler 
mellom Kommisjonen og støttemottakarane.

4. Tilskotet frå Fellesskapet skal ikkje overstige 80 % av dei 
samla kostnadene til prosjektet.

Dei utfyllande tiltaka som er nemnde i artikkel 2 nr. 2  
bokstav b), kan likevel verte finansierte med opptil 100 %, 
men med eit tak på 15 % av det samla årlege finansielle tilsko-
tet til dette programmet.

Artikkel 6

Gjennomføring av programmet

1. Kommisjonen er ansvarleg for forvaltinga og gjennom-
føringa av Daphne II-programmet, og skal sikre at alle resultat 
eller produkt som vert finansierte gjennom dette programmet, 
er tilgjengelege utan vederlag og i elektronisk form.(1) TEF L 61 av 2.3.2002, s. 29.
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2. Kommisjonen skal sikre at det er jamvekt mellom dei tre 
målgruppene, nemleg barn, ungdom og kvinner, med omsyn til 
gjennomføringa av dette programmet.

3. Dei tiltaka som er naudsynte for gjennomføringa av 
denne avgjerda med omsyn til den årlege arbeidsplanen, skal 
vedtakast etter den framgangsmåten med forvaltingsutval som 
er nemnd i artikkel 7 nr. 2.

4. Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda når det gjeld alle andre saker, skal vedtakast etter den 
framgangsmåten med rådgjevande utval som er nemnd i artik-
kel 7 nr. 3.

Artikkel 7

Utval

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere to månader.

3. 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.

4. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 8

Overvaking og vurdering

1. Kommisjonen skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for 
å sikre overvaking og jamleg vurdering av Daphne II-program-
met, samstundes som det vert teke omsyn til dei allmenne og 
særskilde måla som er nemnde i artikkel 2 og dei særskilde 
måla som er nemnde i vedlegget.

2. Kommisjonen skal seinast 1. juni 2006 leggje fram for 
Europaparlamentet og Rådet ein vurderingsrapport som skal 
fastleggje kor relevant, nyttig, berekraftig og verknadsfullt 
Daphne II-programmet er så langt. Denne rapporten skal 
omfatte ei førehandsvurdering med sikte på å støtte moglege 
framtidige tiltak. Dessutan skal Kommisjonen, parallelt med 
framlegginga av det førebels budsjettframlegget for 2007, 
sende over til budsjettstyresmakta konklusjonane frå den kvali-
tative og kvantitative vurderinga av resultata sett i høve til den 
årlege gjennomføringsplanen.

I samband med  budsjetthandsaminga for 2007 skal 
Kommisjonen seinast 1. juni 2006 rapportere om summen for 
2007-2008 er i samsvar med dei nye finansielle overslaga. 
Kommisjonen skal eventuelt gjere dei tiltaka som er naudsynte 
innanfor ramma av budsjetthandsaminga for 2007-2008, for 
såleis å sikre at dei årlege løyvingane er i samsvar med dei nye 
finansielle overslaga.

3. Kommisjonen skal sende over ein sluttrapport til 
Europaparlamentet og Rådet når Daphne II-programmet er 
avslutta. Denne rapporten skal m.a. innehalde informasjon om 
det arbeidet som er gjort i samband med dei tiltaka som er fast-
sette i nr. II bokstav c) i vedlegget, som grunnlag for å vurdere 
om det trengst vidare politiske tiltak.

4. Kommisjonen skal òg sende dei rapportane som er 
nemnde i nr. 2 og 3, over til Det europeiske økonomi- og sosi-
alutvalet og Regionutvalet.

Artikkel 9

Iverksetjing

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

SÆRSKILDE MÅL OG TILTAK

I. TVERRNASJONALE TILTAK

1. Identifisering og utveksling av god praksis og arbeidsrøynsle

Mål: Å støtte og oppmuntre til utveksling, tilpassing og bruk av god praksis slik at han kan nyttast i andre samanhenger 
eller geografiske område

Stimulere og fremje utveksling av god praksis på fellesskapsplan med omsyn til vern av og støtte til barn, ungdom og 
kvinner – offer eller risikogrupper – med særleg vekt på følgjande område:

a) førebygging (generelt eller retta mot særskilde grupper),

b) vern av og støtte til offer (psykologisk, medisinsk, sosial, utdanningsmessig og rettsleg hjelp, hjelp til å finne 
bustad, flytting og vern av offer, utdanning og nyintegrering i samfunns- og arbeidslivet),

c) framgangsmåtar for vern av interessene til barn, særleg dei som er offer for prostitusjon, og til ungdom og kvinner 
som er offer for vald,

d) måling av kva faktisk verknad dei ulike formene for vald i Europa har på ofra og på samfunnet, slik at det kan 
reagerast på ein høveleg måte.

2. Kartlegging, granskingar og forsking

Mål: Å granske valdsrelaterte fenomen

Støtte forskingsverksemd, granskingar på grunnlag av kjønn og alder og kartlegging av vald, med sikte på m.a.:

a) å studere og vurdere dei ulike årsakene, omstenda og mekanismane bak framveksten og auken av vald, medrekna 
bruk av tvang til å få personar til å utføre handlingar som t.d. tigging eller tjuveri,

b) å analysere og jamføre eksisterande modellar for førebygging og vern, 

c) å utvikle praksis for førebygging og vern,

d) å vurdere verknadene av vald, òg med omsyn til helse, både for ofra og for samfunnet som heilskap, medrekna 
økonomiske kostnader,

e) å finne ut om det er mogleg å utvikle filter som kan hindre utsending av barnepornografi over Internett,

f) å setje i verk granskingar av barn som er offer for prostitusjon, med sikte på å unngå dette fenomenet ved hjelp av 
betre kunnskap om risikofaktorane.

3. Feltarbeid der støttemottakarane tek del

Mål: Å aktivt gjennomføre utprøvde metodar for førebygging av og vern mot vald

Støtte gjennomføringa av metodar, utdanningsmodular og hjelp (psykologisk, medisinsk, sosial, utdanningsmessig og 
rettsleg hjelp og hjelp til nyintegrering) der støttemottakarane tek del direkte.
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4. Skiping av berekraftige tverrfaglege nett

Mål: Å støtte og oppmuntre til samarbeid mellom ikkje-statlege og andre organisasjonar, medrekna lokale styresmakter 
(på høveleg nivå), som er verksame i kampen mot vald

Støtte skipinga og styrkinga av tverrfaglege nett, og oppmuntre og støtte samarbeidet mellom ikkje-statlege organisa-
sjonar og andre organisasjonar og offentlege organ for å betre kunnskapsnivået og forståinga for den rolla som begge 
partar spelar, og yte omfattande tverrfagleg støtte til valdsoffer og risikogrupper.

For å motverke problemet med vald skal netta særleg drive verksemd som gjer det mogleg å

a) utarbeide ei felles ramme for å analysere vald, medrekna definisjonen av ulike former for vald og av årsakene til 
og alle følgjene av vald, og for å gjennomføre høvelege reaksjonar på tvers av sektorar,

b) vurdere ulike typar tiltak og ulik praksis, òg med omsyn til effektivitet, for å førebyggje og oppdage vald, og for å 
hjelpe valdsoffer, særleg for at dei aldri meir skal verte utsette for vald,

c) fremje tiltak for å løyse dette problemet både på internasjonalt og nasjonalt plan.

5. Utdanning og utforming av utdanningspakkar

Mål: Å utvikle utdanningspakkar om førebygging av vald og positiv handsaming

Utforme og prøve ut utdanningspakkar og tiltak for å førebyggje vald mot barn, ungdom og kvinner, positiv handsaming 
og konflikthandtering til bruk i skolar og i utdanningsinstitusjonar for vaksne og i samanslutningar, føretak, offentlege 
institusjonar og ikkje-statlege organisasjonar.

6. Utvikling og gjennomføring av program for oppfølging

Mål: Å utvikle og gjennomføre program for oppfølging av offer og risikogrupper, som t.d. barn og ungdom som er vitne 
til vald i heimen på den eine sida, og valdsutøvarar på den andre sida, med sikte på førebygging av vald

Avdekkje dei moglege årsakene, omstenda og mekanismane bak framveksten og auken av vald, medrekna karakter-
trekka og motivasjonen til valdsutøvarar og dei som nyttar vald til kommersielle føremål, som t.d. seksuell eller ikkje-
seksuell utnytting.

Utvikle, prøve ut og gjennomføre program for oppfølging på grunnlag av desse resultata.

7. Haldningsskapande tiltak retta mot særskilde målgrupper

Mål: Å auke medvitet om og forståinga av vald og korleis vald mot barn, ungdom og kvinner kan førebyggjast, med 
sikte på å fremje full fordømming av vald og for å gje støtte til offer og risikogrupper, i tillegg til rapportering 
av valdssakar til dei rette styresmaktene

Følgjande tiltak kan m.a. få støtte:

a) utvikling og gjennomføring av opplysande og haldningsskapande tiltak retta mot barn, ungdom og kvinner, særleg 
med omsyn til moglege farar for vald og måtar å unngå dei på; andre målgrupper kan òg omfatte særskilde yrkes-
grupper som t.d. lærarar og anna undervisningspersonale, lækjarar, ungdoms- eller sosialarbeidarar, advokatar, 
politistyresmakter og media,

b) utvikling av opplysningskjelder på fellesskapsplan for å hjelpe ikkje-statlege organisasjonar og offentlege organ 
og informere dei om offentleg tilgjengelege opplysningar som er utarbeidde av statlege tenester, ikkje-statlege 
organisasjonar, universitetsinstitusjonar og andre kjelder om vald, førebygging av vald og hjelp til valdsoffer; slike 
opplysningar bør kunne integrerast i alle relevante informasjonssystem,
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c) oppmuntring til innføring av tiltak og særskilde tenester for å auke rapporteringa til styresmaktene av vald og ulike 
former for handel med barn, ungdom og kvinner med sikte på seksuell og ikkje-seksuell utnytting,

d) fremjing av informasjonskampanjar gjennom massemedia, med vekt på fordømming av vald og støtte til valdsoffer 
i form av psykisk, moralsk og praktisk hjelp.

Det vil verte oppmuntra til utarbeiding av materiale som utfyller det som alt finst tilgjengeleg, eller som tilpassar til-
gjengeleg materiale til bruk i andre geografiske område eller for andre målgrupper.

II. UTFYLLANDE TILTAK

For å sikre at alle programområde vert dekte fullt ut, sjølv i mangel av framlegg — eller av høvelege framlegg — for 
eit visst område, vil Kommisjonen auke sin eigen innsats for å fylle ut eventuelle hòl.

Følgjeleg vil programmet finansiere utfyllande tiltak på initiativ frå Kommisjonen, m.a. når det gjeld:

a) å gjere det mogleg å utarbeide indikatorar på vald, slik at verknadene av politikk og prosjekt kan målast. Dette må 
byggje på eksisterande røynsler med omsyn til alle former for vald mot barn, ungdom og kvinner,

b) å fastsetje ein framgangsmåte for jamleg og berekraftig datainnsamling, helst med hjelp frå Eurostat, for å gjere det 
mogleg å utføre meir nøyaktige målingar av kor stort omfanget av vald er i Den europeiske unionen,

c) å identifisere den politiske dimensjonen der dette er mogleg, i lys av det arbeidet som vert gjort gjennom finansierte 
prosjekt, med sikte på å gjere framlegg om ein felles politikk på fellesskapsplan med omsyn til vald, og med sikte 
på å styrkje rettspraksisen,

d) å analysere og vurdere dei finansierte prosjekta for å førebu Det europeiske året mot vald,

e) å spreie god praksis frå finansierte prosjekt i heile Europa. Dette kan oppnåast m.a. ved å:

i) utarbeide og spreie skriftleg materiale, CD-ROM og videofilmar, skipe nettstader og fremje kampanjar og 
reklameinnslag,

ii) utplassere eller organisere utveksling frå éin organisasjon til ein annan av personale med røynsle, med sikte på 
å medverke i gjennomføringa av nye løysingar eller ny praksis som har vist seg å vere effektive andre stader,

iii) gjere det mogleg for éin einskild ikkje-statleg organisasjon å nytte resultat som er oppnådde innanfor ramma av 
dei to Daphne-programma, til å tilpasse dei eller overføre dei til eit anna EU-område eller ein annan kategori 
av støttemottakarar,

iv) skipe ei støtteteneste for å hjelpe ikkje-statlege organisasjonar, særleg dei som tek del for første gong, til 
å utarbeide prosjekta sine, til å knyte kontaktar med andre partnarar og til å nytte og hauste føremoner av 
Daphne-programma,

v) samarbeide så tett som råd med massemedia.

f) å organisere seminar for alle aktørar som medverkar i finansierte prosjekt, for såleis å betre forvaltinga og nett-
verksarbeidet og støtte informasjonsutvekslinga,

g) å gjennomføre granskingar og organisere møte med sakkunnige og seminar som er direkte knytte til gjennom-
føringa av det tiltaket som dei utgjer ein integrert del av.

I tillegg kan Kommisjonen, i samband med gjennomføringa av programmet, nytte seg av teknisk støtte frå organisasjo-
nar som vil verte finansiert innanfor den overordna finansielle ramma for programmet, og av sakkunnige på dei same 
vilkåra.

______________
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