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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), særlig 
artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 72/245/EØF av 20. juni 1972 
om radiostøy fra kjøretøyer (elektromagnetisk kompatibilitet)
(2), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 72/245/EØF er et av særdirektivene etter den 1) 
framgangsmåte for typegodkjenning som ble innført i 
henhold til direktiv 70/156/EØF.

Siden 1995, da direktiv 72/245/EØF ble endret, er 2) 
antallet elektriske og elektroniske deler som 
monteres i motorvogner, økt betraktelig. Disse delene 
kontrollerer nå ikke bare komfort-, informasjons- og 
underholdningsutstyr, men også visse funksjoner som er 
relevante for sikkerheten.

På bakgrunn av erfaringene etter endringen av direktiv 3) 
72/245/EØF er det ikke lenger nødvendig å la ettermontert 
utstyr som ikke er relevant for sikkerheten, være omfattet 
av et direktiv som spesifikt vedrører elektromagnetisk 
kompatibilitet på området motorvogner. For slikt utstyr 
er det tilstrekkelig å innhente en samsvarserklæring 
etter framgangsmåten fastsatt i rådsdirektiv 89/336/ 
 
 
 
 

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/78/EF (EUT L 153 av 30.4.2004, s. 103).

(2) EFT L 152 av 6.7.1972, s. 15. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 95/54/EF (EFT L 266 av 8.11.1995, s. 1).

EØF av 3. mai 1989 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet(3) og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars  
1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig 
godkjenning av utstyrets samsvar(4).

Kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og 4) 
prøvingsbestemmelsene for elektrisk og elektronisk utstyr 
er blitt løpende ajourført gjennom standardiseringsarbeidet 
til Den internasjonale spesialkomité for radiostøy (CISPR) 
og Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO). 
Det bør derfor i dette direktiv vises til prøvingsmetodene 
beskrevet i de seneste utgavene av de relevante 
standarder.

Direktiv 72/245/EF bør derfor endres.5) 

Endringene i direktiv 72/245/EF får innvirkninger på 6) 
direktiv 70/156/EØF. Nevnte direktiv bør derfor endres.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 7) 
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling nedsatt ved direktiv 70/156/EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedleggene til direktiv 72/245/EØF erstattes med vedleggene 
til dette direktiv.

(3) EFT L 139 av 23.5.1989, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv 93/68/
EØF (EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).

(4) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/104/EF

av 14. oktober 2004

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/245/EØF om radiostøy fra kjøretøyer (elektromagnetisk 
kompatibilitet) og om endring av direktiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning 

av motorvogner og deres tilhengere(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2005 av 10. juni 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52 av 13.10.2005, s. 1.

2008/EØS/23/01

 EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
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Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2006 skal medlemsstatene, når det 

gjelder kjøretøyer, deler eller tekniske enheter som oppfyller 

bestemmelsene i vedlegg I–X til direktiv 72/245/EØF, som 

endret ved dette direktiv, med begrunnelse i elektromagnetisk 

kompatibilitet ikke

nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal a) 

typegodkjenning, eller

forby registrering, salg eller ibruktaking.b) 

2. Fra 1. juli 2006 skal medlemsstatene, når det gjelder en 

kjøretøytype, en del eller en teknisk enhet som ikke oppfyller 

bestemmelsene i vedlegg I–X til direktiv 72/245/EØF, som 

endret ved dette direktiv, med begrunnelse i elektromagnetisk 

kompatibilitet

ikke lenger gi EF-typegodkjenning, oga) 

kunne nekte å gi nasjonal typegodkjenning.b) 

3. Fra 1. januar 2009 skal medlemsstatene, dersom 

bestemmelsene fastsatt i vedlegg I–X til direktiv 72/245/EØF, 

som endret ved dette direktiv, ikke er oppfylt, med begrunnelse 

i elektromagnetisk kompatibilitet

anse samsvarssertifikater som ledsager kjøretøyer i samsvar a) 

med bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF, for å være 

ugyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,

kunne nekte registrering, salg og ibruktaking av nye b) 

kjøretøyer.

4. Fra 1. januar 2009 får bestemmelsene fastsatt i vedlegg I–X 

til direktiv 72/245/EØF, som endret ved dette direktiv, som 

gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, anvendelse på deler 

eller tekniske enheter i henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 

70/156/EØF.

Artikkel 3

I direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) følgende linje innsettes i nr. 0.5:

 «Eventuelt navn og adresse til produsentens 
representant:»

b) nytt nr. 12.7 skal lyde:

«12.7. Tabell over montering og bruk av RF-sendere 
i kjøretøyer, dersom dette er relevant (se 
vedlegg I, nr. 3.1.8):

Frekvensbånd 
(Hz)

Største 
utgangseffekt (W)

Antenneposisjon 
på kjøretøy, særlige 
vilkår for montering 

og/eller bruk

 Den som søker om typegodkjenning, skal også eventuelt 
framlegge

 Tillegg 1

 En liste (med merke(r) og type(r)) over alle elektriske 
og/eller elektroniske deler som omfattes av dette 
direktiv (se nr. 2.1.9 og 2.1.10), og som ikke tidligere 
er angitt.

 Tillegg 2

 Skjema eller tegning med alminnelig beskrivelse av 
elektriske og/eller elektroniske deler (som omfattes av 
dette direktiv,) og beskrivelse av ledningsnettet.

 Tillegg 3

 Beskrivelse av kjøretøyet som er valgt til å representere 
typen

 Karosseritype:

 Høyre- eller venstrestyrt:

 Akselavstand:

 Tillegg 4

 Relevant(e) prøvingsrapport(er) som produsenten eller 
godkjente/anerkjente laboratorier har framlagt til støtte 
for utarbeidingen av typegodkjenningsdokumentet.»

2. I vedlegg III avsnitt A innsettes følgende linje i nr. 0.5:

 «Eventuelt navn og adresse til produsentens 
representant:»
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Artikkel 4

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 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 bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2006.

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 5

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

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. oktober 2004.

  For Kommisjonen

  Olli REHN

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

KRAV SOM SKAL OPPFYLLES AV KJØRETØYER OG ELEKTRISKE/ELEKTRONISKE DELENHETER 
MONTERT I ET KJØRETØY

1. VIRKEOMRÅDE

 Dette direktiv får anvendelse på elektromagnetisk kompatibilitet for kjøretøyer som omfattes av artikkel 1, 
det vil si kjøretøyer eller deres tilhengere (heretter kalt «kjøretøyer») slik de leveres fra produsenten, samt 
på deler og tekniske enheter beregnet på montering i kjøretøyer.

Det omfatter

— krav med hensyn til immunitet mot strålingsforstyrrelser og ledningsbårne forstyrrelser for funksjoner 
i forbindelse med direkte kontroll av kjøretøyet, til vern av fører, passasjerer og andre trafikanter og til 
forstyrrelser som kan forårsake forvirring for føreren eller andre trafikanter,

— krav med hensyn til kontroll av uønskede strålingsutslipp og ledningsbårne utslipp for å beskytte 
den påtenkte bruken av elektrisk eller elektronisk utstyr i eget kjøretøy, i tilstøtende kjøretøyer eller i 
nærheten, og kontroll av forstyrrelser fra tilbehør som kan ettermonteres på kjøretøyet.

2. DEFINISJONER

2.1. I dette direktiv menes med:

2.1.1. «Elektromagnetisk kompatibilitet» et kjøretøys eller en dels eller teknisk enhets evne til å virke 
tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å forårsake uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser 
for noen gjenstand i dette miljøet.

2.1.2. «Elektromagnetisk forstyrrelse» ethvert elektromagnetisk fenomen som kan redusere yteevnen til et kjøretøy, 
en del eller en teknisk enhet, eller til andre innretninger, utstyrsenheter eller systemer som er i drift i nærheten 
av et kjøretøy. En elektromagnetisk forstyrrelse kan være elektromagnetisk støy, uønskede signaler eller en 
endring i selve spredningsmediet.

2.1.3. «Elektromagnetisk immunitet» et kjøretøys eller en del eller teknisk enhets evne til å virke uten at yteevnen 
reduseres, under påvirkning av nærmere angitte elektromagnetiske forstyrrelser, som omfatter ønskede 
radiofrekvenssignaler fra radiosendere eller stråling på tillatte frekvenser fra ISM-apparater i eller utenfor 
kjøretøyet.

2.1.4. «Elektromagnetisk miljø» samtlige elektromagnetiske fenomener som forekommer på et gitt sted.

2.1.5. «Bredbåndet elektromagnetisk stråling» stråling som har større båndbredde enn båndbredden til et gitt 
måleapparat eller en gitt mottaker (Den internasjonale spesialkomité for radiostøy (CISPR) 25, 2. utgave).

2.1.6. «Smalbåndet elektromagnetisk stråling» stråling som har en mindre båndbredde enn båndbredden til et gitt 
måleapparat eller en gitt mottaker (CISPR 25, 2. utgave).

2.1.7. «Elektrisk/elektronisk system» én eller flere elektriske og/eller elektroniske innretninger eller sett av 
innretninger sammen med alle tilknyttede elektriske forbindelser som utgjør en del av et kjøretøy, men som 
ikke er beregnet på å typegodkjennes atskilt fra kjøretøyet.

2.1.8. «Elektrisk/elektronisk delenhet» en elektrisk og/eller elektronisk innretning eller sett av innretninger som 
er beregnet på å være en del av et kjøretøy, sammen med tilhørende elektriske forbindelser og ledninger, 
som betjener én eller flere spesialiserte funksjoner. En elektrisk/elektronisk delenhet kan på anmodning fra 
produsenten godkjennes enten som «del» eller som «teknisk enhet» (se direktiv 70/156/EØF, artikkel 2).

2.1.9. «Kjøretøytype» med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, kjøretøyer som ikke er forskjellige på 
vesentlige punkter, som

2.1.9.1. motorrommets samlede størrelse og utforming,

2.1.9.2. den alminnelige innretning av elektriske og/eller elektroniske deler og deres ledningsnett.
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2.1.9.3. det materialet som kjøretøyets karosseri eller (eventuell) ytterkledning hovedsakelig er laget av (for eksempel 
stål, aluminium eller glassfiber). Forekomst av paneler i andre materialer endrer ikke kjøretøytypen, forutsatt 
at hovedmaterialet i karosseriet er uforandret. Slike avvik skal imidlertid meldes.

2.1.10. «Type elektrisk/elektronisk delenhet» med hensyn til elektronisk kompatibilitet, elektriske/elektroniske 
delenheter som ikke er forskjellige på vesentlige punkter, som

2.1.10.1. funksjonen som den elektriske/elektroniske delenheten betjener,

2.1.10.2. de elektriske og/eller elektroniske delenes alminnelige plassering.

2.1.11. «Kjøretøyets ledningsnett» tilførselsspenning, bussystem (f.eks. CAN), signalkabler eller aktive antennekabler 
som er montert av kjøretøyprodusenten.

2.1.12. Immunitetsrelaterte funksjoner er

a) funksjoner knyttet til direkte kontroll av kjøretøyet:

ved forringelse eller endring i f.eks. motor, gir, brems, oppheng, aktiv styring eller 	
hastighetsbegrensere,

ved påvirkning på førerens stilling, f.eks. sete- eller rattstilling,	

ved påvirkning på førerens sikt, f.eks. nærlys, vindusvisker,	

b) funksjoner knyttet til vern av fører, passasjer og andre trafikanter:

f.eks. kollisjonspute- og sikringsutstyr,	

c) funksjoner som når de forstyrres, forårsaker forvirring for fører eller andre trafikanter:

optiske forstyrrelser: driftsfeil i f.eks. retningslys, stopplys, toppmarkeringslys, markeringslys 	
bak, lysanlegg for nødtjenester, feilinformasjon fra varselsindikatorer, lykter eller skjermvinduer 
knyttet til funksjoner i bokstav a) eller b) som føreren kan observere direkte,

akustiske forstyrrelser: driftsfeil i f.eks. tyverialarm eller signalhorn,	

d) funksjoner knyttet til kjøretøyets databussfunksjon:

ved blokkering av dataoverføring på kjøretøyets bussystemer som brukes til overføring av data og 	
er nødvendige for å sikre korrekt drift av andre immunitetsrelaterte funksjoner,

e) funksjoner som når de forstyrres, påvirker kjøretøyets egne data, f.eks. fartsskriver, kilometerteller.

3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

3.1. Godkjenning av kjøretøytype

3.1.1. Søknad om godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til 
artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF skal innsendes av kjøretøyprodusenten.

3.1.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i vedlegg II A.

3.1.3. Kjøretøyprodusenten skal utarbeide en oversikt over alle planlagte kombinasjoner av relevante elektriske/
elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyet samt over ulike karosseriformer(1), 
ulike materialvarianter for karosseriet(1), det elektriske ledningsnettets innretning, motorvarianter, versjoner 
med høyre-/venstrestyring og versjoner med forskjellig akselavstand. Relevante elektriske/elektroniske 
systemer eller elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyer er de som kan avgi betydelig bred- eller 
smalbåndet elektromagnetisk stråling og/eller de som inngår i kjøretøyets immunitetsrelaterte funksjoner  
(se nr. 2.1.12 i dette vedlegg).

(1) Eventuelt.
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3.1.4. Et kjøretøy som er representativt for det som skal typegodkjennes, skal utvelges fra denne oversikten i 
gjensidig forståelse mellom produsenten og vedkommende myndighet. Dette kjøretøyet skal representere 
kjøretøytypen (se tillegg 1 til vedlegg II A). Valget av kjøretøy skal baseres på de elektriske/elektroniske 
systemer som tilbys av produsenten. Ett eller flere kjøretøyer kan velges ut fra denne oversikten med 
henblikk på å prøves dersom det er gjensidig enighet mellom produsenten og vedkommende myndighet om 
at kjøretøyet inneholder forskjellige elektriske/elektroniske systemer som kan ha betydelig innvirkning på 
kjøretøyets elektromagnetiske kompatibilitet sammenlignet med det første representative kjøretøyet.

3.1.5. Valget av kjøretøyer i samsvar med nr. 3.1.4 er begrenset til kombinasjoner av elektriske/elektroniske 
kjøretøysystemer beregnet på faktisk produksjon.

3.1.6. Produsenten kan supplere søknaden med en rapport fra prøvinger som er blitt utført. Alle slike innsendte data 
kan brukes av godkjenningsmyndigheten med henblikk på utarbeiding av typegodkjenningsdokumentet.

3.1.7. Dersom den tekniske instans som er ansvarlig for typegodkjenningsprøvingen, selv foretar prøvingen, 
skal et kjøretøy stilles til rådighet som er representativt for den typen som skal godkjennes, i samsvar med 
nr. 3.1.4.

3.1.8. Kjøretøyprodusenten skal framlegge en erklæring om frekvensbånd, effektnivåer, antenneposisjoner og 
installeringsbestemmelser for RF-sendere, selv om kjøretøyet ikke er utstyrt med RF-sender på tidspunktet 
for typegodkjenningen. Denne bør omfatte alle mobilradiotjenester som normalt anvendes i kjøretøyer. Disse 
opplysningene skal gjøres offentlig tilgjengelige etter typegodkjenningen.

 Kjøretøyprodusentene skal framlegge dokumentasjon på at kjøretøyets ytelse ikke påvirkes negativt av at 
slike sendere installeres.

3.2. Godkjenning av en type elektrisk/elektronisk delenhet

3.2.1. Anvendelse av dette direktiv på elektriske/elektroniske delenheter:
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3.2.2. Søknad om typegodkjenning av en elektrisk/elektronisk delenhet med hensyn til dens elektromagnetiske 
kompatibilitet i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF skal innsendes av kjøretøyprodusenten eller 
av produsenten av den elektriske/elektroniske delenheten eller av dennes representant.

3.2.3. Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i vedlegg II B.

3.2.4. Produsenten kan supplere søknaden med en rapport fra prøvinger som er blitt utført. Alle slike innsendte 
data kan brukes av godkjenningsmyndigheten med henblikk på utarbeiding av typegodkjenningsdokumentet. 
For utstyr beregnet på montering i et kjøretøy kan produsenten supplere søknaden med produsentens 
samsvarserklæring i samsvar med bestemmelsene i direktiv 99/5/EF eller direktiv 89/336/EØF, 
prøvingsrapporten om elektromagnetisk kompatibilitet og bruksanvisningen for montering av slikt utstyr i 
kjøretøyer.

3.2.5. Dersom den tekniske instans som er ansvarlig for typegodkjenningsprøvingen, selv foretar prøvingen, skal en 
prøve av det elektriske/elektroniske systemet som er representativ for den typen som skal godkjennes, stilles 
til rådighet, eventuelt etter samråd med produsenten om for eksempel mulige variasjoner i utførelse, antall 
deler eller antall følere. Dersom den tekniske instansen anser det nødvendig, kan den velge en ytterligere 
prøve.

3.2.6. Prøven(e) skal være merket med produsentens handelsnavn eller varemerke samt typebetegnelse.

3.2.7. Enhver eventuell bruksrestriksjon skal påpekes. Alle slike restriksjoner skal tas med i vedlegg II B og/eller 
III B.

3.2.8. Elektriske/elektroniske delenheter som markedsføres som reservedeler, trenger ikke typegodkjenning dersom 
de er klart merket som reservedeler med identifikasjonsnummer, og dersom de er identiske med og fra 
samme produsent som tilsvarende originaldel for et allerede typegodkjent kjøretøy.

3.2.9. Deler som selges som ettermonteringsutstyr og er beregnet på montering i motorkjøretøyer, trenger ikke 
typegodkjenning dersom de ikke har forbindelse med immunitetsrelaterte funksjoner (vedlegg I, nr. 2.1.12). 
I et slikt tilfelle må det utstedes en samsvarserklæring etter framgangsmåten i direktiv 89/336/EØF eller 
1999/5/EF. En del av denne erklæringen skal være at den elektriske/elektroniske delenheten overholder 
grensene fastsatt i nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9 i vedlegg I til dette direktiv.

 I en overgangsperiode på fire år fra dette direktivs ikrafttredelse skal den ansvarlige for markedsføringen av 
et slikt produkt framlegge alle relevante opplysninger og/eller en prøve for en teknisk instans, som avgjør 
hvorvidt utstyret er immunitetsrelatert. Resultatet av undersøkelsen skal gjøres tilgjengelig innen tre uker, 
og skal ikke kreve ytterligere prøving. Et dokument i samsvar med eksempelet gitt i vedlegg III C skal 
utstedes av den tekniske instans i løpet av samme tidsrom. Medlemsstatene skal senest tre år etter dette 
direktivs ikrafttredelse rapportere eventuelle tilfeller av avvisninger av sikkerhetsårsaker. På grunnlag av 
praktisk erfaring med dette utstyret og rapportene framlagt av medlemsstatene skal det etter framgangsmåten 
i artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF og innen utløpet av overgangsperioden avgjøres om dette dokumentet 
fortsatt skal kreves i tillegg til samsvarserklæringen.

4. TYPEGODKJENNING

4.1. Framgangsmåter for typegodkjenning

4.1.1. Typegodkjenning av et kjøretøy

 Produsenten kan velge mellom følgende alternative framgangsmåter for typegodkjenning av et kjøretøy :

4.1.1.1. Godkjenning av et anlegg i et kjøretøy

 Et anlegg i et kjøretøy kan typegodkjennes direkte ved at relevante bestemmelser i nr. 6 i dette vedlegg 
følges. Dersom denne muligheten velges av en kjøretøyprodusent, kreves ingen atskilt prøving av elektriske/
elektroniske systemer eller delenheter.

4.1.1.2. Godkjenning av kjøretøytype ved prøving av individuelle elektriske/elektroniske delenheter

 En kjøretøyprodusent kan oppnå typegodkjenning for kjøretøyet ved å dokumentere for 
godkjenningsmyndigheten at alle de relevante (se nr. 3.1.3 i dette vedlegg) elektriske/elektroniske systemer 
eller delenheter er blitt individuelt godkjent i samsvar med dette direktiv og er blitt montert i samsvar med 
eventuelle vilkår fastsatt der.
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4.1.1.3. En produsent kan, dersom vedkommende ønsker det, oppnå typegodkjenning i henhold til dette direktiv 
dersom kjøretøyet ikke har noe utstyr av den type som er underlagt prøvinger med hensyn til immunitet og 
stråling. Slike godkjenninger krever ikke prøving.

4.1.2. Typegodkjenning av elektrisk/elektronisk delenhet

 Typegodkjenning av en elektrisk/elektronisk delenhet kan gis for montering enten i alle kjøretøytyper 
(delgodkjenning) eller, etter søknad fra produsenten av den elektriske/elektroniske delenheten, i én eller flere 
bestemte kjøretøytyper (godkjenning av teknisk enhet).

4.1.3. Elektriske/elektroniske delenheter som er RF-sendere, og som ikke et typegodkjent i forbindelse med en 
kjøretøyprodusent, skal leveres med en passende monteringsveiledning.

4.2. Tildeling av typegodkjenning

4.2.1. Kjøretøy

4.2.1.1. Dersom det representative kjøretøyet oppfyller kravene i dette direktiv, skal det gis EF-typegodkjenning i 
henhold til artikkel 4 nr. 3, og eventuelt artikkel 4 nr. 4, i direktiv 70/156/EØF.

4.2.1.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i vedlegg III A.

4.2.2. Elektrisk/elektronisk delenhet

4.2.2.1. Dersom de(t) representative elektriske/elektroniske delenhetsystemet/-systemene oppfyller kravene i dette 
direktiv, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 nr. 3, og eventuelt artikkel 4 nr. 4, i direktiv 
70/156/EØF.

4.2.2.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i vedlegg III B.

4.2.3. Ved utarbeiding av dokumentene omhandlet i nr. 4.2.1.2 eller 4.2.2.2 kan ved kom mende myndighet i 
medlemsstaten som gir godkjenning, benytte en rapport utarbeidet av et prøvingslaboratorium som er 
akkreditert i henhold til ISO 17025 og anerkjent av godkjenningsmyndigheten.

4.3. Endringer av godkjenninger

4.3.1. Ved endringer av godkjenninger gitt i henhold til dette direktiv får bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 
70/156/EØF anvendelse.

4.3.2. Endring av en typegodkjenning av kjøretøy som følge av at en elektrisk/elektronisk delenhet tilkommer eller 
erstattes.

4.3.2.1. Dersom en kjøretøyprodusent har oppnådd typegodkjenning for et anlegg i et kjøretøy og i tillegg eller i 
stedet ønsker å montere et elektrisk/elektronisk system eller en elektrisk/elektronisk delenhet som allerede 
er godkjent i henhold til dette direktiv, og som vil bli montert i samsvar med de tilknyttede vilkår, kan 
kjøretøygodkjenningen endres uten ytterligere prøving. Det nye elektriske/elektroniske systemet eller den nye 
elektriske/elektroniske delenheten skal anses som en del av kjøretøyet med hensyn til produksjonssamsvar.

4.3.2.2. Dersom de(n) nye elektriske/elektroniske delen(e) ikke er godkjent i henhold til dette direktiv, og dersom 
det anses å være nødvendig med prøvinger, skal kjøretøyet i sin helhet anses å oppfylle kravene dersom 
det kan godtgjøres at de(n) nye eller endrede delen(e) oppfyller de tilsvarende krav i nr. 6 eller det i en 
sammenlignende prøving kan godtgjøres at det nye utstyret ikke ugunstig påvirker kjøretøytypens samsvar.

4.3.3. Tilføyelse av brukte elektriske/elektroniske delenheter som ikke er typegodkjent i henhold til dette direktiv 
fordi typegodkjenning ikke var nødvendig første gang de ble montert, medfører ikke at typegodkjenningen 
blir ugyldig dersom monteringen av slike brukte elektriske/elektroniske delenheter utføres i samsvar med 
anbefalingene fra produsenten av de elektriske/elektroniske delenhetene og kjøretøyet.

5. MERKING

5.1. Hver elektrisk/elektronisk delenhet som er i samsvar med en type godkjent i henhold til dette direktiv, skal 
være påført et EF-typegodkjenningsmerke.
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5.2. Dette merket skal bestå av 

 et rektangel med liten bokstav «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstat som har 
gitt EF-typegodkjenningen :

1 for Tyskland 
2 for Frankrike 
3 for Italia 
4 for Nederland 
5 for Sverige 
6 for Belgia 
7 for Ungarn 
8 for Den tsjekkiske republikk 
9 for Spania 
11 for Det forente kongerike 
12 for Østerrike 
13 for Luxembourg 
17 for Finland 
18 for Danmark 
20 for Polen 
21 for Portugal 
23 for Hellas 
24 for Irland 
26 for Slovenia 
27 for Slovakia 
29 for Estland 
32 for Latvia 
36 for Litauen 
49 for Kypros 
50 for Malta

 I nærheten av rektangelet står «basistypegodkjenningsnummeret» i del 4 av typegodkjenningsnummeret 
nevnt i vedlegg VII til direktiv70/156/EØF med to foranstilte sifre som angir løpenummeret tildelt til siste 
vesentlige tekniske endring av dette direktiv. Løpenummeret for endringen og typegodkjenningsnummeret 
for delen som vises i dokumentet, atskilles med ett enkelt mellomrom. I dette direktiv er løpenummeret 03.

5.3. EF-typegodkjenningsmerket skal påføres på den viktigste delen til den elektriske/elektroniske delenheten 
(f.eks. den elektroniske styreenheten) på en slik måte at det er lett å lese og ikke kan slettes.

5.4. Et eksempel på et EF-typegodkjenningsmerke er vist i tillegg 8.

5.5. Det kreves ingen merking for elektriske/elektroniske systemer montert i kjøretøytyper som er godkjent i 
samsvar med dette direktiv, eller for reservedeler som definert i nr. 3.2.8.

5.6. Merker på elektriske/elektroniske delenheter i samsvar med nr. 5.3 trenger ikke være synlige når de er 
montert i kjøretøyet.

6. SPESIFIKASJONER

6.1. Alminnelige spesifikasjoner

6.1.1. Et kjøretøy og dets elektriske/elektroniske systemer eller delenheter skal være slik utformet, bygd og montert 
at kjøretøyet under normale bruksforhold oppfyller kravene i dette direktiv.

6.1.1.1. Et kjøretøy skal prøves med hensyn til strålingsutslipp og immunitet mot strålingsforstyrrelser. Det kreves 
ingen prøving med hensyn til ledningsbårne utslipp eller immunitet mot ledningsbårne forstyrrelser for 
typegodkjenning av kjøretøy.

6.1.1.2. Elektriske/elektroniske delenheter skal prøves med hensyn til strålingsutslipp og ledningsbårne utslipp samt 
immunitet mot strålingsforstyrrelser og ledningsbårne forstyrrelser.

6.1.2. Før prøvingen skal den tekniske instans sammen med produsenten utarbeide en prøvingsplan som minst 
omfatter virkemåte, stimulert(e) funksjon(er), kontrollert(e) funksjon(er), kriterier for godkjenning/avvisning 
og planlagte utslipp.
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6.2. Spesifikasjoner for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

6.2.1. Målemetode

 Den elektromagnetiske strålingen frambrakt av et kjøretøy som er representativt for sin type, skal måles ved 
hjelp av metoden beskrevet i vedlegg IV. Målemetoden skal fastsettes av kjøretøyprodusenten i samarbeid 
med den tekniske instans.

6.2.2. Grenseverdier for typegodkjenning for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

6.2.2.1. Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg IV, og det benyttes en avstand mellom 
kjøretøy og antenne på 10,0 ± 0,2 m, er grenseverdiene 32 dB mikrovolt/m i frekvensbåndet 30-75 MHz og 
32-43 dB mikrovolt/m i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker logaritmisk for frekvenser over 
75 MHz som vist i tillegg 2 til dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg 
konstant på 43 dB mikrovolt/m.

6.2.2.2. Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg IV, og det benyttes en avstand mellom 
kjøretøy og antenne på 3,0 ± 0,05 m, er grenseverdiene 42 dB mikrovolt/m i frekvensbåndet 30-75 MHz og 
42-53 dB mikrovolt/m i frekvens båndet 75-400 MHz; denne grensen øker logaritmisk for frekvenser over 
75 MHz som vist i tillegg 3 til dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg 
konstant på 53 dB mikrovolt/m.

6.2.2.3. På et kjøretøy som er representativt for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i dB mikrovolt/m ligge under 
grenseverdiene for typegodkjenning.

6.3. Spesifikasjoner for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

6.3.1. Målemetode

 Den elektromagnetiske strålingen frambrakt av et kjøretøy som er representativt for sin type, skal måles etter 
metoden beskrevet i vedlegg V. Denne skal fastsettes av kjøretøyprodusenten i samarbeid med den tekniske 
instans.

6.3.2. Grenseverdier for typegodkjenning for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

6.3.2.1. Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg V, og det benyttes en avstand mellom kjøretøy 
og antenne på 10,0 ± 0,2 m, er grenseverdiene 22 dB mikrovolt/m i frekvensbåndet 30-75 MHz og 22-33 dB 
mikrovolt/m i frekvens båndet 75-400 MHz; denne grensen øker logaritmisk for frekvenser over 75 MHz 
som vist i tillegg 4 til dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 
33 dB mikrovolt/m.

6.3.2.2. Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg V, og det benyttes en avstand mellom kjøretøy 
og antenne på 3,0 ± 0,05 m, er grenseverdiene 32 dB mikrovolt/m i frekvensbåndet 30-75 MHz og 32-43 dB 
mikrovolt/m i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker logaritmisk for frekvenser over 75 MHz 
som vist i tillegg 5 til dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg kon stant på 
43 dB mikrovolt/m.

6.3.2.3. På et kjøretøy som er representativt for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i dB mikrovolt/m ligge under 
grenseverdiene for typegodkjenning.

6.3.2.4. Uten hensyn til grenseverdiene fastsatt i nr. 6.3.2.1, 6.3.2.2 og 6.3.2.3 i dette vedlegg skal kjøretøyet anses 
å overholde grensene for smalbåndet elektromagnetisk stråling dersom signalstyrken målt ved kjøretøyets 
radioantenne på det innledende trinnet beskrevet i vedlegg V nr. 1.3 er mindre enn 20 dB mikrovolt i 
frekvensområdet 76-108 MHz, og ytterligere prøvinger kreves ikke.

6.4. Spesifikasjoner for kjøretøyers immunitet mot elektromagnetisk stråling

6.4.1. Prøvingsmetode

 Et kjøretøy som er representativt for sin type, skal prøves med hensyn til immunitet mot elektromagnetisk 
stråling etter metoden beskrevet i vedlegg VI.

6.4.2. Grenseverdier for typegodkjenning for kjøretøyers immunitet
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6.4.2.1. Dersom prøvinger utføres etter metoden beskrevet i vedlegg VI, skal feltstyrken være 30 volt/m effektivt i 
minst 90 % av frekvensbåndet 20-2 000 MHz og minst 25 volt/m effektivt i hele frekvensbåndet 20-2 000 
MHz.

6.4.2.2. Et kjøretøy som er representativt for sin type, skal anses å oppfylle immunitetskravene dersom det 
under prøvingene utført i samsvar med vedlegg VI ikke forekommer noen forringelse av ytelsen til 
«immunitetsrelaterte funksjoner».

6.5. Spesifikasjoner for bredbåndet elektromagnetisk forstyrrelse fra elektriske/elektroniske delenheter

6.5.1. Målemetode

 Den elektromagnetiske strålingen som frambringes av en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ 
for sin type, skal måles etter metoden beskrevet i vedlegg VII.

6.5.2. Grenseverdier for typegodkjenning for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske 
delenheter

6.5.2.1. Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg VII, er grenseverdiene 62-52 dB mikrovolt/m 
i frekvensbåndet 30-75 MHz; denne grensen avtar logaritmisk for frekvenser over 30 MHz, og 
52-63 dB mikrovolt/m i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker logaritmisk for frekvenser over 
75 MHz, som vist i tillegg 6 til dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg 
konstant på 63 dB mikrovolt/m.

6.5.2.2. På en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i 
dB mikrovolt/m ligge under grenseverdiene for typegodkjenning.

6.6. Spesifikasjoner for smalbåndet elektromagnetisk forstyrrelse fra elektriske/elektroniske delenheter

6.6.1. Målemetode

 Den elektromagnetiske strålingen som frambringes av en elektrisk/elektronisk del enhet som er representativ 
for sin type, skal måles etter metoden beskrevet i ved legg VIII.

6.6.2. Grenseverdier for typegodkjenning for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske 
delenheter

6.6.2.1. Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i vedlegg VIII, er grenseverdiene 52-42 dB mikrovolt/m 
i frekvensbåndet 30-75 MHz; denne grensen avtar logaritmisk for frekvenser over 30 MHz, og 42-53 dB 
mikrovolt/m i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker logaritmisk for frekvenser over 75 MHz, 
som vist i tillegg 7 til dette vedlegg. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder grenseverdien seg kon stant på 
53 dB mikrovolt/m.

6.6.2.2. På en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i 
dB mikrovolt/m ligge under grenseverdiene for typegodkjenning.

6.7. Spesifikasjoner for elektriske/elektroniske delenheters immunitet mot elektromagnetisk stråling

6.7.1. Prøvingsmetode(r)

 Immunitet mot elektromagnetisk stråling hos en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin 
type, skal prøves etter metoden(e) valgt blant dem som er beskrevet i vedlegg IX.

6.7.2. Grenseverdier for typegodkjenning for prøving av elektriske/elektroniske delenheters immunitet

6.7.2.1. Dersom prøvinger utføres etter metodene beskrevet i vedlegg IX, skal nivåene for immunitetsprøving være 
60 volt/m for 150 mm stripline-prøvingsmetoden, 15 volt/m for 800 mm stripline-prøvingsmetoden, 75 volt/m 
for TEM-celleprøvingsmetoden, 60 mA for strømtilførselsmetoden og 30 volt/m for frifelt-prøvingsmetoden 
i over 90 % av frekvensbåndet 20-2 000 MHz, og minst 50 volt/m for 150 mm stripline-prøvingsmetoden, 
12,5 volt/m for 800 mm stripline-prøvingsmetoden, 62,5 volt/m for TEM-celleprøvingsmetoden, 50 mA for 
strømtilførselsmetoden og 25 volt/m for frifelt-prøvingsmetoden over hele frekvensbåndet 20-2 000 MHz.

6.7.2.2. En elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal anses å oppfylle immunitetskravene 
dersom det under prøvingen i samsvar med vedlegg IX ikke forekommer noen forringelse av ytelsen til 
«immunitetsrelaterte funksjoner».

6.8. Spesifikasjoner for immunitet mot forbigående forstyrrelser som ledes langs forsyningslinjer

6.8.1. Prøvingsmetode

 Immuniteten til en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal prøves etter 
metoden(e) i ISO 7637–2:DIS2002 som beskrevet i vedlegg X, med prøvingsnivåene angitt i tabell 1.
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 Tabell 1: Elektriske/elektroniske delenheters immunitet

Prøvingspulsnummer Prøvingsnivå for immunitet

Funksjonsstatus for systemer

Relatert til 
immunitetsrelaterte 

funksjoner

Ikke relatert til 
immunitetsrelaterte 

funksjoner

1 III C D

2a III B D

2b III C D

3a/3b III A D

4 III B 
(for elektrisk/elektronisk 
delenhet som må være i 

drift ved motorstart)
C 

(for andre elektriske/
elektroniske delenheter)

D

6.9. Spesifikasjoner vedrørende utslipp av ledningsbårne forstyrrelser

6.9.1. Prøvingsmetode

 Utslipp fra en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal prøves etter metoden(e) i 
ISO 7637–2:DIS2002 som beskrevet i vedlegg X, med prøvingsnivåene angitt i tabell 2.

 Tabell 2: Største tillatte pulsamplitude

Pulsamplitudens polaritet
Største tillatte pulsamplitude for

kjøretøyer med 12 V-systemer kjøretøyer med 24 V-systemer

Positiv + 75 + 150

Negativ - 100 - 450

7. PRODUKSJONSSAMSVAR

7.1. Det skal treffes tiltak for å sikre produksjonssamsvar i samsvar med bestemmel sene fastsatt i artikkel 10 i 
direktiv 70/156/EØF.

7.2. Produksjonssamsvar med hensyn til et kjøretøys, en dels eller en teknisk enhets elektromagnetiske 
kompatibilitet skal kontrolleres på grunnlag av dataene i typegodkjenningsdokumentet (-ene) oppført i 
vedlegg III A og/eller III B til dette direktiv.

7.3. Dersom vedkommende myndighet ikke er tilfreds med produsentens kontrollrutine, får nr. 2.4.2 og 2.4.3 i 
vedlegg X til direktiv 70/156/EØF og nr. 7.3.1. og 7.3.2 nedenfor anvendelse.

7.3.1. Dersom et kjøretøy, en del eller en teknisk enhet fra serien kontrolleres med hensyn til samsvar, skal 
produksjonen anses å være i samsvar med kravene i dette direktiv med hensyn til bredbåndet og smalbåndet 
elektromagnetisk stråling dersom de målte verdiene ikke overstiger grenseverdiene for typegodkjenning 
fastsatt i nr. 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.3.2.4, 6.5.2.1 og 6.6.2.1 (etter relevans) med mer enn 4 dB 
(60 %).

7.3.2. Dersom et kjøretøy, en del eller en teknisk enhet fra serien kontrolleres med hensyn til samsvar, skal 
produksjonen anses å være i samsvar med kravene i dette direktiv med hensyn til immunitet mot 
elektromagnetisk stråling dersom kjøretøyet, delen eller den tekniske enheten ikke framviser noen forringelse 
i ytelsen til «immunitetsrelaterte funksjoner» når kjøretøyet, delen eller den tekniske enheten befinner seg 
i tilstanden som er definert i vedlegg VI nr. 2 og er utsatt for en feltstyrke eller strøm, uttrykt i volt/m eller 
mA, på inntil 80 % av grenseverdiene for typegodkjenning fastsatt i nr. 6.4.2.1 og 6.7.2.1 (etter relevans) i 
dette vedlegg.
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7.3.3. Dersom en del eller en teknisk enhet fra serien kontrolleres med hen syn til sam svar, skal produksjonen 
anses å være i samsvar med kravene i dette direktiv med hensyn til immunitet mot ledningsbårne 
forstyrrelser og stråling dersom delen eller den tekniske enheten ikke framviser noen forringelse i ytelsen 
til «immunitetsrelaterte funksjoner» opp til nivåene angitt i nr. 6.8.1 og ikke overstiger nivåene angitt i 
nr. 6.9.1.

8. UNNTAK

8.1. Dersom et kjøretøy eller et elektrisk/elektronisk system eller en elektrisk/elektronisk delenhet ikke omfatter 
en elektronisk oscillator med en driftsfrekvens på over 9 kHz, skal kjøretøyet, systemet eller enheten anses 
å være i samsvar med nr. 6.3.2 eller 6.6.2 i vedlegg I samt med vedlegg V og VIII.

8.2. Kjøretøyer som ikke har elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske delenheter med 
«immunitetsrelaterte funksjoner», trenger ikke prøves for immunitet mot strålingsforstyrrelser, og skal anses 
å være i samsvar med nr. 6.4 i vedlegg I og med vedlegg VI til dette direktiv.

8.3. Elektriske/elektroniske delenheter uten «immunitetsrelaterte funksjoner» trenger ikke prøves for immunitet 
mot strålingsforstyrrelser, og skal anses å være i samsvar med nr. 6.7 i vedlegg I og med vedlegg IX til dette 
direktiv.

8.4. Elektrostatisk utladning

 For kjøretøyer utstyrt med dekk, kan kjøretøyets karosseri/understell anses å være en elektrisk isolert 
konstruksjon. Betydelige elektrostatiske krefter i tilknytning til kjøretøyets ytre miljø opptrer bare i det 
øyeblikk en person setter seg inn i kjøretøyet eller går ut av det. Ettersom kjøretøyet står stille i disse 
øyeblikkene, anses ingen typegodkjenningsprøving å være nødvendig med hensyn til elektrostatisk 
utladning.

8.5. Ledningsbåret utslipp

 Elektriske/elektroniske delenheter som ikke skal tilkoples, ikke inneholder brytere eller ikke omfatter 
induktiv belastning, trenger ikke prøves for ledningsbåret utslipp og skal anses å være i samsvar med nr. 6.9 
i dette vedlegg.

8.6. Tap av mottakeres funksjon under immunitetsprøving, når prøvesignalet er innenfor mottakerens båndbredde 
(RF-eksklusjonsbånd) som spesifisert for aktuell radiotjeneste/-produkt i den harmoniserte standarden for 
elektromagnetisk kompatibilitet og med henvisning offentliggjort i Den europeiske unions tidende, medfører 
ikke nødvendigvis et avvisningskriterium.

8.7. RF-sendere skal prøves i sendemodus. Det ses bort fra ønsket stråling (f.eks. fra RF-sendesystemer) innen 
nødvendig båndbredde samt sendinger utenfor båndet i forbindelse med dette direktiv. Uønskede sendinger 
omfattes av dette direktiv, men det kreves ingen prøving dersom senderen har en samsvarserklæring i 
henhold til direktiv 1999/5/EF på grunnlag av en harmonisert standard.

8.7.1. «Nødvendig båndbredde»: For en gitt strålingsklasse, bredden på frekvensbåndet som akkurat er tilstrekkelig 
til å sikre sending av informasjon med den hastighet og kvalitet som kreves ved gitte forhold (artikkel 1 
nr. 1152 i radioreglementet).

8.7.2. «Sending utenfor båndet»: Sending ved en frekvens eller frekvenser umiddelbart utenfor nødvendig 
båndbredde som skyldes modulasjonsprosessen, men ikke medregnet uønskede sendinger (artikkel 1 
nr. 1144 i radioreglementet).

8.7.3. «Uønsket sending»: I enhver modulasjonsprosess finnes det ytterligere uønskede signaler. De sammenfattes 
under uttrykket «uønskede sendinger». Uønskede sendinger er sendinger ved en frekvens eller frekvenser 
som er utenfor den nødvendige båndbredden, og på et nivå som kan reduseres uten at tilsvarende 
sending av informasjon påvirkes. Uønskede sendinger omfatter harmoniske sendinger, parasittsending, 
intermodulasjonsprodukter og frekvensomformingsprodukter, men ikke sendinger utenfor bånd et (artikkel 1 
nr. 1145 i radioreglementet).
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Tillegg 1

Liste over standarder nevnt i dette direktiv

1. CISPR 12 «Vehicles’, motorboats’ and spark-ignited engine-driven devices’ radio disturbance characteristics 
— Limits and methods of measurement», 5. utgave, 2001

2. CISPR 16-1 «Specifications for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1: 
Radio disturbance and immunity measuring apparatus», 2. utgave, 2002

3. CISPR 25 «Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics for the protection of 
receivers used on board vehicles», 2. utgave, 2002

4. ISO 7637-1 «Road vehicles — Electrical disturbance from conduction and coupling — Part 1: Definitions and 
general considerations», 2. utgave, 2002

5. ISO 7637-2 «Road vehicles — Electrical disturbance from conduction and coupling — Part 2: Electrical 
transient conduction along supply lines only on vehicles with nominal 12 V or 24 V supply voltage», 2. utgave, 
2004

6. ISO-EN 17025 «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories», 1. utgave, 
1999

7. ISO 11451 «Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy — 
Vehicle test methods»

Del 1: General and definitions    (ISO DIS 11451-1:2003)
Del 2: Off-vehicle radiation source   (FDIS 11451-2:2004)
Del 4: Bulk current injection (BCI)   (ISO 11451-4: 1. utgave, 1995)

8. ISO 11452 « Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy — 
Component test methods»

Del 1: General and definitions (ISO DIS 11452-1:2003)
Del 2: Absorber-lined chamber (ISO DIS 11452-2:2003)
Del 3: Transverse magnetic mode (TEM) cell (ISO 11452-3: 3. utgave, 2001)
Del 4: Bulk current injection (BCI) (ISO DIS 11452-4:2003)
Del 5: Strip line (ISO 11452-5: 2. utgave, 2002)

9. ITUs radioreglement, 2001-utgaven
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Tillegg 2

Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

Avstand mellom antenne og kjøretøy: 10 m

Grenseverdi E (dBmV/m) ved frekvens F (MHz)

30-75 MHz 75-400 MHz 400-1 000 MHz

E = 32 E = 32 + 15,13 log (F/75) E = 43

 
Grenseverdi for typegodkjenning for bredbåndet elektromagnetisk stråling — 10 m 

Kvasitoppdetektor — 120 kHz båndbredde

Frekvens i MHz — logaritmisk skala 
Se vedlegg I nr. 6.2.2.1
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Tillegg 3

Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

Avstand mellom antenne og kjøretøy: 3 m

Grenseverdi E (dBmV/m) ved frekvens F (MHz)

30-75 MHz 75-400 MHz 400-1 000 MHz

E = 42 E = 42 + 15,13 log (F/75) E = 53

 
Grenseverdi for typegodkjenning for bredbåndet elektromagnetisk stråling — 3 m 

Kvasitoppdetektor — 120 kHz båndbredde

Frekvens i MHz — logaritmisk skala 
Se vedlegg I nr. 6.2.2.2
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Tillegg 4

Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

Avstand mellom antenne og kjøretøy: 10 m

Grenseverdi E (dBmV/m) ved frekvens F (MHz)

30-75 MHz 75-400 MHz 400-1 000 MHz

E = 22 E = 22 + 15,13 log (F/75) E = 33

 
Grenseverdi for typegodkjenning for smalbåndet elektromagnetisk stråling — 10 m 

Middelverdidetektor — 120 kHz båndbredde

Frekvens i MHz — logaritmisk skala 
Se vedlegg I, nr. 6.3.2.1
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Tillegg 5

Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer

Avstand mellom antenne og kjøretøy: 3 m

Grenseverdi E (dBmV/m) ved frekvens F (MHz)

30-75 MHz 75-400 MHz 400-1 000 MHz

E = 32 E = 32 + 15,13 log (F/75) E = 43

 
Grenseverdi for typegodkjenning for smalbåndet elektromagnetisk stråling — 3 m 

Middelverdidetektor — 120 kHz båndbredde

Frekvens i MHz — logaritmisk skala 
Se vedlegg I nr. 6.3.2.2
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Tillegg 6

Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter

Grenseverdi E (dBmV/m) ved frekvens F (MHz)

30-75 MHz 75-400 MHz 400-1 000 MHz

E = 62 - 25,13 log (F/30) E = 52 + 15,13 log (F/75) E = 63

 
Grenseverdi for typegodkjenning for bredbåndet elektromagnetisk stråling — 1 m 

Kvasitoppdetektor — 120 kHz båndbredde

Frekvens i MHz — logaritmisk skala 
Se vedlegg I nr. 6.5.2.1
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Tillegg 7

Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter

Grenseverdi E (dBmV/m) ved frekvens F (MHz)

30-75 MHz 75-400 MHz 400-1 000 MHz

E = 52 - 25,13 log (F/30) E = 42 + 15,13 log (F/75) E = 53

 
Grenseverdi for typegodkjenning for smalbåndet elektromagnetisk stråling — 1 m 

Middelverdidetektor — 120 kHz båndbredde

Frekvens i MHz — logaritmisk skala 
Se vedlegg I nr. 6.6.2.1
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Tillegg 8

Mønster for EF-typegodkjenningsmerket

Den elektriske/elektroniske delenheten påført EF-typegodkjenningsmerket ovenfor er en innretning som er gitt 
typegodkjenning i Tyskland (e1) under basisgodkjenningsnummeret 0148. De to første sifrene (03) angir at innretningen 
oppfyller kravene i direktiv 72/245/EØF, som endret ved dette direktiv.

Tallene er brukt bare som eksempel.
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VEDLEGG II A

Opplysningsdokument nr. ..... i henhold til vedlegg I til direktiv 70/156/EØF(1*) om EF-typegodkjenning av et 
kjøretøy med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (72/245/EØF), sist endret ved direktiv 2004/104/EF

Følgende opplysninger skal eventuelt framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger 

skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den 

størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, må det gis opplysninger om ytelse.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type:

0.4. Kjøretøygruppe(c):

0.5. Produsentens navn og adresse:

 Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

1.6. Plassering og innretning av motoren:

3. MOTOR(q)

3.1. Produsent:

3.1.1. Produsentens motorkode påført motoren:

3.2. Forbrenningsmotor

3.2.1.1. Arbeidsprinsipp: elektrisk tenning/kompresjonstenning, firetakts/totakts(2)

3.2.1.2. Antall sylindre og deres innretning:

3.2.4. Drivstofftilførsel

3.2.4.2. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning): ja/nei(1)

3.2.4.2.9. Elektronisk styreenhet

3.2.4.2.9.1. Merke(r):

3.2.4.2.9.2. Systembeskrivelse

3.2.4.3. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved elektrisk tenning): ja/nei(1)

3.2.5. Elektrisk anlegg

3.2.5.1. Nominell spenning: ... V, positiv/negativ kopling til jord(1)

3.2.5.2. Generator

3.2.5.2.1. Type: 

(*)  Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som er brukt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF. Numre som ikke 
er relevante for dette direktivs formål, er utelatt.

(1) Stryk det som ikke passer.
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3.2.6. Tenning

3.2.6.1. Merke(r):

3.2.6.2. Type(r):

3.2.6.3. Virkemåte:

3.2.15 LPG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.2.15.2. Elektronisk motorstyreenhet for LPG-drift

3.2.15.2.1. Merke(r):

3.2.15.2.2. Type(r):

3.2.16. NG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.2.16.2. Elektronisk motorstyreenhet for NG-drift

3.2.16.2.1. Merke(r):

3.2.16.2.2. Type(r):

3.3. Elektrisk motor

3.3.1. Type (vikling, magnetisering):

3.3.1.2. Driftsspenning:

3.9. GASSDREVNE MOTORER (oppgi tilsvarende opplysninger for systemer med annen oppbygning)

3.9.7. Elektronisk styreenhet

3.9.7.1. Merke(r):

3.9.7.2. Type(r):

4. KRAFTOVERFØRING(v)

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

4.2.1. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler:

6. HJULOPPHENG

6.2.2. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler:

7. STYRING

7.2.2.1. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler:

8. BREMSER

8.5. Blokkeringsfritt bremsesystem: ja/nei/ekstrautstyr(1)

8.5.1. For kjøretøyer med blokkeringsfritt bremsesystem: beskrivelse av systemets virkemåte (herunder 
eventuelle elektroniske deler), blokkdiagram over det elektriske systemet, diagram over de hydrauliske 
eller pneumatiske kretsløpene:

9. KAROSSERI

9.1. Karosseritype:

9.2. Materialer og konstruksjon:

9.5. Frontrute og andre ruter

9.5.2.3. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler i vindushevingsmekanismen:
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9.9. Speil (spesifiser for hvert enkelt speil)

9.9.7. Kort beskrivelse av eventuelle elektroniske deler i innstillingssystemet:

9.12. Bilbelter og/eller annet sikringsutstyr:

9.12.4. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler:

9.18. Radiostøydemping

9.18.1. Beskrivelse og tegninger/fotografier av utformingen av og bestanddelene i den delen av karosseriet som 
utgjør motorrommet, og den delen av kupeen som ligger nærmest det:

9.18.2. Tegninger eller fotografier av plasseringen av metalldeler montert i motorrommet (f.eks. varmeanlegg, 
reservehjul, luftfilter, styreinnretning osv.):

9.18.3. Oversikt over radiostøydempende utstyr, med tegning:

9.18.4. Opplysninger om nominell verdi av likestrømsmotstandene, og for eventuelle motstandstennkabler, den 
nominelle motstanden per meter:

10. LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER

10.5. Kort beskrivelse av eventuelle andre elektriske/elektroniske deler enn lamper:

12. FORSKJELLIG

12.2. Sikringsinnretning for å hindre uvedkommende i å bruke kjøretøyet

12.2.3. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler:

12.7. Oversikt over eventuell montering og bruk av RF-sendere i kjøretøyer (se vedlegg I nr. 3.1.8):

Frekvensbånd (Hz) Største utgangseffekt (W) Antenneposisjon på kjøretøy 
særlige vilkår for montering 
og/eller bruk

Den som søker om typegodkjenning, skal også eventuelt framlegge følgende:

Tillegg 1

En liste (med merke(r) og type(r)) over alle elektriske og/eller elektroniske deler som omfattes av dette 
direktiv (se nr. 2.1.9 og 2.1.10 i vedlegg I), og som ikke tidligere er angitt.

Tillegg 2

Skjema eller tegning med alminnelig beskrivelse av elektriske og/eller elektronis ke deler (som omfattes av 
dette direktiv) og beskrivelse av ledningsnettet.

Tillegg 3

Beskrivelse av kjøretøyet som er valgt til å representere typen

Karosseritype:

Høyre- eller venstrestyrt:

Akselavstand:

Tillegg 4

Relevant(e) prøvingsrapport(er) fra et prøvingslaboratorium som er godkjent i henhold til ISO 17025 
og anerkjent av godkjenningsmyndigheten, som produsenten har framlagt til støtte for utarbeidingen av 
typegodkjenningsdokumentet.

________
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VEDLEGG II B

Opplysningsdokument nr. ..... om EF-typegodkjenning av en elektrisk/elektronisk delenhet med hensyn til 
elektromagnetisk kompatibilitet (72/245/EØF), sist endret ved direktiv 2004/104/EF

Følgende opplysninger skal eventuelt framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholds for teg n else. Eventuelle tegninger 
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den 
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, må det gis opplysninger om ytelse.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type:

0.3. Delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1b):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.5. Produsentens navn og adresse:

 Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter:

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

1. Denne elektriske/elektroniske delenheten skal godkjennes som del/teknisk enhet(1 2)

2. Eventuelle bruksbegrensninger og monteringsvilkår:

3. Nominell spenning for elektrisk system: ... V, positiv/negativ (1) kopling til jord

Tillegg 1

Beskrivelse av den elektriske/elektroniske delenheten som er valgt ut til å representere typen (elektronisk blokkdiagram 
og liste over den elektriske/elektroniske delenhetens hoveddeler (f.eks. merke og type av mikroprosessor, krystall 
osv.)).

Tillegg 2

Relevant(e) prøvingsrapport(er) fra et prøvingslaboratorium som er godkjent i henhold til ISO 17025 og anerkjent av 
godkjenningsmyndigheten, som produsenten har framlagt til støtte for utarbeidingen av typegodkjenningsdokumentet.

_______

(b) Dersom merkingen for identifikasjon av typen omfatter tegn som ikke er aktuelle for beskrivelse av de typer deler eller tekniske 
enheter som omfattes av dette opplysningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis med symbolet «?» (f.eks.: 
ABC??123???).

(1) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG III A

MØNSTER

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens stempel

Melding om:

typegodkjenning(	 1)

utvidelse av typegodkjenning(	 1)

nektelse av typegodkjenning(	 1)

tilbakekalling av typegodkjenning(	 1)

for en kjøretøytype i henhold til direktiv .../.../EF, sist endret ved direktiv .../.../EF.

Typegodkjenningsnummer:

Bakgrunn for utvidelsen:

DEL I

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type:

0.4. Kjøretøygruppe (c):

0.5. Navn og adresse til produsenten:

 Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

DEL II

1. Eventuelle utfyllende opplysninger: se tillegget.

2. Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene:

3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: se tillegg.

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

9. Typegodkjenningsmappen som er inngitt til godkjenningsmyndigheten i forbindelse med typegodkjenningen, kan 
utleveres på anmodning. 

_______

(1) Stryk det som ikke passer.
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Tillegg til EF-typegodkjenningsdokument for kjøretøy i henhold til direktiv 72/245/EØF, sist endret ved 
direktiv 2004/104/EF

1. Utfyllende opplysninger:

1.1. Det elektriske anleggets nominelle spenning: .... V, positiv/negativ kopling til jord

1.2. Karosseritype:

1.3. Liste over elektroniske funksjoner (som omfattes av direktivet) montert i kjøretøyet/kjøretøyene

1.4. Laboratorium godkjent i henhold til ISO 17025 og anerkjent av godkjenningsmyndigheten (for dette direktivs 
formål) med ansvar for å gjennomføre prøvingene:

5. Merknader

 (f.eks. gyldig både for venstre- og høyrestyrte kjøretøyer)

______
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VEDLEGG III B

MØNSTER

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens stempel

Melding om:

typegodkjenning(	 1)

utvidelse av typegodkjenning(	 1)

nektelse av typegodkjenning(	 1)

tilbakekalling av typegodkjenning(	 1)

for en type del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv .../.../EF, sist endret ved direktiv .../.../EF.

Typegodkjenningsnummer:

Bakgrunn for utvidelsen:

EF-typegodkjenningsmerke som skal festes på den elektriske/elektroniske delenheten:

DEL I

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type:

0.3. Delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1)(22):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.5. Produsentens navn og adresse:

 Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter:

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

DEL II

1. Eventuelle utfyllende opplysninger: se tillegget.

2. Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene:

3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: se tillegg.

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

9. Typegodkjenningsmappen som er inngitt til godkjenningsmyndigheten i forbindelse med typegodkjenningen, 
kan utleveres på anmodning. 

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen omfatter tegn som ikke er aktuelle for beskrivelse av de typer deler eller tekniske 

enheter som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, kan slike tegn i dokumentasjonen angis med symbolet «?» (f.eks.: 
ABC??123??).
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Tillegg til EF-typegodkjenningsdokument nr. ... om typegodkjenning av en elektrisk/elektronisk delenhet i 
henhold til direktiv 72/245/EØF, sist endret ved  direktiv 2004/104/EF

1. Utfyllende opplysninger:

1.1. Det elektriske anleggets nominelle spenning:

1.2. Denne elektriske/elektroniske delenhet kan benyttes i enhver kjøretøytype med følgende begrensninger:

1.2.1. Eventuelle monteringsvilkår:

1.3. Denne elektriske/elektroniske delenhet kan bare benyttes i følgende kjøretøy typer:

1.3.1. Eventuelle monteringsvilkår:

1.4. Følgende særskilte prøvingsmetode(r) og følgende frekvensbånd er benyttet for å bestemme immuniteten (angi 
nøyaktig hvilken av metodene fra vedlegg IX som er benyttet):

1.5. Laboratorium godkjent i henhold til ISO 17025 og anerkjent av godkjenningsmyndigheten (for dette direktivs 
formål) med ansvar for å gjennomføre prøvingene:

5. Merknader:

_______
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VEDLEGG III C

MØNSTER

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

ERKLÆRING MED HENSYN TIL VEDLEGG I NR. 3.2.9

Myndighetens stempel

Søker:

Alminnelig beskrivelse av produktet:

Opplysninger inngitt av søkeren:

Denne elektriske/elektroniske delenhet kan brukes på enhver kjøretøytype med følgende begrensninger:

Eventuelle monteringsvilkår:

Vi bekrefter at produktet beskrevet ovenfor ikke er immunitetsrelatert i henhold til direktiv 72/245/EØF, sist endret ved 
direktiv 2004/104/EF. Immunitetsprøving som definert i dette direktiv, kreves ikke.

Teknisk instans med ansvar for vurderingen:

Sted:

Dato:

Underskrift:

_______
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VEDLEGG IV

METODE FOR MÅLING AV BREDBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA KJØRETØYER

1. Allment

1.1. Prøvingsmetoden beskrevet i dette vedlegg får anvendelse bare på kjøretøyer.

1.2. Prøvingsmetode

 Formålet med denne prøvingen er å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske eller elektroniske 
systemer montert på kjøretøyet (for eksempel tenningssystemer eller elektriske motorer).

 Med mindre annet er angitt i dette vedlegg, skal prøvingen utføres i samsvar med CISPR 12 (5. utgave, 2001).

2. Kjøretøyets tilstand under prøvingene

2.1. Motor

 Motoren skal være i drift i henhold til nr. 5.3.2 i CISPR 12 (5. utgave, 2001).

2.2. Andre kjøretøysystemer

 Alt utstyr som kan avgi bredbåndet elektromagnetisk stråling, og som kan slås på permanent av fører eller 
passasjer, skal være i drift ved størst mulig belastning (f.eks. vindusviskermotorer eller vifter). Signalhorn og 
elektriske vindusmotorer osv. utelukkes fordi de ikke brukes kontinuerlig.

3. Prøvingskrav

3.1. Grenseverdiene får anvendelse i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz for målinger utført i et halvveis ekkofritt 
rom eller utendørs.

3.2. Målingene kan gjennomføres med kvasitoppdetektor eller toppdetektor. Grenseverdiene angitt i vedlegg I nr. 6.2. 
og 6.5 gjelder for kvasitoppdetektorer. Dersom det benyttes en toppdetektor, anvendes en korreksjonsfaktor på 
20 dB som definert i CISPR 12 (5. utgave, 2001).

3.3. Målinger

 Den tekniske instans skal utføre prøvingene med intervallene angitt i CISPR 12-standarden (5. utgave, 2001) i 
hele frekvensområdet 30-1 000 MHz.

 Dersom produsenten framlegger måledata for hele frekvensbåndet fra et prøvingslaboratorium som er godkjent 
for de deler av ISO 17025 (1. utgave, 1999) som får anvendelse, og anerkjent av godkjenningsmyndigheten, kan 
den tekniske instans alternativt dele inn frekvensområdet i 14 frekvensbånd (30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 
100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz) og utføre prøvinger 
ved de 14 frekvensene som gir de høyeste strålingsnivåer innen hvert bånd, for å bekrefte at kjøretøyet oppfyller 
kravene i dette vedlegg.

 Dersom referansegrenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette 
skyldes kjøretøyet og ikke bakgrunnsstøy.

3.4. Avlesninger

 Den høyeste avlesning i forhold til grenseverdien (vannrett og loddrett polarisasjon, antenneplassering på 
kjøretøyets venstre og høyre side) i hvert av de 14 frekvensbåndene skal anses som måleresultatet for det aktuelle 
frekvensbånd.

_______
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VEDLEGG V

METODE FOR MÅLING AV SMALBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA KJØRETØYER

1. Allment

1.1. Prøvingsmetoden beskrevet i dette vedlegg får anvendelse bare på kjøretøyer.

1.2. Prøvingsmetode

 Formålet med denne prøvingen er å måle smalbåndet elektromagnetisk stråling, for eksempel fra 
mikroprosessorbaserte systemer eller en annen smalbåndskilde.

 Med mindre annet er angitt i dette vedlegg, skal prøvingen utføres i samsvar med CISPR 12 (5. utgave, 2001) 
eller CISPR 25 (2. utgave, 2002).

1.3. Innledningsvis skal strålingsnivåene i FM-båndet (76 til 108 MHz) måles ved kjøretøyets radioantenne med en 
middelverdidetektor. Dersom det nivå som er angitt i vedlegg I punkt 6.3.2.4 ikke overskrides, skal kjøretøyet 
anses for  å oppfylle kravene i dette vedlegg innenfor dette frekvensbåndet og fullstendig måling behøver ikke 
gjennomføres.

2. Kjøretøyets tilstand under prøvingene

2.1. Tenningen skal være slått på. Motoren skal ikke være i drift.

2.2. Kjøretøyets elektroniske systemer skal være i normal drift og kjøretøyet skal stå stille.

2.3. Alt utstyr med interne oscillatorer > 9 kHz eller repetitive signaler som kan slås på permanent av fører eller 
passasjer, skal være i normal drift.

3. Prøvingskrav

3.1. Grenseverdiene får anvendelse i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz for målinger utført i et halvveis ekkofritt 
rom eller utendørs.

3.2. Målingene skal utføres med en middelverdidetektor.

3.3. Målinger

 Den tekniske instans skal utføre prøvingene med intervallene angitt i CISPR 12-standarden (5. utgave, 2001) i 
hele frekvensområdet 30-1 000 MHz.

 Dersom produsenten framlegger måledata for hele frekvensbåndet fra et prøvingslaboratorium som er godkjent 
for de deler av ISO 17025 (1. utgave, 1999) som får anvendelse, og anerkjent av godkjenningsmyndigheten, kan 
den tekniske instans alter nativt dele inn frekvensområdet i 14 frekvensbånd (30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 
100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz) og utføre prøvinger 
ved de 14 frekvensene som gir de høyeste strålingsnivåer innen hvert bånd, for å bekrefte at kjøretøyet oppfyller 
kravene i dette vedlegg.

 Dersom referansegrenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at 
dette skyldes kjøretøyet og ikke bakgrunnsstøy, herunder bredbåndet stråling fra enhver elektrisk/elektronisk 
delenhet.

3.4. Avlesninger

 Den høyeste avlesning i forhold til grenseverdien (vannrett og loddrett polarisasjon, antenneplassering på 
kjøretøyets venstre og høyre side) i hvert av de 14 frekvens båndene skal anses som måleresultatet for det aktuelle 
frekvensbånd.

_______
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VEDLEGG VI

METODE FOR PRØVING AV KJØRETØYERS IMMUNITET MOT ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

1. Allment

1.1. Prøvingsmetoden beskrevet i dette vedlegg får anvendelse bare på kjøretøyer.

1.2. Prøvingsmetode

 Formålet med denne prøvingen er å påvise immuniteten til kjøretøyers elektroniske systemer. Kjøretøyet skal 
utsettes for elektromagnetiske felt som beskrevet i dette vedlegg. Kjøretøyet skal overvåkes under prøvingen.

 Med mindre annet er angitt i dette vedlegg, skal prøvingen utføres i samsvar med ISO DIS 11451-2:2003.

1.3. Alternative prøvingsmetoder

 Prøvingen kan, for alle kjøretøyer, alternativt utføres ved et utendørs prøvingsanlegg. Prøvingsanlegget skal 
oppfylle (nasjonale) juridiske krav med hensyn til stråling fra elektromagnetiske felt.

 Dersom et kjøretøy er lengre enn 12 m og/eller bredere enn 2,6 m og/eller høyere enn 4,00 m, kan metoden med 
prøving med strømtilførsel i henhold til ISO 11451-4 (1. utgave, 1995) anvendes i frekvensområdet 20-2 000 
MHz med nivåene fastsatt i vedlegg I nr. 6.7.2.1.

2. Kjøretøyets tilstand under prøvingene

2.1. Kjøretøyet skal være ulastet, med unntak av nødvendig prøvingsutstyr.

2.1.1. Motoren skal normalt drive drivhjulene med en jevn hastighet på 50 km/t med mindre kjøretøyet gjør at det er 
tekniske grunner til å velge en annen hastighet. Kjøretøyet skal plasseres på et passende belastet dynamometer 
eller, dersom et dynamometer ikke er tilgjengelig, settes på isolerte akselstøtter som gir minst mulig bakkeklaring. 
Dersom det er nødvendig, kan drivakslene frakoples (f.eks. for lastebiler).

2.1.2. Grunnleggende kjøretøytilstand

 I dette nr. angis minstekrav til prøvingsforhold og avvisningskriterier ved immunitetsprøvinger av kjøretøyer. 
Andre kjøretøysystemer som kan påvirke immunitetsrelaterte funksjoner, skal prøves etter en metode som 
avtales mellom produsenten og den tekniske instans.

Prøvingsforhold for kjøretøy for «50 km/t-syklus» Avvisningskriterier

Kjøretøyhastighet på 50 km/t ± 20 % (kjøretøy 
driver rullene). Dersom kjøretøyet er utstyrt med en 
fartsholder, skal denne være i drift

Hastighetsvariasjon større enn ± 10 % av nominell 
hastighet
For automatgir: Endring av girutveksling som gir 
hastighetsvariasjon på over ± 10 % av nominell 
hastighet

Nærlys PÅ (manuell modus) Belysning AV

Vindusvisker foran PÅ (manuell modus), høyeste 
hastighet

Vindusvisker foran stopper helt

Retningslys på førersiden PÅ Frekvensendring (under 0,75 Hz eller over 2,25 Hz) 
Endring i driftssyklus (under 25 % eller over 75 %)

Justerbart oppheng i normalposisjon Uventet vesentlig variasjon

Førersete og ratt i mellomposisjon Uventet variasjon på over 10 % av samlet utslag

Alarm deaktivert Uventet aktivering av alarm
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Prøvingsforhold for kjøretøy for «50 km/t-syklus» Avvisningskriterier

Signalhorn AV Uventet aktivering av signalhorn

Kollisjonspute og sikringssystemer i drift med 
deaktivert kollisjonspute for passasjer dersom denne 
funksjonen finnes

Uventet aktivering

Automatiske dører lukket Uventet åpning

Justerbart mellomakselbremsehåndtak i normal- 
posisjon

Uventet aktivering

Prøvingsforhold for kjøretøy for «bremsesyklus» Avvisningskriterier

Fastsettes i planen for bremsesyklusprøving. Denne 
skal omfatte aktivering av bremsepedal (med mindre 
det er tekniske grunner til ikke å gjøre dette), men 
ikke nødvendigvis for blokkeringsfrie bremser

Stopplys deaktiveres under syklusen 
Varsellampe for bremser PÅ med tap av funksjon 
Uventet aktivering

2.1.3. Alt utstyr som kan slås på permanent av fører eller passasjer, skal være i normalposisjon.

2.1.4. Alle andre systemer som påvirker førerens kontroll over kjøretøyet, skal være i drift som i kjøretøyets normale 
driftstilstand.

2.2. Dersom det finnes elektriske/elektroniske systemer som inngår i den direkte kon trollen av kjøretøyet, og som ikke 
virker under forholdene beskrevet i nr. 4.1, kan produsenten inngi en rapport eller annen tilleggsdokumentasjon 
til prøvingsmyndigheten som viser at kjøretøyets elektriske/elektroniske system oppfyller kravene i dette 
direktiv. Slik dokumentasjon skal inngå i typegodkjenningsdokumentene.

2.3. Ved overvåkingen av kjøretøyet skal det bare benyttes utstyr som ikke skaper forstyrrelser. Kjøretøyets 
utvendige del og kupé skal overvåkes for å avgjøre om kravene i dette vedlegg er oppfylt (f.eks. ved bruk av 
videokamera(er), mikrofon osv.).

3. Prøvingskrav

3.1. Frekvensområde, varighet, polarisasjon

 Kjøretøyet skal utsettes for elektromagnetisk stråling i frekvensområdet 20-2 000 MHz med loddrett 
polarisasjon.

 Prøvingssignalets modulasjon skal være:

AM, med 1 kHz modulasjon og 80 % modulasjonsgrad i frekvensområdet 20-800 MHz, 	

PM, t på 577 µs, periode 4 600 µs i frekvensområdet 800-2 000 MHz,	

 med mindre annet er avtalt mellom den tekniske instans og kjøretøyprodusenten.

 Frekvenstrinnstørrelser og varigheter velges i samsvar med ISO DIS 11451-1:2003.

3.1.1. Den tekniske instans skal utføre prøvingen med intervallene angitt i ISO DIS 11451-1:2003 i hele 
frekvensområdet 20-2 000 MHz.

 Dersom produsenten framlegger måledata for hele frekvensbåndet fra et prøvingslaboratorium som er godkjent 
for de deler av ISO 17025 (1. utgave, 1999) som får anvendelse, og anerkjent av godkjenningsmyndigheten, kan 
den tekniske instans alternativt velge et redusert antall enkeltfrekvenser i området (f.eks. 27, 45, 65, 90, 120, 
150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 og 1 800 MHz), for å bekrefte at kjøretøyet oppfyller kravene 
i dette vedlegg.

 Dersom et kjøretøy ikke består prøvingen i dette vedlegg, må det kontrolleres om svikten skjedde under 
relevante prøvingsforhold og ikke skyldes forekomst av ukontrollerte felt.
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4. Produksjon av nødvendig feltstyrke

4.1. Prøvingsmetode

4.1.1. For å oppnå de nødvendige prøvingsfeltnivåer benyttes substitusjonsmetoden i samsvar med ISO DIS 
11451-1:2003.

4.1.2. Kalibrering

 For transmisjonslinjesystemer anvendes én feltsonde på anleggets referansepunkt.

 For antenner anvendes fire feltsonder på anleggets referanselinje.

4.1.3. Prøvingsfase

 Kjøretøyet skal plasseres med midtlinjen på anleggets referansepunkt eller -linje. Kjøretøyet skal normalt vende 
mot en fast antenne. Dersom de elektroniske styreenhetene og tilhørende ledninger hovedsakelig befinner seg 
i kjøretøyets bakre del, utføres imidlertid prøvingen normalt med kjøretøyet vendt bort fra antennen. For lange 
kjøretøyer (dvs. unntatt personbiler og lette nyttekjøretøyer) som har elektroniske styreenheter og tilhørende 
ledninger hovedsakelig mot midten av kjøretøyet, kan det fastsettes et referansepunkt på kjøretøyets høyre 
eller venstre sideflate. Dette referansepunktet skal ligge på kjøretøyets midtpunkt i lengderetningen, eller på et 
punkt langs kjøretøyets side valgt av produsenten og vedkommende myndighet i fellesskap etter vurdering av 
de elektroniske systemenes plassering og ledningsnettets utforming.

 Slike prøvinger kan finne sted bare dersom kammerets fysiske utforming tillater det. Antennens plassering skal 
angis i prøvingsrapporten.

_______
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 VEDLEGG VII

METODE FOR MÅLING AV BREDBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA ELEKTRISKE/
ELEKTRONISKE DELENHETER

1. Allment

1.1. Prøvingsmetoden beskrevet i dette vedlegg får anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter, som siden kan 
monteres i kjøretøyer som er i samsvar med vedlegg IV.

1.2. Prøvingsmetode

 Formålet med denne prøvingen er å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske 
delenheter (f.eks. tenningssystemer, elektriske motorer osv.).

 Med mindre annet er angitt i dette vedlegg, skal prøvingen utføres i samsvar med CISPR 25 (2. utgave, 2002).

2. Den elektriske/elektroniske delenhetens tilstand under prøvingene

2.1. Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand, fortrinnsvis med størst 
mulig belastning.

3. Prøvingsforberedelse

3.1. Prøvingen skal utføres i samsvar med CISPR 25 (2. utgave), nr. 11 — ALSE-metoden.

3.2. Alternativt målested

 Som alternativ til et dempet og avskjermet rom (ALSE) kan et åpent prøvingsområde (OATS) som oppfyller 
kravene i CISPR 16-1 (2. utgave, 2002), anvendes (se tillegg 1 til dette vedlegg).

3.3. Omgivelser

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke 
målingen, skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Ved denne målingen skal støyen eller signalene 
utenfra være minst 6 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i nr. 6.5.2.1 i vedlegg I, bortsett fra for tilsiktede 
smalbåndssendinger i omgivelsene.

4. Prøvingskrav

4.1. Grenseverdiene får anvendelse i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz for målinger utført i et halvveis ekkofritt 
rom eller utendørs.

4.2. Målingene kan gjennomføres med kvasitoppdetektor eller toppdetektor. Grenseverdiene angitt i vedlegg I nr. 6.2. 
og 6.5 gjelder for kvasitoppdetektorer. Dersom det benyttes en toppdetektor, anvendes en korreksjonsfaktor på 
20 dB som definert i CISPR 12 (5. utgave, 2001).

4.3. Målinger

 Den tekniske instans skal utføre prøvingene med intervallene angitt i CISPR 25-standarden (2. utgave, 2002) i 
hele frekvensområdet 30-1 000 MHz.

 Dersom produsenten framlegger måledata for hele frekvensbåndet fra et prøvingslaboratorium som er godkjent 
for de deler av ISO 17025 (1. utgave, 1999) som får anvendelse, og anerkjent av godkjenningsmyndigheten, kan 
den tekniske instans alternativt dele inn frekvensområdet i 13 frekvensbånd (30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 
130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820 og 820-1 000 MHz), og utføre 
prøvinger ved de 13 frekvensene som gir de høyeste strålingsnivåer innen hvert bånd, for å bekrefte at den 
elektriske/elektroniske delenheten oppfyller kravene i dette vedlegg.

 Dersom referansegrenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette 
skyldes den elektriske/elektroniske delenheten og ikke bakgrunnsstøy.

4.4. Avlesninger

 Den høyeste avlesning i forhold til grenseverdien (vannrett og loddrett polarisasjon) i hvert av de 13 
frekvensbåndene skal anses som måleresultatet for det aktuelle frekvensbånd.

_______
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Tillegg 1

Figur 1

Prøving i åpent område: Avgrensning av prøvingsområde for elektriske/elektroniske delenheter

Plant, åpent område fritt for elektromagnetisk reflekterende flater

_______
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VEDLEGG VIII

METODE FOR MÅLING AV SMALBÅNDET ELEKTROMAGNETISK STRÅLING FRA ELEKTRISKE/
ELEKTRONISKE DELENHETER

1. Allment

1.1. Prøvingsmetoden beskrevet i dette vedlegg får anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter, som siden kan 
monteres i kjøretøyer som er i samsvar med vedlegg IV.

1.2. Prøvingsmetode

 Formålet med denne prøvingen er å måle smalbåndet elektromagnetisk stråling fra mikroprosessorbaserte 
systemer.

 Med mindre annet er angitt i dette vedlegg, skal prøvingen utføres i samsvar med CISPR 25 (2. utgave, 2002).

2. Den elektriske/elektroniske delenhetens tilstand under prøvingene

 Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand.

3. Prøvingsforberedelse

3.1. Prøvingen skal utføres i samsvar med CISPR 25 (2. utgave, 2002), nr. 11 — ALSE-metoden.

3.2. Alternativt målested

 Som alternativ til et dempet og avskjermet rom (ALSE) kan et åpent prøvingsområde (OATS) som oppfyller 
kravene i CISPR 16-1 (2. utgave, 2002), anvendes (se tillegg 1 til vedlegg VII).

3.3. Omgivelser

 For å sikre at ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke 
målingen, skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Ved denne målingen skal støyen eller signalene 
utenfra være minst 6 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i nr. 6.5.2.1 i vedlegg I, bortsett fra for tilsiktede 
smalbåndssendinger i omgivelsene.

4. Prøvingskrav

4.1. Grenseverdiene får anvendelse i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz for målinger utført i et halvveis ekkofritt 
rom eller utendørs.

4.2. Målingene skal gjennomføres med en middelverdidetektor.

4.3. Målinger

 Den tekniske instans skal utføre prøvingene med intervallene angitt i CISPR 12-standarden (5. utgave, 2001) i 
hele frekvensområdet 30-1 000 MHz.

 Dersom produsenten framlegger måledata for hele frekvensbåndet fra et prøvings laboratorium som er godkjent 
for de deler av ISO 17025 (1. utgave, 1999) som får anvendelse, og anerkjent av godkjenningsmyndigheten, kan 
den tekniske instans alter nativt dele inn frekvensområdet i 13 frekvensbånd (30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 
130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820 og 820-1 000 MHz), og utføre 
prøvinger ved de 13 frekvensene som gir de høyeste strålingsnivåer innen hvert bånd, for å bekrefte at den 
elektriske/elektroniske delenheten oppfyller kravene i dette vedlegg. Dersom referansegrenseverdien overskrides 
under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette skyldes den elektriske/elektroniske 
delenheten og ikke bakgrunnsstøy, herunder bredbåndet elektromagnetisk stråling fra den elektriske/elektroniske 
delenheten.

4.4. Avlesninger

 Den høyeste avlesning i forhold til grenseverdien (vannrett og loddrett polarisasjon) i hvert av de 13 
frekvensbåndene skal anses som måleresultatet for det aktuelle frekvensbånd.

_______
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VEDLEGG IX

METODE(R) FOR PRØVING AV ELEKTRISKE/ELEKTRONISKE DELENHETERS IMMUNITET MOT 
ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

1. Allment

1.1. Prøvingsmetoden(e) beskrevet i dette vedlegg får anvendelse på elektriske/elektro nis ke delenheter.

1.2. Prøvingsmetoder

1.2.1. Elektriske/elektroniske delenheter kan etter produsentens valg oppfylle kravene som hvilken som helst 
kombinasjon av prøvingsmetodene omhandlet nedenfor fastsetter, forutsatt at hele frekvensområdet angitt i 
nr. 3.1 i dette vedlegg er dekket.

Prøving i ekkofritt rom: I samsvar med ISO DIS 11452-2:2003	

TEM-celleprøving: I samsvar med ISO 11452-3: 3. utgave, 2001	

Prøving med strømtilførsel: I samsvar med ISO DIS 11452-4:2003	

Stripline-prøving: I samsvar med ISO 11452-5: 2. utgave, 2002	

800 mm stripline-prøving: I samsvar med nr. 4.5 i dette vedlegg	

 (Frekvensområde og allmenne prøvingsforhold skal bygge på ISO DIS 11452-1: 2003).

2. Den elektriske/elektroniske delenhetens tilstand under prøvingen

2.1. Prøvingsforholdene skal være i samsvar med ISO 11452-1:2003.

2.2. Den elektriske/elektroniske delenheten skal være slått på og settes i normal driftstilstand. Den skal plasseres 
som angitt i dette vedlegg, med mindre individuelle prøvingsmetoder krever en annen plassering.

2.3. Alt annet utstyr som kreves for driften av den elektriske/elektroniske delenheten under prøvingen, skal 
ikke være på plass under kalibreringen. Avstanden mellom tilleggsutstyr og referansepunktet skal under 
kalibreringen være minst 1 m.

2.4. For å sikre at det oppnås reproduserbare resultater når prøvinger og målinger gjentas, skal signalgeneratorutstyret 
og dets utførelse overholde de samme spesifikasjoner som ved den tilsvarende kalibreringsfasen.

2.5. Dersom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves består av mer enn én enhet, bør forbindelseskablene 
helst være ledningene som er beregnet på å brukes i kjøretøyet. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal 
lengden mellom den elektroniske styreenheten og det kunstige nettet være som definert i standarden. Alle 
ledninger skal termineres så realistisk som mulig, fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer.

3. Allmenne prøvingskrav

3.1. Frekvensområde, varighet

 Målingene skal foretas i frekvensområdet 20-2 000 MHz. med frekvenstrinn som fastsatt i ISO 
11452-1:2002.

 Prøvingssignalets modulasjon skal være:

AM, med 1 kHz modulasjon og 80 % modulasjonsgrad i frekvensområdet 20-800 MHz, 	

PM, t på 577 µs, periode 4 600 µs i frekvensområdet 800-2 000 MHz,	

 med mindre annet er avtalt mellom den tekniske instans og produsenten av den elektriske/elektroniske 
delenheten.

 Frekvenstrinnstørrelser og varigheter velges i samsvar med ISO DIS 11452-1:2001.

3.2. Den tekniske instans skal utføre prøvingen med intervallene angitt i ISO DIS 11452-1:2003 i hele 
frekvensområdet 20-2 000 MHz.

 Dersom produsenten framlegger måledata for hele frekvensbåndet fra et prøvings laboratorium som er godkjent 
for de deler av ISO 17025 (1. utgave, 1999) som får anvendelse, og anerkjent av godkjenningsmyndigheten, 
kan den tekniske instans alter nativt velge et redusert antall enkeltfrekvenser i området (f.eks. 27, 45, 65, 90, 
120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 og 1 800 MHz), for å bekrefte at den elektriske/
elektroniske delenheten oppfyller kravene i dette vedlegg.

3.3. Dersom en elektrisk/elektronisk delenhet ikke består prøvingen i dette vedlegg, må det kontrolleres om svikten 
skjedde under relevante prøvingsforhold og ikke skyldes forekomst av ukontrollerte felt.
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4. Spesifikke prøvingskrav

4.1. Prøving i ekkofritt rom

4.1.1. Prøvingsmetode

 Denne prøvingsmetoden gjør det mulig å prøve kjøretøyets elektriske/elektroniske systemer ved å utsette en 
elektrisk/elektronisk delenhet for elektromagnetisk stråling fra antenne.

4.1.2. Prøvingsmetodikk

 Den såkalte «substitusjonsmetoden» skal benyttes for å opprette de nødvendige prøvingsfeltnivåer i samsvar 
med ISO DIS 11452-2:2003.

 Prøvingen skal utføres med loddrett polarisasjon.

4.2. TEM-celleprøving

4.2.1. Prøvingsmetode

 TEM-cellen (TEM = Transverse Electromagnetic Mode) frambringer homogene felter mellom den indre 
lederen (skilleveggen) og kabinettet (jordplanet).

4.2.2. Prøvingsmetodikk

 Prøvingen skal utføres i samsvar med ISO 11452-3: 3. utgave, 2001.

 Avhengig av hva slags elektrisk/elektronisk delenhet som skal prøves, skal prøvingsmyndigheten velge den 
metode som medfører størst mulig grad av feltkopling til den elektriske/elektroniske delenheten eller til 
ledningsnettet inne i TEM-cellen.

4.3. Prøving med strømtilførsel

4.3.1. Prøvingsmetode

 Dette er en immunitetsprøvingsmetode som utføres ved å indusere strøm direkte inn i ledningsnettet ved hjelp 
av en strømtilførselssonde.

4.3.2. Prøvingsmetodikk

 Prøvingen utføres i samsvar med ISO DIS 11452-4:2003 på en prøvingsbenk. Som alternativ kan den 
elektriske/elektroniske delenheten prøves mens den er montert i kjøretøyet, i samsvar med ISO 11451-4 (1. 
utgave, 1995).

 Tilførselssonden skal plasseres i en avstand på 150 mm fra den elektriske/elektroniske delenheten som skal 
prøves.

 Referansemetoden skal benyttes for å beregne tilført strøm fra tilført effekt.

 Metodens frekvensområde er begrenset av tilførselssondens spesifikasjon.

4.4. Stripline-prøving

4.4.1. Prøvingsmetode

 Denne prøvingsmetoden består i at ledningsnettet som forbinder delene i en elektrisk/elektronisk delenhet med 
hverandre, utsettes for felt med bestemt styrke.

4.4.2. Prøvingsmetodikk

 Prøvingen skal utføres i samsvar med ISO 11452-5 (2. utgave, 2002).

4.5. 800 mm stripline-prøving

4.5.1. Prøvingsmetode

 Striplinen består av to parallelle metallplater med en avstand på 800 mm. Utstyret som prøves plasseres sentralt 
mellom platene, og utsettes for et elektromagnetisk felt (se tillegg 1 til dette vedlegg).

 Denne metoden kan anvendes til prøving av komplette elektroniske anlegg, her under følere, aktuatorer, 
styreenheter samt ledningsnett. Den er egnet til utstyr med et største mål som er mindre enn én tredel av 
avstanden mellom platene.
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4.5.2. Prøvingsmetodikk

4.5.2.1. Plassering av striplinen

 Striplinen skal anbringes i et avskjermet rom (for å hindre stråling utover) og plasseres i en avstand av 2 m 
fra vegger og eventuelle metalloverflater for å hindre elektromagnetisk refleksjon. Det kan benyttes materiale 
som absorberer radiostråling for å dempe slik refleksjon. Striplinen skal være plassert på ikke-ledende støtter 
minst 0,4 m over underlaget.

4.5.2.2. Kalibrering av striplinen

 Det skal plasseres en feltmålesonde innenfor den midtre tredel i langsgående, loddrett og tverrgående retning 
av rommet mellom de parallelle platene uten anlegget som skal prøves.

 Det tilhørende måleutstyret skal plasseres på utsiden av det avskjermede rommet. Ved hver enkelt ønsket 
prøvingsfrekvens skal stripline-kretsen tilføres effekt tilstrekkelig til å produsere den nødvendige feltstyrke 
ved antennen. Dette nivået for tilført effekt, eller en annen parameter direkte knyttet til den tilførte effekt 
som er nødvendig for å bestemme feltet, skal brukes for typegodkjenningsprøvinger, med mindre det oppstår 
endringer i innretninger eller utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten.

4.5.2.3. Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves

 Hovedstyreenheten skal plasseres innenfor midtre tredel i langsgående, loddrett og tverrgående retning av 
rommet mellom de parallelle platene. Den skal hvile på en støtte laget av ikke-ledende materiale.

4.5.2.4. Hovedledninger og tilknyttede føler-/aktuatorledninger

 Hovedledninger og eventuelle føler-/ aktuatorledninger skal gå loddrett fra styreenheten til toppen av 
jordplanet (dette bidrar til å gi best mulig forbindelse med det elektromagnetiske feltet). Deretter skal de følge 
undersiden av platen til en av de frie kantene, der de skal runde kanten og følge oversiden av jordplanet til 
tilkoplingene for striplinens strømforsyning. Ledningene skal deretter strekkes til det tilhørende utstyret, som 
skal være plassert i et område utenfor det elektromagnetiske feltets påvirkning, f.eks. på det avskjermede 
rommets underlag, 1 m fra striplinen i dennes lengdeakse.

_______
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Tillegg 1

Figur 1

800 mm stripline-prøving

_______
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Figur 2

800 mm stripline-dimensjoner

_______
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Tillegg 2

Typiske TEM-celledimensjoner

Tabellen nedenfor viser dimensjonene som er nødvendige for konstruksjon av en celle med angitte øvre 
frekvensgrenser:

Øvre frekvens 
(MHz)

Cellens formfaktor 
W : b

Cellens formfaktor 
L/W

Plateavstand 
b (cm)

Skillevegg 
S (cm)

200 1,69 0,66 56 70

200 1,00 1 60 50

_______
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VEDLEGG X

METODE(R) FOR PRØVING AV ELEKTRISKE/ELEKTROMAGNETISKE DELENHETERS 
IMMUNITET MOT OG UTSLIPP AV TRANSIENTE FORSTYRRELSER

1. Allment

 Denne prøvingsmetoden skal sikre elektriske/elektroniske delenheters immunitet mot ledningsbårne transiente 
forstyrrelser fra kjøretøyets strømforsyning og begrense ledningsbårne transiente forstyrrelser fra elektriske/
elektroniske delenheter på kjøretøyets strømforsyning.

2. Immunitet mot forstyrrelser ledet langs forsyningslinjenr

 Prøvingspulser 1, 2a, 2b, 3a, 3b og 4 anvendes i samsvar med ISO 7637-2:2002 på forsyningslinjene og andre 
tilkoplinger på elektriske/elektroniske delenheter som kan være forbundet med forsyningslinjene.

3. Utslipp av forstyrrelser ledet langs forsyningslinjer

 Måling i samsvar med ISO 7637-2:2002 på forsyningslinjer og andre tilkoplinger på elektriske/elektroniske 
delenheter som kan være driftsmessig forbundet med forsyningslinjene.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 
av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter 
og næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 599/2003(2), særlig artikkel 6 nr. 3 bokstav b) annet 
og tredje strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 6 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 
2092/91 kan medlemsstatene som et unntak godkjenne 
at frø og vegetativt formeringsmateriale som ikke er 
framstilt etter økologisk produksjonsmetode, brukes i en 
overgangsperiode som utløper 31. desember 2003, dersom 
produsentene ikke er i stand til å skaffe formeringsmateriale 
framstilt etter økologisk produksjonsmetode.

2) Fellesskapets regelverk for frø og vegetativt 
formeringsmateriale får også anvendelse i henhold til 
artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

3) Innenfor økologisk landbruk er det et viktig prinsipp 
å bevare det biologiske mangfoldet, og det bør derfor 
sikres at gårdbrukere har et stort utvalg av kultivarer 
og sorter, herunder lokale kultivarer og sorter, å velge 
mellom.

4) Det er klart at det for visse arter som dyrkes innenfor 
Fellesskapet, ikke vil være tilstrekkelige mengder 
økologisk framstilt frø og vegetativt formeringsmateriale 
tilgjengelig etter 31. desember 2003.

5) Det bør derfor fortsatt være mulig å bruke frø og 
vegetativt formeringsmateriale som ikke er framstilt etter 
økologisk produksjonsmetode, dersom det ikke er mulig 
å få tak i frø eller vegetativt formeringsmateriale framstilt 
etter økologisk produksjonsmetode.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EUT L 85 av 2.4.2003, s. 15.

6) For arter der det i framtiden vil finnes tilstrekkelige 
mengder økologisk framstilt frø eller vegetativt 
formeringsmateriale av et betydelig antall sorter, 
bør det ikke være mulig å bruke frø eller vegetativt 
formeringsmateriale som ikke er framstilt etter økologisk 
produksjonsmetode. Det bør derfor opprettes en liste over 
de artene som ikke omfattes av unntaket.

7) Anvendelsen av unntaket for vegetativt 
formeringsmateriale, unntatt settepoteter, bør overlates til 
medlemsstatene, inntil det kan vedtas passende kriterier 
på fellesskapsplan.

8) Det er viktig med større åpenhet om tilbudet av og 
etterspørselen etter frø og vegetativt formeringsmateriale 
framstilt etter økologisk produksjonsmetode, for å 
fremme produksjonen og bruken av frø og vegetativt 
formeringsmateriale framstilt etter denne metoden.

9) Hver medlemsstat bør derfor sørge for at det opprettes 
en database for registrering av frø og settepoteter som 
er framstilt etter økologisk produksjonsmetode, og som 
oppfyller de alminnelige kriteriene for framstilling av 
frø og vegetativt formeringsmateriale, og at brukerne 
har tilgang til denne databasen. I denne forbindelse 
bør det, for å lette tilgangen til opplysningene, 
utvikles en ensartet modell for registreringsskjemaet 
som frøleverandørene skal bruke til å registrere frø og 
settepoteter i databasene.

10) Hver medlemsstat bør offentliggjøre en rapport om de 
tillatelsene den har gitt, til orientering for alle berørte 
parter, medlemsstatene og Kommisjonen.

11) Etter to års erfaring bør systemet gjennomgås grundig for 
å avgjøre i hvilken utstrekning gårdbrukerne har brukt 
økologisk framstilt frø og vegetativt formeringsmateriale. 
I denne forbindelse bør Kommisjonen vurdere muligheten 
for å opprette en database på fellesskapsplan.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 —

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003

av 14. august 2003

om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 
med hensyn til visse arter av frø og vegetativt formeringsmateriale og om fastsettelse av 

saksbehandlingsregler og kriterier for dette unntaket(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 15.8.2003, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2005 av 10. juni 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52 av 13.10.2005, s. 3.

2008/EØS/23/02
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE REGLER

Artikkel 1

Videreføring av unntaket

1.  Unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i forordning (EØF) 
nr. 2092/91, som innebærer at medlemsstatene kan tillate bruk 
av frø eller vegetativt formeringsmateriale som ikke er framstilt 
etter økologisk produksjonsmetode, under forutsetning av at 
vilkårene fastsatt i nevnte artikkel er oppfylt, videreføres etter 
31. desember 2003 for arter som ikke er oppført i vedlegget til 
denne forordning.

I artikkel 3-14 fastsettes det saksbehandlingsregler og kriterier 
for anvendelsen av unntaket for frø og settepoteter nevnt i 
første ledd.

2.  Vedlegget til denne forordning skal omfatte arter for 
hvilke det etter framgangsmåten i artikkel 14 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 er fastslått at økologisk framstilte frø eller 
settepoteter er tilgjengelige i tilstrekkelige mengder og for et 
stort antall sorter i alle deler av Fellesskapet.

Artene oppført i vedlegget kan ikke godkjennes i henhold til 
unntaket nevnt i nr. 1, med mindre det kan begrunnes med et 
av formålene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav d).

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning

a) gjelder definisjonene i forordning (EØF) nr. 2092/91,

b) menes med «leverandør» en næringsdrivende som selger 
frø eller settepoteter til andre næringsdrivende.

KAPITTEL II

ANVENDELSE AV UNNTAKET

Artikkel 3

Bruk av frø eller settepoteter som ikke er framstilt etter 
økologisk produksjonsmetode

Medlemsstatene kan etter framgangsmåten i artikkel 5 tillate 
bruk av frø og settepoteter som ikke er framstilt etter økologisk 
produksjonsmetode, forutsatt at frøene og settepotetene

a) ikke er behandlet med andre plantefarmasøytiske produkter 
enn dem som er godkjent for behandling av frø i del B i 
vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91, med mindre 

kjemisk behandling er foreskrevet av medlemsstatenes 
vedkommende myndighet i samsvar med rådsdirektiv 
2000/29/EF(1) av hensyn til plantehelsen for alle sorter 
av en gitt art i området der frøene eller settepotetene skal 
brukes, og

b) er produsert uten bruk av genmodifiserte organismer og/
eller produkter avledet av slike organismer.

Artikkel 4

Myndigheter eller organer med ansvar for å gi tillatelser

Kontrollmyndighetene eller -organene nevnt i artikkel 9 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91 er ansvarlige for å gi tillatelsen 
nevnt i artikkel 5 i denne forordning, med mindre medlemsstaten 
utpeker andre myndigheter eller organer som overvåkes av den 
berørte medlemsstaten.

Artikkel 5

Vilkår for å gi tillatelser

1.  Det kan gis tillatelse til bruk av frø eller settepoteter som 
ikke er framstilt etter økologisk produksjonsmetode, bare i 
følgende tilfeller:

a) dersom ingen sort av den art som brukeren ønsker å 
anvende, er registrert i databasen i henhold til artikkel 6,

b) dersom ingen leverandør kan levere frøene eller 
settepotetene før såing eller planting, når brukeren har 
bestilt frøene eller settepotetene i rimelig tid,

c) dersom den sort som brukeren ønsker å anvende, ikke er 
registrert i databasen, og brukeren kan godtgjøre at ingen 
av de registrerte alternativene av samme art er egnet, og at 
tillatelsen derfor er avgjørende for brukerens produksjon,

d) dersom det kan begrunnes med at materialet skal brukes til 
forskning, til undersøkelse som ledd i små frilandsforsøk 
eller til sortsbevaring, godkjent av vedkommende 
myndighet i medlemsstaten.

2.  Tillatelsen skal gis før avlingen sås.

3.  Tillatelsen skal gis bare til enkeltbrukere og for én sesong 
av gangen, og myndigheten eller organet som er ansvarlig for 
tillatelsene, skal registrere hvilken mengde frø eller settepoteter 
det gis tillatelse til.

(1) EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1.
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4.  Som unntak fra nr. 3 kan vedkommende myndighet i 
medlemsstaten gi alle brukere en generell tillatelse for en gitt

art dersom og så lenge vilkåret i nr 1 bokstav a) er oppfylt, – 
eller

sort dersom og så lenge vilkårene i nr 1 bokstav c) er – 
oppfylt.

Slike tillatelser skal angis tydelig i databasen.

5.  Det kan gis tillatelser i de periodene da databasen 
oppdateres, i samsvar med artikkel 7 nr. 3.

KAPITTEL III

REGLER FOR REGISTRERING AV FRØ ELLER 
SETTEPOTETER SOM ER FRAMSTILT ETTER 

ØKOLOGISK PRODUKSJONSMETODE

Artikkel 6

Database

1.  Hver medlemsstat skal sørge for at det opprettes en 
elektronisk database for oppføring av de sortene frø eller 
settepoteter framstilt etter økologisk produksjonsmetode som 
beskrevet i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91, som 
er tilgjengelige på statens territorium.

2.  Databasen skal forvaltes enten av vedkommende 
myndighet i medlemsstaten eller av en myndighet eller et 
organ utpekt til dette formål av medlemsstaten, heretter kalt 
«databaseforvalter». Medlemsstatene kan også utpeke en 
myndighet eller et privat organ i en annen medlemsstat.

3.  Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om hvilken myndighet eller hvilket 
privat organ som er utpekt til å forvalte databasen.

Artikkel 7

Registrering

1.  Sorter som det er frø eller settepoteter framstilt etter 
økologisk produksjonsmetode tilgjengelig av, skal registreres i 
databasen på anmodning fra leverandøren.

2.  Enhver sort som ikke er registrert i databasen, skal anses 
som ikke tilgjengelig ved anvendelsen av artikkel 5 i denne 
forordning.

3.  Hver medlemsstat skal treffe en beslutning om i hvilken 
periode av året databasen regelmessig skal oppdateres for 
alle arter eller artsgrupper som dyrkes på statens område. 
Databasen skal inneholde opplysninger om dette.

Artikkel 8

Vilkår for registrering

1.  For at det skal kunne foretas en registrering må 
leverandøren kunne

a) godtgjøre at vedkommende selv, eller dersom leverandøren 
handler bare med ferdigpakkede frø eller settepoteter, 
den foregående næringsdrivende, har vært underlagt 
kontrollordningen nevnt i artikkel 9 i forordning (EØF)  
nr. 2092/91,

b) godtgjøre at de frøene eller settepotetene som skal bringes 
i omsetning, oppfyller de generelle kravene til frø og 
vegetativt formeringsmateriale,

c) gjøre tilgjengelig alle opplysninger som kreves i henhold 
til artikkel 9 i denne forordning, og oppdatere disse 
opplysningene på anmodning fra databaseforvalteren, eller 
så snart en oppdatering er nødvendig, for å sikre at 
opplysningene er pålitelige.

2.  Databaseforvalteren kan etter avtale med vedkommende 
myndighet i medlemsstaten avslå en leverandørs søknad om 
registrering, eller slette en allerede godkjent registrering, 
dersom leverandøren ikke oppfyller kravene i nr. 1.

Artikkel 9

Registerte opplysninger

1.  For hver registrerte sort og hver leverandør skal databasen 
minst inneholde følgende opplysninger:

a) artens vitenskapelige navn og sortsnavnet,

b) navn og kontaktopplysninger for leverandøren eller dennes 
representant,

c) i hvilket område leverandøren kan levere frøene eller 
settepotetene til brukeren innenfor normal leveringstid,

d) i hvilken stat eller region sorten er kontrollert og godkjent 
for oppføring i den felles sortsliste for jordbruksvekster 
eller for grønnsaksarter,

e) fra hvilken dato frøene eller settepotetene vil være 
tilgjengelige,

f) navnet og/eller kodenummeret til kontrollmyndigheten 
eller -organet som er ansvarlig for å kontrollere den 
næringsdrivende, som nevnt i artikkel 9 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91.

2.  Leverandøren skal umiddelbart underrette 
databaseforvalteren dersom noen av de registrerte sortene 
ikke lenger er tilgjengelige. Endringene skal registreres i 
databasen.

3.  I tillegg til opplysningene i nr. 1 skal databasen inneholde 
en liste over de artene som er oppført i vedlegget.
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Artikkel 10

Tilgang til opplysninger

1.  Opplysningene i databasen skal være gratis tilgjengelige 
via Internett for brukerne av frø og settepoteter og for 
offentligheten. Medlemsstatene kan beslutte at brukere som 
er registrert i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav a) i 
forordning (EØF) nr. 2092/91, på anmodning kan få en 
utskrift av opplysningene om en eller flere artsgrupper fra 
databaseforvalteren.

2.  Medlemsstatene skal sørge for at alle brukere som er 
registrert i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav a) i forordning 
(EØF) nr. 2092/91, minst én gang i året skal underrettes om 
systemet og hvordan de kan finne opplysningene i databasen.

Artikkel 11

Registreringsgebyr

For hver registrering kan det kreves et gebyr som skal tilsvare 
kostnadene ved å opprette og vedlikeholde opplysningene i 
databasen. Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal 
godkjenne størrelsen på gebyret som databaseforvalteren kan 
kreve.

KAPITTEL IV

RAPPORT OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 12

Årsrapport

1.  De myndigheter eller organer som er utpekt til å 
gi tillatelser i henhold til artikkel 4, skal registrere alle 
tillatelser og videreformidle disse opplysningene i en 
rapport til vedkommende myndighet i medlemsstatene og til 
databaseforvalteren.

Rapporten skal for hver art som det er gitt tillatelse for i 
henhold til artikkel 5 nr. 1, inneholde følgende opplysninger:

a) artens vitenskapelige navn og sortsnavnet,

b) begrunnelsen for tillatelsen angitt med en henvisning til 
artikkel 5 nr. 1 bokstav a), b), c) eller d),

c) det samlede antall tillatelser,

d) den samlede mengden frø eller settepoteter,

e) kjemisk behandling av hensyn til plantehelsen som nevnt i 
artikkel 3 bokstav a).

2.  For tillatelser i henhold til artikkel 5 nr. 4 skal rapporten 
inneholde opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) og opplysninger 
om hvilken periode tillatelsene gjaldt.

Artikkel 13

Sammendragsrapport

Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal innen 31. mars 
hvert år samle rapportene og sende en sammendragsrapport 
om alle tillatelsene som medlemsstatene gav det foregående 
kalenderår, til Kommisjonen og de andre medlemsstatene. 
Rapporten skal inneholde opplysningene nevnt i artikkel 12. 
Opplysningene skal offentliggjøres i databasen. Vedkommende 
myndighet kan delegere arbeidet med å samle rapportene til 
databaseforvalteren.

Artikkel 14

Opplysninger på anmodning

På anmodning fra en medlemsstat eller Kommisjonen skal 
detaljerte opplysninger om de enkelte tillatelsene som er 
gitt, gjøres tilgjengelige for de øvrige medlemsstater eller 
Kommisjonen.

Artikkel 15

Revisjon

Innen 31. juli 2006 skal Kommisjonen undersøke 
tilgjengeligheten av frø og vegetativt formeringsmateriale 
som er framstilt etter økologisk produksjonsmetode, i hvilken 
utstrekning disse anvendes, den faktiske gjennomføring 
av denne forordning, og, dersom det er nødvendig, foreta 
nødvendige endringer.

Artikkel 16

Ikrafttredelse og anvendelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2004.

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

Utferdiget i Brussel, 14. august 2003.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Kommisjonen undersøker for tiden dette spørsmålet sammen med medlemsstatene for å opprette en liste over arter 
som skal oppføres i vedlegget, i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsdirektiv 2004/60/EF av 23. april 2004 1) 
om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk 
på oppføring av kinoksyfen som aktivt stoff(2) ble dette 
stoffet oppført i vedlegg I til nevnte direktiv.

Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig 2) 
frist til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/
EØF med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder dette aktive stoffet, og særlig til å vurdere 
eksisterende midlertidige godkjenninger og senest innen 
utgangen av denne fristen omgjøre disse godkjenningene 
til endelige godkjenninger, endre dem eller tilbakekalle 
dem i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/
EØF.

Fristene for gjennomføring fastsatt i direktiv 2004/60/3) 
EF samsvarer ikke med fristene som gjelder for andre 
nye aktive stoffer. Framgangsmåten for alle nye aktive 
stoffer i forbindelse med den nye vurderingen bør 
harmoniseres.

Direktiv 2004/60/EF bør derfor endres.4) 

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 3 i direktiv 2004/60/EF gjøres følgende endringer: 
 

 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/71/EF (EUT L 127 av 29.4.2004, s. 104). 

(2) EUT L 120 av 24.4.2004, s. 39. 

Nr. 2 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder kinoksyfen, enten 
som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer, 
som alle var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 
31. august 2004, vurdere produktet på nytt i samsvar med 
de ensartede prinsippene i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF  
på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i 
vedlegg III til nevnte direktiv. På grunnlag av denne vurdering 
skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i 
artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF.

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene:

a) dersom produktet inneholder kinoksyfen som eneste aktive 
stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 
innen 28. februar 2006, eller

b) dersom produktet inneholder kinoksyfen som ett av flere 
aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 
godkjenningen innen 28. februar 2006, eller innen fristen 
som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i det 
eller de 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 2

Dette direktiv trer i kraft 1. september 2004.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. september 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/97/EF

av 27. september 2004

om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister(*) 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 28.9.2004, s. 53, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2005 av 10. juni 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52 av 13.10.2005, s. 4.

2008/EØS/23/03
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 
europeiske fellesskap,

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

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok franske myndigheter 12. april 1996 en søknad fra 
JSC International Ltd om oppføring av det aktive stoffet 
Ampelomyces quisqualis i vedlegg I til nevnte direktiv. 
Ved kommisjonsvedtak 97/591/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) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok Finland 19. mai 1998 en søknad fra Kemira Agro 
Oy (nå Verdera Oy) om oppføring av det aktive stoffet 
Gliocladium catenulatum i vedlegg I til nevnte direktiv. 
Ved kommisjonsvedtak 1999/392/EF(3) ble det bekreftet 
at dokumentasjonen var «fullstendig» i den forstand at 
den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data 
og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 
91/414/EØF.

3) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 
helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 6 
nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene 
som søkerne har foreslått. De utpekte rapporterende  
 
 
 
 
 

(1) EFT  L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/99/EF (EUT L 309 av 6.10.2004, s. 6). 

(2)  EFT  L 239 av 30.8.1997, s. 48. 
(3)  EFT L 148 av 15.6.1999, s. 44.

medlemsstatene framla utkast til vurderingsrapport om 
stoffene for Kommisjonen 28. oktober 1997 (Ampelomyces 
quisqualis) og 15. juni 2000 (Gliocladium catenulatum).

4) Utkastene til vurderingsrapporter er behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen 
ble avsluttet 8. oktober 2002 med Kommisjonens 
sammenfattende rapporter om Ampelomyces quisqualis 
og Gliocladium catenulatum.

5) Dokumentasjonen og opplysningene fra vurderingen 
av Ampelomyces quisqualis ble også framlagt for 
Vitenskapskomiteen for planter. Komiteens rapport ble 
endelig vedtatt 7. mars 2001(4).

6) Komiteen konkluderte i sin uttalelse med at ettersom 
det ikke var utført tilfredsstillende undersøkelser av 
virkningene på lungene, var risikoen for brukerne ikke 
tilstrekkelig vurdert. Komiteen konkluderte videre med 
at gjentatt dosering i alminnelighet bør være en del 
av primærdataene, men kan utelates dersom det gis 
en god begrunnelse for det. I det særlige tilfellet med 
Ampelomyces quisqualis kunne ikke komiteen uttale seg 
om behovet for gjentatt dosering ettersom det ikke er 
utført tilfredsstillende undersøkelser av virkningene på 
lungene.

7) Komiteen konkluderte endelig med at selv om det ikke 
var observert allergiske reaksjoner mot Ampelomyces 
quisqualis, kunne muligheten for allergiske reaksjoner 
som følge av eksponering for organismen i forbindelse 
med landbruksarbeid ikke utelukkes. Komiteen anbefalte 
at produsentenes og brukernes helse skulle overvåkes 
som et forsiktighetstiltak etter godkjenningen, og at 
resultatene av overvåkingen skal gjøres tilgjengelige for 
en ny vurdering i framtiden.

8) Det er tatt hensyn til anbefalingene fra Vitenskapskomiteen 
i den videre behandlingen og i dette direktiv samt i den 
sammenfattende rapporten.

(4)  Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om vurderingen av 
Ampelomyces quisqualis i forbindelse med rådsdirektiv 91/414/EØF om 
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter — uttalelsen ble vedtatt 
av Vitenskapskomiteen for planter 7. mars 2001.

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/2/EF

av 19. januar 2005

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av Ampelomyces quisqualis og 
Gliocladium catenulatum som aktive stoffer(*)

 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 20 av 22.1.2005, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2005 av 10. juni 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52 av 13.10.2005, s. 4.
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9) Melderen har på Vitenskapskomiteens anmodning utført 
ytterligere en undersøkelse av virkningene på lungene. 
Den faste komiteen har betegnet undersøkelsen som 
vitenskapelig og gyldig og konkluderte etter ytterligere 
vurdering med at Ampelomyces quisqualis verken er 
sykdomsframkallende eller smittsomt for pattedyr, og 
at det ikke inneholder toksiner. Risikoen i forbindelse 
med brukereksponering er dermed tilstrekkelig vurdert, 
i samsvar med anbefalingene fra Vitenskapskomiteen for 
planter.

10) Når det gjelder muligheten for allergiske reaksjoner, 
er det ikke dokumentert slike reaksjoner som følge av 
arbeid med stoffet i landbruket. Det er derfor ingen 
grunn til å tro at det er alvorlig risiko for slike reaksjoner. 
Muligheten for allergiske reaksjoner kan imidlertid ikke 
utelukkes helt. Denne usikkerheten bør ikke hindre at 
stoffet oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 
men kan håndteres ved at medlemsstatene iverksetter et 
overvåkingsprogram i forbindelse med godkjenningen 
av plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
Ampelomyces quisqualis.

11) Den faste komité konkluderte derfor med at mennesker 
under de foreslåtte bruksvilkårene ikke vil være utsatt for 
skadelige virkninger.

12) Ved behandlingen av Gliocladium catenulatum ble det 
ikke avdekket noen uavklarte spørsmål eller problemer 
som ville ha krevd samråd med Vitenskapskomiteen 
for planter eller Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet.

13) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder de 
aktuelle aktive stoffene, i alminnelighet kan forventes å 
oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) 
i direktiv 91/414/EØF, sammenholdt med artikkel 5 nr. 3 
i nevnte direktiv, særlig med hensyn til de bruksområder 
som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 
sammenfattende rapport. Ampelomyces quisqualis og 
Gliocladium catenulatum bør derfor oppføres i vedlegg I 
for å sikre at godkjenning av plantefarmasøytiske 
produkter som inneholder de aktuelle aktive stoffene, 
kan gis i samsvar med direktivets bestemmelser i alle 
medlemsstater.

14) Etter oppføringen av Ampelomyces quisqualis 
og Gliocladium catenulatum i vedlegg I til direktiv 
91/414/EØF bør medlemsstatene få en rimelig frist til å 
gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF med 
hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
disse stoffene, og særlig til å vurdere eksisterende 

midlertidige godkjenninger og senest innen utgangen av 
denne fristen omgjøre disse godkjenningene til endelige 
godkjenninger, endre dem eller tilbakekalle dem i samsvar 
med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF.

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

16) 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

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 2005 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 2005.

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

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

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningene for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som inneholder Ampelomyces 
quisqualis eller Gliocladium catenulatum for å sikre at vilkårene 
for disse aktive stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/
EØF er oppfylt. Om nødvendig skal medlemsstatene innen 
30. september 2005 endre eller tilbakekalle godkjenningene i 
samsvar med direktiv 91/414/EØF.
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2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder Ampelomyces 
quisqualis eller Gliocladium catenulatum, enten som eneste 
aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer, som alle var 
oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 31. mars 2005, 
vurdere produktet på nytt 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.

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene:

a) dersom produktet inneholder Ampelomyces quisqualis 
eller Gliocladium catenulatum som eneste aktive stoff, om 
nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 
30. september 2006, eller

b) dersom produktet inneholder Ampelomyces quisqualis eller 
Gliocladium catenulatum som ett av flere aktive stoffer, 
om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 30. september 2006, eller innen fristen som er 
fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i det eller de 
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. april 2005.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. januar 2005.

  For Kommisjonen

  Markos KYPRIANOU

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 
europeiske fellesskap,

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

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/1) 
EØF mottok Tyskland 27. juni 1996 en søknad fra 
Spiess-Urania Chemicals GmbH om oppføring av det 
aktive stoffet imazosulfuron i vedlegg I til direktiv 
91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 97/865/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.

I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 2) 
mottok Belgia 29. mars 2001 en søknad fra Goëmar 
SA om oppføring av det aktive stoffet laminarin i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 
2001/861/EF(3) ble det bekreftet at dokumentasjonen var 
«fullstendig» i den forstand at den i prinsippet kunne 
anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt 
i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 3) 
mottok Det forente kongerike 21. februar 2000 en søknad 
fra Rohm and Haas France SA (nå Dow AgroSciences) 
om oppføring av det aktive stoffet metoksyfenozid i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 
2001/385/EF(4) ble det bekreftet at dokumentasjonen var 
«fullstendig» i den forstand at den i prinsippet kunne 
anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt 
i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 4) 
mottok Belgia 1. august 1997 en søknad fra Novartis  
 
 
 
 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/99/EF (EUT L 309 av 6.10.2004, s. 6). 

(2)  EFT L 351 av 23.12.1997, s. 67. 
(3)  EFT L 321 av 6.12.2001, s. 34. 
(4)  EFT L 137 av 19.5.2001, s. 30. 

NV (nå Syngenta) om oppføring av det aktive stoffet 
S-metolaklor i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 
kommisjonsvedtak 98/512/EF(5) 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.

Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 5) 
helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 6 
nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene 
som søkerne har foreslått. De utpekte rapporterende 
medlemsstatene framla utkast til vurderingsrapport om 
stoffene for Kommisjonen 17. juni 1998 (imazosulfuron), 
2. juni 2003 (laminarin), 2. august 2002 (metoksyfenozid) 
og 3. mai 1999 (S-metolaklor).

Utkastene til vurderingsrapporter er behandlet av 6) 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen 
ble avsluttet 8. oktober 2004 med Kommisjonens 
sammenfattende rapporter om imazosulfuron, laminarin, 
metoksyfenozid og S-metolaklor.

Dokumentasjonen og opplysningene fra vurderingen av 7) 
imazosulfuron ble også framlagt for Vitenskapskomiteen 
for planter. Komiteens rapport ble endelig vedtatt 
25. april 2001(6).

Komiteen ble bedt om å kommentere betydningen av 8) 
metabolitten IPSN på bakgrunn av dens forekomst i jord 
og vann. Komiteen konkluderte i sin uttalelse med at 
forekomsten av IPSN i grunnvannet ikke medfører noen 
betydelig helserisiko, og at risikoen for mikroorganismer 
i jorden, virvelløse vanndyr og fisk samt den akutte 
risikoen for meitemarker er tilstrekkelig behandlet. 
Komiteen konkluderte videre med at det på grunnlag 
av vurderinger av den størst mulige eksponering er 
nødvendig med ytterligere opplysninger for å kunne 
vurdere visse andre risikoer forbundet med IPSN. 
Komiteens endelige konklusjon var at miljørisikoen 
og den toksikologiske risikoen for menneskers helse 
ved morstoffet og/eller andre metabolitter enn IPSN, 
som i visse undersøkelser ble dannet i samme omfang 
som IPSN, ikke er tilstrekkelig behandlet og derfor bør 
behandles i forbindelse med den videre vurderingen.

(5)  EFT L 228 av 15.8.1998, s. 35. 
(6)  Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om oppføring av 

imazosulfuron i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 
plantefarmasøytiske produkter — SCP/IMAZO/002-endelig, offentliggjort 
21. mai 2001.

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/3/EF

av 19. januar 2005

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av imazosulfuron, laminarin, 
metoksyfenozid og S-metolaklor som aktive stoffer(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 20 av 22.1.2005, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2005 av 10. juni 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52 av 13.10.2005, s. 4.

2008/EØS/23/05
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Det er tatt hensyn til anbefalingene fra Vitenskapskomiteen 9) 
i den videre behandlingen og i dette direktiv samt i den 
sammenfattende rapporten.

Når det gjelder IPSN, har melderen framlagt tilleggsdata 10) 
om risikoen på grunnlag av vurderinger av den størst mulige 
eksponering, som ble påpekt av Vitenskapskomiteen, og 
disse er vurdert. Den faste komité konkluderte med 
at i lys av tilleggsdataene framlagt av melderen og de 
foreslåtte bruksvilkårene vil ikke IPSN ha noen skadelige 
virkninger på mennesker.

Når det gjelder imazosulfuron og andre metabolitter 11) 
enn IPSN, forekommer det ingen andre metabolitter enn 
IPSN i mengder som anses som «relevante» i henhold til 
bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF. Den faste komité 
konkluderte derfor med at risikoen kan vurderes på 
grunnlag av tilgjengelige data.

Etter denne vurderingen konkluderte den faste komité i 12) 
sin vurdering med at imazosulfuron og dens metabolitter 
ikke har skadelige virkninger på mennesker og ikke 
utgjør noen uakseptable miljørisikoer under de foreslåtte 
bruksvilkår, særlig den høyeste dose på 0,05 kg aktivt stoff 
per hektar, dersom det treffes egnede risikoreduserende 
tiltak.

Ved behandlingen av laminarin, metoksyfenozid og 13) 
s-metolaklor ble det ikke avdekket noen uavklarte 
spørsmål eller problemer som ville ha krevd samråd med 
Vitenskapskomiteen for planter eller Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet.

Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 14) 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder de aktuelle 
aktive stoffene, i alminnelighet 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 bruksområder som er undersøkt og beskrevet i 
Kommisjonens sammenfattende rapport. Imazosulfuron, 
laminarin, metoksyfenozid og S-metolaklor bør derfor 
oppføres i vedlegg I for å sikre at godkjenning av 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder de 
aktuelle aktive stoffene, kan gis i samsvar med direktivets 
bestemmelser i alle medlemsstater.

Etter oppføringen av imazosulfuron, laminarin, 15) 
metoksyfenozid og S-metolaklor i vedlegg I til direktiv 
91/414/EØF bør medlemsstatene få en rimelig frist til å 
gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF med 

hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
disse stoffene, og særlig til å vurdere eksisterende 
midlertidige godkjenninger og senest innen utgangen av 
denne fristen omgjøre disse godkjenningene til endelige 
godkjenninger, endre dem eller tilbakekalle dem i samsvar 
med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF.

Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.16) 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 17) 
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

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 2005 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 2005.

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

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

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningene for 
hvert enkelt plantefarmasøytiske produkt som inneholder 
imazosulfuron, laminarin, metoksyfenozid og S-metolaklor 
for å sikre at vilkårene for disse aktive stoffene i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om nødvendig skal 
medlemsstatene innen 30. september 2005 endre eller 
tilbakekalle godkjenningene i samsvar med direktiv  
91/414/EØF.
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2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder imazosulfuron, 
laminarin, metoksyfenozid og S-metolaklor, enten som eneste 
aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer, som alle var 
oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 31. mars 2005, 
vurdere produktet på nytt 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.

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene:

a) dersom produktet inneholder imazosulfuron, laminarin, 
metoksyfenozid eller S-metolaklor som eneste aktive stoff, 
om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 
innen 30. september 2006, eller

b) dersom produktet inneholder imazosulfuron, laminarin, 
metoksyfenozid eller S-metolaklor som ett av flere 
aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 30. september 2006, eller innen 
fristen som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling 
i det eller de 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. april 2005.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. januar 2005.

  For Kommisjonen

  Markos KYPRIANOU

  Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/81/EF av 
23. oktober 2001 om nasjonale utslippstak for visse 
luftforurensende stoffer(3) er det fastsatt nasjonale tak 
for utslipp av visse luftforurensende stoffer, herunder 
flyktige organiske forbindelser (heretter kalt «VOC»), 
som skal anvendes fra 2010 som et ledd i Fellesskapets 
integrerte strategi for bekjempelse av forsuring og 
ozon på bakkenivå; direktivet omfatter imidlertid ikke 
grenseverdier for utslipp av slike forurensende stoffer fra 
spesifikke kilder.

2) For å kunne overholde de nasjonale utslippstakene for 
VOC må medlemsstatene rette oppmerksomheten mot en 
rekke forskjellige kategorier av kilder til slike utslipp.

3) Dette direktiv utfyller tiltakene som er innført på nasjonalt 
plan for å sikre at utslippstaket for VOC overholdes.

4) I mangel av fellesskapsbestemmelser kan medlemsstatenes 
lovgivning som fastsetter grenseverdier for VOC i  
 
 
 
 

(1) EUT C 220 av 16.9.2003, s. 43.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 25. september 2003 (ennå ikke kunngjort 

i EUT) og Rådets felles holdning av 7. januar 2004 (EUT C 79 E av 
30.3.2004, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 30. mars 2004 (ennå 
ikke kunngjort i EUT). 

(3) EFT L 309 av 27.11.2001, s. 22.

visse produktkategorier, variere. Disse forskjellene og 
mangelen på slik lovgivning i visse medlemsstater 
vil kunne skape unødige handelshindringer og føre til 
konkurransevridning i det indre marked.

5) Nasjonale lover og forskrifter som med hensyn til 
bekjempelse av ozon på bakkenivå fastsetter grenseverdier 
for VOC-innhold i produkter som omfattes av dette 
direktiv, må derfor harmoniseres for å unngå hindringer 
for det frie varebyttet.

6) Ettersom målene for det foreslåtte tiltaket, nemlig å 
redusere utslippene av VOC, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene fordi VOC-utslipp i én 
medlemsstat påvirker luftkvaliteten i andre medlemsstater, 
og reduserte VOC-utslipp derfor bedre kan oppnås 
på fellesskapsplan på grunn av tiltakets omfang og 
virkning, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med 
nærhetsprinsippet 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.

7) VOC-innholdet i malinger, lakker og produkter for 
lakkering og omlakkering av kjøretøyer fører til betydelige 
VOC-utslipp i luften, og dette bidrar til at det lokalt og 
over landegrensene dannes fotokjemiske oksidanter i 
troposfærens grenselag.

8) VOC-innholdet i visse malinger, lakker og produkter 
for lakkering og omlakkering av kjøretøyer bør derfor 
reduseres så langt det er teknisk og økonomisk mulig, 
idet det tas hensyn til klimaforholdene.

9) Et høyt nivå av miljøvern krever at det fastsettes 
grenseverdier for VOC-innhold i produkter som omfattes 
av dette direktiv, og at disse grenseverdiene overholdes.

10) Det bør fastsettes overgangstiltak for produkter som er 
produsert før kravene i dette direktiv trer i kraft.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/42/EF 

av 21. april 2004

om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske 
løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer, og om 

endring av rådsdirektiv 1999/13/EF(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2005 av 10. juni 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52 av 13.10.2005, s. 5.

2008/EØS/23/06
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11) Medlemsstatene bør kunne tildele individuelle lisenser 
for salg og kjøp av produkter som ikke overholder 
grenseverdiene for løsemidler fastsatt ved dette direktiv, 
for særlige formål og i svært begrensede mengder.

12) Dette direktiv utfyller fellesskapsbestemmelsene om 
merking av kjemiske stoffer og stoffblandinger.

13) Vern av forbrukernes og/eller arbeidstakernes helse og 
av arbeidsmiljøet kommer ikke inn under dette direktivs 
virkeområde, og tiltak som medlemsstatene har truffet 
for å oppnå dette, skal derfor ikke omfattes av dette 
direktiv.

14) Grenseverdiene må overvåkes slik at det er mulig å fastslå 
om massekonsentrasjonene av VOC som konstateres i de 
forskjellige kategoriene av malinger, lakker og produkter 
for lakkering og omlakkering av kjøretøyer som omfattes 
av dette direktiv, er innenfor de tillatte grensene.

15) Siden VOC-innholdet i produkter som brukes til lakkering 
og omlakkering av kjøretøyer, nå reguleres av dette 
direktiv, bør rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 
om begrensning av utslippene av flyktige organiske 
forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i 
visse virksomheter og anlegg(1), endres.

16) Medlemsstatene bør likevel kunne opprettholde eller 
innføre nasjonale tiltak for å kontrollere utslippene fra 
lakkering og omlakkering av kjøretøyer i forbindelse 
med lakkering av veigående kjøretøyer som fastsatt i 
rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av 
motorvogner og deres tilhengere(2), eller av del av slike 
kjøretøyer i forbindelse med reparasjon, vedlikehold eller 
dekorering utenfor produksjonsanleggene.

17) Dette direktiv får ikke anvendelse på produkter som 
selges utelukkende til bruk i anlegg som er godkjent 
i samsvar med direktiv 1999/13/EF, der tiltakene for 
begrensning av utslipp inneholder alternative metoder for 
å oppnå minst tilsvarende reduksjon av VOC-utslipp.

(1) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/3/EF (EUT L 49 av 19.2.2004, s. 36).

18) Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning for 
overtredelser av bestemmelsene i dette direktiv og sikre 
at disse sanksjonene anvendes. Sanksjonene skal være 
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

19) Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
erfaringene ved anvendelsen av dette direktiv.

20) Mulighetene for å redusere VOC-innholdet i produkter 
utenfor dette direktivs virkeområde og for ytterligere 
reduksjon i grenseverdiene for VOC som allerede er 
fastsatt, bør gjennomgås.

21) 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(3) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1.  Formålet med dette direktiv er å begrense det samlede 
VOC-innholdet i visse malinger, lakker og produkter for 
lakkering og omlakkering av kjøretøyer for å hindre eller 
redusere luftforurensning som følge av at utslipp av VOC 
bidrar til å danne troposfærisk ozon.

2.  For at målet i nr. 1 skal nås, harmoniserer dette direktiv 
de tekniske spesifikasjonene for visse malinger, lakker og 
produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer.

3.  Dette direktiv får anvendelse på produktene oppført i 
vedlegg I.

4.  Dette direktiv berører eller påvirker ikke tiltak, herunder 
krav til merking, som er truffet på fellesskapsplan eller 
nasjonalt plan for å verne forbrukernes og arbeidstakernes 
helse og arbeidsmiljø.

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «vedkommende myndighet» den eller de myndigheter eller 
organer som i henhold til medlemsstatenes lovgivning har 
ansvar for å gjennomføre forpliktelsene som følger av dette 
direktiv,

2. «stoffer» alle grunnstoffer og deres forbindelser, slik de 
forekommer naturlig eller framstilles industrielt, enten de 
foreligger fast, flytende eller gassformig,

3. «stoffblanding» blanding eller løsning som består av to 
eller flere stoffer,

4. «organisk forbindelse» enhver forbindelse som inneholder 
minst grunnstoffet karbon og ett eller flere av grunnstoffene 
hydrogen, oksygen, svovel, fosfor, silisium eller nitrogen, 
eller en halogen, med unntak av karbonoksider og 
uorganiske karbonater og bikarbonater,

5. «flyktig organisk forbindelse (VOC)» enhver organisk 
forbindelse med et startkokepunkt som er lavere enn eller 
lik 250 °C målt ved et standardtrykk på 101,3 kPa,

6. «VOC-innhold» massen av flyktige organiske forbindelser 
uttrykt i gram per liter (g/l) i produktet i bruksferdig 
tilstand. Massen av flyktige organiske forbindelser i et 
gitt produkt som under tørking reagerer kjemisk slik at det 
blir en del av overflaten, regnes ikke som en del av VOC-
innholdet,

7. «organisk løsemiddel» enhver VOC som brukes alene 
eller sammen med andre stoffer til å løse opp eller 
fortynne råstoffer, produkter eller avfall, eller som brukes 
som rensemiddel til å løse opp forurensende stoffer, 
som dispergeringsmiddel, som middel for å justere 
viskositet eller overflatespenning, som mykner eller som 
konserveringsmiddel,

8. «overflatebelegg» enhver stoffblanding, herunder alle 
organiske løsemidler eller stoffblandinger med innhold av 
organiske løsemidler som er nødvendige for at produktet 
kan påføres korrekt, som brukes for å oppnå en film med 
dekorativ, beskyttende eller annen funksjonell virkning på 
en overflate,

9. «film» et sammenhengende belegg som framkommer ved 
påføring av et eller flere lag på et underlag,

10. «vannfortynnbar maling (VF)» maling der viskositeten er 
regulert med vann,

11. «løsemiddelbasert maling (LB)» maling der viskositeten er 
regulert med organiske løsemidler,

12. «omsetning» å gjøre et produkt tilgjengelig for tredjemann, 
mot betaling eller ikke. Import til Fellesskapets 
tollterritorium skal i dette direktiv anses som omsetning.

Artikkel 3

Krav

1.  Medlemsstatene skal sikre at produktene oppført 
i vedlegg I, blir brakt i omsetning på deres territorium etter 
datoene fastsatt i vedlegg II, bare dersom VOC-innholdet ikke 
overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegg II, og er i samsvar 
med artikkel 4.

For å fastslå om grenseverdiene for VOC-innhold som er 
angitt i vedlegg II, overholdes, skal analysemetodene nevnt i 
vedlegg III, brukes.

For produkter som er oppført i vedlegg I, og som må tilsettes 
løsemidler eller andre komponenter som inneholder løsemidler 
for at de skal være ferdig til bruk, skal grenseverdiene i 
vedlegg II gjelde for VOC-innholdet i produktet i bruksferdig 
tilstand.

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene sikre at 
produkter som utelukkende selges til bruk i virksomheter som 
omfattes av direktiv 1999/13/EF, og som utføres i registrerte 
eller godkjente anlegg i samsvar med artikkel 3 og 4 i nevnte 
direktiv, unntas fra kravene ovenfor.

3.  Ved restaurering og vedlikehold av bygninger 
og veterankjøretøyer som av vedkommende myndigheter 
er utpekt til å ha særlig historisk og kulturell verdi, kan 
medlemsstatene tildele individuelle lisenser for salg og kjøp av 
svært begrensede mengder av produkter som ikke overholder 
grenseverdiene for VOC oppført i vedlegg II. 

4.  Produkter som kommer inn under dette direktivs 
virkeområde, og som beviselig er produsert før datoene angitt 
i vedlegg II, og som ikke oppfyller kravene i nr. 1, kan bringes 
i omsetning i et tidsrom på 12 måneder etter den datoen da 
kravet som gjelder det aktuelle produktet, trer i kraft.
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Artikkel 4

Merking

Medlemsstatene skal sikre at produktene oppført i vedlegg I, er 
merket når de blir brakt i omsetning. Merkingen skal angi:

a) produktets underkategori og de aktuelle grenseverdiene for 
VOC-innhold i gram per liter som nevnt i vedlegg II,

b) høyeste VOC-innhold i gram per liter i produktet i 
bruksferdig tilstand.

Artikkel 5

Vedkommende myndighet

Medlemsstatene skal utpeke en vedkommende myndighet 
som skal ha ansvar for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i dette 
direktiv, og skal senest 30. april 2005 underrette Kommisjonen 
om dette.

Artikkel 6

Overvåking

Medlemsstatene skal opprette et overvåkingsprogram for å 
kontrollere at dette direktiv overholdes.

Artikkel 7

Rapportering

Medlemsstatene skal rapportere om resultatene av 
overvåkingsprogrammet for å vise at direktivet overholdes 
og hvilke kategorier og mengder av produkter som er tildelt 
lisenser i henhold til artikkel 3 nr. 3. De to første rapportene 
skal oversendes Kommisjonen 18 måneder etter datoene for 
overholdelse av grenseverdiene for VOC-innhold fastsatt 
i vedlegg II, og deretter skal det oversendes en rapport 
hvert femte år. Kommisjonen skal på forhånd utarbeide 
et felles format for oversendelse av overvåkingsdata etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2. De årlige dataene 
skal gjøres tilgjengelige for Kommisjonen når den ber om det.

Artikkel 8

Fritt varebytte

Medlemsstatene skal ikke med begrunnelse i dette direktiv 
forby, begrense eller hindre omsetning av produkter som 

kommer inn under dette direktivs virkeområde, og som når de 
er i bruksferdig tilstand, oppfyller kravene i dette direktiv.

Artikkel 9

Gjennomgåelse

Kommisjonen oppfordres til å oversende Europaparlamentet 
og Rådet:

1. senest i 2008 en rapport basert på resultatene av 
gjennomgåelsen nevnt i artikkel 10 i direktiv 2001/81/EF. 
Denne rapporten skal omhandle:

a) det generelle omfanget av og de generelle mulighetene 
for å redusere VOC-innholdet i produkter som ligger 
utenfor dette direktivs virkeområde, herunder aerosoler 
for malinger og lakker,

b) en mulig innføring av en ytterligere reduksjon 
(fase II) i VOC-innholdet i produkter for lakkering og 
omlakkering av kjøretøyer,

c) alle nye forhold som angår de sosioøkonomiske 
følgene av gjennomføringen av fase II som fastsatt for 
malinger og lakker,

2. senest 30 måneder etter datoen for innføring av 
grenseverdiene for VOC-innhold fastsatt i vedlegg II fase II, 
en rapport der det tas særlig hensyn til rapportene nevnt i 
artikkel 7, og til den tekniske utviklingen i produksjonen av 
malinger, lakker og produkter for lakkering og omlakkering 
av kjøretøyer. Denne rapporten skal omhandle det generelle 
omfanget av og de generelle mulighetene for ytterligere 
reduksjoner i VOC-innhold i produkter som kommer inn 
under dette direktivs virkeområde, herunder et mulig skille 
mellom innendørs- og utendørsmalinger i underkategori d) 
og e) i vedlegg I nr. 1.1 og vedlegg II del A.

Disse rapportene skal om nødvendig ledsages av et forslag til 
endring av dette direktiv.

Artikkel 10

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning for 
overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som vedtas 
i henhold til dette direktiv, og skal treffe de tiltak som er 
nødvendige for å sikre at disse sanksjonene anvendes. De 
fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 
til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene 
skal senest 30. oktober 2005 underrette Kommisjonen om 
sanksjonsordningen og tiltakene, og skal uten unødig opphold 
underrette den om eventuelle senere endringer av disse 
sanksjonene.
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Artikkel 11

Tilpasning til den tekniske utvikling 

Alle endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg III 
til den tekniske utvikling, skal vedtas av Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

Artikkel 12

Komité

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 13 i rådsdirektiv 1999/13/EF, heretter kalt 
«komiteen».

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

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

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 13

Endring av direktiv 1999/13/EF

1.  I direktiv 1999/13/EF gjøres følgende endringer:

I vedlegg I under overskriften «Lakkering og omlakkering av 
kjøretøyer» utgår følgende strekpunkt:

«— lakkering av veigående kjøretøyer som definert i direktiv 
70/156/EØF eller av del av slike kjøretøyer i forbindelse 
med reparasjon, vedlikehold eller dekorering utenfor 
produksjonsanleggene, eller».

2.  Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene opprettholde 
eller innføre nasjonale tiltak for å kontrollere utslipp fra 
lakkering og omlakkering av kjøretøyer som ikke lenger 
kommer inn under virkeområdet til direktiv 1999/13/EF.

Artikkel 14

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 30. oktober 2005 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv, 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.

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, og en sammenligningstabell som 
viser sammenhengen mellom bestemmelsene i dette direktiv 
og de vedtatte internrettslige bestemmelsene.

Artikkel 15

Ikrafttredelse

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

Artikkel 16

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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VEDLEGG I

VIRKEOMRÅDE

1.  I dette direktiv menes med malinger og lakker, produkter som er oppført i underkategoriene nedenfor, med 
unntak av aerosoler. Underkategoriene gjelder overflatebelegg som med dekorative, funksjonelle og beskyttende 
formål brukes til bygninger, deres utsmykning og beslag samt tilknyttede strukturer.

1.1. Underkategorier:

a) «matt innendørs vegg- og takmaling»: maling med glansverdi ≤ 25 ved 60° beregnet til bruk på vegger og 
tak innendørs.

b) «blank innendørs vegg- og takmaling»: maling med glansverdi > 25 ved 60° beregnet til bruk på vegger og 
tak innendørs.

c) «utendørs maling for mineralske flater»: maling beregnet til bruk på yttervegger av mur, murstein eller 
puss.

d) «maling for utsmykning og kledning av treverk, metall og plast innendørs/utendørs»: maling beregnet på 
utsmykning og kledning, og som danner en dekkende film. Disse malingene er beregnet på tre-, metall- eller 
plastunderlag. Denne underkategorien omfatter også grunninger og mellomstrøksmalinger.

e) «lakk, lasur og beis for utsmykning innendørs/utendørs»: gjennomsiktige eller halvgjennomsiktige malinger 
beregnet på dekorering og beskyttelse av tre, metall og plast. Denne underkategorien omfatter også 
dekkbeis. Med dekkbeis menes beis som gir en dekkende film for dekorering og beskyttelse av tre mot 
værpåvirkning som definert i EN 927-1, i kategorien halvstabil.

f) «tynnsjiktet lasur, olje eller beis»: produkter til tre som i samsvar med EN 927-1:1996 har en 
gjennomsnittstykkelse på under 5 µm ved prøving etter metode 5A i ISO 2808: 1997.

g) «grunning»: produkt med forseglings- og/eller isoleringsegenskaper beregnet til bruk som grunnlag på tre, 
vegger og tak.

h) «heftgrunning»: produkt beregnet på å stabilisere løse underlag eller å gi vannavvisende egenskaper og/eller 
beskytte treverk mot blåved.

i) «énkomponents spesialmaling»: overflatebelegg basert på filmdannende materiale. Det er beregnet på 
bruksområder som krever særlige egenskaper, som for eksempel grunning og topplag til plast, grunning 
til jernunderlag, grunning til reaktive metaller som sink og aluminium, korrosjonshindrende topplag, 
overflatebelegg til gulv, herunder tre- og sementgulv, produkter med graffitiavvisende og brannhemmende 
egenskaper, og produkter som skal oppfylle hygienekrav i næringsmiddelindustrien eller helsevesenet.

j) «tokomponents spesialmaling»: overflatebelegg med samme bruksområde som énkomponents spesialmaling, 
men der det tilsettes ytterligere én komponent (for eksempel tertiære aminer) før påføring.

k) «flerfarget maling»: maling beregnet på å gi tofarget eller flerfarget effekt direkte ved første påføring.

l) «effektmaling»: maling beregnet på å gi særlige estetiske effekter på spesialbehandlede, allerede malte eller 
grunnede underlag, og som deretter behandles med forskjellig verktøy under tørkingen.

2.  I dette direktiv menes med «produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer», produkter som er 
oppført i underkategoriene nedenfor. De brukes til lakkering av veigående kjøretøyer som definert i direktiv  
70/156/EØF, eller av del av slike kjøretøyer i forbindelse med reparasjon, vedlikehold eller dekorering utenfor 
produksjonsanleggene.
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2.1.  Underkategorier:

a) «forbehandlings- og rengjøringsprodukter»: produkter beregnet på å fjerne gamle lakklag og rust, enten 
mekanisk eller kjemisk, eller for å gi feste for ny lakkoppbygging:

i) forbehandlingsprodukter omfatter pistolrens (et produkt beregnet på rengjøring av sprøytepistoler 
og annet utstyr), malings-/lakkfjerner, avfettingsmiddel (herunder antistatprodukter for plast) og 
silikonfjerner.

ii) «forvaskemiddel»: rengjøringsmiddel beregnet på å fjerne overflateforurensing ved klargjøring til og 
før påføring av dekklag.

b) «sparkelmasse»: fyldige materialer beregnet på å påføres for å fylle ut dype overflateskader før påføring av 
grunning.

c)  «grunning»: lakkprodukt beregnet på å påføres på rent metall eller eksisterende lakkflater for å gi 
korrosjonsbeskyttelse før påføring av en fyller:

i) «fyller»: lakkprodukt beregnet på å påføres umiddelbart før påføring av topplakk med henblikk på 
korrosjonsbestandighet, for å sikre feste for topplakk og for å sørge for at det dannes en jevn overflate 
ved å fylle ut mindre uregelmessigheter i overflaten.

ii) «generell metallgrunning»: lakkprodukt beregnet på påføring som grunning, for eksempel 
adhesjonsfremmer, tetningsmiddel, grunnfyller, mellomstrøkslakk, plastgrunning, vått-i-vått, sparkel 
uten sliping og sprøytesparkel.

iii) «etsgrunning»: lakkprodukt som inneholder minst 0,5 vektprosent fosforsyre, beregnet på påføring 
direkte på rent metall for å gi korrosjonsbestandighet og feste, grunning som brukes som sveisegrunning, 
og etsende løsninger til galvaniserte overflater og sinkoverflater.

d) «topplakk»: pigmentert lakk beregnet på påføring enten i ett enkelt lag eller i flere lag for å gi glans og 
holdbarhet. Det omfatter alle anvendte produkter, som for eksempel baselakk og klarlakk:

i) «baselakk»: pigmentert lakkprodukt beregnet på å gi farge og optiske virkninger, men ikke glans eller 
overflatebestandighet.

ii) «klarlakk»: gjennomsiktig lakkprodukt beregnet på å gi lakkoppbyggingen endelig glans og 
bestandighet.

e) «spesiallakker»: produkter beregnet på påføring som topplakk med spesielle egenskaper, som for eksempel 
metallic- eller perlemorseffekt i ett enkelt lag, dekkende eller klare lakker av høy kvalitet (for eksempel 
ripefast og fluorholdig klarlakk), reflekterende baselakk, strukturlakk (for eksempel hammerlakk), sklisikker 
lakk, understellsmasse, steinslagsbeskyttende lakk, interiørlakk og aerosoler.
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VEDLEGG II

A. GRENSEVERDIER FOR HØYESTE VOC-INNHOLD I MALINGER OG LAKKER

Underkategori av produkter Type
Fase I (g/l(*))  
(fra 1.1.2007)

Fase II (g/l(*))  
(fra 1.1.2010)

a Matt innendørs vegg- og takmaling (glansverdi 
< 25 ved 60 °)

VF 75 30

LB 400 30

b Blank innendørs vegg- og takmaling (glansverdi 
> 25 ved 60 °)

VF 150 100

LB 400 100

c Utendørs maling for mineralske flater VF 75 40

LB 450 430

d Maling for utsmykning og kledning av treverk, 
metall og plast innendørs/utendørs 

VF 150 130

LB 400 300

e Lakk, lasur og beis for utsmykning innendørs/
utendørs, herunder også dekkbeis

VF 150 130

LB 500 400

f Tynnsjiktet lasur, olje eller beis til bruk innendørs 
og utendørs

VF 150 130

LB 700 700

g Grunning VF 50 30

LB 450 350

h Heftgrunning VF 50 30

LB 750 750

i Enkomponents spesialmaling VF 140 140

LB 600 500

j Reaktiv tokomponents spesialmaling til særskilt 
bruk, for eksempel på gulv

VF 140 140

LB 550 500

k Flerfargede malinger VF 150 100

LB 400 100

l Effektmaling VF 300 200

LB 500 200

(*) gram per liter ferdig produkt
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B.  GRENSEVERDIER FOR HØYESTE VOC-INNHOLD I PRODUKTER FOR LAKKERING OG 
OMLAKKERING AV KJØRETØYER

Underkategori av produkter Overflatebehandlings middel 
VOC g/l(*)  
(1.1.2007)

a Forbehandlings- og 
rengjøringsprodukter

Forbehandling 850

Forvaskemiddel 200

b Sparkelmasse Alle typer 250

c Grunning Fyller og generell 
metallgrunning

540

Etsgrunning 780

d Topplakk Alle typer 420

e Spesiallakker Alle typer 840

(*) gram per liter av ferdig produkt. Bortsett fra i underkategori a) skal det ses bort fra eventuelt vanninnhold i det ferdige 
produktet.
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VEDLEGG III

METODER DET VISES TIL I ARTIKKEL 3.1

Parameter Enhet
Prøving

Metode Dato for offentliggjøring

VOC-innhold g/l ISO 11890-2 2002

VOC-innhold når reaktive 
fortynningsmidler forekommer

g/l ASTMD 2369 2003
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 211 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

Eurokodene er en rekke europeiske standarder som 1) 
utgjør en serie med felles metoder for beregning av 
den mekaniske motstandsevnen til elementer som 
inngår i byggverks bærende konstruksjoner (heretter 
kalt «byggevarer til bruk i bærende konstruksjoner»). 
Ved hjelp av disse metodene er det mulig å utforme 
og kontrollere stabiliteten til byggverk eller deler av 
byggverk samt avgjøre hvilke dimensjoner byggevarer til 
bruk i bærende konstruksjoner bør ha.

Rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988 om 2) 
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
byggevarer(1) omhandler opprettelsen av det indre marked 
for byggevarer og dets virkemåte, i henhold til traktatens 
artikkel 95, og får anvendelse på varer som omfattes av 
de tekniske spesifikasjonene nevnt i artikkel 4 i direktiv 
89/106/EØF.

Byggevarer til bruk i bærende konstruksjoner utgjør 3) 
en betydelig del av byggevaremarkedet og bør derfor 
omfattes av kravene fastsatt i direktiv 89/106/EØF, 
særlig kravene om CE-merking. For å gi produsenter 
og meldte organer mulighet til å vurdere den mekaniske 
motstandsevnen til byggevarer til bruk i bærende 
konstruksjoner, som er nødvendig for å kunne foreta en 
samsvarsvurdering, bør de tekniske spesifikasjonene vise 
til beregningsmetodene som er fastsatt i Eurokodene. 
Den mekaniske motstandsevnen bør angis som varens 
ytelse i dokumentene som følger med CE-merkingen, i 
henhold til direktiv 89/106/EØF.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT 284 av 31.10.2003, s. 1). 

Beregningsmetodene som det vises til i nasjonale 4) 
byggeforskrifter, er forskjellige, noe som hindrer fri 
bevegelighet for ingeniør- og arkitekttjenester innen 
Fellesskapet. Bruken av Eurokoder bør gjøre det enklere 
å tilby bygge- og arkitekttjenester ved at det dannes 
grunnlag for et harmonisert system av alminnelige 
regler.

Størstedelen av byggevarer til bruk i bærende konstruksjoner 5) 
og byggverk er omfattet av offentlige kontrakter. De 
offentlige oppdragsgiverne skal bruke Eurokodene i 
de tekniske spesifikasjonene i henhold til artikkel 14 
nr. 1 og 2 i rådsdirektiv 92/50/EØF av 18. juni 1992 
om samordning av behandlingsmåten ved tildeling av 
kontrakter om offentlige tjenesteytelser(2) og artikkel 10 
nr. 1 og 2 i rådsdirektiv 93/37/EØF av 14. juni 1993 
om samordning av behandlingsmåten ved tildeling av 
offentlige bygge- og anleggskontrakter(3). I direktivene 
er det fastsatt at de tekniske spesifikasjonene for tildeling 
av kontrakter om offentlige tjenesteytelser og offentlige 
bygge- og anleggskontrakter skal angis i de generelle 
dokumentene eller kontraktsdokumentene som gjelder 
hver enkelt kontrakt, og at de offentlige oppdragsgiverne 
skal definere de tekniske spesifikasjonene ved å vise 
til nasjonale standarder som gjennomfører europeiske 
standarder, uten at det berører juridisk bindende nasjonale 
tekniske bestemmelser, og forutsatt at disse er forenlige 
med fellesskapsretten.

Eurokodene skal også brukes i henhold til artikkel 18 nr. 2 6) 
i rådsdirektiv 93/38/EØF av 14. juni 1993 om samordning 
av innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen vann- og 
energiforsyning, transport og telekommunikasjon(4), 
der det er fastsatt at de tekniske spesifikasjonene 
skal defineres av oppdragsgiverne ved henvisning 
til europeiske spesifikasjoner, dersom slike finnes. I 
artikkel 1 nr. 13 i direktiv 93/38/EØF fastsettes det at 
det med «europeisk spesifikasjon» i direktivet menes 
en felles teknisk spesifikasjon, en europeisk teknisk 
godkjenning eller en nasjonal standard som gjennomfører 
en europeisk standard.

(2) EFT L 209 av 24.7.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(3) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 54. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(4)  EFT L 199 av 9.8.1993, s. 84. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 11. desember 2003

om gjennomføring og bruk av Eurokoder for byggverk og byggevarer til bruk i bærende konstruksjoner(*)

[meddelt under nummer K(2003) 4639]

(2003/887/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 19.12.2003, s. 62, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2005 av 10. juni 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52 av 13.10.2005, s. 6.
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Medlemsstatene bør iverksette alle nødvendige tiltak for 7) 
å sikre at byggevarer til bruk i bærende konstruksjoner 
som er beregnet i samsvar med Eurokodene, kan brukes, 
og bør derfor vise til Eurokodene i sine nasjonale 
bestemmelser om utforming.

Medlemsstatene bør vedta Eurokoder for byggevarer til 8) 
bruk i bærende konstruksjoner og byggverk og anerkjenne 
at bruken av disse Eurokodene skaper en forventning om 
at varene er i samsvar med de grunnleggende kravene i 
direktiv 89/106/EØF.

For å kunne ta hensyn til geografiske, geologiske eller 9) 
klimatiske forhold og særlige vernenivåer som gjelder 
på deres territorier, kan medlemsstatene få bruk for 
særskilte parametrer, og derfor inneholder Eurokodene 
«nasjonalt fastsatte parametrer». For hver nasjonalt 
fastsatte parameter gir Eurokodene en anbefalt verdi. 
Medlemsstatene kan imidlertid velge en annen spesifikk 
verdi som nasjonalt fastsatt parameter dersom de anser 
det nødvendig for å sikre at byggverk utformes og 
oppføres på en slik måte at de ikke utgjør noen fare for 
personer, husdyr eller eiendommer.

For å oppnå en høyere grad av harmonisering bør det 10) 
foretas en sammenligning av de forskjellige nasjonalt 
fastsatte parametrene som brukes av medlemsstatene, og 
om nødvendig bør disse samordnes.

Dersom det ikke finnes tekniske spesifikasjoner 11) 
som nevnt i artikkel 4 i direktiv 89/106/EØF, er det 
nødvendig å garantere fri bevegelighet for byggevarer 
til bruk i bærende konstruksjoner der den mekaniske 
motstandsevnen er vurdert ved hjelp av Eurokoder. 
Medlemsstatene bør derfor innføre Eurokoder i sine 
nasjonale bestemmelser om slike varer.

Eurokodene bør gjøre det enklere for forskjellige aktører 12) 
i Fellesskapet å utvikle et felles forskningsarbeid og 
formidle forskningsresultatene, særlig gjennom 
yrkesrettet opplæring. Dette vil føre til sikrere bygge- og 
anleggsarbeid i Fellesskapet —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1. Medlemsstatene bør innføre Eurokodene som et 
hensiktsmessig verktøy for å utforme byggverk, kontrollere 
delenes mekaniske motstandsevne eller kontrollere de 
bærende konstruksjonenes stabilitet. Medlemsstatene 
bør anerkjenne at når byggverk utformes ved hjelp 
av beregningsmetodene som beskrives i Eurokodene, 
forventes det at de er i samsvar med grunnleggende krav 
nr. 1 «Mekanisk motstandsevne og stabilitet», herunder de 
aspektene ved grunnleggende krav nr. 4 «Sikkerhet ved 

bruk» som gjelder mekanisk motstandsevne og stabilitet, 
samt deler av grunnleggende krav nr. 2 «Brannsikring» i 
henhold til vedlegg I til direktiv 89/106/EØF.

2. Medlemsstatene bør fastsette de parametrene som kan 
brukes på deres territorium, heretter kalt «nasjonalt fastsatte 
parametrer».

3. Medlemsstatene bør bruke verdiene som anbefales i 
Eurokodene når disse inneholder nasjonalt fastsatte 
parametrer. De bør avvike fra disse anbefalte verdiene 
bare dersom det er nødvendig av hensyn til geografiske, 
geologiske eller klimatiske forhold, eller for å opprettholde 
et særlig vernenivå. Medlemsstatene bør senest to år etter 
at Eurokodene blir tilgjengelige underrette Kommisjonen 
om de nasjonalt fastsatte parametrene som brukes på deres 
territorier. 

4. Medlemsstatene bør på en samordnet måte og under ledelse 
av Kommisjonen sammenligne de nasjonalt fastsatte 
parametrene som brukes i hver medlemsstat, og vurdere 
hvilken innvirkning de har på de tekniske forskjellene når det 
gjelder byggverk eller deler av byggverk. Medlemsstatene 
bør, på anmodning fra Kommisjonen, endre de nasjonalt 
fastsatte parametrene for å redusere avvik fra verdiene som 
anbefales i Eurokodene.

5. Dersom det ikke finnes tekniske spesifikasjoner som nevnt 
i artikkel 4 i direktiv 89/106/EØF, bør medlemsstatene vise 
til Eurokoder i sine nasjonale bestemmelser om byggevarer 
til bruk i bærende konstruksjoner.

6. Medlemsstatene bør drive forskning for å gjøre det lettere å 
innlemme den seneste vitenskapelige og tekniske utvikling 
i Eurokodene. Medlemsstatene bør sørge for at de nasjonale 
midlene som er stilt til rådighet for slik forskning, samles, 
slik at midlene kan brukes på fellesskapsplan for å bidra 
til eksisterende tekniske og vitenskapelige ressurser til 
forskning i Kommisjonen, i samarbeid med Det felles 
forskningssenter, og dermed sikre at vernenivået innenfor 
bygge- og anleggsarbeid stadig forbedres, særlig med 
hensyn til motstandsevne i forbindelse med jordskjelv og 
brann.

7. Medlemsstatene bør sørge for at det gis opplæring i bruk 
av Eurokodene, særlig som en del av ingeniørutdanningen 
og etterutdanningen for ingeniører og teknikere.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle nasjonale 
tiltak som treffes i samsvar med denne rekommandasjon.

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. desember 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på 
grunnlag av det felles utkast godkjent av Forlikskomiteen 
23. mars 2004, og

ut fra følgende betraktninger:

For at det gradvis skal kunne bygges opp et europeisk 1) 
jernbaneområde uten grenser, er det nødvendig at 
Fellesskapet fastsetter tekniske forskrifter for jernbaner 
både når det gjelder tekniske og sikkerhetsmessige 
aspekter, ettersom disse aspektene er uløselig knyttet til 
hverandre.

Ved rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 om 2) 
utvikling av Fellesskapets jernbaner(5) fastsettes det at  
 
 
 
 

(1) EFT C 126 E av 28.5.2002, s. 323. 
(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. 135), Rådets felles holdning av 26. juni 2003 (EUT C 270 E av 
11.11.2003, s. 48) og Europaparlamentets holdning av 23. oktober 2003 
(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets 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).

retten til adgang til infrastrukturen gradvis skal åpnes opp 
for jernbaneforetak i Fellesskapet som har lisens, og som 
ønsker å utføre godstransporttjenester. 

Ved rådsdirektiv 95/18/EF av 19. juni 1995 om lisenser 3) 
til jernbaneforetak(6) fastsettes det at alle jernbaneforetak 
skal ha en lisens, og at en lisens utstedt i en medlemsstat, 
skal være gyldig på hele Fellesskapets territorium. 

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF  4) 
av 26. februar 2001 om fordeling av jernbaneinfrastruk-
turkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbane-
infrastruktur og sikkerhetssertifisering(7) fastsettes det en 
ny ramme med sikte på å opprette et europeisk jernbane-
område uten grenser.

De tekniske og driftsmessige forskjellene mellom 5) 
jernbanesystemene i medlemsstatene har isolert de 
nasjonale jernbanemarkedene fra hverandre og hindret 
en dynamisk utvikling av denne sektoren på europeisk 
plan. Ved rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om 
samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem 
for høyhastighetstog(8), og ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/16/EF av 19. mars 2001 om 
samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem 
for konvensjonelle tog(9) fastsettes det grunnleggende 
krav og opprettes en ordning for fastsettelse av tekniske 
spesifikasjoner for samtrafikkevne.

(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).

(8) 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). 

(9) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.  

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 881/2004

av 29. april 2004

om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå(*)

(«byråforordningen»)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2005 av 10. juni 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52 av 13.10.2005, s. 7.
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Dersom målene om sikkerhet og samtrafikkevne skal 6) 
kunne oppnås samtidig, kreves det et betydelig teknisk 
arbeid som må ledes av et spesialisert organ. Derfor er 
det nødvendig å opprette et europeisk byrå med ansvar 
for jernbanesikkerhet og samtrafikkevne (heretter kalt 
«byrået») innenfor rammen av eksisterende institusjoner 
og idet det tas hensyn til maktbalansen i Fellesskapet. 
Opprettelse av et slikt byrå vil gjøre det mulig å 
vurdere målene om sikkerhet og samtrafikkevne for det 
europeiske jernbanenettet i fellesskap og med høy grad 
av sakkunnskap, og på den måten bidra til å revitalisere 
jernbanesektoren og oppnå de generelle målene i den 
felles transportpolitikk.

For å fremme opprettelsen av et europeisk jernbaneområde 7) 
uten grenser og å bidra til revitalisering av jernbanesektoren 
samtidig som sektorens vesentlige sikkerhetsmessige 
fortrinn styrkes, bør byrået bidra til utvikling av en egen 
europeisk jernbanekultur og være et vesentlig redskap 
for dialog, samråd og utveksling mellom alle aktørene 
innenfor jernbanesektoren, idet det tas behørig hensyn til 
den enkeltes kompetanse.

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/8) 
EF av 30. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets 
jernbaner («jernbanesikkerhetsdirektivet»)(1) skal det 
utvikles felles sikkerhetsindikatorer, felles sikkerhetsmål 
og felles sikkerhetsmetoder. Utviklingen av disse 
redskapene krever uavhengig teknisk sakkunnskap.

For å forenkle framgangsmåtene for utstedelse av 9) 
sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak, er det nødvendig 
å utvikle et harmonisert format for sikkerhetssertifikater 
og et harmonisert format for søknader om 
sikkerhetssertifikater.

Jernbanesikkerhetsdirektivet fastsetter at de nasjonale 10) 
sikkerhetstiltakene skal gjennomgås med hensyn til 
sikkerhet og samtrafikkevne. Det er derfor helt nødvendig 
med en uttalelse som bygger på uavhengig og nøytral 
sakkunnskap. 

Når det gjelder sikkerhet, er det viktig å sørge for størst 11) 
mulig innsyn og effektiv informasjonsspredning. Det 
finnes ennå ingen metoder for analyse av sikkerhetsnivået 
som bygger på felles indikatorer, og som knytter sammen 
alle aktørene i sektoren, og et slikt redskap bør derfor 
innføres. Når det gjelder statistikk, er et nært samarbeid 
med Eurostat nødvendig. 

Nasjonale organer for jernbanesikkerhet, reguleringsor-12) 
ganer og andre nasjonale myndigheter bør kunne anmode 
om en uavhengig teknisk uttalelse når de har behov for 
opplysninger som gjelder flere medlemsstater. 

(1) Se EUT L 220 av 21.6.2004, s. 16. 

I direktiv 2001/16/EF er det fastsatt at det skal 13) 
utarbeides et første sett av tekniske spesifikasjoner 
for samtrafikkevne (TSI-er) senest 20. april 2004. 
Kommisjonen har gitt Den europeiske sammenslutning 
for samtrafikkevne i jernbanenettet (AEIF), som er en 
sammenslutning av produsenter av jernbanemateriell 
samt infrastrukturforvaltninger og -operatører, i oppdrag 
å utføre dette arbeidet. Det bør treffes tiltak for å ivareta 
den erfaringen som er bygd opp av fagpersoner i denne 
sektoren innenfor rammen av AEIF. Kontinuiteten i 
arbeidet og utviklingen av TSI-er over tid krever en 
permanent teknisk ramme.

Samtrafikkevnen i det transeuropeiske nettet bør styrkes, 14) 
og nye investeringsprosjekter som Fellesskapet velger å 
støtte, bør oppfylle målene for samtrafikkevne i samsvar 
med europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 
23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen 
av et transeuropeisk transportnett(2). 

For å sikre kontinuitet i arbeidet bør arbeidsgruppene 15) 
som opprettes av byrået, kunne regne med deltaking 
av medlemmene i AEIF, med tillegg av ytterligere 
medlemmer. 

Vedlikehold av rullende materiell er en viktig del 16) 
av sikkerhetssystemet. Det finnes ikke noe egentlig 
europeisk marked for vedlikehold av jernbanemateriell 
ettersom det ikke eksisterer noe system for sertifisering av 
vedlikeholdsverksteder. Dette innebærer ekstrakostnader 
for sektoren og medfører transport uten last. Det bør derfor 
gradvis utvikles et europeisk system for sertifisering av 
vedlikeholdsverksteder.

Kravene til lokomotivførernes yrkeskompetanse er 17) 
en viktig faktor både når det gjelder sikkerhet og 
samtrafikkevne i Europa. Disse kravene er dessuten 
en forutsetning for fri bevegelighet for arbeidstakere 
innenfor jernbanesektoren. Dette spørsmålet bør behandles 
innenfor eksisterende rammer for dialog mellom partene 
i arbeidslivet. Byrået bør yte den tekniske bistanden 
som er nødvendig for å ta hensyn til dette aspektet på 
europeisk plan.

Registrering er først og fremst en anerkjennelse av at det 18) 
rullende materiellet er egnet for trafikk under bestemte 
forhold. Registreringen bør være åpen for innsyn og 
dessuten ikke innebære forskjellsbehandling, og bør høre 
inn under offentlige myndigheter. Byrået bør yte teknisk 
bistand til opprettelse av et registreringssystem. 

(1) 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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For å sikre størst mulig grad av innsyn og lik tilgang 19) 
for alle parter til relevante opplysninger, bør de 
dokumentene som skal utarbeides om samtrafikkevne, 
være tilgjengelige for offentligheten. Det samme gjelder 
lisenser og sikkerhetssertifikater. Byrået bør sørge for at 
disse opplysningene kan utveksles på en effektiv måte. 

Fremming av nyskaping innenfor jernbanesikkerhet og 20) 
samtrafikkevne er en viktig oppgave som byrået bør 
støtte. Økonomisk støtte som gis innenfor rammen av 
byråets virksomhet i denne sammenhengen, bør ikke føre 
til vridning på det berørte markedet.

For å kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende 21) 
måte, bør byrået ha status som et eget rettssubjekt og et 
eget budsjett som hovedsakelig finansierers ved bidrag 
fra Fellesskapet. For å sikre at byrået er uavhengig i sin 
daglige drift og i de uttalelsene og anbefalingene som 
det gir, bør byråets daglige leder kunne handle på eget 
ansvar, og byråets personale være uavhengig. 

For å sikre at byråets oppgaver blir effektivt utført, bør 22) 
medlemsstatene og Kommisjonen være representert i 
et styre som har nødvendige fullmakter til å fastsette 
budsjettet, kontrollere gjennomføringen av budsjettet, 
vedta hensiktsmessige finansielle regler, fastsette 
åpne framgangsmåter for byråets beslutningstaking, 
godkjenne dets arbeidsprogram, vedta budsjettet, fastsette 
retningslinjer for besøk i medlemsstatene og oppnevne 
den daglige lederen.

For å sikre innsyn i styrets beslutninger, bør representanter 23) 
for de berørte sektorene delta i drøftingene, men 
uten stemmerett ettersom den retten er forbeholdt 
representantene for de offentlige myndighetene 
som skal avlegge regnskap for de demokratiske 
kontrollmyndighetene. Representantene for sektoren 
bør oppnevnes av Kommisjonen på grunnlag av sin 
representativitet på europeisk plan for jernbaneforetak, 
infrastrukturforvaltninger, jernbaneindustrien, 
fagforeninger, passasjerer og godstransportkunder.

Det bør være mulighet for innsyn i byråets arbeid. 24) 
Europaparlamentet bør utøve en effektiv kontroll og 
bør derfor ha mulighet til å høre byråets daglige leder. 
Byrået bør også anvende relevant fellesskapsregelverk 
vedrørende offentlig tilgang til dokumenter.

Etter hvert som det de seneste årene er blitt opprettet flere 25) 
desentraliserte byråer, har budsjettmyndigheten forsøkt 
å bedre innsynet i og kontrollen over forvaltningen av 
fellesskapsmidlene som er tildelt byråene, særlig når 
det gjelder oppføring av gebyrinntekter i budsjettet, 
finansiell kontroll, fullmakt til å meddele ansvarsfrihet, 
bidrag til pensjonsordninger og intern budsjettbehandling 
(atferdsregler). På tilsvarende måte bør europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om 
undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for 
bedrageribekjempelse (OLAF)(1) få ubegrenset anvendelse 
på byrået, som bør tiltre den tverrinstitusjonelle avtalen av 
25. mai 1999 mellom Europaparlamentet, Rådet for Den 
europeiske union og Kommisjonen for De europeiske 
fellesskap om interne undersøkelser som foretas av Det 
europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(2).

Ettersom målene for det foreslåtte tiltaket, nemlig å 26) 
opprette et spesialisert organ som skal finne felles 
løsninger i saker som gjelder jernbanesikkerhet og 
samtrafikkevne, ikke kan nås i tilstrekkelig grad 
av medlemsstatene, og fordi det arbeidet som skal 
gjøres, er av felles art og derfor 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 ikke denne forordning lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL 1

PRINSIPPER

Artikkel 1

Opprettelse av byrået og dets mål

Ved denne forordning opprettes det et europeisk jernbanebyrå, 
heretter kalt «byrået».

Byråets mål skal være å bidra i tekniske spørsmål til 
gjennomføring av Fellesskapets regelverk som tar sikte på å 
bedre jernbanesektorens konkurransemessige stilling ved å øke 
samtrafikkevnen mellom jernbanesystemene og utvikle en felles 
strategi for sikkerhet i det europeiske jernbanesystemet, for 
dermed å bidra til opprettelsen av et europeisk jernbaneområde 
uten grenser og garantere et høyt sikkerhetsnivå. 

Under arbeidet med å nå disse målene skal byrået fullt ut ta 
hensyn til utvidelsen av Den europeiske union og de særlige 

(1) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1. 
(2)  EFT L 136 av 31.5.1999, s. 15.
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begrensningene som er knyttet til jernbaneforbindelser med 
tredjestater.

Byrået skal ha enekompetanse innenfor rammen av de 
oppgavene og fullmaktene det blir tildelt.

Artikkel 2

Byråets fullmakter

Byrået kan:

rette anbefalinger til Kommisjonen om anvendelsen av a) 
artikkel 6, 7, 12, 14, 16, 17 og 18,

avgi uttalelser til Kommisjonen i henhold til artikkel 8, b) 
13 og 15, og til vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene i henhold til artikkel 10.

Artikkel 3

Sammensetning av arbeidsgruppene

For utarbeiding av anbefalingene fastsatt i artikkel 6, 7, 1. 
12, 14, 16, 17 og 18, skal byrået opprette et begrenset antall 
arbeidsgrupper. Disse arbeidsgruppene skal på den ene siden 
bygge på den sakkunnskapen som er opparbeidet av fagfolk 
i jernbanesektoren, særlig den erfaringen som er gjort i Den 
europeiske sammenslutning for samtrafikkevne i jernbanenettet 
(AEIF), og på den annen side den sakkunnskapen som 
vedkommende nasjonale myndigheter besitter. Byrået skal 
sikre at arbeidsgruppene er kompetente og representative, 
og at sektorene i denne industrien og de brukerne som 
kommer til å bli berørt av tiltak som vil kunne bli foreslått av 
Kommisjonen på grunnlag av anbefalingene mottatt fra byrået, 
er tilstrekkelig representert. Det skal være mulighet for innsyn 
i arbeidsgruppenes arbeid.

Når arbeidet fastsatt i artikkel 6, 12, 16 og 17 har direkte 
innvirkning på arbeidsforhold, helse og sikkerhet for 
arbeidstakerne i jernbaneindustrien, skal representanter 
fra arbeidstakerorganisasjonene delta i de aktuelle 
arbeidsgruppene.

Byrået skal oversende vedtatt arbeidsprogram til de 2. 
representative organene i jernbanesektoren på europeisk plan. 
Listen over disse organene skal settes opp av komiteen nevnt 
i artikkel 21 i direktiv 96/48/EF. Hvert enkelt organ og/eller 
hver enkelt gruppe av organer skal oversende byrået en liste 
over de best kvalifiserte sakkyndige som er bemyndiget til å 
representere dem i hver enkelt arbeidsgruppe.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene nevnt i artikkel 16 3. 
i jernbanesikkerhetsdirektivet, skal utpeke sine representanter 
til de arbeidsgruppene de ønsker å delta i.

Byrået kan om nødvendig supplere arbeidsgruppene med 4. 
uavhengige sakkyndige som er anerkjent for sin kompetanse 
innenfor det aktuelle området.

Arbeidsgruppene skal ledes av en representant for 5. 
byrået.

Artikkel 4

Samråd med partene i arbeidslivet

Når arbeidet fastsatt i artikkel 6, 7, 12, 16 og 17 har direkte 
innvirkning på det sosiale miljøet eller arbeidsforholdene for 
arbeidstakerne i jernbaneindustrien, skal byrået rådføre seg 
med partene i arbeidslivet innenfor rammen av komiteen for 
sektordialog nedsatt i samsvar med vedtak 98/500/EF(1).

Samrådet skal finne sted før byrået framlegger sine anbefalinger 
for Kommisjonen. Byrået skal ta behørig hensyn til disse 
samrådene og skal til enhver tid være tilgjengelig for å gi 
utfyllende forklaringer på anbefalingene. Byrået skal oversende 
Kommisjonen uttalelsene fra komiteen for sektordialog, 
og Kommisjonen skal oversende dem til komiteen nevnt i 
artikkel 21 i direktiv 96/48/EF.

Artikkel 5

Samråd med godstransportkunder og passasjerer

Når arbeidet fastsatt i artikkel 6 og 12 har direkte innvirkning 
på godstransportkunder og passasjerer, skal byrået rådføre 
seg med organisasjonene som representerer disse. Listen over 
organisasjoner som byrået skal rådføre seg med, skal utarbeides 
av komiteen nevnt i artikkel 21 i direktiv 96/48/EF.

Samrådet skal finne sted før byrået framlegger sine anbefalinger 
for Kommisjonen. Byrået skal ta behørig hensyn til disse 
samrådene og skal til enhver tid være tilgjengelig for å gi 
utfyllende forklaringer på anbefalingene. Byrået skal oversende 
Kommisjonen uttalelsene fra komiteen for sektordialog, 
og Kommisjonen skal oversende dem til komiteen nevnt i 
artikkel 21 i direktiv 96/48/EF.

KAPITTEL 2

SIKKERHET

Artikkel 6

Teknisk støtte

1. Byrået skal gi anbefalinger til Kommisjonen om de 
felles sikkerhetsmetodene og de felles sikkerhetsmålene som 
er fastsatt i artikkel 6 og 7 i jernbanesikkerhetsdirektivet.

(1) 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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2. Byrået skal gi anbefalinger til Kommisjonen, på 
anmodning fra Kommisjonen eller fra komiteen nevnt i 
artikkel 21 i direktiv 96/48/EF, eller på eget initiativ, om andre 
tiltak som gjelder sikkerhet.

3. I overgangsperioden før vedtak er gjort om de felles 
sikkerhetsmålene, de felles sikkerhetsmetodene og de tekniske 
spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-er) samt for materiell 
og infrastruktur som ikke omfattes av TSI-er, kan byrået 
framlegge alle relevante anbefalinger for Kommisjonen. Byrået 
skal sikre at det er sammenheng mellom disse anbefalingene 
og de TSI-ene som allerede finnes eller er under utarbeiding.

4. Byrået skal framlegge en detaljert nytte- og 
kostnadsanalyse til støtte for de anbefalingene som det gir i 
henhold til denne artikkel.

5. Byrået skal organisere og fremme samarbeid mellom de 
nasjonale sikkerhetsmyndighetene og undersøkelsesorganene 
nevnt i artikkel 16 og 21 i jernbanesikkerhetsdirektivet.

Artikkel 7

Sikkerhetssertifikater

Med henblikk på anvendelsen av artikkel 10 og 15 
i jernbanesikkerhetsdirektivet om harmonisering av 
sikkerhetssertifikater, skal byrået utarbeide og anbefale et 
harmonisert format for sikkerhetssertifikater, herunder en 
elektronisk versjon, og et harmonisert format for søknader 
om sikkerhetssertifikater, herunder en liste over de viktigste 
opplysningene som skal gis.

Artikkel 8

Nasjonale sikkerhetsregler

1. På anmodning fra Kommisjonen skal byrået gjennomføre 
en teknisk undersøkelse av de nye nasjonale sikkerhetsreglene 
som oversendes Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 i 
jernbanesikkerhetsdirektivet.

2. Byrået skal undersøke om ovennevnte regler er i 
samsvar med de felles sikkerhetsmetodene som er fastsatt i 
jernbanesikkerhetsdirektivet, og med gjeldende TSI-er. Byrået 
skal også undersøke om disse reglene gjør det mulig å oppnå 
de felles sikkerhetsmålene fastsatt i nevnte direktiv.

3. Dersom byrået, etter å ha tatt hensyn til den begrunnelsen 
som er gitt av medlemsstaten, finner at noen av disse 
reglene enten er uforenlige med TSI-ene eller de felles 
sikkerhetsmetodene, eller ikke gjør det mulig å oppnå de felles 
sikkerhetsmålene, skal det avgi en uttalelse til Kommisjonen 
innen to måneder etter at Kommisjonen har oversendt reglene 
til byrået. 

Artikkel 9

Overvåking av sikkerheten

1. Byrået skal opprette et nettverk med de nasjonale 
myndighetene som er ansvarlige for sikkerheten, og de 

nasjonale myndighetene som er ansvarlige for undersøkelsene 
fastsatt i jernbanesikkerhetsdirektivet, for å fastsette innholdet 
i de felles sikkerhetsindikatorene oppført i vedlegg I til 
nevnte direktiv, og for å samle inn relevante opplysninger om 
jernbanesikkerhet.

2. På grunnlag av de felles sikkerhetsindikatorene, de 
nasjonale rapportene om sikkerhet og ulykker og sine egne 
opplysninger, skal byrået annethvert år framlegge en rapport 
om sikkerheten, som skal offentliggjøres. Den første av disse 
rapportene skal offentliggjøres i byråets tredje driftsår. 

3. Byrået skal basere seg på opplysninger innsamlet av 
Eurostat, og skal samarbeide med Eurostat for å unngå 
eventuelt dobbeltarbeid og sikre at det er metodologisk 
sammenheng mellom de felles sikkerhetsindikatorene og de 
indikatorene som brukes for andre transportmåter.

Artikkel 10

Tekniske uttalelser

1. De nasjonale reguleringsorganene nevnt i artikkel 30 i 
direktiv 2001/14/EF, kan anmode om en teknisk uttalelse fra 
byrået om de sikkerhetsmessige sidene av saker som de skal ta 
stilling til.

2. Komiteene fastsatt i artikkel 35 i direktiv 2001/14/EF og 
artikkel 11a i direktiv 91/440/EØF, kan anmode om en teknisk 
uttalelse fra byrået om de sikkerhetsmessige sidene ved saker 
innenfor deres respektive kompetanseområder.

3. Byrået skal avgi uttalelse innen to måneder. Byrået 
skal offentliggjøre denne uttalelsen i en versjon der alle 
forretningshemmeligheter er fjernet. 

Artikkel 11

Offentlig dokumentdatabase

1. Byrået skal ha ansvaret for å føre en offentlig database 
over følgende dokumenter:

a) lisensene utstedt i samsvar med direktiv 95/18/EF,

b) sikkerhetssertifikatene utstedt i samsvar med artikkel 10 i 
jernbanesikkerhetsdirektivet,

c) undersøkelsesrapportene sendt til byrået i samsvar med 
artikkel 24 i jernbanesikkerhetsdirektivet, 

d) de nasjonale sikkerhetsreglene meldt til Kommisjonen i 
samsvar med artikkel 8 i jernbanesikkerhetsdirektivet.
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2. De nasjonale myndighetene med ansvar for utstedelse 
av dokumentene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b), skal innen 
en måned underrette byrået om hver enkelt beslutning om 
utstedelse, fornyelse, endring eller oppheving. 

3. Byrået kan supplere denne offentlige databasen med 
alle slags offentlige dokumenter eller lenker som er nyttige 
for å oppnå målene for denne forordning. 

KAPITTEL 3

SAMTRAFIKKEVNE

Artikkel 12

Teknisk bistand fra byrået

Byrået skal bidra til utvikling og gjennomføring av 
samtrafikkevnen innen jernbanesektoren i samsvar med 
prinsippene og definisjonene fastsatt i direktiv 96/48/EF og 
direktiv 2001/16/EF. For dette formålet skal byrået:

a) i henhold til et mandat fra Kommisjonen organisere og 
lede arbeidet i arbeidsgruppene nevnt i artikkel 3, med 
utarbeiding av utkast til TSI-er og oversendelse av TSI-
utkastene til Kommisjonen,

b) sikre at TSI-ene tilpasses den tekniske utviklingen, 
markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, og 
foreslå for Kommisjonen de endringene av TSI-ene som 
byrået finner nødvendig,

c) sikre samordning mellom på den ene side utviklingen og 
oppdateringen av TSI-ene og på den annen side utviklingen 
av europeiske standarder som viser seg å være nødvendige 
for samtrafikkevnen, samt opprettholde den nødvendige 
kontakten med de europeiske standardiseringsorganene,

d) bistå Kommisjonen med å organisere og tilrettelegge 
samarbeidet mellom de meldte organene som  
beskrevet i artikkel 20 nr. 5 i direktiv 96/48/EF og direktiv  
2001/16/EF,

 e) gi råd og anbefalinger til Kommisjonen om arbeidsforholdene 
for alt personale som utfører oppgaver av sikkerhetskritisk 
betydning.

Artikkel 13

Overvåking av meldte organers arbeid

Uten at det berører medlemsstatenes ansvar for de meldte 
organene som de utpeker, kan byrået på anmodning fra 
Kommisjonen overvåke kvaliteten av de meldte organenes 
arbeid. Byrået skal om nødvendig avgi en uttalelse til 
Kommisjonen.

Artikkel 14

Overvåking av samtrafikkevnen

1. Byrået skal på anmodning fra Kommisjonen anbefale 
framgangsmåter for gjennomføring av samtrafikkevnen i 
jernbanesystemene ved å tilrettelegge for samordning mellom 
jernbaneforetak og mellom infrastrukturforvaltninger, særlig 
for å organisere omstillingen av systemene.

2. Byrået skal overvåke utviklingen av samtrafikkevnen 
i jernbanesystemene. Annethvert år skal det framlegge og 
offentliggjøre en rapport om framskrittene i samtrafikkevnen. 
Den første av disse rapportene skal offentliggjøres i byråets 
annet virksomhetsår.

Artikkel 15

Samtrafikkevnen i det transeuropeiske nettet

På anmodning fra Kommisjonen skal byrået undersøke, med 
hensyn til samtrafikkevne, alle jernbaneinfrastrukturprosjekter 
der det er søkt om økonomisk støtte fra Kommisjonen. Byrået 
skal avgi uttalelse om prosjektets samsvar med relevante 
TSI-er innen to måneder etter anmodningen. Denne uttalelsen 
skal i sin helhet ta hensyn til unntakene fastsatt i artikkel 7 i 
direktiv 96/48/EF og i direktiv 2001/16/EF.

Artikkel 16

Sertifisering av vedlikeholdsverksteder

Innen tre år etter at byrået har startet sin virksomhet, 
skal det utvikle et europeisk system for sertifisering av 
vedlikeholdsverksteder for rullende materiell, og skal gi 
anbefalinger om iverksetting av systemet.

Disse anbefalingene skal særlig omfatte følgende:

et strukturert forvaltningssystem,– 

personale med nødvendig kompetanse,– 

anlegg og verktøy,– 

teknisk dokumentasjon og vedlikeholdsforskrifter.– 

Artikkel 17

Yrkeskompetanse

1. Byrået skal utarbeide anbefalinger om fastsettelse av 
ensartede og felles kriterier for yrkeskompetanse og evaluering 
av det personalet som er engasjert i drift og vedlikehold av 
jernbanesystemet. I denne forbindelse skal byrået prioritere 
lokomotivførere og deres instruktører. Byrået skal rådføre seg 
med representantene for partene i arbeidslivet i samsvar med 
artikkel 4.
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2.  Byrået skal utarbeide anbefalinger med sikte på å 
opprette en akkrediteringsordning for opplæringssentre.

3. Byrået skal fremme og støtte utveksling av 
lokomotivførere og instruktører mellom jernbaneselskaper i 
forskjellige medlemsstater.

Artikkel 18

Registrering av rullende materiell

Byrået skal utarbeide og anbefale for Kommisjonen et 
standardformat for det nasjonale kjøretøyregisteret i samsvar 
med artikkel 14 i direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF.

Artikkel 19

Register over dokumenter om samtrafikkevne

1. Byrået skal føre en offentlig liste over følgende 
dokumenter i henhold til direktiv 2001/16/EF og 96/48/EF:

a) EF-verifiseringserklæringer om delsystemer,

b) EF-samsvarserklæringer om komponenter,

c) tillatelser til ibruktaking, herunder tilhørende 
registreringsnumre,

d) registre over infrastruktur og rullende materiell.

2. De berørte organene skal framlegge disse dokumentene 
for byrået, som etter avtale med medlemsstatene skal fastsette 
de praktiske framgangsmåtene for framlegging.

3. Når de berørte organene oversender dokumentene nevnt i 
nr. 1, kan de angi hvilke dokumenter som av sikkerhetsmessige 
grunner ikke skal offentliggjøres. 

4. Byrået skal opprette en elektronisk database for 
dokumentene idet det fullt ut tas hensyn til nr. 3. Denne 
databasen skal være tilgjengelig for offentligheten via et 
nettsted.

KAPITTEL 4

UNDERSØKELSER OG FREMMING AV NYSKAPING

Artikkel 20

Undersøkelser

Når det er nødvendig for å utføre oppgavene fastsatt ved denne 
forordning, skal byrået få utført undersøkelser finansiert over 
eget budsjett. 

Artikkel 21

Fremming av nyskaping

Kommisjonen kan, i samsvar med byråets arbeidsprogram og 
budsjett, pålegge byrået oppgaven med å fremme nyskaping 
med sikte på å bedre samtrafikkevnen og sikkerheten innenfor 
jernbanesektoren, særlig bruk av ny informasjonsteknologi og 
posisjonsbestemmelses- og overvåkingssystemer.

KAPITTEL 5

INTERN STRUKTUR OG DRIFT

Artikkel 22

Rettslig status

1. Byrået skal være et fellesskapsorgan. Det skal ha status 
som et eget rettssubjekt.

2. Byrået skal i den enkelte medlemsstat ha den mest 
omfattende rettslige handleevne som en juridisk person kan 
ha i henhold til nasjonal lovgivning. Byrået skal særlig kunne 
erverve eller avhende fast eiendom og løsøre og opptre som 
part i rettssaker.

3. Byrået skal representeres av sin daglige leder.

Artikkel 23

Privilegier og immunitet

Protokollen om De europeiske fellesskaps privilegier og 
immunitet skal gjelde for byrået og dets personale. 

Artikkel 24

Personale

1. Vedtektene for De europeiske fellesskaps tjenestemenn, 
ansettelsesvilkårene for andre ansatte i De europeiske fellesskap 
og reglene vedtatt i fellesskap av De europeiske fellesskaps 
institusjoner med henblikk på anvendelse av disse vedtektene 
og ansettelsesvilkårene, får anvendelse på byråets personale.

2. Med forbehold for artikkel 26 skal byrået med 
hensyn til sitt eget personale utøve den myndighet som 
er tillagt ansettelsesmyndigheten etter vedtektene og 
ansettelsesvilkårene.

3. Med forbehold for artikkel 26 nr. 1 skal byråets personale 
bestå av:

midlertidig ansatte som er rekruttert av byrået for høyst – 
fem år blant fagfolk innenfor sektoren på grunnlag av 
kvalifikasjoner og erfaring på området jernbanesikkerhet 
og samtrafikkevne,
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tjenestemenn som midlertidig er utpekt eller stilt til – 
rådighet av Kommisjonen eller medlemsstatene for høyst 
fem år,

 og

andre ansatte, som definert i ansettelsesvilkårene for – 
andre ansatte i De europeiske fellesskap, som skal utføre 
iverksettings- og sekretariatsoppgaver.

4. De sakkyndige som deltar i arbeidsgruppene nedsatt av 
byrået, skal ikke tilhøre byråets personale. Deres reise- og 
oppholdsutgifter skal dekkes av byrået i henhold til regler og 
satser vedtatt av styret.

Artikkel 25

Opprettelse av styret og dets myndighet

1. Det opprettes et styre i henhold til denne artikkel.

2. Styret skal:

a) oppnevne den daglige lederen i samsvar med artikkel 31,

b) innen 30. april hvert år vedta byråets generelle rapport 
for foregående år og oversende den til medlemsstatene, 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen, 

c) innen 31. oktober hvert år, etter å ha tatt hensyn 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 budsjettbehandling. Dersom 
Kommisjonen innen 15 dager etter vedtakelsesdatoen 
for arbeidsprogrammet gir uttrykk for at den ikke godtar 
arbeidsprogrammet, skal styret gjennomgå programmet 
på nytt og vedta det, eventuelt med endringer, ved annen 
gangs behandling enten med to tredels flertall, medregnet 
Kommisjonens representanter, eller ved enstemmighet 
blant medlemsstatenes representanter,

d) utføre sine oppgaver i forbindelse med byråets budsjett i 
henhold til kapittel 6,

e) fastsette framgangsmåter for den daglige lederens 
beslutningstaking,

f) fastsette retningslinjer for de besøkene som skal 
gjennomføres i henhold til artikkel 33,

g)  utøve disiplinærmyndighet overfor den daglige lederen og 
arbeidslederne nevnt i artikkel 30 nr. 3,

h) fastsette sin forretningsorden.

Artikkel 26

Styrets sammensetning

1. Styret skal bestå av en representant for hver medlemsstat 
og fire representanter for Kommisjonen samt seks representanter 
uten stemmerett, som representerer følgende grupper på 
europeisk plan:

jernbaneforetak,– 

infrastrukturforvaltninger,– 

jernbaneindustrien,– 

fagforeninger,– 

passasjerer,– 

godstransportkunder,– 

og oppnevnes av Kommisjonen på grunnlag av en liste med 
tre navn som er framlagt av deres respektive europeiske 
organisasjoner.

Styremedlemmene skal oppnevnes på grunnlag av relevant 
erfaring og sakkunnskap.

2. Hver medlemsstat og Kommisjonen skal oppnevne sine 
medlemmer av styret samt et varamedlem. 

3.  Mandatperioden skal være fem år og kan fornyes én 
gang.

4. Når det er relevant, skal deltaking fra representanter for 
tredjestater og vilkårene for dette fastsettes i bestemmelsene 
nevnt i artikkel 36 nr. 2.

Artikkel 27

Styreledelse

1. Styret skal velge en leder og en nestleder blant sine 
medlemmer. Nestlederen skal ta lederens plass dersom han/hun 
er forhindret fra å ivareta sine plikter.

2. Lederens og nestlederens mandatperiode skal være tre 
år og kan fornyes én gang. Dersom en leders eller nestleders 
medlemskap i styret opphører i løpet av mandatperioden, 
skal mandatperioden imidlertid automatisk utløpe på samme 
tidspunkt.

Artikkel 28

Møter

1. Styrelederen skal innkalle til styremøter. Byråets daglige 
leder skal delta på møtene.
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2. Styret skal komme sammen minst to ganger i året. 
Det skal også komme sammen på initiativ fra lederen, på 
anmodning fra Kommisjonen, på anmodning fra et flertall av 
medlemmene eller en tredel av medlemsstatenes representanter 
i styret.

Artikkel 29

Avstemning

Med mindre annet er angitt, skal styret treffe sine beslutninger 
med to tredels flertall av medlemmer som har stemmerett. 
Hvert medlem som har stemmerett, skal ha én stemme.

Artikkel 30

Den daglige lederens oppgaver og myndighet

1. Byrået skal ledes av den daglige lederen, som skal være 
fullstendig uavhengig i utførelsen av sine oppgaver, med 
forbehold for Kommisjonens og styrets respektive myndighet.

2. Den daglige lederen skal:

a) utarbeide arbeidsprogrammet og framlegge det for styret 
etter samråd med Kommisjonen,

b) treffe de nødvendige tiltak for å gjennomføre 
arbeidsprogrammet og så langt som mulig besvare 
anmodninger om bistand fra Kommisjonen når det gjelder 
byråets oppgaver i samsvar med denne forordning,

c) treffe de nødvendige tiltak, særlig vedta interne 
administrative instrukser og offentliggjøre meddelelser, 
for å sikre at byrået fungerer i samsvar med denne 
forordning,

d) iverksette et effektivt overvåkingssystem for å kunne 
sammenligne byråets resultater med dets driftsmål og 
opprette et system for regelmessig vurdering basert på 
anerkjente faglige standarder. På dette grunnlag skal den 
daglige lederen hvert år utarbeide et utkast til en generell 
rapport og framlegge den for styret,

e) utøve den myndighet som er fastsatt i artikkel 24 nr. 2, med 
hensyn til byråets personale,

f) utarbeide et utkast til overslag over byråets inntekter 
og utgifter i samsvar med artikkel 38 og gjennomføre 
budsjettet i samsvar med artikkel 39.

3. Den daglige lederen kan bistås av en eller flere 
arbeidsledere. Dersom den daglige lederen er fraværende eller 
forhindret i å utføre sine oppgaver, skal en av arbeidslederne 
erstatte ham/henne.

Artikkel 31

Oppnevning av byråets personale

1. Den daglige lederen skal oppnevnes av styret på 
grunnlag av egnethet og dokumenterte administrasjons- og 
ledelsesferdigheter samt kvalifikasjoner og erfaring som er 
relevant for jernbanesektoren. Styret skal treffe sin beslutning 
med fire femdels flertall av alle medlemmer som har stemmerett. 
Kommisjonen kan foreslå en eller flere kandidater.

Styret skal ha myndighet til å avsette den daglige lederen etter 
samme framgangsmåte.

2. Den daglige lederen skal oppnevne de andre medlemmene 
av byråets personale i samsvar med artikkel 24.

3. Den daglige lederens mandatperiode skal være fem år og 
kan fornyes en gang.

Artikkel 32

Høring av den daglige lederen

Hvert år skal den daglige lederen framlegge for 
Europaparlamentet en generell rapport om byråets virksomhet. 
Europaparlamentet eller Rådet kan også når som helst be om 
en høring av den daglige lederen om ethvert spørsmål som 
gjelder byråets virksomhet.

Artikkel 33

Besøk i medlemsstatene

1. For å utføre de oppgavene som byrået er pålagt ved 
artikkel 8, 9, 10, 13 og 15, kan byrået foreta besøk i 
medlemsstatene i samsvar med de retningslinjene som styret 
fastsetter. Medlemsstatenes nasjonale myndigheter skal lette 
arbeidet for byråets personale.

2. Byrået skal underrette den berørte medlemsstaten om 
det planlagte besøket, navnene på byråets tjenestemenn med 
fullmakt og datoen når besøket begynner. Byråets tjenestemenn 
med fullmakt til å foreta slike besøk, skal gjøre dette etter å ha 
framlagt en beslutning fra den daglige lederen med beskrivelse 
av formålet med besøket.

3. Ved avslutningen av hvert besøk skal byrået utarbeide 
en rapport og sende den til Kommisjonen og den berørte 
medlemsstaten.

Artikkel 34

Erstatningsansvar

1. Byråets ansvar i kontraktsforhold skal være underlagt 
den lov som gjelder for vedkommende kontrakt.

2. De europeiske fellesskaps domstol skal ha myndighet 
til å treffe beslutning i henhold til en voldgiftsklausul i en 
kontrakt inngått av byrået.
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3. Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsforhold skal 
byrået, i samsvar med de allmenne prinsippene som er felles 
for medlemsstatenes rettssystemer, erstatte den skade som dets 
avdelinger eller personale volder i tjenesten.

4. De europeiske fellesskaps domstol skal ha myndighet til 
å avgjøre tvister om erstatning for skader nevnt i nr. 3.

5. Personalets personlige ansvar overfor byrået skal være 
underlagt bestemmelsene i vedtektene eller ansettelsesvilkårene 
som gjelder for dem.

Artikkel 35

Språk

1. Styret skal treffe beslutning om den språklige ordningen 
for byrået. På anmodning fra et styremedlem skal denne 
beslutningen være enstemmig. Medlemsstatene kan henvende 
seg til byrået på det fellesskapsspråket de ønsker.

2. Oversettelsestjenestene som er nødvendige for byråets 
arbeid, skal utføres av Oversettelsessenteret for Den europeiske 
unions institusjoner. 

Artikkel 36

Tredjestaters deltaking

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 
det området som omfattes av denne forordning.

2. I samsvar med de relevante bestemmelsene i ovennevnte 
avtaler skal det fastsettes nærmere regler for disse statenes 
deltaking i byråets arbeid, særlig arten og omfanget av slik 
deltaking. Disse reglene skal blant annet omfatte bestemmelser 
om finansielle bidrag og personale. De kan også inneholde 
bestemmelser om representasjon, uten stemmerett, i styret.

Artikkel 37

Innsyn

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 
30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 
Rådets og Kommisjonens dokumenter(1) skal gjelde for de 
dokumentene som byrået har i sin besittelse.

Styret skal vedta de praktiske gjennomføringsreglene for 
forordning (EF) nr. 1049/2001 innen 1. oktober 2004. 

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

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 

KAPITTEL 6

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikkel 38

Budsjett

1. For hvert regnskapsår, som skal tilsvare kalenderåret, 
skal det utarbeides overslag over alle byråets inntekter og 
utgifter, og disse overslagene skal føres opp i byråets budsjett. 
Inntekter og utgifter skal være i balanse.

2. Byråets inntekter skal bestå av:

et bidrag fra Fellesskapet,– 

eventuelle bidrag fra tredjestater som deltar i byråets – 
arbeid, i henhold til artikkel 36,

gebyrer for publikasjoner, opplæring og andre tjenester – 
som byrået yter.

3. Byråets utgifter skal omfatte utgifter til personale, 
administrasjon, infrastruktur og drift.

4. Styret skal hvert år på grunnlag av et utkast utarbeidet av 
daglig leder, lage et overslag over byråets inntekter og utgifter 
for kommende regnskapsår. Dette overslaget, som skal omfatte 
et utkast til stillingsoversikt, skal senest 31. mars oversendes 
av styret til Kommisjonen.

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

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

7. Budsjettmyndigheten skal godkjenne bevilgningene i 
form av tilskudd til byrået. Budsjettmyndigheten skal vedta 
byråets stillingsoversikt.

8. Budsjettet skal vedtas av styret. Det blir endelig etter at 
Den europeiske unions alminnelige budsjett er endelig vedtatt. 
Eventuelt skal det justeres tilsvarende.
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9.  Styret skal snarest mulig underrette budsjettmyndigheten 
om ethvert prosjekt det har til hensikt å gjennomføre som 
kan få betydelige økonomiske følger for finansieringen av 
budsjettet, særlig om ethvert prosjekt i tilknytning til fast 
eiendom, for eksempel leie eller kjøp av bygninger. Det skal 
underrette Kommisjonen om dette. Dersom en enhet innen 
budsjettmyndigheten har gitt melding om at den har til hensikt 
å avgi en uttalelse om prosjektet, skal den oversende sin 
uttalelse til styret innen en frist på seks uker etter datoen for 
meldingen av prosjektet.

 Artikkel 39

Gjennomføring og kontroll av budsjettet

1. Den daglige lederen skal gjennomføre byråets budsjett.

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

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

Revisjonsretten skal granske regnskapet i samsvar med 
traktatens artikkel 248. Den skal hvert år offentliggjøre en 
rapport om byråets virksomhet.

4. Etter at Revisjonsrettens synspunkter på byråets 
foreløpige regnskaper er mottatt, i henhold til artikkel 129 i 
det alminnelige finansreglementet, skal daglig leder utarbeide 
byråets endelige regnskap på eget ansvar og framlegge det for 
styret for uttalelse.

5. Styret skal avgi en uttalelse om byråets endelige 
regnskap.

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

7. Det endelige regnskapet skal offentliggjøres.

8. Den daglige lederen skal sende Revisjonsretten et svar 
på dens synspunkter innen 30. september. Vedkommende skal 
også sende dette svaret til styret.

9. Den daglige lederen skal framlegge for Europaparlamentet, 
på anmodning fra dette, alle opplysninger som er nødvendige 
for at framgangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet for 
det aktuelle regnskapsåret skal kunne gjennomføres på en 
tilfredsstillende måte, i samsvar med artikkel 146 nr. 3 i det 
alminnelige finansreglementet.

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

 Artikkel 40

Finansreglement

De finansielle reglene som får anvendelse på byrået, skal 
vedtas av styret etter samråd med Kommisjonen. Styret kan 
ikke avvike fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002(1) 
med mindre et slikt avvik er spesifikt nødvendig av hensyn 
til byråets virksomhet, og Kommisjonen på forhånd har gitt 
godkjenning til dette.

Artikkel 41

Bedrageribekjempelse

1. For å bekjempe bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig 
virksomhet, får forordning (EF) nr. 1073/1999 anvendelse i sin 
helhet.

2. Byrået skal tiltre den tverrinstitusjonelle avtale av 
25. mai 1999 om interne undersøkelser foretatt av Det 
europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), og skal 
umiddelbart vedta nødvendige bestemmelser som skal gjelde 
for hele byråets personale.

3. I beslutninger om finansiering og avtaler og dokumenter 
i forbindelse med gjennomføring av dem, skal det uttrykkelig 
fastsettes at Revisjonsretten og OLAF om nødvendig kan 
foreta kontroll på stedet hos mottakere av midler fra byrået.

KAPITTEL 7

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG 
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 42

Igangsetting av byråets virksomhet

Byrået skal begynne sin virksomhet innen 24 måneder etter at 
denne forordning er trådt i kraft.

(1) Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 av 23. desember 2002 
om det finansielle rammereglement for organene nevnt i artikkel 185 i 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansreglementet som får 
anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett (EFT L 357 
av 31.12.2002, s. 72). 
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Artikkel 43

Evaluering

Fem år etter at byrået har igangsatt sin virksomhet, skal 
Kommisjonen foreta en vurdering av gjennomføringen av 
denne forordning, resultatene byrået har oppnådd, og dets 
arbeidsmetoder. Ved vurderingen skal det tas hensyn til 
synspunktene fra representantene for jernbanesektoren, 
partene i arbeidslivet og kundeorganisasjonene. Resultatene 
av vurderingen skal offentliggjøres. Kommisjonen skal om 
nødvendig foreslå en endring av denne forordning.

I den forbindelse skal Kommisjonen eventuelt framlegge et 
forslag til revisjon av bestemmelsene i denne forordning i lys 
av utviklingen for reguleringsorganer, etter framgangsmåten 
fastsatt i traktatens artikkel 251. Europaparlamentet og 
Rådet skal gjennomgå dette forslaget og særlig vurdere om 
sammensetningen av styret bør endres, i samsvar med den 
allmenne rammen som skal vedtas for reguleringsorganer.

Artikkel 44

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

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

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann
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ERKLÆRING FRA KOMMISJONEN

Kommisjonen minner om sin underretning av desember 2002 om en ramme for europeiske 
reguleringsmyndigheter og sitt forslag til en forordning om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå. 
I samsvar med europaparlamentsresolusjon av 13. januar 2004 om ovennevnte underretning, er 
Kommisjonen av den oppfatning at et styre av begrenset størrelse med medlemmer oppnevnt av 
Fellesskapets utøvende organer, vil sikre at byrået fungerer bedre i et utvidet EU. Kommisjonen ser derfor 
fram til å motta Rådets svar på underretningen om en ramme for reguleringsmyndigheter. Kommisjonen 
bekrefter at den har til hensikt å framlegge, når det måtte være hensiktsmessig, et forslag til en ramme for 
europeiske reguleringsmyndigheter, som også vil omfatte styrets sammensetning. 
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport 
av farlig gods(1), særleg artikkel 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Vedlegg A og B til direktiv 94/55/EF viser til vedlegg A og 
B til den europeiske avtala om internasjonal vegtransport 
av farleg gods (ADR), slik dei gjeld frå 1. juli 2003.

2) ADR vert ajourført annakvart år. Følgjeleg tek ei 
endra utgåve til å gjelde 1. januar 2005, med ein 
overgangsperiode som går ut 30. juni 2005.

3) Det er difor naudsynt å endre vedlegg A og B til direktiv 
94/55/EF.

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar 
med fråsegna frå Utvalet for transport av farleg gods, som 
er nemnt i artikkel 9 i direktiv 94/55/EF —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I vedlegg A og B til direktiv 94/55/EF vert det gjort følgjande 
endringar:

(1) TEF L 319 av 12.12.1994, s. 7. Direktivet sist endra ved kommisjonsdirektiv 
2003/28/EF (TEU L 90 av 8.4.2003, s. 45).

1.  Vedlegg A skal lyde:

 «Bestemmelsene i vedlegg A til Den europeiske avtale om 
internasjonal veitransport av farlig gods (ADR), slik de får 
anvendelse fra 1. januar 2005, idet «avtalepart» erstattes 
med «medlemsstat».

 Endringene i 2005-utgaven av vedlegg A til ADR vil bli 
kunngjort så snart teksten foreligger på alle Fellesskapets 
offisielle språk.»

2. Vedlegg B skal lyde:

 «Bestemmelsene i vedlegg B til Den europeiske avtale om 
internasjonal veitransport av farlig gods (ADR), slik de får 
anvendelse fra 1. januar 2005, idet «avtalepart» erstattes 
med «medlemsstat».

Endringene i 2005-utgaven av vedlegg B til ADR vil bli 
kunngjort så snart teksten foreligger på alle Fellesskapets 
offisielle språk.»

Artikkel 2

1.  Medlemsstatane skal innan 1. juli 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 mellom desse 
føresegnene og 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 
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det 
området som dette direktivet omfattar.

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/111/EF

av 9. desember 2004

om femte tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 365 av 10.12.2004, s. 25, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2005 av 10. juni 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52 av 13.10.2005, s. 9.

2008/EØS/23/09
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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, 9. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 
om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av 
farlig gods(1), særlig artikkel 9a, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport 
av farlig gods(2) er det fastsatt ensartede regler for transport 
av farlig gods i Fellesskapet.

2) Vedleggene til direktiv 95/50/EF henger sammen med 
vedleggene til direktiv 94/55/EF. Tilpasning av vedleggene 
til direktiv 94/55/EF til den vitenskapelige og tekniske 
utvikling kan påvirke vedleggene til direktiv 95/50/EF.

3) Vedleggene til direktiv 95/50/EF bør endres for å ta hensyn 
til kommisjonsdirektiv 2003/28/EF av 7. april 2003 om 
fjerde tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 
94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om veitransport av farlig gods.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt ved 
direktiv 94/55/EF —

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) EFT L 249 av 17.10.1995, s. 35. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/26/EF (EFT L 168 av 23.6.2001, s. 23).

(2) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/28/EF (EUT L 90 av 8.4.2003, s. 45).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 95/50/EF gjøres følgende endringer:

Vedlegg I, II og III erstattes med vedlegg I, II og III til dette 
direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og 1. 
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, 
senest ett år etter at det er kunngjort. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/112/EF

av 13. desember 2004

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 95/50/EF om ensartede 
framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 367 av 14.12.2004, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2005 av 10. juni 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52 av 13.10.2005, s. 9.

2008/EØS/23/10
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VEDLEGG I

KONTROLLISTE

1. Kontrollsted
  ...........................................................................................................

2.Dato ......................... 3. Tidspunkt ..............................

4. Kjøretøyets nasjonalitetsbokstaver og registreringsnummer  ...............................................................................................................

5. Tilhengerens/semitrailerens nasjonalitetsbokstaver og 
registreringsnummer

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

6. Foretak som utfører transporten, adresse  ...............................................................................................................

7. Fører/sidemann  ...............................................................................................................

8. Avsender, adresse, lastested(1)(2)  ...............................................................................................................

9. Mottaker, adresse, lossested(1)(2)  ...............................................................................................................

10. Samlet mengde farlig gods per transportenhet  ...............................................................................................................

11. Største mengde i henhold til ADR 1.1.3.6 overskredet 	 ja 	 nei

12. Transportmåte 	 bulk 	 stykkgods 	 tank

Dokumenter som skal medbringes

13. Transportdokument 	 kontrollert 	 overtredelse fastslått 	 ikke relevant

14. Skriftlige instruksjoner 	 kontrollert 	 overtredelse fastslått 	 ikke relevant

15. Bilateral avtale/multilateral avtale/nasjonal tillatelse 	 kontrollert 	 overtredelse fastslått 	 ikke relevant

16. Godkjenningsattest for kjøretøy 	 kontrollert 	 overtredelse fastslått 	 ikke relevant

17. Førers kompetansebevis 	 kontrollert 	 overtredelse fastslått 	 ikke relevant

Gjennomføring av transporten

18. Gods tillatt til transport 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

19. Kjøretøyer godkjent for godstypen 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

20. Bestemmelser om transportmåten (bulk, stykkgods, tank) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

21. Forbud mot samlasting 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

22. Lasting, sikring av lasten og håndtering(3) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

23. Lekkasje fra last eller skade på emballasje(3) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

24. UN-merking av kolli/tank(2)(3) (ADR 6) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

25. Merking og etikettering av kolli (f.eks. UN-nummer)(2) (ADR 5.2) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

26. Faresedler på tank/kjøretøy (ADR 5.3.1) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

(1) Fylles ut bare dersom det er relevant for en overtredelse.
(2) Oppgis under «Merknader» for samletransport.
(3) Kontroll av synlige overtredelser.
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27. Merking av kjøretøy/transportenhet (oransje skilt, forhøyet temperatur) 
(ADR 5.3.2-3)

	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

Utstyr i kjøretøyet

28. Alminnelig sikkerhetsutstyr i henhold til ADR 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

29. Utstyr i samsvar med godset som transporteres 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

30. Annet utstyr som angis i de skriftlige instruksjonene 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

31. Brannslokkingsapparat(er) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

39. Den alvorligste risikokategorien for eventuelle fastslåtte 
overtredelser

	  kategori I 	  kategori II 	  kategori III

40. Merknader ...................................................................................................................................................................................................................

41. Myndighet/tjenestemann som har utført kontrollen .................................................................................................................
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VEDLEGG II

OVERTREDELSER

Den ikke-uttømmende listen nedenfor, som er inndelt i tre risikokategorier (der kategori I er den alvorligste), er 
retningsgivende for hva som skal anses som overtredelser i henhold til dette direktiv.

Det er den myndighet/tjenestemann som utfører kontrollen, som ut fra omstendighetene skal fastslå hvilken 
risikokategori som skal benyttes.

Mangler som ikke er oppført i risikokategoriene, skal klassifiseres i samsvar med kategoribeskrivelsene.

Dersom flere overtredelser fastslås for én og samme transportenhet, skal bare den alvorligste risikokategorien (se nr. 39 
i vedlegg I til dette direktiv) angis i rapporten (vedlegg III til dette direktiv).

1.  Risikokategori I

Dersom overtredelse av aktuelle ADR-bestemmelser innebærer høy risiko for dødsfall, alvorlig personskade eller 
omfattende miljøskader, vil slike mangler normalt kreve umiddelbare korrigerende tiltak, blant annet kjøreforbud for 
kjøretøyet.

Følgende anses som overtredelser:

1. Det farlige godset er ikke tillatt til transport.

2. Lekkasje av farlige stoffer.

3. Bruk av en transportmåte som er forbudt, eller av et uegnet transportmiddel.

4. Bulktransport i containere som er i dårlig stand.

5. Transport i kjøretøyer som mangler godkjenningsdokumenter.

6. Kjøretøyet oppfyller ikke lenger godkjenningskravene og utgjør en umiddelbar fare (i andre tilfeller benyttes 
risikokategori II).

7. Bruk av emballasje som ikke er godkjent.

8. Emballasjen er ikke i samsvar med gjeldende emballeringsanvisninger.

9. De særlige bestemmelsene om samemballering er ikke overholdt.

10. Reglene for sikring og stuing av lasten er ikke overholdt.

11. Reglene for samlasting av kolli er ikke overholdt.

12. Den tillatte fyllingsgraden for tanker eller styggods er ikke overholdt.

13. Bestemmelsene om begrensing av mengdene som kan transporteres i én transportenhet, er ikke overholdt.

14. Transport av farlig gods uten at dette angis (f.eks. i dokumenter, ved merking og etikettering av stykkgodset eller 
ved faresedler på og merking av kjøretøyet).

15. Transport uten faresedler på og merking av kjøretøyet.

16. Opplysninger om stoffet som transporteres, som gjør det mulig å avgjøre om de bestemmelsene som gjelder for 
risikokategori I, er fulgt (f.eks. UN-nummer, riktig forsendelsesnavn, emballasjegruppe), mangler.
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17. Føreren mangler gyldig kompetansebevis.

18. Det benyttes åpen ild eller ubeskyttede lamper.

19. Røykeforbudet overholdes ikke.

2.  Risikokategori II

Dersom overtredelse av aktuelle ADR-bestemmelser innebærer en risiko for personskade eller miljøskader, vil slike 
mangler normalt kreve korrigerende tiltak, blant annet utbedring av mangelen på kontrollstedet dersom dette er mulig 
og hensiktsmessig, eller senest når den pågående transporten er avsluttet.

Følgende anses som overtredelser:

1. Transportenheten består av mer enn én trailer/semitrailer.

2. Kjøretøyet oppfyller ikke lenger godkjenningskravene, men utgjør ingen umiddelbar fare.

3. Kjøretøyet mangler brannslokkingsapparater som virker; et brannslokkingsapparat kan fortsatt anses å virke 
dersom det bare er den foreskrevne forseglingen og/eller utløpsdatoen som mangler; dette gjelder imidlertid ikke 
dersom det er åpenbart at brannslokkingsapparatet ikke virker lenger, f.eks. dersom trykkmåleren viser 0.

4. Kjøretøyet mangler det utstyr som kreves i henhold til ADR eller de skriftlige instruksjonene.

5. Prøvings- og inspeksjonsdatoer for emballasje, IBC-containere eller engrosemballasje er ikke overholdt.

6. Transport av kolli med emballasje, IBC-containere eller engrosemballasje som er skadet, eller av tom emballasje 
som ikke er rengjort.

7. Transport av emballert gods i containere som er i dårlig stand.

8. Tanker/tankcontainere (også de som er tomme og ikke rengjort) er ikke ordentlig lukket.

9. Transport av sammensatt emballasje med en ytre emballasje som ikke er ordentlig lukket.

10. Feil etiketter, merker eller faresedler.

11. Det mangler skriftlige instruksjoner i henhold til ADR, eller de skriftlige instruksjonene er ikke relevante for det 
transporterte godset.

12. Kjøretøyet er ikke godt nok bevoktet eller er feilparkert.

3.  Risikokategori III

Dersom overtredelse av aktuelle bestemmelser innebærer en lav risiko for personskade eller miljøskader, vil slike 
mangler ikke kreve korrigerende tiltak på stedet, men kan utbedres hos foretaket på et senere tidspunkt.

Følgende anses som overtredelser:

1. Størrelsen på faresedler eller etiketter, eller størrelsen på bokstaver, figurer og symboler på faresedler eller etiketter, 
oppfyller ikke kravene.

2. Transportdokumentene inneholder bare opplysninger om risikokategori I/(16).

3. Kompetansebeviset er ikke i kjøretøyet, men det er klart at føreren har et slikt.
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VEDLEGG III

MODELL FOR STANDARDSKJEMA FOR UTARBEIDING AV RAPPORTEN TIL KOMMISJONEN OM  
OVERTREDELSER OG SANKSJONER

Stat:  .............................................................................................................  År:  ............................................................................................................

KONTROLL AV VEITRANSPORT AV FARLIG GODS

Kjøretøyer registrert i(1)
Til sammen

Kontrollstat Andre EU-stater Tredjestater

Antall transportenheter som er kontrollert på grunnlag av 
lastens innhold (og ADR)

Antall transportenheter som ikke oppfyller kravene i ADR

Antall transportenheter som har fått kjøreforbud

Antall fastslåtte overtredelser 
etter risikokategori(2)

Risikokategori I

Risikokategori II

Risikokategori III

Antall ilagte sanksjoner etter 
type

Advarsler

Bøter

Annet

BEREGNET SAMLET MENGDE FARLIG GODS SOM 
TRANSPORTERES PÅ VEI:

................................................ tonn eller ............ tonnkm

(1) I dette vedlegg er registreringsstaten den stat der motorvognen er registrert.
(2) Dersom flere overtredelser fastslås for én og samme transportenhet, skal bare den alvorligste risikokategorien angis (se nr. 39 i vedlegg I). 
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 
bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en 
felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på 
EU-plan.

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) 
nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å 
fastsette listen over sekundærmålområder og -variabler 
som hvert år skal inngå i tverrsnittskomponenten i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EU-SILC. Listen over sekundærmålvariabler som inngår 
i modulen «sosial deltaking» (særlig om deltaking i 
kulturarrangementer, samvær med slektninger, venner 
og naboer samt deltaking i formelle og uformelle 
aktiviteter) herunder spesifikasjon av variabelkoder og 
-definisjoner, skal defineres for 2006.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Listen over sekundærmålvariabler, variabelkoder og definisjoner 
for modul 2006 i forbindelse med «sosial deltaking», som skal 
inngå i tverrsnittskomponenten i fellesskapsstatistikkene over 
inntekter og levekår (EU-SILC), skal være som fastsatt i 
vedlegget.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 13/2005

av 6. januar 2005

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over 

sekundærmålvariabler for «sosial deltaking»(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 7.1.2005, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2005 av 10. juni 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52 av 13.10.2005, s. 10.

2008/EØS/23/11

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

Utferdiget i Brussel, 6. januar 2005

For Kommisjonen

Joaquín ALMUNIA

Medlem av Kommisjonen

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.
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VEDLEGG

For denne forordnings formål skal følgende enhet, innsamlingsmåte, referanseperiode og definisjoner anvendes.

1. ENHET

 Det skal framlegges opplysninger om alle nåværende husholdningsmedlemmer eller, der det er relevant, om alle 
utvalgte oppgavegivere over 16 år.

2. INNSAMLINGSMÅTE

 På grunn av arten av de opplysninger som skal innsamles, tillates bare personlige intervjuer (unntaksvis intervjuer 
med stedfortredere for personer som er midlertidig fraværende eller forhindret fra å svare) eller opplysninger hentet 
fra registre.

3. REFERANSEPERIODE

— «De siste tolv måneder» skal anvendes for variabler som gjelder deltaking i kulturarrangementer og deltaking 
i formelle og uformelle aktiviteter.

— «Vanligvis» skal anvendes for variabler som gjelder samvær med slekt og venner. Vanligvis viser til den 
vanlige hyppigheten av aktiviteten i løpet av et normalår.

— «I øyeblikket» skal anvendes for variabelen «Mulighet til å be en slektning, venn eller nabo om hjelp».

4. DEFINISJONER

a) Slektning: skal forstås i sin videste betydning og omfatte far/mor/barn/søsken, besteforeldre, tanter, onkler, 
søskenbarn, nevøer, nieser og svigerfamilie.

b) Venner: personer som oppgavegiveren er sammen med på fritiden (dvs. etter arbeidstid, i helger eller i ferier), 
og som han/hun snakker med om sitt privatliv.

c) Samvær: å tilbringe tid sammen med venner eller slektninger hjemme eller andre steder. Det kan være å snakke 
eller å gjøre ting sammen. Tilfeldige møter anses ikke som «samvær».

d) Hyppigheten av samvær/kontakt med venner og slektninger: hvor ofte oppgavegiveren er sammen med eller er 
i kontakt med slektninger eller venner. Det er ikke bare den personen som oppgavegiveren oftest er sammen 
med eller er i kontakt med, som skal tas i betraktning. Dersom oppgavegiveren møter venner eller slektninger 
«én gang i året» i ferier eller høytider, skal svaret være «minst én gang i året».

e) Uformell frivillig virksomhet: virksomhet som ikke er organisert, og som oftest utføres individuelt. Uformell 
frivillig virksomhet omfatter det å lage mat til andre, ta seg av mennesker på sykehus eller i hjemmet, ta med 
noen på spaserturer eller for å handle osv. Unntatt fra dette er enhver virksomhet som en oppgavegiver utfører 
for sin egen husholdning, i sitt arbeid eller innenfor frivillige organisasjoner.

f) Deltaking i kulturarrangementer: å gå på kino, overvære en forestilling, besøke kultursteder eller delta i 
idrettsarrangementer, uansett hvor disse arrangementene finner sted og om utøverne er profesjonelle eller 
amatører. Med deltaking i idrettsarrangementer og forestillinger menes bare deltaking som tilskuer. 
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OMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER

Variabelnavn
Modul 2006 Sosial deltaking

Kode Målvariabel

Grunnleggende data

RB030 Person-ID

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID)

PS005 Tverrsnittsvekt for personer

0 + (format 2,5) Vekt

Deltaking i kulturarrangementer

PS010 Kinobesøk

1 Ingen

2 1-3 ganger

3 4-6 ganger

4 7-12 ganger

5 Mer enn 12 ganger

PS010_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS020 Antall forestillinger (teaterforestillinger, konserter, opera-, 

ballett- og danseforestillinger)

1 Ingen

2 1-3 ganger

3 4-6 ganger

4 7-12 ganger

5 Mer enn 12 ganger

PS020_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS030 Besøk på kultursteder

1 Ingen

2 1-3 ganger

3 4-6 ganger

4 7-12 ganger

5 Mer enn 12 ganger

PS030_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS040 Deltaking i idrettsarrangementer

1 Ingen

2 1-3 ganger

3 4-6 ganger

4 7-12 ganger

5 Mer enn 12 ganger

PS040_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Variabelnavn
Modul 2006 Sosial deltaking

Kode Målvariabel

Samvær med slektninger, venner og naboer

PS050 Samvær med slektninger

1 Hver dag

2 Hver uke (ikke hver dag)

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke)

4 Én gang i måneden

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden)

6 Aldri

PS050_F -2 Ikke relevant (ingen slektninger)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS060 Samvær med venner

1 Hver dag

2 Hver uke (ikke hver dag)

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke)

4 Én gang i måneden

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden)

6 Aldri

PS060_F -2 Ikke relevant (ingen venner)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS070 Kontakt med slektninger

1 Hver dag

2 Hver uke (ikke hver dag)

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke)

4 Én gang i måneden

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden)

6 Aldri

PS070_F -2 Ikke relevant (ingen slektninger)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS080 Kontakt med venner

1 Hver dag

2 Hver uke (ikke hver dag)

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke)

4 Én gang i måneden

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden)

6 Aldri

PS080_F -2 Ikke relevant (ingen venner)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Samvær med slektninger, venner og naboer

PS090 Mulighet til å be en slektning, venn eller nabo om hjelp

1 Ja

2 Nei

PS090_F -2 Ikke relevant (ingen slektninger, venner, naboer)

-1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Variabelnavn
Modul 2006 Sosial deltaking

Kode Målvariabel

Formell og uformell deltaking

PS100 Deltaking i uformell frivillig virksomhet

1 Hver dag

2 Hver uke (ikke hver dag)

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke)

4 Én gang i måneden

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden)

6 Aldri

PS100_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS110 Deltaking i politiske partiers virksomhet eller 

fagforeningsvirksomhet

1 Ja

2 Nei

PS110_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS120 Deltaking i yrkessammenslutningers virksomhet

1 Ja

2 Nei

PS120_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS130 Deltaking i kirkelig eller annen religiøs virksomhet

1 Ja

2 Nei

PS130_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS140 Deltaking i fritidsgruppers eller -organisasjoners 

virksomhet

1 Ja

2 Nei

PS140_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS150 Deltaking i veldedige organisasjoners virksomhet

1 Ja

2 Nei

PS150_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PS160 Deltaking i andre gruppers eller organisasjoners virksomhet

1 Ja

2 Nei

PS160_F -1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
atomenergifellesskapet,

med tilvising til rådsforordning  (EF, Euratom) nr. 1287/2003 
av 15. juli 2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta 
etter marknadsprisar (BNI-forordninga)(1), særleg artikkel 5 
nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I artikkel 2 nr. 7 i rådsbeslutning 2000/597/EF, Euratom 
av 29. september 2000 om ordningen med Fellesskapets 
egne midler(2) er det fastsett at bruttonasjonalproduktet 
etter marknadsprisar (BNP) skal forståast som 
bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar (BNI) 
slik det er fastsett av Kommisjonen i medhald av det 
europeiske nasjonalrekneskapssystemet (ENS). ENS 95, 
som avløyste dei to tidlegare systema frå høvesvis 
1970 og 1979, vart innført ved rådsforordning (EF) 
nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- 
og regionalregnskapssystem i Fellesskapet(3), og var 
oppført i vedlegget til den nemnde forordninga. BNI, slik 
ho vart nytta i ESA 95, avløyste BNP som kriterium for 
eigne midlar med verknad frå budsjettåret 2002.

2) I rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 er det 
fastsett framgangsmåtar for korleis medlemsstatane skal 
sende inn BNI-data og framgangsmåtar for og kontroll av 
utrekning av BNI, og BNI-utvalet vert skipa.

3) I ENS 95 er det ikkje gjort uttrykkjeleg greie for 
korleis meirverdiavgift skal tilbakebetalast til ikkje-
avgiftspliktige og til avgiftspliktige for verksemd som er 
friteken for avgiftsplikt.

(1) TEU L 181 av 19.7.2003, s. 1.
(2) TEF L 253 av 7.10.2000, s. 42.
(3) TEF L 310 av 30.11.1996, s. 1. Forordninga sist endra ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1267/2003 (TEU L 180 av 18.7.2003, s. 1).

4) For å kunne definere bruttonasjonalinntekt etter 
marknadsprisar (BNI) i medhald av artikkel 1 i forordning 
(EF, Euratom) nr. 1287/2003 er det naudsynt å presisere 
korleis tilbakebetalinga av meirverdiavgift til ikkje-
avgiftspliktige og til avgiftspliktige for verksemd som er 
friteken for avgiftsplikt, skal handsamast.

5) I sjette rådsdirektiv 77/388/EØF av 17. mai 1977 om 
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning med hensyn 
til omsetningsavgift - Felles merverdiavgiftssystem: 
ensartet avgiftsgrunnlag(4) er omgrepa «avgiftspliktig», 
«ikkje-avgiftspliktig» og «verksemd som er friteken for 
avgiftsplikt» definerte.

6) For gjennomføringa av rådsdirektiv 89/130/EØF, 
Euratom av 13. februar 1989 om harmonisering av 
bruttonasjonalinntekt etter markedspriser(5) presiserer 
kommisjonsvedtak 1999/622/EF, Euratom av 8. september 
1999(6) korleis tilbakebetalinga av meirverdiavgift 
til ikkje-avgiftspliktige einingar og til avgiftspliktige 
einingar for verksemd som er friteken for avgiftsplikt, 
skal handsamast. Ei tilsvarande presisering bør no 
innførast med omsyn til BNI.

7) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå BNI-utvalet —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

1.  Ved utrekning av nasjonalrekneskapsaggregat i medhald 
av forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 skal meirverdiavgift 
på innkjøp som skal tilbakebetalast til ikkje-avgiftspliktige eller 
til avgiftspliktige for verksemd som er friteken for avgiftsplikt, 
handsamast i ENS 95 som andre jamlege overføringar (D7) 
eller kapitaloverføringar (D9), og ikkje som frådragsgodkjend 
meirverdiavgift.

(4) TEF L 145 av 13.6.1977, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/66/EF 
(TEU L 168 av 1.5.2004, s. 35).

(5) TEF L 49 av 21.2.1989, s. 26. Direktivet endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(6) TEF L 245 av 17.9.1999, s. 51.

KOMMISJONSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 116/2005

av 26. januar 2005

om handsaminga av meirverdiavgift som vert tilbakebetalt til ikkje-avgiftspliktige og til 
avgiftspliktige for verksemd som er friteken for avgiftsplikt, for føremåla med rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta etter 
marknadsprisar(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 27.1.2005, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2005 av 10. juni 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52 av 13.10.2005, s. 11.
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2.  I nr. 1 skal uttrykket «avgiftspliktig» ha den tydinga som 
er fastsett i artikkel 4 i sjette direktiv 77/388/EØF, Euratom, 
og omgrepet «verksemd som er friteken for avgiftsplikt» 
skal forståast som dei typane verksemd som er førde opp i 
artikkel 13 i det nemnde direktivet.

Artikkel 2

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

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

Utferda i Brussel, 26. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank, 
avgitt i samsvar med traktatens artikkel 105 nr. 4(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I traktaten er det fastsatt at Kommisjonen skal framlegge 
rapporter for Rådet slik at Rådet kan overvåke den 
økonomiske utviklingen i hver medlemsstat og i 
Fellesskapet samt den økonomiske politikkens samsvar 
med visse generelle retningslinjer.

2) I henhold til traktaten skal Kommisjonen framlegge for 
Rådet forslag med hensyn til iverksetting av den felles 
handelspolitikk, og Rådet skal gi Kommisjonen fullmakt 
til å innlede de nødvendige forhandlinger.

3) Gjennomføringen og revisjonen av handelsavtaler, 
herunder Generalavtalen om handel med tjenester 
(GATS)(3) og avtalen om handelsrelaterte sider ved 
immaterialrettigheter (TRIPs)(4), samt nåværende og 
framtidige forhandlinger om nye avtaler, krever at 
relevante statistiske opplysninger gjøres tilgjengelige.

(1) EUT C 296 av 6.12.2003, s. 5.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 30. mars 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 13. desember 2004.
(3) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 191.
(4) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 214.

4) Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om 
det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem 
i Fellesskapet(5) (ESA 95) innholder referanserammen 
for de felles standarder, definisjoner, klassifikasjoner og 
regnskapsregler som skal brukes ved utarbeidingen av 
medlemsstatenes regnskaper for å oppfylle Fellesskapets 
statistikkbehov, slik at det blir mulig å sammenligne 
resultatene medlemsstatene imellom.

5) I henhold til handlingsplanen for statistikkrav i Den 
økonomiske og monetære union, som ble framlagt for 
Rådet i september 2000, samt tredje, fjerde og femte 
framdriftsrapport, som også er godkjent av Rådet, 
skal det utarbeides europeiske kvartalsregnskaper 
etter institusjonell sektor innen en frist på 90 dager. 
Innsending i rett tid av kvartalsvise betalingsbalansetall 
er en forutsetning for utarbeidingen av slike europeiske 
kvartalsregnskaper.

6) I rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 
1996 om statistikk over foretaksstrukturer(6) etableres det 
en felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending 
og vurdering av fellesskapsstatistikk over strukturen, 
virksomheten, konkurranseevnen og resultatene til 
foretak i Fellesskapet, og det fastsettes hvilke kjennetegn 
som bør innsamles på dette området.

7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2560/2001 
av 19. desember 2001 om betalinger i euro på tvers av 
landegrensene(7) fikk direkte følger for innsamlingen 
av statistikk. En økning av terskelverdien fastsatt i 
nevnte forordning ville ha fått vesentlig innvirkning 
på foretakenes rapporteringsbyrde og kvaliteten på 
medlemsstatenes betalingsbalansestatistikk, særlig i 
medlemsstater der innsamlingssystemene er basert på 
betalinger.

(5) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1. Sist endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1267/2003 (EFT L 180 av 18.7.2003, s. 1).

(6) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1. Sist endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EFT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(7) EFT L 344 av 28.12.2001, s. 13.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 184/2005

av 12. januar 2005

om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering  
i/fra utlandet(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2005 av 10. juni 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52 av 13.10.2005, s. 12.
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8) I Det internasjonale valutafonds betalingsbalansehåndbok, 
Den europeiske sentralbanks retningslinjer av 2. mai 2003 
om Den europeiske sentralbanks krav om rapportering 
av statistikk over betalingsbalansen og internasjonale 
investeringsposisjoner samt over internasjonale 
valutareserver(1), De forente nasjoners håndbok om 
statistikk over internasjonal tjenestehandel og OECDs 
referansedefinisjon av direkte investering i/fra utlandet er 
det fastsatt alminnelige regler for utarbeiding av statistikk 
over betalingsbalanse, internasjonal tjenestehandel og 
direkte investering i/fra utlandet.

9) Med hensyn til betalingsbalansestatistikk samordner 
Den europeiske sentralbank (ESB) og Kommisjonen 
innsamlingsarbeidet der det er nødvendig. I denne 
forordning er det særlig fastsatt hvilke statistiske 
opplysninger Kommisjonen trenger fra medlemsstatene 
for å utarbeide fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, 
internasjonal tjenestehandel og direkte investering i/fra 
utlandet. Med henblikk på utarbeidingen og spredningen 
av disse fellesskapsstatistikkene skal Kommisjonen og 
medlemsstatene rådføre seg med hverandre om saker som 
gjelder kvaliteten på de framlagte dataene og spredningen 
av dem.

10) I rådsforordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 av 11. juni 
1990 om oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger 
til De europeiske fellesskaps statistikkontor(2) er det 
fastsatt at nasjonale regler for fortrolig behandling 
av statistiske opplysninger ikke kan påberopes for å 
hindre oversending av fortrolige statistiske data til 
fellesskapsmyndigheten (Eurostat) dersom det i en 
fellesskapsrettsakt om fellesskapsstatistikk er fastsatt at 
slike data skal oversendes.

11) I rådsforordning (EF) nr. 2533/98 av 23. november 1998 
om Den europeiske sentralbanks innsamling av statistiske 
opplysninger(3) er det fastsatt fortrolighetsbestemmelser 
som gjelder for fortrolige statistiske opplysninger som 
oversendes til ESB.

12) Utarbeiding av særskilte fellesskapsstatistikker er 
underlagt bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 322/97 
av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(4).

(8) EFT L 131 av 28.5.2003, s. 20.
(1) EFT L 151 av 15.6.1990, s. 1. Sist endret ved forordning (EF) nr. 

1882/2003.
(2) EFT L 318 av 27.11.1998, s. 8.
(3) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. Sist endret ved forordning (EF) nr. 

1882/2003.

13) Det er et klart behov for å utarbeide fellesskapsstatistikk 
over betalingsbalansen, internasjonal tjenestehandel 
og direkte investering i/fra utlandet som følger felles 
standarder for statistikkvalitet.

14) Ettersom målet for denne forordning, å opprette felles 
standarder for statistikkvalitet ved utarbeiding av 
sammenlignbare statistikker over betalingsbalansen, 
internasjonal tjenestehandel og direkte investering  
i/fra utlandet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad 
av medlemsstatene og derfor 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 denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå dette målet.

15) For å sikre oppfyllelsen av forpliktelsene fastsatt i denne 
forordning kan det være nødvendig for de nasjonale 
institusjonene med ansvar for innsamling av data i 
medlemsstatene å få tilgang til administrative datakilder, 
f.eks. foretaksregistre som føres av andre offentlige 
institusjoner, og til andre databaser med opplysninger om 
transaksjoner og posisjoner på tvers av landegrensene, 
når slike data er nødvendige for utarbeidingen av 
fellesskapsstatistikk.

16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(5) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes det en felles ramme for systematisk 
utarbeiding av fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, 
internasjonal tjenestehandel og direkte investering i/fra 
utlandet.

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2

Oversending av data

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) 
data om betalingsbalanse, internasjonal tjenestehandel og 
direkte investering i/fra utlandet som nevnt i vedlegg I. 
Dataene skal være som angitt i vedlegg II.

2. Medlemsstatene skal oversende dataene til Kommisjonen 
(Eurostat) innen fristene angitt i vedlegg I.

Artikkel 3

Datakilder

1. Medlemsstatene skal samle inn opplysningene som 
kreves i henhold til denne forordning ved bruk av alle de kilder 
de anser som relevante og hensiktsmessige. Disse kan omfatte 
administrative datakilder som f.eks. foretaksregistre.

2. Fysiske og juridiske personer som anmodes om å 
framlegge opplysninger, skal svare innen fristene og i henhold 
til definisjonene fastsatt av de nasjonale institusjonene med 
ansvar for innsamling av data i medlemsstatene i samsvar med 
denne forordning.

3. Dersom dataene det anmodes om ikke kan innsamles for 
en rimelig kostnad, kan beste estimater oversendes (herunder 
nullverdier).

Artikkel 4

Kvalitetskriterier og rapporter

1. Medlemsstatene skal treffe alle rimelige tiltak de anser 
som nødvendige for å sikre kvaliteten på data som oversendes 
i samsvar med felles kvalitetsstandarder.

2. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen en 
rapport om kvaliteten på de dataene som oversendes (heretter 
kalt «kvalitetsrapport»).

3. De felles kvalitetsstandardene samt kvalitetsrapportens 
innhold og hyppighet skal fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 11 nr. 2, samtidig som det tas hensyn til følgene når 
det gjelder kostnadene ved innsamlingen og utarbeidingen av 
data samt viktige endringer i forbindelse med innsamlingen av 
data.

Kommisjonen skal vurdere kvaliteten på data som oversendes 
på grunnlag av kvalitetsrapportene, med bistand fra 
betalingsbalansekomiteen nevnt i artikkel 11. Kommisjonens 
vurdering skal oversendes Europaparlamentet til orientering.

4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
viktige endringer i metoder eller andre endringer som kan få 
innvirkning på de oversendte dataene, innen tre måneder etter 
at slike endringer har fått anvendelse. Kommisjonen skal gi 
melding til Europaparlamentet og de andre medlemsstatene om 
enhver slik underretning.

Artikkel 5

Datastrømmer

Statistikker som skal utarbeides, skal med henblikk på 
oversending til Kommisjonen (Eurostat) grupperes i følgende 
datastrømmer:

a) euroindikatorer for betalingsbalansen,

b) kvartalsvis betalingsbalansestatistikk,

c) internasjonal tjenestehandel,

d) direkte investering i/fra utlandet: strømmer,

e) direkte investering i/fra utlandet: posisjoner.

Disse datastrømmene er nærmere angitt i vedlegg I.

Artikkel 6

Referanseperiode og hyppighet

Medlemsstatene skal utarbeide datastrømmer for den relevante 
første referanseperioden og med den hyppighet som er angitt 
i vedlegg I.
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Artikkel 7

Oversending av data

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) 
dataene som kreves i henhold til denne forordning i et format 
og etter en framgangsmåte som fastsettes av Kommisjonen 
etter framgangsmåten i artikkel 11 nr. 2.

Artikkel 8

Oversending og utveksling av fortrolige data

1. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 5 nr. 4 i 
forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 kan det oversendes 
fortrolige data mellom Eurostat og ESB i den grad 
oversendingen er nødvendig for å sikre samsvar mellom 
betalingsbalansetallene for Den europeiske union og tallene for 
det økonomiske området som utgjøres av medlemsstatene som 
har innført en felles valuta.

2. Nr. 1 får anvendelse under forutsetning av at ESB tar 
behørig hensyn til prinsippene fastsatt i artikkel 10 i forordning 
(EF) nr. 322/97 og oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 14 i 
nevnte forordning.

3. Utveksling av fortrolige data som fastsatt i artikkel 
13 i forordning (EF) nr. 322/97, skal være tillatt mellom 
medlemsstatene når utvekslingen er nødvendig for å sikre 
kvaliteten på betalingsbalansetallene for Den europeiske 
union.

Medlemsstater som mottar fortrolige data fra andre 
medlemsstater, skal behandle disse opplysningene fortrolig.

Artikkel 9

Spredning

Kommisjonen (Eurostat) skal spre fellesskapsstatistikkene 
utarbeidet i henhold til denne forordning med en hyppighet 
tilsvarende den som er angitt i vedlegg I.

Artikkel 10

Tilpasning til økonomiske og tekniske endringer

Tiltakene som er nødvendige for å ta hensyn til den økonomiske 
og tekniske utvikling, skal fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 11 nr. 2.

Slike tiltak skal omfatte:

a) ajourføring av definisjonene (vedlegg II),

b) ajourføring av datakrav, herunder frister for oversending 
samt revisjon, utvidelse og utelatelse av datastrømmer 
(vedlegg I).

Artikkel 11

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en betalingsbalansekomité, 
heretter kalt «komiteen».

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

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

4. ESB kan delta på komiteens møter som observatør.

Artikkel 12

Rapport om gjennomføringen

Innen 28. februar 2010 skal Kommisjonen framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen 
av denne forordning.

Rapportens skal særlig

a) angi kvaliteten på de utarbeidede statistikkene,

b) vurdere fordelene ved de utarbeidede statistikkene for 
Fellesskapet, medlemsstatene og leverandørene og brukerne 
av statistiske opplysninger, sett i forhold til kostnadene,
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c) angi områder for mulige forbedringer og endringer som 
anses som nødvendige på bakgrunn av de oppnådde 
resultatene,

d) gjennomgå komiteens virkemåte og komme med anbefalinger 
om hvorvidt virkeområdet for gjennomføringstiltakene bør 
omdefineres.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Strasbourg, 12. januar 2005.

  For Europaparlamentet For Rådet

  J. P. BORRELL FONTELLES N. SCHMIT

  President Formann
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VEDLEGG I

DATASTRØMMER

nevnt i artikkel 5
1. Euroindikatorer for betalingsbalanse

BOP EUR

Euroindikatorer

Frist: t(1) + 2 måneder 

Hyppighet: Kvartalsvis

Første referanseperiode: Første kvartal 2006

Kredit Debet Netto

Driftsregnskap Utenfor EU Utenfor EU Utenfor EU

Tjenester Utenfor EU Utenfor EU Utenfor EU

(1) t = referanseperiode (år eller kvartal)

2. Kvartalsvis betalingsbalansestatistikk

BOP Q

Kvartalsvise data

Frist: t + 3 måneder

Hyppighet: Kvartalsvis

Første referanseperiode: Første kvartal 2006

Kredit Debet Netto

I. Driftsregnskap Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Varer Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Tjenester Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Transport Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Reiser Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Kommunikasjonstjenester Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Bygge- og anleggstjenester Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Forsikringstjenester Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Finansielle tjenester Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Databehandlings- og informasjonstjenester Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Royalties og lisensavgifter Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Andre forretningstjenester Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med 
fritidsvirksomhet

Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Andre offentlige tjenester Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Inntekter Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Lønnskostnader Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Formuesinntekter

— Direkte investeringer Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

— Porteføljeinvesteringer Utenfor EU Verden

— Andre investeringer Utenfor EU Utenfor EU Utenfor EU

Løpende overføringer Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Offentlig forvaltning Utenfor EU Utenfor EU Utenfor EU
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BOP Q

Kvartalsvise data

Frist: t + 3 måneder

Hyppighet: Kvartalsvis

Første referanseperiode: Første kvartal 2006

Kredit Debet Netto

Andre sektorer Utenfor EU Utenfor EU Utenfor EU

II. Kapitalregnskap Utenfor EU Utenfor EU Utenfor EU

Netto eiendeler Netto gjeld Netto

III. Konto for finanstransaksjoner

Direkte investeringer Nivå 1

I utlandet Nivå 1

— Egenkapital Nivå 1

— Reinvestert fortjeneste Nivå 1

— Annen kapital Nivå 1

I den rapporterende økonomien Nivå 1

— Egenkapital Nivå 1

— Reinvestert fortjeneste Nivå 1

— Annen kapital Nivå 1

Porteføljeinvesteringer Utenfor EU Verden

Finansielle derivater Verden

Andre investeringer Utenfor EU Utenfor EU Utenfor EU

3. Internasjonal tjenestehandel

BOP ITS

Internasjonal tjenestehandel

Frist: t + 9 måneder

Hyppighet: Årlig

Første referanseperiode: 2006

Kredit Debet Netto

Tjenester i alt Nivå 3 Nivå 3 Nivå 3

Transport Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Sjøtransport Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Passasjerer Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Gods Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Annet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Lufttransport Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Passasjerer Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Gods Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Annet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Annen transport Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Passasjerer Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Gods Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Annet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Utvidet klassifisering av annen transport

Romfart Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2
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BOP ITS

Internasjonal tjenestehandel

Frist: t + 9 måneder

Hyppighet: Årlig

Første referanseperiode: 2006

Kredit Debet Netto

Jernbanetransport Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Passasjerer Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Gods Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Annet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Veitransport Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Passasjerer Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Gods Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Annet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Transport på innlands vannveier Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Passasjerer Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Gods Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Annet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Rørtransport og transport av elektrisk kraft Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Andre hjelpe- og tilleggstjenester tilknyttet transport Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Reiser
Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Forretningsreiser Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Sesong- og grensearbeideres utgifter Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Annet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Private reiser Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Kostnader tilknyttet helse Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Kostnader tilknyttet undervisning Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Annet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Kommunikasjonstjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Post- og budtjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Telekommunikasjonstjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Bygge- og anleggstjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Bygge- og anleggsvirksomhet i utlandet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Bygge- og anleggsvirksomhet i den rapporterende økonomien Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Forsikringstjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Livsforsikring og pensjonskasser Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Fraktforsikring Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Annen direkte forsikring Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Gjenforsikring Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Tilknyttede tjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2
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BOP ITS

Internasjonal tjenestehandel

Frist: t + 9 måneder

Hyppighet: Årlig

Første referanseperiode: 2006

Kredit Debet Netto

Finansielle tjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Databehandlings- og informasjonstjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Databehandlingstjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Informasjonstjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Nyhetsbyråtjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Andre informasjonstjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Royalties og lisensavgifter Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Franchising og tilsvarende rettigheter Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Andre royalties og lisensavgifter Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Andre forretningstjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) og andre handelstilknyttede 
tjenester

Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Andre handelstilknyttede tjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Operasjonell leasing Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Andre forretningstjenester, faglig bistand og tekniske tjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Juridiske tjenester, regnskapsvirksomhet, bedriftsrådgivning og public 
relations-tjenester

Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

—  Juridiske tjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Regnskapsvirksomhet, revisjon, regnskapsføring og skatterådgivning Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Bedriftsrådgivning og public relations-tjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Reklamevirksomhet, markedsundersøkelse og meningsmåling Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Forskning og utvikling Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Arkitektvirksomhet, ingeniørvirksomhet og andre tekniske tjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Tjenester tilknyttet landbruk, bergverksdrift og bearbeiding på stedet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Tjenester tilknyttet landbruk, bergverksdrift og annen bearbeiding på 
stedet

Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Andre forretningstjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Andre tjenester mellom tilknyttede foretak. Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med 
fritidsvirksomhet

Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Audiovisuelle tjenester og tilknyttede tjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2
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BOP ITS

Internasjonal tjenestehandel

Frist: t + 9 måneder

Hyppighet: Årlig

Første referanseperiode: 2006

Kredit Debet Netto

Andre personlige tjenester, kultur tjenester og tjenester i forbindelse med 
fritidsvirksomhet

Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Undervisning Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Helsetjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

— Annet Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Andre offentlige tjenester
Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Ambassader og konsulater Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Militære enheter og organer Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Andre offentlige tjenester Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2

Memorandumposter

Audiovisuelle transaksjoner Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Posttjenester Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

Budtjenester Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1

4. Direkte investering i/fra utlandet (FDI): strømmer

BOP FDI
Direkte investering: strømmer(*)

Frist: t + 9 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006

A Geografisk fordeling

Post Datatype Geografisk 
fordeling

Fordeling etter 
næring

Direkte investering i utlandet

510 Egenkapital Netto Nivå 2 Kreves ikke

525 Reinvestert fortjeneste Netto Nivå 2 Kreves ikke

530 Annen kapital Netto Nivå 2 Kreves ikke

505 Direkte investering i utlandet: I alt Netto Nivå 3 Kreves ikke

Direkte investering i den rapporterende økonomien

560 Egenkapital Netto Nivå 2 Kreves ikke

575 Reinvestert fortjeneste Netto Nivå 2 Kreves ikke

580 Annen kapital Netto Nivå 2 Kreves ikke

555 Direkte investering i den rapporterende økonomien: I alt Netto Nivå 3 Kreves ikke

Inntekter av direkte investering

332 Utbytte Kredit, debet, 
netto

Nivå 2 Kreves ikke

333 Reinvestert fortjeneste og ikke-utdelt overskudd fra filialer Kredit, debet, 
netto

Nivå 2 Kreves ikke

334 Inntekter av gjeldsinstrumenter Kredit, debet, 
netto

Nivå 2 Kreves ikke

330 Inntekter av direkte investeringer: I alt Kredit, debet, 
netto

Nivå 3 Kreves ikke

(*) Bare geografisk fordeling



Nr. 23/112 24.4.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

BOP FDI
Direkte investering: strømmer

Frist: t + 21 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006

A Geografisk fordeling

Post Datatype Geografisk 
fordeling

Fordeling etter 
næring

Direkte investering i utlandet

510 Egenkapital Netto Nivå 2 Kreves ikke

525 Reinvestert fortjeneste Netto Nivå 2 Kreves ikke

530 Annen kapital Netto Nivå 2 Kreves ikke

505 Direkte investering i utlandet: I alt Netto Nivå 3 Kreves ikke

Direkte investering i den rapporterende økonomien

560 Egenkapital Netto Nivå 2 Kreves ikke

575 Reinvestert fortjeneste Netto Nivå 2 Kreves ikke

580 Annen kapital Netto Nivå 2 Kreves ikke

555 Direkte investering i den rapporterende økonomien: I alt Netto Nivå 3 Kreves ikke

Inntekter av direkte investering

332 Utbytte Kredit, debet, 
netto

Nivå 2 Kreves ikke

333 Reinvestert fortjeneste og ikke-utdelt overskudd fra filialer Kredit, debet, 
netto

Nivå 2 Kreves ikke

334 Inntekter av gjeldsinstrumenter Kredit, debet, 
netto

Nivå 2 Kreves ikke

330 Inntekter av direkte investering: I alt Kredit, debet, 
netto

Nivå 3 Kreves ikke

B Fordeling etter næring

Post Datatype Geografisk 
fordeling

Fordeling etter 
næring

505 Inntekter av direkte investering: I alt Netto
Netto

Nivå 1
Nivå 2

Nivå 2
Nivå 1

555 Direkte investering i den rapporterende økonomien: I alt Netto
Netto

Nivå 1
Nivå 2

Nivå 2
Nivå 1

330 Inntekter av direkte investering: I alt Kredit, debet, 
netto

Kredit, debet, 
netto

Nivå 1
Nivå 2

Nivå 2
Nivå 1
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5. Direkte investering i/fra utlandet (FDI): posisjoner

BOP POS
Direkte investering: posisjoner(*)(1)

Frist: t + 9 måneder
Hyppighet: Årlig
Første referanseperiode: 2006

A Geografisk fordeling

Post Datatype Geografisk 
fordeling

Fordeling etter 
næring

Direkte investering, eiendeler

506 Egenkapital og reinvestert fortjeneste Netto-posisjoner Nivå 1 Kreves ikke

530 Annen kapital Netto-posisjoner Nivå 1 Kreves ikke

505 Direkte investering i utlandet: eiendeler i alt, netto Netto-posisjoner Nivå 2 Kreves ikke

Direkte investering, forpliktelser

556 Egenkapital og reinvestert fortjeneste Netto-posisjoner Nivå 1 Kreves ikke

580 Annen kapital Netto-posisjoner Nivå 1 Kreves ikke

555 Direkte investering i den rapporterende økonomien: forpliktelser 
i alt, netto

Netto-posisjoner Nivå 2 Kreves ikke

(*) Bare geografisk fordeling
(1) FDI-posisjoner per 31.12.2005 vil bli oversendt i september 2007 i henhold til gjeldende ordninger.

BOP POS

Direkte investering: posisjoner(1)

Frist: t + 21 måneder

Hyppighet: Årlig

Første referanseperiode: 2006

A Geografisk fordeling

Post Datatype Geografisk 
fordeling

Fordeling etter 
næring

Direkte investering, eiendeler

506 Egenkapital og reinvestert fortjeneste Netto-posisjoner Nivå 2 Kreves ikke

530 Annen kapital Netto-posisjoner Nivå 2 Kreves ikke

505 Direkte investering i utlandet: Eiendeler i alt, netto Netto-posisjoner Nivå 3 Kreves ikke

Direkte investering, forpliktelser

556 Egenkapital og reinvestert fortjeneste Netto-posisjoner Nivå 2 Kreves ikke

580 Annen kapital Netto-posisjoner Nivå 2 Kreves ikke

555 Direkte investering i den rapporterende økonomien: Forpliktelser 
i alt, netto

Netto-posisjoner Nivå 3 Kreves ikke

B Fordeling etter næring

Post Datatype Geografisk 
fordeling

Fordeling etter 
næring

505 Direkte investering i utlandet: Eiendeler i alt, netto Netto-posisjoner Nivå 1
Nivå 2

Nivå 2
Nivå 1

555 Direkte investering i den rapporterende økonomien: Forpliktelser 
i alt, netto

Netto-posisjoner Nivå 1
Nivå 2

Nivå 2
Nivå 1

(1) Reviderte data om FDI-posisjoner per 31.12.2005 vil bli oversendt i september 2008 i henhold til denne forordning
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6. Geografisk fordeling: nivåer

Nivå 1 Nivå 2

A1 Verden (alle enheter) A1 Verden (alle enheter)

D3 EU-25 (innenfor EU-25) D3 EU-25 (innenfor EU-25)

U4 Utenfor eurosonen U4 Utenfor eurosonen

4A Den europeiske unions institusjoner 4A Den europeiske unions institusjoner

D5 Utenfor EU-25 D5 Utenfor EU-25

IS Island

LI Liechtenstein

NO Norge

CH Sveits CH Sveits

BG Bulgaria

HR Kroatia

RO Romania

RU Russland (Den russiske føderasjon)

TR Tyrkia

EG Egypt

MA Marokko

NG Nigeria

ZA Sør-Afrika

CA Canada CA Canada

US De forente stater US De forente stater

MX Mexico

AR Argentina

BR Brasil

CL Chile

UY Uruguay

VE Venezuela

IL Israel

CN Kina

HK Hongkong

IN India

ID Indonesia

JP Japan JP Japan

KR Sør-Korea

MY Malaysia

PH Filippinene

SG Singapore

TW Taiwan

TH Thailand

AU Australia

NZ New Zealand

Z8 Utenfor EU-25 (ikke-fordelt) Z8 Utenfor EU-25 (ikke fordelt)

C4 Offshore finanssentre(1) C4 Offshore finanssentre

(1) Bare for FDI.
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Nivå 3

7Z Internasjonale organisasjoner med  
unntak av Den europeiske unions  
institusjoner  

AD Andorra   

AE De forente arabiske emirater 

AF Afghanistan  

AG Antigua og Barbuda  

AI Anguilla   

AL Albania   

AM Armenia   

AN De nederlandske antiller 

AO Angola   

AQ Antarktis   

AR Argentina   

AS Amerikansk Samoa  

AT Østerrike   

AU Australia   

AW Aruba   

AZ Aserbajdsjan  

BA Bosnia-Hercegovina  

BB Barbados   

BD Bangladesh   

BE Belgia   

BF Burkina Faso  

BG Bulgaria   

BH Bahrain   

BI Burundi   

BJ Benin   

BM Bermuda   

BN Brunei   

BO Bolivia   

BR Brasil   

BS Bahamas   

BT Bhutan   

BV Bouvetøya   

BW Botswana   

BY Hviterussland  

BZ Belize   

CA Canada   

CC Kokosøyene  

CD Kongo   

CF Den sentralafrikanske republikk 

CG Den demokratiske republikken  
Kongo)   

CH Sveits   

CI Elfenbenskysten  

CK Cookøyene   

CL Chile   

CM Kamerun   

CN Kina   

CO Colombia   

CR Costa Rica   

CS Serbia og Montenegro  

CU Cuba   

CV Kapp Verde  

CX Christmasøya  

CY Kypros   

CZ Tsjekkia (Den tsjekkiske republikk)

DE Tyskland   

DJ Djibouti   

DK Danmark   

DM Dominica   

DO Den dominikanske republikk 

DZ Algerie   

EC Ecuador   

EE Estland   

EG Egypt   

ER Eritrea   

ES Spania   

ET Etiopia   

FI Finland   

FJ Fiji   

FK Falklandsøyene  

FM Mikronesiaføderasjonen 

FO Færøyene   

FR Frankrike   

GA Gabon   

GB Det forente kongerike  

GD Grenada   

GE Georgia   

GG Guernsey (ingen offisiell  
ISO 3166-1-landkode, unntaksvis  
forbeholdt kode)  

GH Ghana   

GI Gibraltar   

GL Grønland   

GM Gambia   

GN Guinea   

GQ Ekvatorial-Guinea  

GR Hellas   

GS Sør-Georgia og De søndre  
Sandwichøyene  

GT Guatemala   

GU Guam   

GW Guinea-Bissau  

GY Guyana   

HK Hongkong   

HM Heard- og McDonaldøyene 

HN Honduras   

HR Kroatia   

HT Haiti   

HU Ungarn   

ID Indonesia   

IE Irland   

IL Israel   

IM Isle of Man (ingen offisiell  
ISO 3166-1-landkode, unntaksvis  
forbeholdt kode)  

IN India   

IO Britisk territorium i Indiahavet 

IQ Irak   

IR Den islamske republikken Iran 

IS Island   

IT Italia   

JE Jersey (ingen offisiell  
ISO 3166-1-landkode, unntaksvis  
forbeholdt kode)  

JM Jamaica   

JO Jordan   

JP Japan   

KE Kenya   

KG Kirgisistan   

KH Kambodsja   

KI Kiribati   

KM Komorene   

KN St. Kitts og Nevis  

KP Nord-Korea (Den demokratiske  
folkerepublikken Korea) 

KR Sør-Korea (Republikken Korea) 

KW Kuwait   

KY Caymanøyene  

KZ Kasakhstan   
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(1) Denne foreløpige koden foregriper på ingen måte landets endelige betegnelse, som vil bli fastsatt etter avslutningen av de forhandlinger som for tiden føres innenfor 
rammene av FN.

Nivå 3

LA Den demokratiske folkerepublikken 
Laos   

LB Libanon   

LC Saint Lucia   

LI Liechtenstein  

LK Sri Lanka   

LR Liberia   

LS Lesotho   

LT Litauen   

LU Luxembourg  

LV Latvia   

LY Libya (Den libyske arabiske  
jamahiriya)   

MA Marokko   

MD Moldova (Republikken Moldova) 

MG Madagaskar  

MH Marshalløyene  

MK Den tidligere jugoslaviske  
republikken Makedonia 

ML Mali   

MM Myanmar   

MN Mongolia   

MO Macao   

MP Nordre Marianene  

MQ Martinique   

MR Mauritania   

MS Montserrat   

MT Malta   

MU Mauritius   

MV Maldivene   

MW Malawi   

MX Mexico   

MY Malaysia   

MZ Mosambik   

NA Namibia   

NC Ny-Caledonia  

NE Niger   

NF Norfolkøya   

NG Nigeria   

NI Nicaragua   

NL Nederland   

NO Norge   

NP Nepal   

NR Nauru   

NU Niue   

NZ New Zealand  

OM Oman   

PA Panama   

PE Peru   

PF Fransk Polynesia  

PG Papua Ny-Guinea  

PH Filippinene   

PK Pakistan   

PL Polen   

PN Pitcairn   

PR Puerto Rico  

PS Det okkuperte palestinske området

PT Portugal   

PW Palau   

PY Paraguay   

QA Qatar   

RO Romania   

RU Russland (Den russiske føderasjon)

RW Rwanda   

SA Saudi-Arabia  

SB Salomonøyene  

SC Seychellene  

SD Sudan   

SE Sverige   

SG Singapore   

SH St. Helena   

SI Slovenia   

SK Slovakia   

SL Sierra Leone  

SM San Marino  

SN Senegal  

SO Somalia  

SR Surinam  

ST São Tomé og Príncipe  

SV El Salvador  

SY Syria (Den arabiske republikken  
Syria)  

SZ Swaziland  

TC Turks- og Caicosøyene 

TD Tchad   

TG Togo   

TH Thailand   

TJ Tadsjikistan  

TK Tokelau   

TL Øst-Timor   

TM Turkmenistan  

TN Tunisia   

TO Tonga   

TR Tyrkia   

TT Trinidad og Tobago  

TV Tuvalu   

TW Den kinesiske provinsen Taiwan 

TZ Tanzania (Forbundsrepublikken  
Tanzania)   

UA Ukraina   

UG Uganda   

UM De forente staters mindre randøyer

US De forente stater  

UY Uruguay  

UZ Usbekistan  

VA Vatikanstaten  

VC Saint Vincent og Grenadinene 

VE Venezuela  

VG De britiske Jomfruøyene 

VI De amerikanske Jomfruøyene

VN Vietnam  

VU Vanuatu  

WF Wallis- og Futunaøyene

WS Samoa  

YE Yemen  

YT Mayotte  

ZA Sør-Afrika  

ZM Zambia  

ZW Zimbabwe  
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7. Fordeling etter næring: nivåer

Nivå 1 Nivå 2

NACE rev. 1

JORDBRUK OG SKOGBRUK, FISKE Næringshoved-
område A og B

BERGVERKSDRIFT OG 
UTVINNING

BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING Næringshoved-
område C

Herunder:

Utvinning av råolje og naturgass Næring 11

INDUSTRI INDUSTRI Næringshoved-
område D

Næringsmidler Næringsområde DA

Tekstil- og bekledningsvarer Næringsområde DB

Trevarer, forlagsvirksomhet og grafisk produksjon Næringsområde DD 
og DE

Tekstilvarer, trevarer, forlagsvirksomhet og grafisk virksomhet: IALT

Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter og annen behandling Næring 23

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Næring 24

Produksjon av gummi- og plastprodukter Næring 25

Raffinerte petroleumsprodukter, 
kjemikalier og kjemiske produkter, 
gummi- og plastprodukter

Raffinerte petroleumsprodukter, kjemikalier og kjemiske produkter, gummi- og 
plastprodukter: I ALT

Metallvarer Næringsområde DJ

Maskiner og utstyr Næring 29

Metallvarer, maskiner og utstyr: I ALT

Kontor- og datamaskiner Næring 30

Radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr Næring 32

Kontor- og datamaskiner, 
radioutstyr, fjernsynsutstyr og annet 
kommunikasjonsutstyr

Kontor- og datamaskiner, radioutstyr, fjernsynsutstyr og annet 
kommunikasjonsutstyr: I ALT

Motorvogner Næring 34

Andre transportmidler Næring 35

Motorvogner og andre 
transportmidler

Motorvogner og andre transportmidler: I ALT

Annen produksjon

ELEKTRISITETS-, GASS- OG 
VANNFORSYNING

ELEKTRISITETS-, GASS- OG VANNFORSYNING Næringshoved-
område E

BYGGE- OG 
ANLEGGSVIRKSOMHET

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Næringshoved-
område F

TJENESTER I ALT TJENESTER I ALT

HANDEL OG REPARASJON HANDEL OG REPARASJON Næringshoved-
område G

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med 
drivstoff til motorvogner

Næring 50

Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner Næring 51

Detaljhandel, unntatt med motorvogner. Reparasjon av husholdningsvarer og 
varer til personlig bruk

Næring 52
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Nivå 1 Nivå 2

NACE rev. 1

HOTELL- OG 
RESTAURANTVIRKSOMHET

HOTELL- OG RESTAURANTVIRKSOMHET Næringshoved-
område H

TRANSPORT, LAGRING OG 
KOMMUNIKASJON

TRANSPORT, LAGRING OG KOMMUNIKASJON Næringshoved-
område I

Transport og lagring Næring 60, 61, 
62, 63

Landtransport og rørtransport Næring 60

Sjøtransport Næring 61

Lufttransport Næring 62

Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet Næring 63

Post og telekommunikasjoner Næring 64

Post- og distribusjonsvirksomhet Næringshoved-
gruppe 641

Telekommunikasjoner Næringshoved-
gruppe 642

FINANSIELL 
TJENESTEYTING OG 
FORSIKRING

FINANSIELL TJENESTEYTING OG FORSIKRING Næringshoved-
område J

Finansiell tjenesteyting, unntatt forsikring og pensjonskasser Næring 65

Forsikring og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig 
forvaltning

Næring 66

Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting Næring 67

OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM Næringshoved-
område K, Næring 
70

UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR UTEN PERSONELL. UTLEIE AV 
HUSHOLDNINGSVARER OG VARER TIL PERSONLIG BRUK

Næringshoved-
område K, Næring 
71

DATABEHANDLINGS-
VIRKSOMHET

DATABEHANDLINGS-VIRKSOMHET Næringshoved-
område K, Næring 
72

FORSKNING OG 
UTVIKLINGSARBEID

FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID Næringshoved-
område K, Næring 
73

ANNEN 
FORRETNINGSMESSIG 
TJENESTEYTING

ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING Næringshoved-
område K, Næring 
74

Juridisk tjenesteyting, regnskap, markedsundersøkelser, rådgivning Næringshoved-
gruppe 741

Juridisk tjenesteyting Undergruppe 7411

Regnskap, revisjon og skatterådgivning Undergruppe 7412

Markeds- og opinionsundersøkelser Undergruppe 7413

Bedriftsrådgivning Undergruppe 7414, 
7415

Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Næringshoved-
gruppe 742

Annonse- og reklamevirksomhet Næringshoved-
gruppe 744

Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Næringshoved-
gruppe 743, 745, 
746, 747, 748
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Nivå 1 Nivå 2

NACE rev. 1

UNDERVISNING Næringshoved-
område M

HELSE- OG SOSIALTJENESTER Næringshoved-
område N

AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET Næringshoved-
område O,  
Næring 90

INTERESSEORGANISASJONER IKKE NEVNT ANNET STED Næringshoved-
område O,  
Næring 91

FRITIDSVIRKSOMHET, 
KULTURELL 
TJENESTEYTING OG SPORT

FRITIDSVIRKSOMHET, KULTURELL TJENESTEYTING OG SPORT Næringshoved-
område O, Næring 
92

Film og video, radio og fjernsyn, annen underholdningsvirksomhet Næringshoved-
gruppe 921, 922, 
923

Nyhetsbyråer Næringshoved-
gruppe 924

Drift av biblioteker, arkiver, museer og andre kulturetablissementer Næringshoved-
gruppe 925

Sport og idrett og annen fritidsvirksomhet Næringshoved-
gruppe 926, 927

ANNEN PERSONLIG TJENESTEYTING Næringshovedo-
mråde O, Næring 
93

Ikke fordelt
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VEDLEGG II

DEFINISJONER

nevnt i artikkel 10

VARER (KODE 100)

Varekomponenten i betalingsbalansens løpende poster omfatter flyttbare varer som skifter eier (mellom hjemmehørende 
personer og ikke-hjemmehørende personer). Disse varene bør måles i markedsverdi på grunnlag av pris fob. Unntak fra 
regelen om eierskifte (transaksjoner i disse postene registreres i varer) omfatter: varer under finansiell leasing, varer 
som overføres mellom et morforetak og en filial og visse varer for bearbeiding. Varehandel innenfor EU: partnerstaten 
bør defineres etter avsenderprinsippet. Omfatter alminnelige handelsvarer, varer for bearbeiding, reparasjon av varer, 
varer som kjøpes i havner av transportører samt ikke-monetært gull.

TJENESTER (KODE 200)

Transport (kode 205)

Omfatter alle transporttjenester som ytes av hjemmehørende enheter i en økonomi til hjemmehørende enheter i en 
annen økonomi, og som omfatter persontransport, varebevegelse (gods), leie (chartring) av transportmidler med 
mannskap og tilknyttede tjenester og støttetjenester.

Sjøtransport (kode 206)

Omfatter alle sjøtransporttjenester. Inndeles i: sjøtransport av passasjerer (kode 207), sjøtransport av gods (kode 208) 
og annen sjøtransport (kode 209).

Lufttransport (kode 210)

Omfatter alle lufttransporttjenester. Inndeles i: lufttransport av passasjerer (kode 211), lufttransport av gods (kode 212) 
og annen lufttransport (kode 213).

Annen transport (kode 214)

Omfatter alle transporttjenester unntatt sjøtransport og lufttransport. Inndeles i: annen transport av passasjerer (kode 
215), annen transport av gods (kode 216) og annen transport –annet (kode 217).

Annen transport (kode 214) inndeles videre i:

Romfart (kode 218)

Kommersielle foretaks oppskyting av satellitter på vegne av satellitteierne (f.eks. teleforetak) og andre operasjoner 
som utføres av operatører av romfartsutstyr, f.eks. transport av varer og personer i forbindelse med vitenskapelige 
forsøk. Omfatter også romfart med passasjerer og betalinger fra en økonomi for å ta hjemmehørende personer i denne 
økonomien om bord på en annen økonomis romfartøy.
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Jernbanetransport (kode 219)

Omfatter transport med tog. Inndeles videre i jernbanetransport av passasjerer (kode 220), jernbanetransport av gods 
(kode 221) og annen jernbanetransport (kode 222).

Veitransport (kode 223)

Omfatter transport med lastebil, buss og turvogn. Inndeles videre i veitransport av passasjerer (kode 224), veitransport 
av gods (kode 225) og annen veitransport (kode 226).

Transport på innlands vannveier (kode 227)

Gjelder internasjonal transport på elver, kanaler og sjøer. Omfatter et lands indre vannveier og vannveier som er felles 
for to eller flere land. Inndeles videre i persontransport på innlands vannveier (kode 228), godstransport på innlands 
vannveier (kode 229) og annen transport på innlands vannveier (kode 230).

Rørtransport og overføring av elektrisitet (kode 231)

Omfatter internasjonal varetransport via rørledninger. Omfatter også avgifter for overføring av elektrisitet når 
overføringen er atskilt fra produksjonen og distribusjonen. Omfatter ikke selve elektrisitetsforsyningen og forsyningen 
av petroleum og beslektede produkter, vann og andre varer som leveres via rørledninger. Omfatter heller ikke 
distribusjon av elektrisitet, vann, gass og andre petroleumsprodukter (grupperes under andre forretningstjenester (kode 
284)). 

Andre hjelpe- og tilleggstjenester tilknyttet transport (kode 232)

Andre hjelpe- og tilleggstjenester tilknyttet transport omfatter alle andre transporttjenester som ikke grupperes under 
noen av kategoriene av transporttjenester angitt ovenfor.

Reiser (kode 236)

Reiser omfatter hovedsakelig varer og tjenester som reisende erverver i en økonomi under opphold av mindre enn ett 
års varighet. Varene og tjenestene kjøpes av eller på vegne av den reisende, eller ytes uten vederlag (dvs. som gave) til 
den reisende til eget bruk eller til å gi bort. Omfatter ikke transport av reisende innenfor økonomiene de besøker, når slik 
transport ytes av utenlandske transportører i den aktuelle økonomien som besøkes, og heller ikke internasjonal transport 
av reisende, ettersom begge disse tjenestene grupperes under persontransporttjenester under transport. Omfatter heller 
ikke varer som kjøpes av en reisende for videresalg i den reisendes egen økonomi eller i en annen økonomi. Reiser 
inndeles ytterligere i forretningsreiser (kode 237) og private reiser (kode 240). 

Forretningsreiser (kode 237)

Forretningsreiser omfatter varer og tjenester som erverves av den forretningsreisende. Omfatter også erverv av varer 
og tjenester til eget bruk fra sesongarbeidere, grensearbeidere og andre arbeidere som ikke er hjemmehørende i den 
økonomien der de er ansatt, og hvis arbeidsgivere er hjemmehørende i den aktuelle økonomien. Forretningsreiser 
inndeles ytterligere i sesong- og grensearbeideres utgifter (kode 238) og andre forretningsreiser (kode 239).
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Sesong- og grensearbeideres utgifter (kode 238)

Omfatter erverv av varer og tjenester til eget bruk av sesongarbeidere, grensearbeidere og andre arbeidere som ikke er 
hjemmehørende i økonomien de er ansatt i, og hvis arbeidsgiver er hjemmehørende i den aktuelle økonomien.

Andre forretningsreiser (kode 239)

Omfatter alle forretningsreiser (kode 237) som ikke grupperes under sesong- og grensearbeideres utgifter (kode 238).

Private reiser (kode 240)

Private reiser omfatter varer og tjenester som erverves av reisende som reiser til utlandet for andre formål enn 
forretninger, f.eks. ferie, deltaking i fritidsvirksomhet eller kulturaktiviteter, besøk hos slekt og venner, pilegrimsreiser 
og reiser i studieøyemed og av helsemessige grunner. Private reiser (kode 240) inndeles i tre undergrupper: Kostnader 
knyttet til helse (kode 241), kostnader knyttet til utdanning (kode 242) og andre private reiser (kode 243).

Kostnader knyttet til helse (kode 241)

Med dette menes de samlede kostnadene til personer som reiser av medisinske årsaker.

Kostnader knyttet til utdanning (kode 242)

Med dette menes studentenes samlede kostnader.

Andre private reiser (kode 243)

Omfatter alle private reiser (kode 240) som ikke grupperes under kostnader knyttet til helse (kode 241) eller under 
kostnader knyttet til utdanning (kode 242).

Andre tjenester (kode 981)

Alle tjenester (kode 200) som ikke grupperes under transport (kode 205) eller under reiser (kode 236).

Kommunikasjonstjenester (kode 245)

Omfatter post- og budtjenester (kode 246) og telekommunikasjonstjenester (kode 247).

Post- og budtjenester (kode 246)

Omfatter posttjenester (kode 958) og budtjenester (kode 959).
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Posttjenester (kode 958)

Omfatter poste restante-tjenester, telegramtjenester og postkontortjenester, f.eks. frimerkesalg, postanvisninger osv. 
Posttjenester ytes ofte, men ikke utelukkende, av det nasjonale postvesen. Posttjenester omfattes av internasjonale 
avtaler, og strømmene mellom operatører fra forskjellige økonomier skal registreres i bruttoverdi. 

Budtjenester (kode 959)

Budtjenester er rettet mot ekspresslevering og dør-til-dør-levering. Budene kan bruke egne, felles private eller 
offentlige transportmidler for å yte slike tjenester. Omfatter ekspresstjenester, herunder f.eks. henting på bestilling eller 
tidsbestemt levering.

Telekommunikasjonstjenester (kode 247)

Omfatter overføring av lyd, bilder eller annen informasjon via telefon, teleks, telegram, radio eller fjernsynskabel og 
kringkasting, satellitter, e-post, telefaks osv., herunder nettjenester, telekonferansetjenester og støttetjenester. Omfatter 
ikke verdien av den overførte informasjonen. Omfatter også mobiltelefontjenester, Internett stamnett-tjenester og 
direktekoplede tilgangstjenester, herunder levering av Internett-tilgang.

Bygge- og anleggstjenester (kode 249)

Omfatter bygge- og anleggsvirksomhet i utlandet (kode 250) og bygge- og anleggsvirksomhet i den rapporterende 
økonomien (kode 251).

Bygge- og anleggsvirksomhet i utlandet (kode 250)

Omfatter bygge- og anleggstjenester som foretak som er hjemmehørende i den rapporterende økonomien, yter til ikke-
hjemmehørende personer (kredit), og varer og tjenester som disse foretakene kjøper i vertsøkonomien (debet).

Bygge- og anleggsvirksomhet i den rapporterende økonomien (kode 251)

Omfatter bygge- og anleggstjenester som foretak som ikke er hjemmehørende i den rapporterende økonomien, yter til 
personer som er hjemmehørende i den aktuelle økonomien (debet), og varer og tjenester som disse ikke-hjemmehørende 
foretakene kjøper i den rapporterende økonomien (kredit).

Forsikringstjenester (kode 253)

Omfatter forskjellige former for forsikringstjenester som forsikringsselskaper som er hjemmehørende i den aktuelle 
økonomien, yter til ikke-hjemmehørende personer, og omvendt. Verdien av disse tjenestene anslås eller fastsettes 
som administrasjonsgebyrene som inngår i de samlede premiene, snarere enn som premienes samlede verdi. Omfatter 
livsforsikring og pensjonskasser (kode 254), fraktforsikring (kode 255), annen direkte forsikring (kode 256), 
gjenforsikring (kode 257) og tilknyttede tjenester (kode 258).

Livsforsikring og pensjonskasser (kode 254)

Livsforsikringstakere, både ved forsikring med og uten overskuddsdeling, foretar regelmessige innbetalinger til 
forsikringsgiver (bare én innbetaling kan forekomme), som til gjengjeld forplikter seg til å betale forsikringstaker et 
avtalt minstebeløp eller en livrente på en bestemt dato eller ved forsikringstakers død, dersom denne inntreffer tidligere. 
Tidsbestemt livsforsikring der det utbetales en ytelse ved død, men ellers ikke, er en form for direkte forsikring som 
ikke inngår her, men grupperes under annen direkte forsikring (kode 256).
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Pensjonskasser er særlige fond som er opprettet for å gi inntekt ved pensjon for bestemte grupper av arbeidstakere. De 
organiseres og styres av private eller offentlige arbeidsgivere eller av arbeidsgivere og deres arbeidstakere i fellesskap. 
De finansieres gjennom bidrag fra arbeidsgiveren og/eller arbeidstakerne og gjennom formuesinntekter av fondets 
eiendeler, og de foretar også egne finansielle transaksjoner. De omfatter ikke trygdeordninger som er organisert for 
store deler av samfunnet, og som er pålagt, kontrollert eller finansiert av offentlig forvaltning. Omfatter også forvaltning 
av pensjonskasser. I forbindelse med pensjonskasser betegnes «premier» normalt som «bidrag» og «erstatninger» som 
«ytelser».

Fraktforsikring (kode 255)

Gjelder forsikring av varer som eksporteres eller importeres, der grunnlaget svarer til varenes verdi fob og transport 
av disse.

Annen direkte forsikring (kode 256)

Annen direkte forsikring omfatter alle andre former for skadeforsikring. Omfatter tidsbestemt livsforsikring, 
ulykkesforsikring og sykeforsikring (med mindre disse ytes som del av en offentlig trygdeordning), sjø-, luftfarts- og 
annen transportforsikring, brannforsikring og annen eiendomsforsikring, forsikring mot økonomisk tap, alminnelig 
ansvarsforsikring og annen forsikring, f.eks. reiseforsikring og gjelds- og kredittforsikring.

Gjenforsikring (kode 257)

Gjenforsikring betyr at deler av forsikringsrisikoen overdras til andre, ofte spesialiserte operatører, mot en tilsvarende 
andel av premieinntektene. Gjenforsikringstransaksjoner kan være knyttet til forsikringspakker som innebærer 
forskjellige typer risiko.

Tilknyttede tjenester (kode 258)

Omfatter transaksjoner som er nært forbundet med forsikring og pensjonskasser. Omfatter agenters provisjoner, 
forsikringsmeglertjenester og forsikringsagenttjenester, rådgivning i forbindelse med forsikring og pensjon, vurderings- 
og takseringstjenester, aktuartjenester, bergingsadministrasjon, kontroll- og tilsynstjenester i forbindelse med 
erstatninger samt innkrevingstjenester.

Finansielle tjenester (kode 260)

Finansielle tjenester omfatter finansielle tjenester og tilknyttede tjenester, unntatt tjenester som ytes av 
livsforsikringsselskaper og pensjonskasser (som inngår i livsforsikring og pensjonskasser), samt andre forsikringstjenester 
som formidles mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer. Slike tjenester kan utføres 
av banker, børser, faktoringselskaper, kredittkortselskaper og andre foretak. Omfatter tjenester i forbindelse med 
transaksjoner med finansielle instrumenter samt andre tjenester knyttet til finansiell virksomhet, f.eks. rådgivning, 
oppbevaring og kapitalforvaltning.

Databehandlings- og informasjonstjenester (kode 262)

Omfatter databehandlingstjenester (kode 263) og informasjonstjenester (kode 264).
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Databehandlingstjenester (kode 263)

Består av tjenester knyttet til maskinvare og programvare samt databehandlingstjenester. Omfatter rådgivning i forbindelse 
med maskinvare og programvare samt installering av dette; vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr; 
gjenoppretting etter datahavari, rådgivning og bistand i forbindelse med forvaltning av databehandlingsressurser; 
analyse, utforming og programmering av driftsklare systemer (herunder utarbeiding og utforming av nettsider) og 
teknisk rådgivning i forbindelse med programvare; utvikling, produksjon, levering og dokumentasjon av skreddersydd 
programvare, herunder operativsystemer laget på bestilling for bestemte brukere; systemvedlikehold og andre 
støttetjenester, f.eks. opplæring som en del av rådgivningen; databehandlingstjenester, f.eks. innlesing av data, 
tabulering og behandling på tidsdelingsbasis; webhotelltjenester (dvs. levering av tjenerplass på Internett til kundens 
hjemmesider); forvaltning av dataressurser.

Informasjonstjenester (kode 264)

Omfatter nyhetsbyråtjenester (kode 889) og andre informasjonstjenester (kode 890).

Nyhetsbyråtjenester (kode 889)

Nyhetsbyråtjenester omfatter levering av nyheter, bilder og bakgrunnsartikler til mediene.

Andre informasjonstjenester (kode 890)

Omfatter databasetjenester – utforming av databaser, lagring av data og formidling av data og databaser (herunder 
katalogtjenester og adresselister) – både direktekoplet og via magnetiske, optiske eller trykte medier samt nettportaler 
(søketjenester som finner internettadresser for kunder ved inntasting av søkeord). Omfatter også direkte, individuelle 
abonnementer på aviser og tidsskrifter som leveres per post, ved elektronisk overføring eller på annen måte.

Royalties og lisensavgifter (kode 266)

Omfatter franchising og tilsvarende rettigheter (kode 891) og andre royalties og lisensavgifter (kode 892).

Franchising og tilsvarende rettigheter (kode 891)

Omfatter internasjonale betalinger og inntekter i forbindelse med franchising samt royalties som betales for bruk av 
registrerte varemerker.

Andre royalties og lisensavgifter (kode 892)

Omfatter internasjonale betalinger og inntekter av tillatt bruk av immaterielle, ikke-produserte, ikke-finansielle 
eiendeler og eiendomsretter (f.eks. patenter, opphavsretter og industriprosesser og industridesign) samt bruk i henhold 
til lisensavtaler av produserte originaler eller prototyper (f.eks. manuskripter, datamaskinprogrammer samt filmverker 
og lydopptak).
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Andre forretningstjenester (kode 268)

Omfatter internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) og andre handelstilknyttede tjenester (kode 269), 
operasjonell leasing (kode 272) og andre forretningstjenester, faglig bistand og tekniske tjenester (kode 273).

Internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) og andre handelstilknyttede tjenester (kode 269)

Omfatter internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) (kode 270) og andre handelstilknyttede tjenester  
(kode 271).

Internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) (kode 270)

Med internasjonal mellomhandel med varer (merchanting) menes en transaksjon der en person hjemmehørende i den 
rapporterende økonomien kjøper en vare av en person som ikke er hjemmehørende i den aktuelle økonomien, og 
selger varen videre til en annen ikke-hjemmehørende person, uten av varen krysser grensene til den rapporterende 
økonomien. 

Andre handelstilknyttede tjenester (kode 271)

Omfatter provisjoner for vare- og tjenestetransaksjoner mellom (a) forhandlere, råvaremeglere, valutahandlere og 
kommisjonærer som er hjemmehørende i økonomien, og (b) personer som ikke er hjemmehørende i økonomien.

Operasjonell leasing (kode 272)

Omfatter leasing (utleie) og chartring av skip, luftfartøyer og transportmateriell som f.eks. jernbanevogner, containere 
og rigger, uten besetning, mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer.

Andre forretningstjenester, faglig bistand og tekniske tjenester (kode 273)

Omfatter juridiske tjenester, regnskapsvirksomhet, bedriftsrådgivning og public relations-tjenester (kode 274), 
reklamevirksomhet, markedsundersøkelse og meningsmåling (kode 278), forskning og utvikling (kode 279), 
arkitektvirksomhet, ingeniørvirksomhet og andre tekniske tjenester (kode 280), tjenester tilknyttet landbruk, 
bergverksdrift og bearbeiding på stedet (kode 281), andre forretningstjenester (kode 284) og tjenester mellom 
tilknyttede foretak ikke nevnt annet sted (kode 285).

Juridiske tjenester, regnskapsvirksomhet, bedriftsrådgivning og public relations-tjenester (kode 274)

Omfatter juridiske tjenester (kode 275), regnskapsvirksomhet, revisjon, regnskapsføring og skatterådgivning (kode 
276) og bedriftsrådgivning og public relations-tjenester (kode 277).

Juridiske tjenester (kode 275)

Omfatter juridisk rådgivning og representasjon i rettssaker og i saker i domstolslignende nemnder og styrer, utarbeiding 
av juridiske dokumenter, rådgivning i forbindelse med bekreftelse av dokumenter samt tjenester i forbindelse med 
depositum og forlik.
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Regnskapsvirksomhet, revisjon, regnskapsføring og skatterådgivning (kode 276)

Omfatter registrering av kommersielle transaksjoner for foretak og andre, gjennomgåelse av regnskapsføring og 
regnskaper, skatteplanlegging og -rådgivning for foretak og utarbeiding av skattedokumenter.

Bedriftsrådgivning og public relations-tjenester (kode 277)

Omfatter rådgivning, veiledning og bistand til foretak med hensyn til forretningspolitikk og -strategi og overordnet 
planlegging, strukturering og styring av en organisasjon. Omfatter forvaltningsrevisjon, markedsstyring, menneskelige 
ressurser, produksjonsstyring og rådgivning innen prosjektledelse; og rådgivning, veiledning og praktiske tjenester med 
henblikk på å bedre foretakenes omdømme og deres forhold til institusjonene og allmennheten.

Reklamevirksomhet, markedsundersøkelse og meningsmåling (kode 278)

Tjenester som ytes mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer. Omfatter reklamebyråers 
utforming, utarbeiding og markedsføring av annonser, plassering av reklame i medier, herunder kjøp og salg 
av annonseplass, utstilling på messer, tiltak for å fremme salget av produkter i utlandet, markedsundersøkelser, 
markedsføring over telefon samt meningsmålinger om forskjellige emner.

Forskning og utvikling (kode 279)

Omfatter tjenester som ytes mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer i forbindelse med 
grunnforskning, anvendt forskning og forsøk i forbindelse med utvikling av nye produkter og prosesser.

Arkitektvirksomhet, ingeniørvirksomhet og andre tekniske tjenester (kode 280)

Omfatter tjenester som ytes mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer, og som har tilknytning 
til de arkitektoniske sidene ved byplanlegging og andre utviklingsprosjekter, planlegging og prosjektering av samt 
tilsyn med demninger, broer, lufthavner, nøkkelferdige prosjekter osv., landmåling, kartografi, produktprøving og 
sertifisering samt teknisk inspeksjon.

Tjenester tilknyttet landbruk, bergverksdrift og bearbeiding på stedet (kode 281)

Omfatter avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse (kode 282) og landbruk, bergverksdrift og annen bearbeiding 
på stedet (kode 283).

Avfallsbehandling og forurensningsbekjempelse (kode 282)

Omfatter behandling av radioaktivt og annet avfall, fjerning av forurenset jord, forurensingsbekjempelse, herunder 
oljeutslipp, gjenoppretting av landskap etter bergverksvirksomhet samt dekontaminering og rengjøring. Omfatter også 
alle andre tjenester i forbindelse med miljørensing eller gjenoppretting av miljøet.
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Landbruk, bergverksdrift og annen bearbeiding på stedet (kode 283)

Omfatter:

a) Tjenester tilknyttet landbruk, f.eks. utleie av landbruksmaskiner med fører, innhøsting, behandling av avlinger, 
skadedyrbekjempelse, oppstalling og passing av dyr samt avl. Omfatter også tjenester tilknyttet jakt, innfanging, 
skogbruk og fiske.

b) Tjenester som ytes på olje- og gassfelter, herunder boring, montering, reparasjon og demontering av boretårn, 
sementering av rør til olje- og gassbrønner. Omfatter også tjenester i forbindelse med prospektering og leting etter 
mineralressurser, utvinningsteknikker og geologiske undersøkelser.

c) Andre bearbeidingstjenester på stedet, herunder bearbeiding på stedet eller behandling av varer som er importert 
uten eierskifte, og som bearbeides, men ikke reeksporteres til avsenderstaten (men i stedet selges i økonomien der 
bearbeidingen finner sted, eller selges til en annen økonomi), eller omvendt.

Andre forretningstjenester (kode 284)

Omfatter tjenestetransaksjoner mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer, f.eks. formidling 
av arbeidskraft, etterforskning og vakttjenester, oversetting og tolking, fotografvirksomhet, rengjøring av bygninger, 
tjenester i forbindelse med omsetning og drift av fast eiendom som ytes til foretak, og eventuelle andre forretningstjenester 
som ikke grupperes under noen av de ovennevnte forretningstjenestene.

Tjenester mellom tilknyttede foretak, ikke nevnt annet sted (kode 285)

Dette er en restkategori. Den omfatter betalinger mellom tilknyttede foretak for tjenester som ikke hører under en 
annen kategori. Omfatter betalinger fra filialer, datterforetak og assosierte foretak til deres morselskap eller andre 
tilknyttede foretak, som utgjør bidrag til filialenes, datterforetakenes og de assosierte foretakenes alminnelige 
administrasjonskostnader (til planlegging, organisering og styring) samt refusjon av kostnader som er dekket direkte av 
morselskapene. Omfatter også transaksjoner mellom morselskaper og deres filialer, datterforetak og assosierte foretak 
for å dekke alminnelige kostnader.

Personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med fritidsvirksomhet (kode 287)

Omfatter audiovisuelle tjenester og tilknyttede tjenester (kode 288) og andre personlige tjenester, kulturtjenester og 
tjenester i forbindelse med fritidsvirksomhet (kode 289).

Audiovisuelle tjenester og tilknyttede tjenester (kode 288)

Omfatter tjenester og betaling for disse tjenestene i forbindelse med produksjon av kinematografisk film (på film 
eller video), radio- og fjernsynsprogrammer (direktesendt eller i opptak) samt musikkopptak. Omfatter inntekter 
eller betaling for leie, honorarer mottatt av skuespillere, regissører og produsenter som er hjemmehørende i den 
rapporterende økonomien, for produksjoner i utlandet (eller mottatt av ikke-hjemmehørende personer for arbeid 
utført i den rapporterende økonomien), honorarer for distribusjonsrettigheter som er solgt til mediene for et begrenset 
antall framvisninger i bestemte områder, og tilgang til krypterte fjernsynskanaler (f.eks. kabelfjernsynstjenester). 
Omfatter også honorarer til skuespillere, regissører og produsenter som deltar i teater- eller musikkproduksjoner, 
idrettsarrangementer, sirkusforestillinger og andre tilsvarende forestillinger samt honorarer for distribusjonsrettigheter 
(for fjernsyn, radio og film) for slik virksomhet.
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Andre personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med fritidsvirksomhet (kode 289)

Omfatter undervisning (kode 895), helsetjenester (kode 896) og andre personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester 
i forbindelse med fritidsvirksomhet, ikke nevnt annet sted (kode 897).

Undervisning (kode 895)

Omfatter tjenester mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer i forbindelse med undervisning, 
f.eks. korrespondansekurs og undervisning via fjernsyn eller Internett samt tjenester som ytes av lærere osv. direkte i 
vertsøkonomiene.

Helsetjenester (kode 896)

Omfatter tjenester som ytes av leger, sykepleiere og paramedisinsk og lignende personell, samt laboratorietjenester og 
tilsvarende tjenester, enten tjenestene ytes på avstand eller på stedet. Omfatter ikke reisendes kostnader i forbindelse 
med undervisning og helse (grupperes under reiser).

Andre typer av personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med fritidsvirksomhet (kode 897)

Dette er en restkategori som omfatter andre personlige tjenester, kulturtjenester og tjenester i forbindelse med 
fritidsvirksomhet (kode 289) som ikke grupperes under undervisning (kode 895) og helsetjenester (kode 896).

Offentlige tjenester ikke nevnt annet sted (kode 291)

Dette er en restkategori som omfatter transaksjoner i forbindelse med tjenester som ytes av offentlig forvaltning (og 
av internasjonale organisasjoner), og som ikke inngår i noen av de andre gruppene i Extended Balance of Payments 
Services classification (EBOPS). Omfatter alle transaksjoner (både i varer og tjenester) som ambassader, konsulater, 
militære enheter og forsvarsorganer har med hjemmehørende personer i økonomier der ambassadene, konsulatene, 
de militære enhetene og forsvarsorganene befinner seg, og alle transaksjoner med andre økonomier. Omfatter 
ikke transaksjoner med personer i hjemmeøkonomien som ambassadene, konsulatene, de militære enhetene og 
forsvarsorganene representerer, og transaksjoner i disse ambassadenes og konsulatenes butikker og postkontorer.

Denne posten inndeles i tjenestetransaksjoner foretatt av ambassader og konsulater (kode 292), tjenestetransaksjoner 
foretatt av militære enheter og forsvarsorganer (kode 293) og andre offentlige tjenester (kode 294).

INNTEKTER (KODE 300)

Inntekter omfatter to typer av transaksjoner mellom hjemmehørende personer og ikke-hjemmehørende personer: 
(i) transaksjoner som omfatter betaling til lønnstakere som ikke er hjemmehørende (f.eks. grensearbeidere, 
sesongarbeidere og andre korttidsarbeidere), og (ii) transaksjoner som omfatter inntekter og betalinger i forbindelse 
med formuesinntekter av utenlandske finansielle eiendeler og forpliktelser.
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Betaling til lønnstakere (kode 310)

Betaling til lønnstakere omfatter lønn og andre ytelser, i kontanter eller i naturalier, som opptjenes av enkeltpersoner i en 
annen økonomi enn den de er hjemmehørende i, for arbeid som utføres for (og betales av) hjemmehørende i den aktuelle 
økonomien. Omfatter også avgifter som innbetales av arbeidsgiverne på vegne av arbeidstakerne til trygdeordninger 
eller til private forsikringer eller pensjonskasser (fondsbaserte eller ikke) for å sikre ytelser til arbeidstakerne.

Formuesinntekter (kode 320)

Formuesinntekter er inntekter som framkommer ved eierskap av utenlandske finansielle eiendeler, og som 
hjemmehørende personer i en økonomi skal betale til hjemmehørende personer i en annen økonomi. Formuesinntekter 
omfatter renter, utbytte, utbetaling av overskudd fra filialer og direkte investorers andel av det tilbakeholdte 
overskuddet til foretak som foretar direkte investering. Formuesinntekter bør inndeles etter direkte investeringer, 
porteføljeinvesteringer og andre investeringer.

Inntekter av direkte investeringer (kode 330)

Inntekter av direkte investeringer, dvs. inntekter av aksjer og inntekter av gjeldsinstrumenter, omfatter inntekter som 
tilfaller en direkte investor som er hjemmehørende i en økonomi, ved eierskap av direkte investeringskapital i et 
foretak i en annen økonomi. Inntekter av direkte investeringer angis i nettoverdier for både direkte investeringer i 
utlandet og i den rapporterende økonomien (dvs. aksjeinntekter og inntekter av gjeldsinstrumenter minus betalinger i 
tilknytning til henholdsvis aksjeinntekter og inntekter av gjeldsinstrumenter). Aksjeinntekter inndeles ytterligere i (i) 
inntekt til fordeling (utbytte og utdelt overskudd fra filialer) og (ii) reinvestert fortjeneste og ikke-utdelt overskudd fra 
filialer. Inntekter av gjeldsinstrumenter består av renter i tilknytning til gjeld mellom selskapene, som skal betales til/
fra direkte investorer fra/til assosierte foretak i utlandet. Inntekter av ikke-deltakende preferanseaksjer behandles som 
renteinntekter og ikke som utbytte, og inngår i inntekter av gjeldsinstrumenter.

Utbytte og utdelt overskudd fra filialer (kode 332)

Utbytte, herunder aksjeutbytte, er utdeling av fortjeneste i tilknytning til aksjer og andre former for andeler i 
egenkapitalen til private foretak med selvstendig rettsevne, samvirkeforetak og offentlige foretak. Utdelt overskudd 
kan være i form av utbytte av ordinære aksjer eller preferanseaksjer som eies av direkte investorer i assosierte foretak 
i utlandet, eller omvendt.

Reinvestert fortjeneste og ikke-utdelt overskudd fra filialer (kode 333)

Reinvestert fortjeneste omfatter direkte investorers andel - i forhold til egenkapitalen - av (i) fortjeneste som ikke 
utdeles som utbytte av utenlandske datterforetak og assosierte foretak, og (ii) fortjeneste som filialer og andre foretak 
uten selvstendig rettsevne ikke utbetaler til direkte investorer. (Dersom denne delen av fortjenesten ikke er angitt, anses 
all fortjeneste fra filialer per konvensjon som utdelt).

Inntekter av gjeldsinstrumenter (kode 334)

Inntekter av gjeldsinstrumenter består av renter, i tilknytning til gjeld mellom selskapene, som skal betales til/fra 
direkte investorer fra/til assosierte foretak i utlandet. Inntekter av preferanseaksjer uten stemmerett behandles som 
renteinntekter og ikke som utbytte, og inngår i inntekter av gjeldsinstrumenter.
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Egenkapital og reinvestert fortjeneste i utlandet (kode 506)

Egenkapital omfatter egenkapital i filialer, alle aksjer (med eller uten stemmerett) i datterforetak og assosierte 
foretak (unntatt preferanseaksjer uten stemmerett, som behandles som gjeldsinstrumenter og inngår i annen direkte 
investeringskapital) og andre kapitalinnskudd. Reinvestert fortjeneste består av den direkte investorens andel (i forhold 
til den direkte andelen av egenkapitalen) av datterforetaks eller assosierte foretaks fortjeneste, som ikke utdeles som 
utbytte, og fortjeneste fra filialer som ikke utbetales til den direkte investoren.

Egenkapital og reinvestert fortjeneste i den rapporterende økonomien (kode 556)

Egenkapital omfatter kapital i filialer, alle aksjer (med eller uten stemmerett) i datterforetak og assosierte foretak (unntatt 
preferanseaksjer uten stemmerett, som behandles som gjeldsinstrumenter og inngår i annen direkte investeringskapital) 
og andre kapitalinnskudd. Reinvestert fortjeneste består av den direkte investorens andel (i forhold til den direkte 
andelen av egenkapitalen) av datterforetaks eller assosierte foretaks fortjeneste, som ikke utdeles som utbytte, og 
fortjeneste fra filialer som ikke utbetales til den direkte investoren.

Inntekter av porteføljeinvesteringer (kode 339)

Inntekter av porteføljeinvesteringer omfatter inntekter av transaksjoner mellom hjemmehørende personer og 
ikke-hjemmehørende personer, og stammer fra beholdninger av aksjer, obligasjoner og andre lånepapirer samt 
pengemarkedsinstrumenter. Denne kategorien inndeles i inntekter av egenkapital (utbytte) og inntekter av 
gjeldsinstrumenter (renter).

Inntekter av andre investeringer (kode 370)

Inntekter av andre investeringer omfatter hjemmehørende personers renteinntekter og rentebetalinger i tilknytning til 
alle andre fordringer (eiendeler) og forpliktelser overfor ikke-hjemmehørende personer. Denne kategorien omfatter 
også i prinsippet husholdningers beregnede inntekter av nettoformue i livsforsikringsreserver og pensjonskasser. 
Renter av eiendeler omfatter renter av langsiktige og kortsiktige lån, av innskudd, av andre kommersielle og finansielle 
fordringer og av en økonomis kreditorstilling i IMF. Renter av forpliktelser omfatter renter av lån, av innskudd og av 
andre fordringer samt renter i tilknytning til anvendelse av kreditt og lån fra IMF. Omfatter også renter betalt til IMF 
for fondets beholdning av særlige trekkrettigheter (SDR) i den generelle tilgangskontoen.

Løpende overføringer (kode 379)

Løpende overføringer er motposter til ensidige transaksjoner der en økonomisk enhet stiller en realressurs eller en 
finansiell post til rådighet for en annen enhet uten å motta en realressurs eller en finansiell post som motytelse. Disse 
ressursene forbrukes umiddelbart eller kort tid etter at overføringen har funnet sted. Løpende overføringer er alle 
overføringer som ikke er kapital. Løpende overføringer klassifiseres som overføringer innen offentlig forvaltning og 
overføringer innen andre sektorer, alt etter hvilken sektor i den rapporterende økonomien det dreier seg om.
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Overføringer innen offentlig forvaltning (kode 380)

Overføringer innen offentlig forvaltning omfatter løpende internasjonalt samarbeid og løpende overføringer, 
kontantoverføringer eller naturaloverføringer, mellom offentlige forvaltninger i forskjellige økonomier, eller mellom 
offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner.

Overføringer innen andre sektorer (kode 390)

Løpende overføringer mellom andre sektorer av en økonomi enn offentlig forvaltning og ikke-hjemmehørende 
personer, omfatter overføringer mellom enkeltpersoner, mellom ikke-statlige institusjoner eller organisasjoner (eller 
mellom førstnevnte og sistnevnte) eller mellom utenlandske institusjoner innen offentlig forvaltning og enkeltpersoner 
eller ikke-statlige institusjoner.

Kapitalkonto (kode 994)

Kapitalkontoen omfatter alle transaksjoner som innebærer mottakelse eller betaling av kapitaloverføringer og 
anskaffelse/avhending av ikke-produserte, ikke-finansielle eiendeler.

Finansiell konto (kode 995)

Den finansielle kontoen omfatter alle transaksjoner i forbindelse med overdragelse av eiendomsretten til en økonomis 
utenlandske finansielle eiendeler og forpliktelser. Slike overdragelser omfatter stiftelse og innfrielse av fordringer på 
resten av verden og omvendt. Alle komponenter klassifiseres etter investeringstype eller formål (direkte investeringer, 
porteføljeinvesteringer, finansielle derivater, andre investeringer, reserveeiendeler).

DIREKTE INVESTERING (KODE 500)

Direkte investering i/fra utlandet er den kategorien av internasjonal investering der en hjemmehørende enhet i en 
økonomi (direkte investor) erverver langsiktige kapitalinteresser i et foretak som er hjemmehørende i en annen 
økonomi enn investors (foretak som er gjenstand for direkte investering). «Langsiktig kapitalinteresse» innebærer 
en langtidsforbindelse mellom den direkte investoren og foretaket samt at investor utøver en vesentlig innflytelse på 
ledelsen av foretaket som er gjenstand for direkte investering. Direkte investering omfatter den opprinnelige transaksjon 
mellom de to enhetene, dvs. transaksjonen som etablerer den direkte investeringsforbindelsen, og alle etterfølgende 
transaksjoner mellom dem og innbyrdes mellom tilknyttede foretak, enten foretakene har selvstendig rettsevne eller 
ikke.

Direkte investering i utlandet (kode 505)

Direkte investering klassifiseres primært på grunnlag av retning, hjemmehørende personers direkte investering i 
utlandet og investeringer i den rapporterende økonomien foretatt av ikke-hjemmehørende personer.

Egenkapital (kode 510)

Egenkapital omfatter egenkapital i filialer, alle aksjer (med eller uten stemmerett) i datterforetak eller assosierte 
foretak (unntatt preferanseaksjer uten stemmerett, som behandles som gjeldsinstrumenter og inngår i annen direkte 
investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Egenkapital omfatter også et erverv av aksjer av et foretak som er gjenstand 
for direkte investering, i egen direkte investor.
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Reinvestert fortjeneste (kode 525)

Reinvestert fortjeneste består av den direkte investors andel (i forhold til den direkte andelen i egenkapitalen) av 
datterforetakenes eller de assosierte foretakenes fortjeneste som ikke utdeles som utbytte, og fortjeneste fra filialer som 
ikke utbetales til den direkte investoren. Denne reinvesterte fortjenesten registreres som inntekt med en motsvarende 
kapitaltransaksjon.

Annen direkte investeringskapital (kode 530)

Annen direkte investeringskapital (eller gjeldstransaksjoner mellom foretak) omfatter lån og utlån av midler – herunder 
gjeldsinstrumenter, leverandørkreditter og preferanseaksjer uten stemmerett (som behandles som gjeldsinstrumenter) 
mellom direkte investorer og datterforetak, filialer og assosierte foretak. Gjeldsfordringer som foretaket som er 
gjenstand for direkte investering, har overfor den direkte investoren, registreres også som direkte investeringskapital.

Direkte investering i den rapporterende økonomien (kode 555)

Direkte investering klassifiseres primært på grunnlag av retning, hjemmehørende personers direkte investering i 
utlandet og investeringer i den rapporterende økonomien foretatt av ikke-hjemmehørende personer.

Egenkapital (kode 560)

Egenkapital omfatter egenkapital i filialer, alle aksjer (med eller uten stemmerett) i datterforetak eller assosierte 
foretak (unntatt preferanseaksjer uten stemmerett, som behandles som gjeldsinstrumenter og inngår i annen direkte 
investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Egenkapital omfatter også et erverv av aksjer av et foretak som er gjenstand 
for direkte investering, i egen direkte investor.

Reinvestert fortjeneste (kode 575)

Reinvestert fortjeneste består av den direkte investors andel (i forhold til den direkte andelen i egenkapitalen) av 
datterforetakenes eller de assosierte foretakenes fortjeneste som ikke utdeles som utbytte, og fortjeneste fra filialer som 
ikke utbetales til den direkte investoren. Denne reinvesterte fortjenesten registreres som inntekt med en motsvarende 
kapitaltransaksjon.

Annen direkte investeringskapital (kode 580)

Annen direkte investeringskapital (eller gjeldstransaksjoner mellom foretak) omfatter lån og utlån av midler – herunder 
gjeldsinstrumenter, leverandørkreditter og preferanseaksjer uten stemmerett (som behandles som gjeldsinstrumenter) 
mellom direkte investorer og datterforetak, filialer og assosierte foretak. Gjeldsfordringer som foretaket som er 
gjenstand for direkte investering, har overfor den direkte investoren, registreres også som direkte investeringskapital.

PORTEFØLJEINVESTERING (KODE 600)

Porteføljeinvestering omfatter transaksjoner i egenkapital og gjeldsinstrumenter. Gjeldsinstrumenter inndeles i 
obligasjoner og andre lånepapirer, pengemarkedsinstrumenter og finansielle derivater når derivatene medfører finansielle 
fordringer og forpliktelser. I motsatt fall klassifiseres de enten som direkte investering eller som reserveeiendeler.
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Finansielle derivater (kode 910)

En kontrakt om finansielle derivater er et finansielt instrument som er knyttet til et annet bestemt finansielt instrument 
eller en indikator eller en vare, som gjør det mulig å handle bestemte finansielle risikoer (f.eks. renterisiko, valutarisiko, 
kursrisiko og vareprisrisiko, kredittrisiko osv.) selvstendig på de finansielle markedene.

ANNEN INVESTERING (KODE 700)

Posten annen investering er en restkategori som omfatter alle finansielle transaksjoner som ikke inngår i direkte 
investering, porteføljeinvestering, finansielle derivater eller reserveeiendeler.



24.4.2008 Nr. 23/135EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1725/2003(2) ble det 
vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 
forelå 1. september 2002.

2) 19. februar 2004 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standards Board) internasjonal standard 
for finansiell rapportering (IFRS) 2: «Aksjebasert 
betaling». IFRS 2 krever for første gang at selskaper 
i sitt resultatregnskap skal gjenspeile virkningene av 
aksjebaserte transaksjoner, herunder kostnader tilknyttet 
transaksjoner der ledelse og ansatte tildeles aksjeopsjoner. 
Transaksjoner der ansatte har fått tildelt aksjeopsjoner, 
ble tidligere ikke innregnet i selskapets resultatregnskap, 
men det ble opplyst om slike transaksjoner i notene 
uten at de påvirket det resultat som ble rapportert til 
kapitalmarkedene.

3) Samråd med teknisk sakkyndige på området bekrefter 
at IFRS 2 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse 
fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002, 
særlig kravet om at den skal være i den europeiske 
offentlighetens interesse.

4) IFRS 2 angir ikke hvilke verdsettingsmetoder som bør 
brukes. Isteden beskriver den bare de faktorer som det 
minst bør tas hensyn til når den virkelige verdien av  
 
 
 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 261 av 13.10.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 

(EF) nr. 2238/2004 (EUT L 394 av 31.12.2004, s. 1).

aksjebasert betaling skal estimeres. Dette ble gjort med 
hensikt for ikke å hindre utviklingen av hensiktsmessige 
måleteknikker som hittil ikke foreligger for alle 
former for aksjebasert betaling (f.eks. ikke-omsettelige 
langsiktige aksjeopsjoner til ansatte). I framtiden kan 
det bli utviklet nye alternative metoder for å oppfylle 
selskapers, revisorers og investorers behov. Det kan 
særlig være vanskelig å estimere framtidige aksjekurser 
for selskaper som nylig er blitt børsnotert eller som ikke 
har tilstrekkelig lang erfaring.

5) Kommisjonen har merket seg den kritikk som flere 
berørte parter har kommet med under samrådsprosessen, 
om at IFRS 2: «Aksjebasert betaling» er komplisert. 
Kommisjonen er klar over de tekniske spørsmål som 
gjenstår om denne standard, og den uro som følger 
av dette med hensyn til spørsmålenes økonomiske 
virkninger. I lys av de mulige virkninger, f.eks. på 
ordninger for aksjeopsjoner for ansatte, og mulige 
følger av dette for EU-selskapers konkurranseevne, 
anerkjenner Kommisjonen at standardens anvendelse bør 
overvåkes regelmessig. Det er imidlertid i de europeiske 
kapitalmarkeders og investorers interesse at standarden 
godkjennes. Kommisjonen vil derfor overvåke de 
framtidige virkningene av IFRS 2 på europeiske selskaper, 
og revidere standardens anvendelighet innen juli 2007.

6) Kommisjonen minner om at det i forordning (EF) nr. 
1606/2002 (IAS-forordningen) av 19. juli 2002 kreves at 
for hvert regnskapsår som begynner 1. januar 2005 eller 
senere, skal selskaper som er underlagt en medlemsstats 
lovgivning, på visse vilkår utarbeide sitt konsernregnskap 
i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt 
i samsvar med framgangsmåten i artikkel 6 nr. 2 dersom 
selskapenes verdipapirer på balansedagen er notert i et 
regulert marked i en medlemsstat som definert i artikkel 1 
nr. 13 i rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om 
investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(3).

(3) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/87/EF (EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005

av 4. februar 2005

om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 
hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 2 samt internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 12, 16, 19, 32, 33, 38 og 39(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 11.2.2005, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2005 av 10. juni 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 52 av 13.10.2005, s. 13.

2008/EØS/23/14



Nr. 22/136 24.4.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7) Som en følge av vedtakelsen av IFRS 2 må andre 

internasjonale regnskapsstandarder endres for å 

sikre overensstemmelse mellom internasjonale 

regnskapsstandarder. Disse endringene får innvirkning på 

internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 

nr. 1 og på internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12, 

16, 19, 32, 33, 38 og 39.

8) Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor endres.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1725/2003 gjøres følgende 
endringer:

1.  Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 2: 
«Aksjebasert betaling» innsettes i vedlegget til forordning 
(EF) nr. 1725/2003.

2.  Som en følge av vedtakelsen av IFRS 2 må IFRS 1 samt 
internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12, 16, 19, 32, 
33, 38 og 39 endres for å sikre overensstemmelse mellom 
internasjonale regnskapsstandarder.

3.  Teksten som settes inn, er fastsatt i vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 4. februar 2005.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen



24.4.2008 Nr. 23/137EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IFRS 2

VEDLEGG

INTERNASJONALE STANDARDER FOR FINANSIELL RAPPORTERING

Nr. Tittel

IFRS 2 Aksjebasert betaling

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
informasjon kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.uk.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 2

Aksjebasert betaling

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-6

Innregning 7-9

Aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital 10-29

Oversikt 10-13

Transaksjoner der det mottas tjenester 14-15

Transaksjoner målt med henvisning til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi 16-25

Fastsettelse av den virkelige verdien av tildelte egenkapitalinstrumenters virkelige verdi 16-18

Behandling av innvinningsbetingelser 19-21

Behandling av innehavers rett til å få tildelt nye opsjoner («reload feature») 22

Etter innvinningstidspunktet 23

Egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi kan ikke estimeres på en pålitelig måte 24-25

Endringer av vilkår og betingelser som egenkapitalinstrumenter ble tildelt etter, herunder oppsigelser og 
oppgjør

26-29

Aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter 30-33

Aksjebaserte betalingstransaksjoner med kontantalternativer 34-43

Aksjebaserte betalingstransaksjoner der vilkårene for ordningen gir motparten et valg med hensyn til 
oppgjør

35-40

Aksjebaserte betalingstransaksjoner der vilkårene for ordningen gir foretaket et valg med hensyn til oppgjør 41-43

Opplysninger 44-52

Overgangsbestemmelser 53-59

Ikrafttredelse 60

FORMÅL

1.  Formålet med denne IFRS er å angi et foretaks finansielle rapportering når foretaket gjennomfører aksjebasert 
betalingstransaksjon. Denne standard krever i særdeleshet at et foretak i resultatet og i dets finansielle posisjon 
viser virkningene av aksjebaserte betalingstransaksjoner, herunder kostnader tilknyttet transaksjoner der det tildeles 
aksjeopsjoner til ansatte.
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VIRKEOMRÅDE

2.  Et foretak skal anvende denne IFRS ved regnskapsføring av alle aksjebaserte betalingstransaksjoner, herunder 

a) aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital, der foretaket mottar varer eller tjenester som 
vederlag for foretakets egenkapitalinstrumenter (herunder aksjer eller aksjeopsjoner),

b) aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter, der foretaket anskaffer varer eller tjenester 
ved å pådra seg forpliktelser til leverandøren av disse varene eller tjenestene for beløp som er basert på kursen 
(eller verdien) av foretakets aksjer eller andre av foretakets egenkapitalinstrumenter,

 og

c)  transaksjoner der foretak mottar eller anskaffer varer eller tjenester, og vilkårene for ordningen gir enten 
foretaket eller leverandøren av disse varene eller tjenestene et valg mellom at foretaket gjør opp transaksjonen 
i kontanter (eller andre eiendeler) eller ved å utstede egenkapitalinstrumenter,

bortsett fra i de tilfellene som det vises til i nr. 5 og nr. 6.

3.  I denne IFRS anses overføringer av et foretaks egenkapitalinstrumenter av foretakets aksjonærer til parter som 
har levert varer eller tjenester til foretaket (herunder ansatte) som aksjebaserte betalingstransaksjoner, med mindre 
overføringen klart har et annet formål enn betaling for varer eller tjenester levert til foretaket. Dette gjelder også for 
overføringer av foretakets morforetaks egenkapitalinstrumenter, eller egenkapitalinstrumenter tilhørende et annet 
foretak i samme konsern som foretaket, til parter som har levert varer eller tjenester til foretaket.

4.  I denne IFRS anses en transaksjon med en ansatt (eller en annen part) i dennes egenskap som innehaver av 
foretakets egenkapitalinstrumenter, ikke som en aksjebasert betalingstransaksjon. Dersom et foretak for eksempel 
gir alle innehavere av en bestemt klasse av foretakets egenkapitalinstrumenter rett til å anskaffe flere av foretakets 
egenkapitalinstrumenter til en kurs som er lavere enn disse egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi, og en ansatt 
får en slik rett fordi denne er innehaver av egenkapitalinstrumenter av den bestemte klassen, er det å få eller å utøve 
denne retten ikke underlagt kravene i denne IFRS.

5.  Som nevnt i nr. 2 kommer denne IFRS til anvendelse på aksjebaserte betalingstransaksjoner der et foretak 
anskaffer eller mottar varer eller tjenester. Varer omfatter beholdninger, forbruksvarer, eiendom, anlegg og 
utstyr, immaterielle eiendeler og andre ikke-finansielle eiendeler. Et foretak skal imidlertid ikke anvende 
denne IFRS på transaksjoner der foretaket anskaffer varer som den del av de nettoeiendelene som overtas i en 
virksomhetssammenslutning som omfattes av IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger». Derfor omfattes ikke 
egenkapitalinstrumenter utstedt i en virksomhetssammenslutning i bytte mot kontroll over det overtatte foretaket 
av denne IFRS. Egenkapitalinstrumenter som er tildelt ansatte i det overtatte foretaket i deres egenskap som ansatte 
(for eksempel mot fortsatt tjeneste) omfattes imidlertid av denne IFRS. Tilsvarende skal oppsigelse, utskiftning 
eller annen endring av aksjebaserte betalingsordninger på grunn av en virksomhetssammenslutning eller annen 
omstrukturering av egenkapital, regnskapsføres i samsvar med denne IFRS.

6.  Denne IFRS kommer ikke til anvendelse på aksjebaserte betalingstransaksjoner der foretaket mottar eller 
anskaffer varer eller tjenester i henhold til en kontrakt som omfattes av nr. 8–10 i IAS 32: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger og presentasjon» (revidert 2003) eller nr. 5–7 i IAS 39: «Finansielle 
instrumenter — innregning og måling» (revidert 2003).

INNREGNING

7. Et foretak skal innregne varer eller tjenester mottatt eller anskaffet i en aksjebasert betalingstransaksjon når 
foretaket mottar varene eller tjenestene. Foretaket skal innregne en tilsvarende økning i egenkapital dersom 
varene eller tjenestene ble mottatt i en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital, eller 
en forpliktelse dersom varene eller tjenestene ble anskaffet i en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres 
opp i kontanter.

8. Når varene eller tjenestene som er mottatt eller anskaffet i en aksjebasert betalingstransaksjon, ikke 
oppfyller kravene til innregning av eiendeler, skal de innregnes som kostnad.
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9.  En kostnad oppstår gjerne av forbruk av varer eller tjenester. Tjenester forbrukes for eksempel gjerne umiddelbart, 
og en kostnad innregnes dermed når motparten yter tjenesten. Varer kan forbrukes over tid, eller når det gjelder 
beholdninger, solgt på et senere tidspunkt, og dermed innregnes en kostnad når varene forbrukes eller blir solgt. 
Enkelte ganger er det imidlertid nødvendig å innregne en kostnad før varene eller tjenestene er forbrukt eller solgt, 
fordi de ikke oppfyller kravene til innregning som eiendeler. Et foretak kan for eksempel anskaffe varer som en del 
av forskningsfasen til et prosjekt for å utvikle et nytt produkt. Selv om disse varene ikke er forbrukt, oppfyller de 
trolig ikke kravene til innregning som eiendeler i henhold til den relevante IFRS.

AKSJEBASERTE BETALINGSTRANSAKSJONER SOM GJØRES OPP I EGENKAPITAL

Oversikt

10. For aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital, skal foretaket måle de mottatte 
varene eller tjenestene, samt den tilsvarende økningen i egenkapital, direkte til de mottatte varenes eller 
tjenestenes virkelige verdi, med mindre denne virkelige verdien ikke kan estimeres på en pålitelig måte. 
Dersom foretaket ikke kan estimere den virkelige verdien av de mottatte varene eller tjenestene på en 
pålitelig måte, skal foretaket måle deres verdi og den tilsvarende økningen i egenkapital, indirekte med 
henvisning til den virkelige verdien av (1) de tildelte egenkapitalinstrumentene.

11.  For å anvende kravene i nr. 10 på transaksjoner med ansatte og andre som yter tilsvarende tjenester(2), skal 
foretaket måle den virkelige verdien av de mottatte tjenestene med henvisning til den virkelige verdien av de 
tildelte egenkapitalinstrumentene, fordi det gjerne ikke er mulig å estimere den virkelige verdien av de mottatte 
tjenestene på en pålitelig måte, slik det er forklart i nr. 12. Den virkelige verdien av disse egenkapitalinstrumentene 
skal måles på tildelingstidspunktet.

12.  Aksjer, aksjeopsjoner eller andre egenkapitalinstrumenter blir gjerne tildelt ansatte som del av deres 
godtgjørelsespakke i tillegg til lønn i kontanter og andre ytelser til ansatte. Vanligvis er det ikke mulig å måle 
direkte de mottatte tjenestene for særlige bestanddeler av den ansattes godtgjørelsespakke. Det kan også vise seg 
å være umulig å måle den samlede godtgjørelsespakkens virkelige verdi separat, uten å direkte måle de tildelte 
egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi. Videre blir aksjer eller aksjeopsjoner enkelte ganger tildelt som del 
av en bonusordning, og ikke som del av grunngodtgjørelsen, for eksempel som et incentiv til de ansatte om å 
bli værende i foretakets ansettelse eller for å belønne dem for deres innsats i å bedre foretakets inntjening. Ved 
å tildele aksjer eller aksjeopsjoner i tillegg til annen godtgjørelse, betaler foretaket en tilleggsgodtgjørelse for 
å oppnå tilleggsfordeler. Estimering av disse tilleggsfordelenes virkelige verdi vil gjerne være vanskelig. På 
grunn av vanskelighetene med å måle direkte de mottatte tjenestenes virkelige verdi, skal foretaket måle den 
virkelige verdien av de mottatte tjenestene fra ansatte med henvisning til den virkelige verdien av de tildelte 
egenkapitalinstrumentene.

13.  For å kunne anvende kravene i nr. 10 på transaksjoner med andre parter enn ansatte, skal, om ikke annet kan 
påvises, den virkelige verdien av de mottatte varene eller tjenestene kunne estimeres på en pålitelig måte. Denne 
virkelige verdien skal måles på tidspunktet da foretaket mottar varene eller motparten yter tjenesten. I sjeldne 
tilfeller, dersom foretaket tilbakeviser denne antakelsen fordi det på en pålitelig måte ikke kan estimere den 
virkelige verdien av de mottatte varene eller tjenestene, skal foretaket måle de mottatte varene eller tjenestene, samt 
den tilsvarende økningen i egenkapital, indirekte med henvisning til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige 
verdi, målt på tidspunktet da foretaket mottar varene eller motparten yter tjenesten.

Transaksjoner der det mottas tjenester

14.  Dersom de tildelte egenkapitalinstrumentene innvinnes umiddelbart, kreves det ikke at motparten fullfører en 
nærmere angitt tjenesteperiode før denne får en ubetinget rett til disse egenkapitalinstrumentene. I mangel av 
dokumentasjon på det motsatte skal foretaket gå ut fra at tjenester som motparten har ytt som vederlag for 
egenkapitalinstrumentene, er mottatt. I så fall skal foretaket på tildelingstidspunktet innregne de mottatte tjenestene 
fullt ut, med en tilsvarende økning i egenkapital.

(1) I denne IFRS benyttes uttrykket «med henvisning til» istedenfor «til», fordi transaksjonen til slutt blir målt ved å multiplisere den 
virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene, målt på det tidspunkt som er angitt i nr. 11 eller nr. 13 (avhengig av 
sammenhengen), med antall egenkapitalinstrumenter som blir innvunnet, som forklart i nr. 19.

(2) I resten av denne IFRS omfatter henvisninger til «ansatte» også «andre som yter tilsvarende tjenester».
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15.  Dersom de tildelte egenkapitalinstrumentene ikke blir innvunnet før motparten fullfører en nærmere angitt 
tjenesteperiode, skal foretaket anta at tjenestene som skal ytes av motparten som vederlag for de samme 
egenkapitalinstrumentene, vil bli mottatt i framtiden, i løpet av innvinningsperioden. Foretaket skal regnskapsføre 
disse tjenestene som om de var ytt av motparten i løpet av innvinningsperioden, med en tilsvarende økning i 
egenkapital. Eksempler:

a)  Dersom en ansatt får tildelt aksjeopsjoner som er betinget av at denne fullfører tre års tjeneste, skal foretaket 
anta at tjenestene som skal ytes av den ansatte som vederlag for aksjeopsjonene, vil bli mottatt i framtiden i 
løpet av den nevnte innvinningsperioden på tre år.

b)  Dersom en ansatt får tildelt aksjeopsjoner som er betinget av at denne oppnår en inntjeningsbetingelse og 
blir værende i foretaket inntil denne inntjeningsbetingelsen er oppfylt, og innvinningsperiodens varighet 
varierer avhengig av når denne inntjeningsbetingelsen er oppfylt, skal foretaket anta at tjenestene som skal 
ytes av den ansatte som vederlag for aksjeopsjonene, vil bli mottatt i framtiden, i løpet av den forventede 
innvinningsperioden. Foretaket skal på tildelingstidspunktet estimere den forventede innvinningsperiodens 
varighet, basert på det mest sannsynlige utfallet av inntjeningsbetingelsen. Dersom inntjeningsbetingelsen er en 
markedsbetingelse, skal estimatet på den forventede innvinningsperiodens varighet være i overensstemmelse 
med de forutsetningene som ble benyttet ved estimering av de tildelte opsjonenes virkelige verdi, og skal 
ikke revideres senere. Dersom inntjeningsbetingelsen ikke er en markedsbetingelse, skal foretaket om 
nødvendig revidere sitt estimat av innvinningsperiodens varighet, dersom nyere informasjon indikerer at 
innvinningsperiodens varighet er forskjellig fra tidligere estimater.

Transaksjoner målt med henvisning til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi 

Fas t s e t t e l s e  av  t i l de l t e  egenkap i t a l i n s t rumen te r s  v i rke l i ge  ve rd i

16.  For transaksjoner målt med henvisning til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi skal et foretak 
måle de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi på måletidspunktet, basert på markedskurser dersom 
slike er tilgjengelige, og ta i betraktning de vilkår og betingelser som lå til grunn for tildelingen av disse 
egenkapitalinstrumentene (i henhold til kravene i nr. 19–22).

17.  Dersom markedskurser ikke er tilgjengelige, skal foretaket estimere den virkelige verdien av de tildelte 
egenkapitalinstrumentene ved hjelp av en verdsettingsteknikk for å estimere hva kursen på disse 
egenkapitalinstrumentene ville ha vært på måletidspunktet i en transaksjon på armlengdes avstand mellom 
velinformerte, frivillige parter. Verdsettingsteknikken skal være i overensstemmelse med generelt aksepterte 
verdsettingsmetoder for prissetting av finansielle instrumenter, og skal omfatte alle faktorer og forutsetninger som 
velinformerte, frivillige markedsdeltakere ville ta i betraktning ved fastsettelse av kursen (i henhold til kravene i 
nr. 19–22).

18.  Vedlegg B inneholder ytterligere veiledning vedrørende måling av den virkelige verdien av aksjer og aksjeopsjoner, 
og fokuserer på de særlige vilkår og betingelser som er felles for tildeling av aksjer eller aksjeopsjoner til ansatte.

Behand l i ng  av  i nnv inn ingsbe t i nge l s e r

19.  En tildeling av egenkapitalinstrumenter kan være betinget av at nærmere angitte innvinningsbetingelser blir oppfylt. 
En tildeling av aksjer eller aksjeopsjoner til en ansatt er for eksempel gjerne betinget av at den ansatte blir værende 
i foretaket i en nærmere angitt periode. Det kan være inntjeningsbetingelser som må oppfylles, som for eksempel 
at foretaket oppnår en nærmere angitt vekst i overskuddet eller en nærmere angitt økning i foretakets aksjekurs. 
Innvinningsbetingelser, bortsett fra markedsbetingelser, skal ikke tas i betraktning ved estimering av den virkelige 
verdien av aksjene eller aksjeopsjonene på måletidspunktet. Isteden skal innvinningsbetingelser tas i betraktning ved 
å justere antallet egenkapitalinstrumenter som blir inkludert i målingen av transaksjonsbeløpet, slik at det beløpet 
som til slutt innregnes for mottatte varer eller tjenester som vederlag for de tildelte egenkapitalinstrumentene, skal 
være basert på antallet egenkapitalinstrumenter som til slutt innvinnes. Dermed blir det på et kumulativt grunnlag 
ikke innregnet noe beløp for mottatte varer eller tjenester dersom de tildelte egenkapitalinstrumentene ikke 
innvinnes på grunn av manglende oppfyllelse av en innvinningsbetingelse, for eksempel ved at motparten unnlater 
å fullføre en nærmere angitt tjenesteperiode, eller en inntjeningsbetingelse ikke blir oppfylt, i henhold til kravene 
i nr. 21.

20.  For å anvende kravene i nr. 19 skal foretaket innregne et beløp for varene eller tjenestene som blir mottatt i 
løpet av innvinningsperioden, basert på det best tilgjengelige estimatet av antallet egenkapitalinstrumenter som 
forventes innvunnet, og skal om nødvendig revidere dette estimatet dersom nyere informasjon indikerer at antallet 
egenkapitalinstrumenter som forventes innvunnet, er forskjellig fra tidligere estimater. På innvinningstidspunktet 
skal foretaket revidere estimatet slik at det blir lik antallet egenkapitalinstrumenter som til slutt innvinnes, i henhold 
til kravene i nr. 21.
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21.  Markedsbetingelser, som for eksempel oppnåelse av en aksjekurs som innvinningen (eller utøvelsen) er betinget 
av, skal tas i betraktning når foretaket skal estimere den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene. 
For tildelinger av egenkapitalinstrumenter med markedsbetingelser skal foretaket derfor innregne varene eller 
tjenestene som er mottatt fra en motpart som oppfyller alle andre innvinningsbetingelser (for eksempel tjenester 
mottatt fra en ansatt som blir værende i tjeneste i den nærmere angitte tjenesteperioden), uansett om denne 
markedsbetingelsen er oppfylt eller ikke.

Behand l i ng  av  i nnehave r s  r e t t  t i l  å  f å  t i l de l t  nye  ops jone r  ( « r e load  f ea tu r e» )

22.  For opsjoner der innehaver har en rett til å få tildelt nye opsjoner («reload feature») skal denne retten til å få tildelt 
nye opsjoner ikke tas i betraktning når de tildelte opsjonenes virkelige verdi skal estimeres på måletidspunktet. En 
opsjon som gir innehaver rett til å få tildelt nye opsjoner («reload option») skal isteden regnskapsføres som en ny 
opsjonstildeling, dersom og når en slik opsjon senere blir tildelt.

E t t e r  i nnv inn ings t i d spunk t e t

23.  Etter å ha innregnet de mottatte varene eller tjenestene i samsvar med nr. 10–22 samt en tilsvarende økning i 
egenkapital, skal foretaket etter innvinningstidspunktet ikke foreta noen senere justeringer av samlet egenkapital. 
Foretaket skal for eksempel ikke senere reversere det beløpet som ble innregnet for tjenester mottatt fra en ansatt 
dersom retten til de egenkapitalinstrumentene som er innvunnet, senere går tapt eller, når det gjelder aksjeopsjoner, 
opsjonene ikke blir utøvd. Dette kravet utelukker imidlertid ikke at foretaket innregner en overføring innenfor 
egenkapital, dvs. en overføring fra én bestanddel av egenkapital til en annen.

Egenkap i t a l i n s t rumen tenes  v i rke l i ge  ve rd i  kan  i kke  e s t ime re s  på  en  på l i t e l i g  må t e

24.  Kravene i nr. 16–23 kommer til anvendelse når det kreves at foretaket måler en aksjebasert betalingstransaksjon 
med henvisning til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi. I sjeldne tilfeller kan det være at foretaket 
ikke kan estimere den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene på måletidspunktet på en pålitelig 
måte, i samsvar med kravene i nr. 16–22. I disse sjeldne tilfellene, og bare i disse, skal foretaket isteden 

a)  måle egenkapitalinstrumentene til deres egenverdi, i utgangspunktet på tidspunktet da foretaket mottar 
varene eller motparten yter tjenesten, og senere på hvert rapporteringstidspunkt og på tidspunktet for endelig 
oppgjør, med eventuelle endringer i egenverdi innregnet i resultatet. For en tildeling av aksjeopsjoner blir 
den aksjebaserte betalingstransaksjonen endelig oppgjort når opsjonene blir utøvd, når retten til dem går tapt 
(for eksempel ved opphør av ansettelsesforholdet) eller bortfaller (for eksempel ved utløpet av opsjonens 
levetid),

b)  innregne de mottatte varene eller tjenestene basert på antallet egenkapitalinstrumenter som til slutt blir 
innvunnet, eller (der dette er relevant) som til slutt blir utøvd. For å anvende dette kravet på aksjeopsjoner 
skal foretaket for eksempel innregne eventuelle mottatte varer eller tjenester i løpet av innvinningsperioden i 
samsvar med nr. 14 og nr. 15, bortsett fra at kravene i nr. 15 bokstav b) vedrørende en markedsbetingelse ikke 
kommer til anvendelse. Det innregnede beløpet for mottatte varer eller tjenester i løpet av innvinningsperioden 
skal være basert på antallet aksjeopsjoner som forventes innvunnet. Foretaket skal om nødvendig revidere 
dette estimatet dersom nyere informasjon indikerer at antallet aksjeopsjoner som forventes innvunnet, skiller 
seg fra tidligere estimater. På innvinningstidspunktet skal foretaket revidere estimatet slik at det blir lik antallet 
egenkapitalinstrumenter som til slutt innvinnes. Etter innvinningstidspunktet skal foretaket reversere beløpet 
som ble innregnet for mottatte varer eller tjenester dersom retten til aksjeopsjonene senere går tapt, eller 
bortfaller ved utløpet av aksjeopsjonens levetid.

25.  Dersom et foretak anvender nr. 24, er det ikke nødvendig å anvende nr. 26–29, fordi alle endringer av vilkårene 
og betingelsene som egenkapitalinstrumentene ble tildelt i henhold til, vil bli tatt i betraktning ved anvendelsen av 
metoden for egenverdi i nr. 24. Dersom et foretak imidlertid gjør opp en tildeling av egenkapitalinstrumenter der 
nr. 24 har vært anvendt, gjelder følgende:

a)  Dersom oppgjøret skjer i løpet av innvinningsperioden, skal foretaket regnskapsføre oppgjøret som en 
akselerasjon av innvinningen, og derfor umiddelbart innregne det beløpet som ellers ville blitt innregnet for 
tjenester mottatt over resten av innvinningsperioden.

b)  All betaling foretatt ved oppgjøret skal regnskapsføres som gjenkjøp av egenkapitalinstrumenter, 
dvs. som et fradrag i egenkapital, bortsett fra i den utstrekning betalingen overstiger egenverdien av 
egenkapitalinstrumentene, målt på gjenkjøpstidspunktet. Alle slike overskytende beløp skal innregnes som 
kostnad.
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Endringer av vilkår og betingelser som egenkapitalinstrumenter ble tildelt etter, herunder oppsigelser og oppgjør

26.  Et foretak kan endre vilkårene og betingelsene som egenkapitalinstrumentene ble tildelt i henhold til. Foretaket kan 
for eksempel redusere utøvelseskursen på opsjoner tildelt ansatte (dvs. endre kursen på opsjonene), noe som øker 
disse opsjonenes virkelige verdi. Kravene i nr. 27–29 om å regnskapsføre virkningene av endringene blir uttrykt 
i sammenheng med aksjebaserte betalingstransaksjoner med ansatte. Kravene skal imidlertid også anvendes på 
aksjebaserte betalingstransaksjoner med andre parter enn ansatte, der disse transaksjonene blir målt med henvisning 
til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi. I det sistnevnte tilfellet skal alle henvisninger i nr. 27–29 
til tildelingstidspunkt isteden vise til tidspunktet da foretaket mottar varene eller motparten yter tjenesten.

27.  Foretaket skal på tildelingstidspunktet minst innregne de mottatte tjenestene målt til virkelig verdi av de tildelte 
egenkapitalinstrumentene, med mindre disse egenkapitalinstrumentene ikke blir innvunnet på grunn av manglende 
oppfyllelse av en innvinningsbetingelse (bortsett fra en markedsbetingelse) som ble angitt på tildelingstidspunktet. 
Dette gjelder uansett endringer i vilkårene og betingelsene som egenkapitalinstrumentene ble tildelt i henhold til, 
eller en oppsigelse eller et oppgjør av denne tildelingen av egenkapitalinstrumenter. I tillegg skal foretaket innregne 
virkningene av endringer som øker den samlede virkelige verdien av den aksjebaserte betalingsordningen eller på 
annen måte er til fordel for den ansatte. Veiledning med hensyn til anvendelse av dette kravet er gitt i vedlegg B.

28.  Dersom foretak sier opp eller gjør opp en tildeling av egenkapitalinstrumenter i løpet av innvinningsperioden 
(bortsett fra en tildeling som er sagt opp ved bortfall av en rett når innvinningsbetingelsene ikke er oppfylt), skjer 
følgende:

a)  Foretaket skal regnskapsføre oppsigelsen eller oppgjøret som en akselerasjon av innvinningen, og skal derfor 
umiddelbart innregne det beløpet som ellers ville blitt innregnet for tjenester som er mottatt over resten av 
innvinningsperioden.

b)  All betaling som er foretatt til den ansatte ved oppsigelsen eller oppgjøret av tildelingen, skal regnskapsføres 
som gjenkjøp av egenkapitalinteresse, dvs. som et fradrag i egenkapital, bortsett fra i den utstrekning 
betalingen overstiger de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi, målt på gjenkjøpstidspunktet. Alle 
slike overskytende beløp skal innregnes som kostnad.

c)  Dersom nye egenkapitalinstrumenter blir tildelt den ansatte og foretaket, på tidspunktet da disse 
nye egenkapitalinstrumentene blir tildelt, identifiserer de nye tildelte egenkapitalinstrumentene som 
erstatningsegenkapitalinstrumenter for de oppsagte egenkapitalinstrumentene, skal foretaket regnskapsføre 
tildelingen av erstatningsegenkapitalinstrumenter på samme måte som en endring av den opprinnelige tildelingen 
av egenkapitalinstrumenter, i samsvar med nr. 27 og veiledningen i vedlegg B. Den direkte tilknyttede, tildelte 
virkelige verdien er differansen mellom erstatningsegenkapitalinstrumentenes virkelige verdi og netto virkelig 
verdi av de oppsagte egenkapitalinstrumentene, på tidspunktet da erstatningsegenkapitalinstrumentene blir 
tildelt. Netto virkelig verdi av de oppsagte egenkapitalinstrumentene er deres virkelige verdi, umiddelbart før 
oppsigelsen, med fradrag for beløp som utgjøres av eventuelle betalinger foretatt til den ansatte ved oppsigelse 
av egenkapitalinstrumentene som blir regnskapsført som et fradrag i egenkapital i samsvar med bokstav b) foran. 
Dersom foretaket ikke identifiserer nye egenkapitalinstrumenter tildelt som erstatningsegenkapitalinstrumenter 
for de oppsagte egenkapitalinstrumentene, skal foretaket regnskapsføre disse nye egenkapitalinstrumentene 
som en ny tildeling av egenkapitalinstrumenter.

29.  Dersom et foretak kjøper tilbake egenkapitalinstrumenter som er innvunnet, skal all betaling foretatt til den ansatte 
regnskapsføres som et fradrag i egenkapital, bortsett fra i den utstrekning betalingen overstiger den virkelige 
verdien av de gjenkjøpte egenkapitalinstrumentene, målt på gjenkjøpstidspunktet. Alle slike overskytende beløp 
skal innregnes som kostnad.

AKSJEBASERTE BETALINGSTRANSAKSJONER SOM GJØRES OPP I KONTANTER

30. For aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter, skal foretaket måle de anskaffede 
varene eller tjenestene og den pådratte forpliktelsen til forpliktelsens virkelige verdi. Fram til forpliktelsen 
gjøres opp skal foretaket måle forpliktelsens virkelige verdi på nytt på hvert rapporteringstidspunkt og på 
oppgjørstidspunktet, og med eventuelle endringer i virkelig verdi innregnet i periodens resultat.

31.  Et foretak kan for eksempel tildele aksjeoppskrivingsretter til ansatte som en del av deres godtgjørelsespakke, der 
de ansatte vil få rett til en framtidig kontantutbetaling (og ikke et egenkapitalinstrument), basert på økningen i 
foretakets aksjekurs fra et bestemt nivå over en nærmere angitt periode. Et foretak kan også tildele sine ansatte en 
rett til å motta en framtidig kontantutbetaling ved å tildele dem en rett til aksjer (herunder aksjer som skal utstedes 
ved utøvelse av aksjeopsjoner) som er innløsbare, enten tvungent (for eksempel ved opphør av ansettelsesforholdet) 
eller når den ansatte måtte ønske det.
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32.  Foretaket skal innregne de mottatte tjenestene, samt en forpliktelse om å betale for disse tjenestene, etter hvert 
som de ansatte yter tjenestene. Enkelte aksjeoppskrivingsretter blir for eksempel innvunnet umiddelbart, og det 
kreves derfor ikke at de ansatte fullfører en nærmere angitt tjenesteperiode for å få rett til kontantutbetalingen. I 
mangel av dokumentasjon på det motsatte skal foretaket gå ut ifra at tjenestene som de ansatte har ytt i bytte mot 
aksjeoppskrivingsrettene, er mottatt. Foretaket skal derfor umiddelbart innregne de mottatte tjenestene, samt en 
forpliktelse om å betale for dem. Dersom aksjeoppskrivingsrettene ikke blir innvunnet før de ansatte har fullført en 
nærmere angitt tjenesteperiode, skal foretaket innregne de mottatte tjenestene, samt en forpliktelse om å betale for 
dem, etter hvert som de ansatte yter tjenestene i løpet av perioden.

33.  Forpliktelsen skal, i utgangspunktet og på hvert rapporteringstidspunkt fram til den gjøres opp, måles til den 
virkelige verdien av aksjeoppskrivingsrettene, ved å anvende en opsjonsprissettingsmodell, idet det tas hensyn 
til de vilkårene og betingelsene som aksjeoppskrivingsrettene ble tildelt i henhold til, og omfanget av de ansattes 
tjenesteyting fram til dette tidspunkt.

AKSJEBASERTE BETALINGSTRANSAKSJONER MED KONTANTALTERNATIVER

34. For aksjebaserte betalingstransaksjoner der vilkårene for ordningen gir enten foretaket eller motparten 
valget mellom at foretaket gjør opp transaksjonen i kontanter (eller andre eiendeler) eller ved at det 
utsteder egenkapitalinstrumenter, skal foretaket regnskapsføre denne transaksjonen eller bestanddelene av 
denne transaksjonen som en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter dersom, og i den 
utstrekning, foretaket har pådratt seg en forpliktelse til å gjøre opp i kontanter eller andre eiendeler, eller 
som en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital dersom, og i den utstrekning foretaket 
ikke har pådratt seg en slik forpliktelse.

Aksjebaserte betalingstransaksjoner der vilkårene for ordningen gir motparten et valg med hensyn til oppgjør

35.  Dersom et foretak har gitt motparten retten til å velge om en aksjebasert betalingstransaksjon skal gjøres opp i 
kontanter(1) eller ved at foretaket utsteder egenkapitalinstrumenter, har foretaket tildelt et sammensatt finansielt 
instrument, som omfatter en gjeldsdel (dvs. motpartens rett til å kreve betaling i kontanter) og en egenkapitaldel 
(dvs. motpartens rett til å kreve oppgjør i egenkapitalinstrumenter og ikke i kontanter). For transaksjoner med 
andre parter enn ansatte, der den virkelige verdien av de mottatte varene eller tjenestene blir målt direkte, skal 
foretaket måle egenkapitaldelen av det sammensatte finansielle instrumentet som differansen mellom den virkelige 
verdien av de mottatte varene eller tjenestene og den virkelige verdien av gjeldsdelen, på tidspunktet da varene eller 
tjenestene mottas.

36.  Når det gjelder andre transaksjoner, herunder transaksjoner med ansatte, skal foretaket måle den virkelige verdien 
av det sammensatte finansielle instrumentet på måletidspunktet, idet det tas hensyn til de vilkårene og betingelsene 
som rettene til kontanter eller egenkapitalinstrumenter ble tildelt i henhold til.

37.  For å anvende nr. 36 skal foretaket først måle den virkelige verdien av gjeldsdelen og deretter måle 
egenkapitaldelens virkelige verdi — idet det tas hensyn til at motparten må gi avkall på retten til å motta kontanter 
for å motta egenkapitalinstrumentet. Den virkelige verdien av det sammensatte finansielle instrumentet er summen 
av de virkelige verdiene av disse to bestanddelene. Aksjebaserte betalingstransaksjoner der motparten kan velge 
oppgjørsform, er imidlertid ofte strukturert slik at den virkelige verdien av ett oppgjørsalternativ er den samme 
som det andre oppgjørsalternativet. Motparten kan for eksempel ha valget mellom å motta aksjeopsjoner eller 
aksjeoppskrivingsretter som gjøres opp i kontanter. I slike tilfeller er den virkelige verdien av egenkapitaldelen 
lik null, og den virkelige verdien av det sammensatte finansielle instrumentet er dermed den samme som den 
virkelige verdien av gjeldsdelen. I motsatt fall, dersom de virkelige verdiene av oppgjørsalternativene er ulike, vil 
den virkelige verdien av egenkapitaldelen vanligvis være større enn null, og i så fall vil den virkelige verdien av 
det sammensatte finansielle instrumentet være større enn den virkelige verdien av gjeldsdelen.

38.  Foretaket skal regnskapsføre varene eller tjenestene som er mottatt eller anskaffet separat for hver bestanddel av 
det sammensatte finansielle instrumentet. Når det gjelder gjeldsdelen, skal foretaket innregne de anskaffede varene 
eller tjenestene, samt en forpliktelse til å betale for disse varene eller tjenestene, etter hvert som motparten leverer 
varer eller yter tjenester, i samsvar med kravene som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres 
opp i kontanter (nr. 30–33). Når det gjelder en eventuell egenkapitaldel, skal foretaket innregne de mottatte varene 
eller tjenestene, samt en økning i egenkapital, etter hvert som motparten leverer varer eller yter tjenester, i samsvar 
med kravene som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital (nr. 10–29).

(1) I nr. 35–43 omfatter alle henvisninger til kontanter også andre av foretakets eiendeler.
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39.  På oppgjørstidspunktet skal foretaket måle forpliktelsen på nytt til dens virkelige verdi. Dersom foretaket utsteder 
egenkapitalinstrumenter ved oppgjøret istedenfor å betale ut kontanter, skal forpliktelsen overføres direkte til 
egenkapital som vederlag for de utstedte egenkapitalinstrumentene.

40.  Dersom foretaket ved oppgjøret betaler i kontanter istedenfor å utstede egenkapitalinstrumenter, skal denne 
betalingen benyttes til å gjøre opp forpliktelsen i sin helhet. Eventuelle tidligere innregnede egenkapitaldeler skal 
bli værende i egenkapitalen. Ved å velge å motta kontanter ved oppgjøret har motparten gitt avkall på retten til å 
motta egenkapitalinstrumenter. Dette kravet utelukker imidlertid ikke at foretaket innregner en overføring innenfor 
egenkapitalen, dvs. en overføring fra én bestanddel av egenkapitalen til en annen.

Aksjebaserte betalingstransaksjoner der vilkårene for ordningen gir foretaket et valg med hensyn til oppgjør

41.  Når det gjelder en aksjebasert betalingstransaksjon der vilkårene for ordningen gir et foretak valget mellom å 
gjøre opp i kontanter eller ved å utstede egenkapitalinstrumenter, skal foretaket slå fast om det har en eksisterende 
plikt til å gjøre opp i kontanter og regnskapsføre den aksjebaserte betalingstransaksjonen deretter. Foretaket har 
en eksisterende plikt til å gjøre opp i kontanter dersom valget om oppgjør i egenkapitalinstrumenter ikke har noe 
forretningsmessig innhold (for eksempel fordi foretaket er underlagt et rettslig forbud mot å utstede aksjer), eller 
dersom foretaket har en tidligere praksis eller et fast prinsipp om å gjøre opp i kontanter, eller generelt gjør opp i 
kontanter når motparten anmoder om oppgjør i kontanter.

42.  Dersom foretaket har en eksisterende plikt til å gjøre opp i kontanter, skal det regnskapsføre transaksjonen i samsvar 
med de kravene i nr. 30–33 som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter.

43.  Dersom foretaket ikke har noen slik plikt, skal det regnskapsføre transaksjonen i samsvar med de kravene i 
nr. 10–29 som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital. Følgende skjer da ved 
oppgjør:

a)  Dersom foretaket velger å gjøre opp i kontanter, skal kontantbetalingen regnskapsføres som gjenkjøp av en 
egenkapitalinteresse, dvs. som et fradrag i egenkapital, bortsett fra i tilfellene under bokstav c) nedenfor.

b)  Dersom foretaket velger å gjøre opp ved å utstede egenkapitalinstrumenter, kreves det ingen ytterligere 
regnskapsføring (bortsett fra en overføring fra én del av egenkapitalen til en annen, dersom dette er nødvendig), 
bortsett fra i tilfellene under bokstav c) nedenfor.

c)  Dersom foretaket velger det oppgjørsalternativet med høyeste virkelige verdi på oppgjørstidspunktet, skal 
foretaket innregne en tilleggskostnad for den gitte overskuddsverdien, dvs. differansen mellom den betalte 
kontantsummen og den virkelige verdien av egenkapitalinstrumentene som ellers ville blitt utstedt, eller 
differansen mellom den virkelige verdien av de utstedte egenkapitalinstrumentene og det kontantbeløpet som 
ellers ville blitt betalt, eller det av disse alternativene som er relevant.

OPPLYSNINGER

44. Et foretak skal gi opplysninger som setter brukere av foretakets finansregnskap i stand til å forstå arten og 
omfanget av aksjebaserte betalingsordninger som forelå i løpet av perioden.

45.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 44 skal foretaket minst gi følgende opplysninger:

a)  En beskrivelse av hver type aksjebasert betalingsordning som forelå på ethvert tidspunkt i løpet av perioden, 
herunder de generelle vilkårene og betingelsene for hver enkelt ordning, som for eksempel innvinningskrav 
og maksimal løpetid for tildelte opsjoner, samt oppgjørsmetode (for eksempel i kontanter eller egenkapital). 
Et foretak med i det vesentligste tilsvarende typer av aksjebaserte betalingsordninger kan samle denne 
informasjonen, med mindre separate opplysninger for hver ordning er nødvendig for å oppfylle prinsippet i 
nr. 44.

b)  Antall av og veide gjennomsnittlige utøvelseskurser for aksjeopsjoner for hver av følgende grupper av 
opsjoner:

i)  utestående opsjoner ved begynnelsen av perioden, 

ii)  opsjoner som er tildelt i løpet av perioden, 

iii)  opsjoner som er gått tapt i løpet av perioden, 
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iv)  opsjoner som er utøvd i løpet av perioden, 

v)  opsjoner som er utløpt i løpet av perioden, 

vi)  utestående opsjoner ved slutten av perioden, 

 og

vii)  opsjoner som kan utøves ved slutten av perioden.

c)  For aksjeopsjoner som er utøvd i løpet av perioden, den veide gjennomsnittlige aksjekursen på 
utøvelsestidspunktet. Dersom opsjoner ble utøvd på regelmessig grunnlag gjennom hele perioden, kan 
foretaket isteden opplyse om den veide gjennomsnittlige aksjekursen i løpet av perioden.

d)  For aksjeopsjoner som er utestående ved utløpet av perioden, området for utøvelseskurser og veid 
gjennomsnittlig gjenværende kontraktsmessig levetid. Dersom området for utøvelseskurser er stort, skal de 
utestående opsjonene deles opp i områder som er meningsfylte for en vurdering av antallet av og tidsplanen 
for tilleggsaksjer som kan bli utstedt, samt kontantene som kan bli mottatt ved utøvelse av disse opsjonene.

46. Et foretak skal gi opplysninger som setter brukere av finansregnskapet i stand til å forstå hvordan 
den virkelige verdien av de mottatte varene eller tjenestene, eller den virkelige verdien av tildelte 
egenkapitalinstrumentene, ble fastsatt i løpet av perioden.

47.  Dersom foretaket har målt den virkelige verdien av varer eller tjenester mottatt som vederlag for foretakets 
egenkapitalinstrumenter indirekte, med henvisning til de tildelte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi, skal 
foretaket for å anvende prinsippet i nr. 46 minst opplyse om følgende:

a)  For aksjeopsjoner tildelt i løpet av perioden, den veide gjennomsnittlige virkelige verdien av disse opsjonene 
på måletidspunktet, samt informasjon om hvordan denne virkelige verdien ble målt, herunder 

i)  den benyttede opsjonsprissettingsmodellen og data for denne modellen, herunder veid gjennomsnittlig 
aksjekurs, utøvelseskurs, forventet volatilitet, opsjonens levetid, forventet utbytte, risikofri rente og 
eventuelle andre data for modellen, herunder hvilken metode som ble benyttet til og forutsetningene for å 
innarbeide virkningene av forventet tidlig utøvelse, 

ii)  hvordan forventet volatilitet ble fastsatt, herunder en forklaring på i hvilken utstrekning forventet 
volatilitet var basert på historisk volatilitet, 

 og

iii)  om og hvordan eventuelle andre sider av opsjonstildelingen ble innarbeidet i målingen av virkelig verdi, 
for eksempel en markedsbetingelse.

b)  For andre egenkapitalinstrumenter tildelt i løpet av perioden (bortsett fra aksjeopsjoner), antallet av og 
den veide gjennomsnittlige virkelige verdien av disse egenkapitalinstrumentene på måletidspunktet, samt 
informasjon om hvordan denne virkelige verdien ble målt, herunder 

i)  hvordan virkelig verdi ble fastsatt, dersom den ikke ble målt på grunnlag av en observerbar 
markedskurs, 

ii)  om og hvordan forventet utbytte ble innarbeidet i målingen av virkelig verdi, 

 og

iii)  om og hvordan eventuelle andre sider av de tildelte egenkapitalinstrumentene ble innarbeidet i målingen 
av virkelig verdi.

c)  For aksjebaserte betalingsordninger som ble endret i løpet av perioden:

i)  en forklaring på disse endringene, 
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ii)  den direkte tilknyttede, tildelte virkelige verdien (som et resultat av disse endringene), 

 og

iii)  informasjon om hvordan den direkte tilknyttede, tildelte virkelige verdien ble målt, i overensstemmelse 
med kravene under bokstav a) og b) foran, der dette er relevant.

48.  Dersom foretaket har målt den virkelige verdien av mottatte varer eller tjenester direkte i løpet av perioden, skal 
foretaket opplyse om hvordan denne virkelige verdien ble fastsatt, for eksempel om virkelig verdi ble målt til en 
markedskurs for de nevnte varene eller tjenestene.

49.  Dersom foretaket har tilbakevist antakelsen i nr. 13, skal det opplyse om dette og gi en forklaring på hvorfor 
antakelsen ble tilbakevist.

50. Et foretak skal gi opplysninger som setter brukere av foretakets finansregnskap i stand til å forstå 
virkningen av aksjebaserte betalingstransaksjoner på foretakets resultat i perioden, samt på foretakets 
finansielle stilling.

51.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 50 skal foretaket minst gi følgende opplysninger:

a)  Den samlede kostnaden som ble innregnet for perioden, og som oppstår av aksjebaserte betalingstransaksjoner 
der de mottatte varene eller tjenestene ikke oppfylte vilkårene for innregning som eiendeler og dermed 
ble innregnet umiddelbart som kostnad, herunder separate opplysninger om denne delen av den samlede 
kostnaden som oppstår av transaksjoner regnskapsført som aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp 
i egenkapital. 

b)  For forpliktelser som oppstår av aksjebaserte betalingstransaksjoner:

i)  samlet balanseført verdi ved periodens slutt, 

 og

ii)  samlet egenverdi ved slutten av perioden for forpliktelser der motpartens rett til kontanter eller 
andre eiendeler var innvunnet ved utløpet av perioden (for eksempel aksjeoppskrivingsretter som er 
innvunnet).

52.  Dersom opplysningene som kreves av denne IFRS, ikke tilfredsstiller prinsippene i nr. 44, nr. 46 og nr. 50, skal 
foretaket gi tilleggsinformasjon slik at prinsippene oppfylles.

OVERGANGSBESTEMMELSER

53.  Når det gjelder aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital, skal foretaket anvende denne 
IFRS på tildelinger av aksjer, aksjeopsjoner eller andre egenkapitalinstrumenter som ble tildelt etter 7. november 
2002 og ennå ikke var innvunnet ved ikrafttredelse av denne IFRS.

54.  Et foretak oppfordres til, men er ikke pålagt, å anvende denne IFRS på andre tildelinger av egenkapitalinstrumenter 
dersom foretaket offentlig har kunngjort disse egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi, fastsatt på 
måletidspunktet.

55.  For alle tildelinger av egenkapitalinstrumenter som denne IFRS kommer til anvendelse på, skal foretaket 
omarbeide sammenligningsinformasjon og, der dette er relevant, justere åpningsbalansen for opptjent egenkapital 
for den tidligste presenterte perioden.

56.  For alle tildelinger av egenkapitalinstrumenter som denne IFRS ikke er anvendt på (for eksempel 
egenkapitalinstrumenter tildelt 7. november 2002 eller tidligere), skal foretaket likevel gi de opplysningene som 
kreves av nr. 44 og nr. 45.

57.  Dersom et foretak, etter at denne IFRS trådte i kraft, endrer vilkårene eller betingelsene for en tildeling av 
egenkapitalinstrumenter som denne IFRS ikke er anvendt på, skal foretaket likevel anvende nr. 26–29 ved 
regnskapsføring av slike eventuelle endringer.
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58.  For forpliktelser som oppstår av aksjebaserte betalingstransaksjon som forelå ved ikrafttredelsen av denne IFRS, 
skal foretaket anvende denne IFRS med tilbakevirkende kraft. For disse forpliktelsene skal foretaket omarbeide 
sammenligningsinformasjon, herunder en justering av åpningsbalansen for opptjent egenkapital i den tidligste 
presenterte perioden som sammenligningsinformasjon ble omarbeidet for, men med det unntak at foretaket ikke er 
pålagt å omarbeide sammenligningsinformasjon i den grad slik informasjon gjelder en periode eller et tidspunkt 
som er tidligere enn 7. november 2002.

59.  Et foretak oppfordres til, men er ikke pålagt, å anvende denne IFRS med tilbakevirkende kraft på andre forpliktelser 
som oppstår av aksjebaserte betalingstransaksjoner, for eksempel på forpliktelser som ble gjort opp i løpet av en 
periode som det presenteres sammenligningsinformasjon for.

IKRAFTTREDELSE

60.  Et foretak skal anvende denne IFRS på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne IFRS på en periode som 
begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.
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VEDLEGG A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

aksjebasert betalingstransaksjon 
som gjøres opp i kontanter

En aksjebasert betalingstransaksjon der foretaket anskaffer varer eller 
tjenester ved å pådra seg en forpliktelse til å overføre kontanter eller andre 
eiendeler til leverandøren av disse varene eller tjenestene for beløp som er 
basert på kursen (eller verdien) av foretakets aksjer eller andre av foretakets 
egenkapitalinstrumenter,

ansatte og andre som yter 
tilsvarende tjenester

Enkeltpersoner som yter personlige tjenester til foretaket og der enten a) 
personene anses som ansatte av juridiske eller skattemessige årsaker, b) 
personene arbeider for foretaket under dets ledelse på samme måte som 
enkeltpersoner som anses som ansatte av juridiske eller skattemessige årsaker 
eller c) de tjenestene som ytes, tilsvarer de tjenestene som ytes av ansatte. 
Denne definisjonen omfatter for eksempel alle i ledelsen, dvs. de personene 
som har myndighet og ansvar for planlegging, styring og kontroll av foretakets 
aktiviteter, herunder styremedlemmer som ikke er ansatt i foretaket.

egenkapitalinstrument En kontrakt som uttrykker en residualinteresse i et foretaks eiendeler etter 
fradrag for alle foretakets forpliktelser(1).

tildelt egenkapitalinstrument Retten (betinget eller ubetinget) til et av foretakets egenkapitalinstrumenter, 
overdratt av foretaket til en annen part i henhold til en aksjebasert 
betalingsordning.

aksjebasert betalingstransaksjoner 
som gjøres opp i egenkapital

En aksjebasert betalingstransaksjon der foretaket mottar varer eller tjenester 
som vederlag for foretakets egenkapitalinstrumenter (herunder aksjer eller 
aksjeopsjoner),

virkelig verdi Det beløp en eiendel kan omsettes for, en forpliktelse innfris til eller et tildelt 
egenkapitalinstrument omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand 
mellom velinformerte, frivillige parter.

tildelingstidspunkt Det tidspunktet da foretaket og en annen part (inkludert en ansatt) inngår 
avtale om en aksjebasert betalingsordning, som er når foretaket og 
motparten har en felles forståelse av vilkårene og betingelsene i ordningen. 
På tildelingstidspunktet overdrar foretaket til motparten retten til foretakets 
kontanter, andre eiendeler eller egenkapitalinstrumenter, forutsatt at de 
nærmere angitte innvinningsbetingelsene eventuelt er oppfylt. Dersom denne 
avtalen er underlagt en godkjenningsprosess (for eksempel ved aksjonærene), 
er tildelingstidspunktet lik tidspunktet da denne godkjennelsen foreligger.

egenverdi Differansen mellom den virkelige verdien av aksjene som motparten har en 
(betinget eller ubetinget) rett til å tegne seg for eller som motparten har rett til 
å motta, og en (eventuell) pris som motparten må (eller vil måtte) betale for 
disse aksjene. En aksjeopsjon med en utøvelseskurs på VE 15(2) for en aksje 
med en virkelig verdi på VE 20, har en egenverdi på VE 5.

markedsbetingelse En betingelse som utøvelseskursen, innvinning eller utøvelse av et 
egenkapitalinstrument avhenger av, og som er knyttet til markedskursen for 
foretakets egenkapitalinstrumenter, som for eksempel å oppnå en nærmere 
angitt aksjekurs eller et særskilt beløp for egenverdi av en aksjeopsjon, eller 
å oppnå et nærmere angitt mål som er basert på markedskursen til foretakets 
egenkapitalinstrumenter i forhold til en indeks av markedskurser på andre 
foretaks egenkapitalinstrumenter.

(1) Rammen definerer en forpliktelse som en eksisterende plikt for foretaket som oppstår av tidligere hendelser, og der forpliktelsens 
oppgjør forventes å føre til en utgående strøm av ressurser fra foretaket som omfatter økonomiske fordeler (dvs. en utgående strøm 
av kontanter eller andre eiendeler fra foretaket).

(2) I dette vedlegg er beløp angitt i «valutaenheter» (VE).
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måletidspunkt Tidspunktet da den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene 
måles i henhold til denne IFRS. For transaksjoner med ansatte og andre som 
yter tilsvarende tjenester er måletidspunktet lik tildelingstidspunktet. For 
transaksjoner med andre parter enn ansatte (og andre som yter tilsvarende 
tjenester) er måletidspunktet lik tidspunktet da foretaket får varene eller 
motparten yter tjenesten.

innehavers rett til å få tildelt nye 
opsjoner («reload feature»)

Et vilkår som gir en automatisk tildeling av ekstra aksjeopsjoner når 
opsjonsinnehaveren utøver tidligere tildelte opsjoner ved hjelp av foretakets 
aksjer, og ikke med kontanter, for å oppfylle utøvelseskursen.

opsjon som gir innehaver rett til 
å få tildelt nye opsjoner («reload 
option»)

En ny aksjeopsjon som tildeles når en aksje blir benyttet til å oppfylle en 
tidligere aksjeopsjons utøvelseskurs.

aksjebasert betalingsordning En avtale mellom foretaket og en annen part (herunder en ansatt) om å inngå 
en aksjebasert betalingstransaksjon, som dermed gir den annen part rett til 
å motta kontanter eller andre av foretakets eiendeler for beløp som er basert på 
kursen på foretakets aksjer eller andre av foretakets egenkapitalinstrumenter, 
eller til å motta foretakets egenkapitalinstrumenter, eventuelt under 
forutsetning av at nærmere angitte innvinningsbetingelser er oppfylt.

aksjebasert betalingstransaksjon En transaksjon der foretaket mottar varer eller tjenester som vederlag for 
foretakets egenkapitalinstrumenter (herunder aksjer eller aksjeopsjoner), 
eller anskaffer varer eller tjenester ved å pådra seg forpliktelser til 
leverandører av disse varene eller tjenestene for beløp som er basert på kursen 
til foretakets aksjer eller andre av foretakets egenkapitalinstrumenter.

aksjeopsjon En kontrakt som gir innehaveren en rett, men ingen plikt, til å tegne 
foretakets aksjer til en kurs som er fast eller lar seg fastsette i en nærmere 
angitt periode.

innvinne Å bli en rett. I henhold til en aksjebasert betalingsordning vil en 
motparts rett til å motta foretakets kontanter, andre eiendeler eller 
egenkapitalinstrumenter innvinnes ved oppfyllelse av eventuelle nærmere 
angitte innvinningsbetingelser.

innvinningsbetingelser Betingelser som må oppfylles for at motparten skal få rett til å motta 
foretakets kontanter, andre eiendeler eller egenkapitalinstrumenter i 
henhold til en aksjebasert betalingsordning. Innvinningsbetingelser 
omfatter tjenestebetingelser, som krever at den annen part fullfører en 
nærmere angitt tjenesteperiode, og inntjeningsbetingelser, som krever at 
nærmere angitte inntjeningsmål skal oppfylles (for eksempel en nærmere 
angitt økning i foretakets overskudd i en angitt periode).

innvinningsperiode Den perioden som alle de nærmere angitte innvinningsbetingelsene ved en 
aksjebasert betalingsordning skal oppfylles i løpet av.
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VEDLEGG B

Veiledning i anvendelse

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

Estimering av den virkelige verdien av tildelte egenkapitalinstrumenter

B1  I nr. B2–B41 i dette vedlegg omtales måling av den virkelige verdien av tildelte aksjer og aksjeopsjoner, og 
fokuserer på særlige vilkår og betingelser som er felles for en tildeling av aksjer eller aksjeopsjoner til ansatte. 
Dette vedlegg er derfor ikke uttømmende. Ettersom de verdsettingsspørsmålene som er omtalt nedenfor, setter 
fokus på aksjer og aksjeopsjoner tildelt ansatte, forutsettes det videre at den virkelige verdien av aksjene eller 
aksjeopsjonene blir målt på tildelingstidspunktet. Mange av de verdsettingsspørsmålene som er omtalt nedenfor 
(for eksempel fastsetting av forventet volatilitet) kommer også til anvendelse i sammenheng med en estimering 
av den virkelige verdien av aksjer eller aksjeopsjoner som er tildelt andre parter enn ansatte på tidspunktet da 
foretaket mottar varene eller motparten yter tjenesten.

Aksjer

B2  For aksjer som er tildelt ansatte, skal den virkelige verdien av aksjene måles til markedskursen for foretakets 
aksjer (eller en estimert markedskurs, dersom foretakets aksjer ikke blir offentlig omsatt), justert for å ta hensyn 
til de vilkår og betingelser som lå til grunn for tildelingen av aksjene (bortsett fra for innvinningsbetingelser som 
er utelukket fra målingen av virkelig verdi i samsvar med nr. 19–21).

B3  Dersom den ansatte for eksempel ikke har rett til å motta utbytte i løpet av innvinningsperioden, skal denne 
faktoren tas i betraktning ved estimering av de tildelte aksjenes virkelige verdi. Dersom aksjene er underlagt 
restriksjoner på overføring etter innvinningstidspunktet, skal denne faktoren tas i betraktning, men bare i den 
utstrekning restriksjonene etter innvinningen påvirker kursen som en velinformert, frivillig markedsdeltaker 
ville betale for denne aksjen. Dersom aksjene for eksempel blir aktivt handlet med i et omfattende og likvid 
marked, kan det være at restriksjoner på overføring etter innvinningen har liten, om noen, innvirkning på den 
kursen en velinformert, frivillig markedsdeltaker ville betale for disse aksjene. Restriksjoner på overføringer 
eller andre restriksjoner som foreligger i løpet av innvinningsperioden, skal ikke tas i betraktning ved estimering 
av de tildelte aksjenes virkelige verdi på tildelingstidspunktet, fordi disse restriksjonene skyldes at det forelå 
innvinningsbetingelser, som blir regnskapsført i samsvar med nr. 19–21.

Aksjeopsjoner

B4  Når det gjelder aksjeopsjoner tildelt ansatte, er markedskurser i mange tilfeller ikke tilgjengelige, fordi de tildelte 
opsjonene er underlagt vilkår og betingelser som ikke gjelder for handlede opsjoner. Dersom handlede opsjoner 
med tilsvarende vilkår og betingelser ikke eksisterer, skal den virkelige verdien av de tildelte opsjonene estimeres 
ved anvendelse av en opsjonsprissettingsmodell.

B5  Foretaket skal vurdere faktorer som velinformerte, frivillige markedsdeltakere ville ta i betraktning ved valget av 
hvilken opsjonsprissettingsmodell som skal anvendes. Mange opsjoner for ansatte har for eksempel lang levetid, 
de kan vanligvis utøves i løpet av perioden mellom innvinningstidspunktet og slutten av opsjonenes levetid 
og blir ofte utøvd tidlig. Disse faktorene skal tas i betraktning ved estimering av opsjonenes virkelige verdi på 
tildelingstidspunktet. For mange foretak kan dette utelukke bruken av Black-Scholes-Merton-formelen, som ikke 
tillater muligheten av utøvelse før avslutningen av opsjonens levetid og ikke i tilstrekkelig grad kan gjenspeile 
virkningene av forventet tidlig utøvelse. Den tillater heller ikke muligheten for at forventet volatilitet og andre 
data for modellen kan variere over opsjonens levetid. Men for aksjeopsjoner med relativt kort kontraktsmessig 
levetid, eller aksjeopsjoner som må utøves innenfor en kort periode etter innvinningstidspunktet, kan det være at 
de faktorene som er identifisert foran, ikke kommer til anvendelse. I disse tilfellene kan Black-Scholes-Merton-
formelen gi en verdi som er i det vesentligste er den samme som en mer fleksibel opsjonsprissettingsmodell.

B6  Alle opsjonsprissettingsmodeller skal minst ta hensyn til følgende faktorer:

a)  opsjonens utøvelseskurs,

b)  opsjonens levetid,
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c)  de underliggende aksjenes gjeldende kurs, 

d)  aksjekursens forventede volatilitet, 

e)  aksjenes forventede utbytte (dersom dette er relevant), 

 og

f)  den risikofrie renten i opsjonens levetid.

B7  Andre faktorer som velinformerte, frivillige markedsdeltakere ville ta i betraktning ved fastsettelse av kursen, 
skal også tas hensyn til (bortsett fra innvinningsbetingelser og innehavers rett til å få tildelt nye opsjoner («reload 
feature») som er utelukket fra målingen av virkelig verdi i samsvar med nr. 19–22).

B8  En aksjeopsjon tildelt en ansatt kan for eksempel gjerne ikke utøves i løpet av nærmere angitte perioder (for 
eksempel i løpet av innvinningsperioden eller i løpet av perioder angitt av verdipapirtilsyn). Denne faktoren 
skal tas i betraktning dersom den anvendte opsjonsprissettingsmodellen ellers forutsetter at opsjonen kan utøves 
når som helst i løpet av opsjonens levetid. Dersom et foretak imidlertid benytter en opsjonsprissettingsmodell 
som bare verdsetter opsjoner som kan utøves ved slutten av opsjonens levetid, er det ikke nødvendig med 
noen justering for at opsjonene ikke kan utøves i løpet av innvinningsperioden (eller andre perioder i løpet av 
opsjonenes levetid), fordi modellen forutsetter at opsjonene ikke kan utøves i løpet av disse periodene.

B9  En annen faktor som er felles for ansattes aksjeopsjoner, er muligheten for tidlig utøvelse av opsjonen, for 
eksempel fordi opsjonen ikke kan overføres fritt, eller fordi den ansatte ved opphør av arbeidsforholdet må utøve 
alle opsjoner som er innvunnet. Virkningene av forventet tidlig utøvelse skal tas i betraktning, slik det er omtalt 
nærmere i B16–B21.

B10  Faktorer som en velinformert, frivillig markedsdeltaker ikke ville ta i betraktning ved fastsettelsen av kursen på 
en aksjeopsjon (eller et annet egenkapitalinstrument), skal ikke tas i betraktning ved estimering av den virkelige 
verdien av tildelte aksjeopsjoner (eller andre tildelte egenkapitalinstrumenter). Når det for eksempel gjelder 
aksjeopsjoner tildelt ansatte, er faktorer som bare påvirker opsjonens verdi fra den enkelte ansattes perspektiv, 
ikke relevant for estimering av den kursen som ville bli fastsatt av en velinformert, frivillig markedsdeltaker.

Data for opsjonsprissettingsmodeller

B11  Ved estimering av forventet volatilitet for og utbytte av de underliggende aksjene er formålet å gjengi de 
forventningene som ville gjenspeiles i en rådende markedskurs eller forhandlet byttekurs for opsjonen. Ved 
estimering av virkningene av tidlig utøvelse av ansattes aksjeopsjoner, er formålet også å gjengi de forventningene 
som en utenforstående part med tilgang til detaljerte opplysninger om de ansattes utøvelsesatferd, ville utvikle 
basert på tilgjengelige opplysninger på tildelingstidspunktet.

B12  Det er ofte sannsynlig at det foreligger en rekke rimelige forventninger om framtidig volatilitet, utbytte og 
utøvelsesatferd. Dersom dette er tilfellet, skal en forventet verdi beregnes ved å veie hvert beløp innenfor dette 
området med beløpets tilknyttede sannsynlighet for at det inntreffer.

B13  Forventninger om framtiden er generelt basert på erfaring, som blir endret dersom framtiden med rimelighet 
kan forventes å bli forskjellig fra fortiden. Under slike omstendigheter kan identifiserbare faktorer indikere at 
ikke-justert historisk erfaring er relativt dårlig til å forutse framtidig erfaring. Dersom et foretak med to vidt 
forskjellige virksomheter for eksempel avhender den ene av dem som var vesentlig mindre risikoutsatt enn 
den andre, kan det være at historisk volatilitet ikke gir de beste opplysningene som rimelige forventninger til 
framtiden baseres på.

B14  Under andre omstendigheter kan det være at historisk informasjon ikke er tilgjengelig. Et nylig notert foretak vil 
for eksempel ha svært få, om noen, historiske data vedrørende volatiliteten på foretakets aksjekurs. Ikke-noterte 
og nylig noterte foretak er omtalt nedenfor.

B15  Som oppsummering skal et foretak ikke basere estimater av volatilitet, utøvelsesatferd og utbytte på historisk 
informasjon alene uten å vurdere i hvilken utstrekning tidligere erfaring med rimelighet kan forventes å forutsi 
framtidig erfaring.
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Forventet tidlig utøvelse

B16  Av en rekke grunner utøver ansatte ofte aksjeopsjoner på et tidlig tidspunkt. Ansattes aksjeopsjoner er for 
eksempel gjerne ikke-overførbare. Dette får ofte ansatte til å utøve sine aksjeopsjoner tidlig, fordi dette er den 
eneste måten for de ansatte til å avvikle deres posisjon på. Det kreves også vanligvis at ansatte som avslutter 
ansettelsesforholdet, innen en kort periode utøver eventuelle opsjoner som er innvunnet, ellers går retten til 
aksjeopsjonen tapt. Denne faktoren fører også til tidlig utøvelse av ansattes aksjeopsjoner. Andre faktorer som er 
årsak til tidlig utøvelse, er en motvilje mot risiko og mangel på formuesspredning.

B17  De midlene som virkningene av forventet tidlig utøvelse tas i betraktning for, avhenger av hvilken type 
opsjonsprissettingsmodell som anvendes. For eksempel kan forventet tidlig utøvelse tas i betraktning ved 
at det benyttes et estimat av opsjonens forventede levetid (som for en ansatts aksjeopsjon er perioden fra 
tildelingstidspunktet til tidspunktet da opsjonen forventes utøvd) som data for en opsjonsprissettingsmodell (for 
eksempel «Black-Scholes-Merton»-formelen). Forventet tidlig utøvelse kan også modelleres i en binomial eller 
tilsvarende opsjonsprissettingsmodell som benytter kontraktsmessig levetid som data.

B18  Faktorer som tas i betraktning ved estimering av tidlig utøvelse omfatter:

a)  Innvinningsperiodens varighet, fordi aksjeopsjonen gjerne ikke kan utøves før utløpet av innvinningsperioden. 
Fastsettelsen av verdsettingskonsekvensene ved forventet tidlig utøvelse er derfor basert på forutsetningen 
om at opsjonene vil bli innvunnet. Konsekvensene av innvinningsbetingelser er omtalt i nr. 19–21.

b)  Gjennomsnittlig tid som tilsvarende opsjoner tidligere har vært utestående.

c)  Kursen på de underliggende aksjene. Erfaring kan indikere at de ansatte har en tendens til å utøve opsjoner 
når aksjekursen når et nærmere angitt nivå over utøvelseskursen.

d)  Den ansattes plassering innenfor organisasjonen. Erfaring kan for eksempel indikere at ansatte på høyere 
nivåer har en tendens til utøve opsjoner senere enn ansatte på lavere nivåer (dette er nærmere omtalt under 
B21).

e)  Forventet volatilitet på de underliggende aksjene. Ansatte vil i større grad ha en tendens til å utøve opsjoner 
på aksjer med høy volatilitet tidligere enn opsjoner på aksjer med lav volatilitet.

B19  Som nevnt i B17 kan virkningene av tidlig utøvelse tas i betraktning ved å benytte et estimat av opsjonens 
forventede levetid som data for en opsjonsprissettingsmodell. Ved estimering av den forventede levetiden av 
aksjeopsjoner tildelt en gruppe av ansatte kan foretaket basere dette estimatet på en tilnærmet, veid gjennomsnittlig 
forventet levetid for hele gruppen av ansatte, eller på tilnærmet, veid gjennomsnittlig levetid for undergrupper av 
ansatte innenfor den før nevnte gruppen, basert på mer detaljerte data om ansattes utøvelsesatferd (se nærmere 
om dette nedenfor).

B20  Det kan være viktig å dele opp en opsjonstildeling i grupper for ansatte med relativt lik utøvelsesatferd. 
Opsjonsverdi er ikke en lineær funksjon av opsjonens løpetid; verdien øker i avtakende grad etter hvert som 
løpetiden blir lenger. Selv om en toårig opsjon er verd mer enn en ettårig opsjon og alle andre forutsetninger 
ellers er like, er den ikke verd dobbelt så mye. Dette betyr at å beregne estimert opsjonsverdi på grunnlag av 
en enkelt, veid gjennomsnittlig levetid som omfatter svært ulike individuelle levetider, ville overvurdere den 
samlede virkelige verdien av de tildelte aksjeopsjonene. Ved å skille tildelte opsjoner i flere grupper, der hver av 
disse har et relativt smalt område med hensyn til levetid inkludert i hver gruppes veide gjennomsnittlige levetid, 
reduseres denne overvurderingen.

B21  Tilsvarende vurderinger anvendes når det benyttes en binomial eller en tilsvarende modell. Erfaringen til et 
foretak som tildeler opsjoner til alle nivåer av ansatte, kan for eksempel indikere at styremedlemmer på høyt 
nivå har en tendens til å holde på sine opsjoner lenger enn det ansatte på et mellomnivå i ledelsen holder på 
sine, og at ansatte på et lavere nivå har en tendens til å utøve sine opsjoner tidligere enn noen av de andre 
gruppene. I tillegg kan ansatte som oppfordres til eller pålegges å inneha et minstebeløp av sin arbeidsgivers 
egenkapitalinstrumenter, herunder opsjoner, i gjennomsnitt utøve opsjoner senere enn ansatte som ikke er 
underlagt den samme bestemmelsen. I slike situasjoner vil en spredning av opsjoner etter grupper av mottakere 
med relativt lik utøvelsesatferd føre til et mer nøyaktig estimat av den samlede virkelige verdien av de tildelte 
aksjeopsjonene.
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Forventet volatilitet

B22  Forventet volatilitet er et mål på det beløpet som en kurs er forventet å fluktuere i løpet av en periode. Målet 
på volatilitet som benyttes i opsjonsprissettingsmodeller er det årlige standardavviket for den til enhver tid 
samlede avkastning på aksjen over en periode. Volatilitet uttrykkes gjerne i årlige beløp som er sammenlignbare 
uansett hvilken tidsperiode som er benyttet i beregningen, for eksempel daglige, ukentlige eller månedlige 
kursobservasjoner.

B23  Avkastningen (som kan være positiv eller negativ) på en aksje over en periode måler hvor mye en aksjonær har 
nytt godt av utbytte og verdistigning (eller verdifall) på aksjekursen.

B24  En aksjes forventede årlige volatilitet er det området som den til enhver tid samlede avkastning på aksjen er 
forventet å falle innenfor i tilnærmelsesvis to tredeler av perioden. En aksje som for eksempel har en forventet og 
til enhver tid samlet avkastning på 12 prosent, har en volatilitet på 30 prosent, som betyr at sannsynligheten for 
at avkastningen på aksjen i løpet av ett år vil ligge mellom –18 prosent (12 prosent – 30 prosent) og 42 prosent 
(12 prosent + 30 prosent) som er tilnærmelsesvis to tredeler av tilfellene. Dersom aksjekursen er VE 100 i 
begynnelsen av året og det ikke utbetales noe utbytte, vil aksjekursen ved årets slutt forventes å være mellom 
VE 83,53 (VE 100 × e–0,18) og VE 152,20 (VE 100 × e0,42) tilnærmelsesvis to tredeler av tiden.

B25  Faktorer som tas i betraktning ved estimering av forventet volatilitet, omfatter:

a)  Implisitt volatilitet fra handlede aksjeopsjoner på foretakets aksjer, eller andre av foretakets handlede 
instrumenter som eventuelt omfatter opsjonsmuligheter (for eksempel konvertibel gjeld).

b)  Aksjekursens historiske volatilitet over den seneste perioden som generelt er sammenfallende med opsjonens 
forventede løpetid (idet det tas hensyn til opsjonens gjenværende kontraktsmessige levetid og virkningene av 
forventet tidlig utøvelse).

c)  Den tiden et foretaks aksjer har vært offentlig omsatt. Et nylig notert foretak kan ha en høy historisk volatilitet, 
sammenlignet med tilsvarende foretak som har vært notert lenger. Ytterligere veiledning vedrørende nylig 
noterte foretak finnes nedenfor.

d)  Volatilitetens tendens til å svinge tilbake til middelverdien, dvs. dens langsiktige gjennomsnittlige nivå, 
og andre faktorer som indikerer at forventet framtidig volatilitet kan bli forskjellig fra tidligere volatilitet. 
Dersom et foretaks aksjekurser for eksempel hadde en uvanlig høy volatilitet for en identifiserbar periode på 
grunn av et mislykket overtakelsesforsøk eller en større omstrukturering, kan den perioden ses bort fra ved 
beregningen av historisk gjennomsnittlig årlig volatilitet.

e)  Hensiktsmessige og regelmessige intervaller for prisobservasjoner. Prisobservasjonene skal være konsekvente 
fra én periode til den neste. Et foretak kan for eksempel benytte sluttkursen for hver uke eller den høyeste 
kursen hver uke, men det skal ikke benytte sluttkursen for noen uker og den høyeste kursen for andre uker. 
Prisobservasjonene skal også uttrykkes i samme valuta som utøvelseskursen.

Ny l ig  no t e r t e  f o r e t ak

B26  Som nevnt i B25 skal et foretak vurdere historisk volatilitet for aksjekursen over den seneste perioden som er 
generelt sammenfallende med opsjonens forventede løpetid. Dersom et nylig notert foretak ikke har tilstrekkelig 
informasjon vedrørende historisk volatilitet, skal det likevel beregne historisk volatilitet for den lengste perioden 
som det finnes tilgjengelig informasjon om handelsaktivitet for. Det kan også vurdere historisk volatilitet for 
tilsvarende foretak etter en sammenlignbar periode i deres respektive levetid. Et foretak som for eksempel bare 
har vært notert i ett år, og som tildeler opsjoner med en gjennomsnittlig forventet levetid på fem år, kan vurdere 
mønsteret og nivået for historisk volatilitet for foretak i samme industrigren i de første seks årene som aksjene til 
disse foretakene ble offentlig omsatt.

I kke -no t e r t e  f o r e t ak

B27  Et ikke-notert foretak vil ikke ha historisk informasjon som det kan vurdere når det skal foreta en estimering av 
forventet volatilitet. Noen faktorer som isteden kan tas i betraktning, er omtalt nedenfor.

B28  I enkelte tilfeller kan et ikke-notert foretak som regelmessig utsteder opsjoner eller aksjer til ansatte (eller 
til andre parter), ha opprettet et internt marked for sine egne aksjer. Disse aksjekursenes volatilitet kan tas i 
betraktning ved estimering av forventet volatilitet.
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B29  Alternativt kan foretaket vurdere historisk eller implisitt volatilitet for tilsvarende noterte foretak som informasjon 
om aksjekurser eller opsjonskurser er tilgjengelig for, og benytte disse ved estimering av forventet volatilitet. 
Dette ville være hensiktsmessig dersom foretaket har basert verdien av sine aksjer på aksjekursene til tilsvarende 
noterte foretak.

B30  Dersom foretaket ikke har basert sitt estimat av verdien av sine aksjer på aksjekursene til tilsvarende noterte 
foretak, og isteden har benyttet en annen verdsettingsmetode for å fastsette verdien av sine aksjer, kan foretaket 
utlede et estimat av forventet volatilitet i overensstemmelse med denne verdsettingsmetoden. Foretaket kan for 
eksempel fastsette verdien av sine aksjer på grunnlag av nettoeiendeler eller resultat per aksje. Det kan vurdere 
forventet volatilitet for disse nettoeiendelsverdiene eller resultat per aksje.

Forventet utbytte

B31  Hvorvidt forventet utbytte skal tas i betraktning ved måling av den virkelige verdien av tildelte aksjer eller 
opsjoner, avhenger av om motparten har rett til utbytte eller utbytteekvivalenter eller ikke.

B32  Dersom ansatte for eksempel ble tildelt opsjoner og har rett til utbytte på de underliggende aksjene eller 
utbytteekvivalentene (som kan betales i kontanter eller benyttes til å redusere utøvelseskursen) mellom 
tildelingstidspunktet og utøvelsestidspunktet, skal de tildelte opsjonene verdsettes som om det ikke vil bli utbetalt 
utbytte på de underliggende aksjene, dvs. data for forventet utbytte skal være null.

B33  Tilsvarende, når den virkelige verdien på tildelingstidspunktet av aksjer som er tildelt ansatte blir estimert, 
kreves det ingen justeringer for forventet utbytte dersom den ansatte har rett til å motta utbytte utbetalt i løpet av 
innvinningsperioden.

B34  Og motsatt, dersom de ansatte ikke har rett til utbytte eller utbytteekvivalenter i løpet av innvinningsperioden 
(eller før utøvelse når det gjelder en opsjon), skal verdsetting på tildelingstidspunktet av rettene til aksjer eller 
opsjoner ta hensyn til forventet utbytte. Det vil si at når den virkelige verdien av en opsjonstildeling blir estimert, 
skal forventet utbytte inkluderes i anvendelsen av en opsjonsprissettingsmodell. Når den virkelige verdien av 
en aksjetildeling blir estimert, skal denne verdsettingen reduseres med nåverdien av utbytte som forventes å bli 
utbetalt i løpet av innvinningsperioden.

B35  Opsjonsprissettingsmodeller krever generelt forventede utbytterater. Modellene kan imidlertid endres til å benytte 
et forventet utbyttebeløp istedenfor en utbytterate. Et foretak kan benytte enten foretakets forventede utbytterate 
eller dets forventede utbetalinger. Dersom foretaket benytter det sistnevnte, skal foretaket vurdere sitt historiske 
mønster for økninger i utbytte. Dersom et foretaks prinsipp for eksempel generelt har vært å øke utbyttet med 
om lag 3 prosent per år, skal foretakets estimerte opsjonsverdi ikke forutsette et fast utbyttebeløp gjennom hele 
opsjonens levetid, med mindre det foreligger dokumentasjon som støtter denne forutsetningen.

B36  Generelt skal forutsetningen om forventet utbytte være basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Et foretak 
som ikke utbetaler utbytte og ikke har planer om å gjøre dette, skal forutsette en forventet utbytterate lik null. 
Et nytt foretak uten noen historikk vedrørende utbetaling av utbytte kan imidlertid forvente å begynne å utbetale 
utbytte i løpet av den forventede levetiden til aksjeopsjonene til foretakets ansatte. Slike foretak kan benytte et 
gjennomsnitt av tidligere utbytterate (null) og middelverdien for utbytterate for en hensiktsmessig sammenlignbar 
gruppe av tilsvarende foretak.

Risikofri rente

B37  Den risikofrie renten er gjerne den implisitte avkastningen som i øyeblikket er tilgjengelig for offentlig utstedte 
nullkupongobligasjoner i staten til den valutaen som utøvelseskursen er uttrykt i, med en gjenværende løpetid lik 
den forventede løpetiden til den opsjonen som blir verdsatt (basert på opsjonens gjenværende kontraktsmessige 
levetid og idet det tas hensyn til virkningene av forventet tidlig utøvelse). Det kan være nødvendig å benytte et 
egnet alternativ dersom det ikke finnes noen slike offentlige utstedelser eller omstendighetene ellers indikerer 
at den implisitte avkastningen på offentlig utstedte nullkupongobligasjoner ikke er representativ for den 
risikofrie renten (for eksempel i økonomier med høyinflasjon). Det skal også benyttes et egnet alternativ dersom 
markedsdeltakere gjerne vil fastsette den risikofrie renten ved hjelp av dette alternativet, og ikke den implisitte 
avkastningen på offentlig utstedte nullkupongobligasjoner, ved estimering av den virkelige verdien av en opsjon 
med en levetid som er lik den forventede løpetiden til den opsjonen som blir verdsatt.
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Virkninger på kapitalstrukturen

B38  Det er gjerne tredjemann, ikke foretaket, som utsteder handlede aksjeopsjoner. Når disse aksjeopsjonene blir 
utøvd, leverer utstederen aksjer til opsjonsinnehaveren. Disse aksjene er anskaffet fra eksisterende aksjonærer. 
Derfor har utøvelse av handlede aksjeopsjoner ingen utvannende virkning.

B39  Til sammenligning, dersom aksjeopsjoner blir utstedt av foretaket, blir det utstedt nye aksjer når disse 
aksjeopsjonene blir utøvd (enten faktisk utstedt eller utstedt reelt sett, dersom det benyttes aksjer som tidligere 
ble gjenkjøpt og holdt som egne aksjer). Gitt at aksjene vil bli utstedt til utøvelseskurs istedenfor til gjeldende 
markedskurs på utøvelsestidspunktet, kan denne faktiske eller potensielle utvanningen redusere aksjekursen, slik 
at opsjonsinnehaveren ikke oppnår en så stor gevinst på utøvelsen som på utøvelse av en ellers tilsvarende handlet 
opsjon som ikke utvanner aksjekursen.

B40  Om dette har en betydelig innvirkning på de tildelte aksjeopsjonenes verdi eller ikke, er avhengig av ulike faktorer, 
for eksempel antallet nye aksjer som vil bli utstedt ved utøvelsen av opsjonene sammenlignet med antallet aksjer 
som allerede er utstedt. Dersom markedet allerede forventer at opsjonstildelingen vil finne sted, kan markedet 
dessuten allerede ha innarbeidet den potensielle utvanningen i aksjekursen på tildelingstidspunktet.

B41  Foretaket skal imidlertid vurdere om den mulige utvannende virkningen av den framtidige utøvelsen av 
de tildelte aksjeopsjonene kan ha en påvirkning på deres estimerte virkelige verdi på tildelingstidspunktet. 
Opsjonsprissettingsmodeller kan tilpasses for å ta hensyn til denne potensielle utvannende virkningen.

Endringer av aksjebaserte betalingsordninger som gjøres opp i egenkapital

B42  Nr. 27 krever at uansett endringer i vilkårene og betingelsene for tildelingen av egenkapitalinstrumentene, eller 
en oppsigelse eller et oppgjør av den samme tildelingen av egenkapitalinstrumenter, skal foretaket minst innregne 
de mottatte tjenestene målt til virkelig verdi på tildelingstidspunktet av de tildelte egenkapitalinstrumentene, 
med mindre disse egenkapitalinstrumentene ikke blir innvunnet på grunn av manglende oppfyllelse av en 
innvinningsbetingelse (bortsett fra en markedsbetingelse) som ble angitt på tildelingstidspunktet. I tillegg 
skal foretaket innregne virkningene av endringer som øker den samlede virkelige verdien av den aksjebaserte 
betalingsordningen eller på annen måte er til fordel for den ansatte.

B43  Kravene i nr. 27 anvendes som følger:

a)  Dersom endringen øker den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene (for eksempel ved 
å redusere utøvelseskursen), målt umiddelbart før og etter endringen, skal foretaket inkludere den direkte 
tilknyttede, tildelte virkelige verdien i målingen av det beløp som ble innregnet for mottatte tjenester som 
vederlag for de tildelte egenkapitalinstrumentene. Den direkte tilknyttede, tildelte virkelige verdien er 
differansen mellom den virkelige verdien av det endrede egenkapitalinstrumentet og den virkelige verdien 
av det opprinnelige egenkapitalinstrumentet, begge estimert på endringstidspunktet. Dersom endringen skjer 
i løpet av innvinningsperioden, blir den direkte tilknyttede, tildelte virkelige verdien inkludert i målingen 
av det beløpet som ble innregnet for mottatte tjenester over perioden fra endringstidspunktet og fram til 
det tidspunktet da det endrede egenkapitalinstrumentet blir innvunnet, i tillegg til det beløpet som er basert 
på den virkelige verdien på tildelingstidspunktet av de opprinnelige egenkapitalinstrumentene, som blir 
innregnet over den gjenværende delen av den opprinnelige innvinningsperioden. Dersom endringen skjer 
etter innvinningstidspunktet, blir den direkte tilknyttede, tildelte virkelige verdien innregnet umiddelbart, 
eller over innvinningsperioden dersom den ansatte er pålagt å fullføre en ekstra tjenesteperiode før denne får 
en ubetinget rett til de endrede egenkapitalinstrumentene.

b)  Dersom endringen øker antallet tildelte egenkapitalinstrumenter, skal foretaket på samme måte inkludere 
den virkelige verdien av de ekstra tildelte egenkapitalinstrumentene, målt på endringstidspunktet, i målingen 
av det beløp som blir innregnet for mottatte tjenester som vederlag for de tildelte egenkapitalinstrumentene, 
i overensstemmelse med kravene i bokstav a) foran. Dersom endringen for eksempel skjer i løpet av 
innvinningsperioden, blir den virkelige verdien av de ekstra tildelte egenkapitalinstrumentene inkludert i 
målingen av det beløp som ble innregnet for mottatte tjenester over perioden fra endringstidspunktet og fram 
til tidspunktet da de ekstra egenkapitalinstrumentene blir innvunnet, i tillegg til det beløp som er basert på 
den virkelige verdien på tildelingstidspunktet av de opprinnelig tildelte egenkapitalinstrumentene, som blir 
innregnet over den gjenværende delen av den opprinnelige innvinningsperioden.

c)  Dersom foretaket endrer innvinningsbetingelsene på en måte som er til fordel for den ansatte, for eksempel 
ved å redusere innvinningsperioden eller ved å endre eller fjerne en inntjeningsbetingelse (bortsett fra en 
markedsbetingelse, der endringer av slike skal regnskapsføres i samsvar med bokstav a) foran), skal foretaket 
ta hensyn til de endrede innvinningsbetingelsene ved anvendelse av kravene i nr. 19–21.
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B44  Dessuten, dersom foretaket endrer vilkårene eller betingelsene for de tildelte egenkapitalinstrumentene på en 
måte som reduserer den samlede virkelige verdien av den aksjebaserte betalingsordningen, eller på annen måte 
ikke er til fordel for den ansatte, skal foretaket likevel fortsatt regnskapsføre de mottatte tjenestene som vederlag 
for de tildelte egenkapitalinstrumentene som om den nevnte endringen ikke var skjedd (bortsett fra en oppsigelse 
av noen av eller alle de tildelte egenkapitalinstrumentene, som skal regnskapsføres i samsvar med nr. 28). 
Eksempler:

a)  Dersom endringen reduserer den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene, målt umiddelbart 
før og etter endringen, skal foretaket ikke ta hensyn til denne reduksjonen av virkelig verdien og skal fortsatt 
måle det beløp som ble innregnet for mottatte tjenester som vederlag for egenkapitalinstrumentene basert på 
den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene på tildelingstidspunktet.

b)  Dersom endringen reduserer antallet egenkapitalinstrumenter tildelt en ansatt, skal denne reduksjonen 
regnskapsføres som en oppsigelse av den delen av tildelingen, i samsvar med kravene i nr. 28.

c)  Dersom foretaket endrer innvinningsbetingelsene på en måte som ikke er til fordel for den ansatte, for 
eksempel ved å øke innvinningsperioden eller ved å endre eller legge til en inntjeningsbetingelse (bortsett 
fra en markedsbetingelse, der endringer av slike skal regnskapsføres i samsvar med bokstav a) foran), skal 
foretaket ikke ta de endrede innvinningsbetingelsene i betraktning ved anvendelse av kravene i nr. 19–21.
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VEDLEGG C

Endringer i andre IFRS-er

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på regnskapsperioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Dersom et 
foretak anvender denne IFRS på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den tidligere perioden.

C1  I IAS 12: «Inntektsskatt» gjøres følgende endringer:

I nr. 57 endres henvisningen til nr. 58–68 til en henvisning til nr. 58–68C.

Nye nr. 68A–68C og ny undertittel skal lyde:

«Periodeskatt og utsatt skatt som oppstår av aksjebaserte betalingstransaksjoner

68A. I enkelte skattejurisdiksjoner mottar et foretak et skattefradrag (dvs. et beløp som kommer til fradrag ved 
fastsettelse av skattepliktig inntekt) som er knyttet til godtgjørelse betalt i aksjer, aksjeopsjoner eller andre av 
foretakets egenkapitalinstrumenter. Beløpet for dette skattefradraget kan være forskjellig fra den tilknyttede 
kumulative kostnaden til godtgjørelse, og kan oppstå i en senere regnskapsperiode. I enkelte jurisdiksjoner kan et 
foretak for eksempel innregne en kostnad for forbruket av mottatte tjenester fra ansatte som vederlag for tildelte 
aksjeopsjoner, i samsvar med IFRS 2: «Aksjebasert betaling», og ikke få noe skattefradrag før aksjeopsjonene 
blir utøvd, med måling av skattefradraget på grunnlag av foretakets aksjekurs på utøvelsestidspunktet.

68B.  På samme måte som for forskningsutgifter som nevnt i nr. 9 og nr. 26 bokstav b) i denne standard, er forskjellen 
mellom den skattemessige verdien av tjenestene mottatt fra ansatte fram til dette tidspunktet (som er det 
beløpet skattemyndighetene vil tillate som fradrag i framtidige perioder) og den balanseførte verdien på null, 
en skattereduserende midlertidig forskjell som fører til en eiendel ved utsatt skatt. Dersom det beløpet som 
skattemyndighetene vil tillate som et fradrag i framtidige perioder ikke er kjent ved utløpet av perioden, 
skal det estimeres på grunnlag av tilgjengelig informasjon ved utløpet av perioden. Dersom det beløpet som 
skattemyndighetene vil tillate som et fradrag i framtidige perioder for eksempel er avhengig av foretakets 
aksjekurs på et framtidig tidspunkt, skal målingen av den skattereduserende midlertidige forskjellen være basert 
på foretakets aksjekurs ved utløpet av perioden.

68C.  Som nevnt i nr. 68A kan beløpet for skattefradraget (eller det estimerte framtidige skattefradraget, målt i samsvar 
med nr. 68B) være forskjellig fra de tilknyttede akkumulerte kostnadene til godtgjørelse. Nr. 58 i standarden 
krever at periodeskatt og utsatt skatt skal innregnes som inntekt eller kostnad og inngå i periodens resultat, 
bortsett fra i den utstrekning skatten oppstår som følge av a) en transaksjon eller hendelse som er innregnet 
direkte i egenkapital i samme periode eller en annen periode, eller b) en virksomhetssammenslutning som er en 
overtakelse. Dersom beløpet for skattefradraget (eller det estimerte framtidige skattefradraget) overstiger beløpet 
for de tilknyttede akkumulerte kostnadene til godtgjørelse, indikerer dette at skattefradraget ikke bare knytter seg 
til kostnadene til godtgjørelse, men også til en egenkapitalpost. I slike tilfeller skal den overskytende tilknyttede 
periodeskatten eller utsatte skatten innregnes direkte i egenkapital.»

C2  I nr. 6 i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr», nr. 7 i IAS 38: «Immaterielle eiendeler» og nr. 5 i IAS 40: 
«Investeringseiendom», revidert 2003, skal definisjonen av «anskaffelseskost» lyde:

 «Anskaffelseskost» er det beløp i kontanter eller i kontantekvivalenter som er betalt, eller den virkelige verdien 
av et annet vederlag som er avgitt, for å anskaffe en eiendel på tidspunktet for anskaffelse eller tilvirkning, 
eller, der det er hensiktsmessig, det beløp som henføres til denne eiendelen når den innregnes for første gang 
i samsvar med de særlige kravene i andre IFRS-er, for eksempel IFRS 2: «Aksjebasert betaling».
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C3  I IAS 19: «Ytelser til ansatte» gjøres følgende endringer:

Innledning

I nr. 2 gjøres følgende endringer:

«2.  Standarden identifiserer fire kategorier av ytelser til ansatte:

 …

c)  …,

 og

d)  sluttvederlag.»

 Nr. 11 oppheves.

 Standard

 Nr. 1 skal lyde:

«1. Denne standard skal anvendes av arbeidsgiver ved regnskapsføring av alle ytelser til ansatte, med unntak 
for ytelser som omfattes av IFRS 2: «Aksjebasert betaling».»

 I nr. 3 gjøres følgende endring:

«3.  De ytelser til ansatte som denne standard kommer til anvendelse på, omfatter slike som ytes …»

 I nr. 4 gjøres følgende endringer:

«4. Ytelser til ansatte omfatter

…

c)  …,

 og

d)  sluttvederlag.

 På grunn av at hver enkelt kategori under bokstav a)–d) foran har ulike egenskaper, …»

 I nr. 7 gjøres følgende endringer:

– Definisjonene av «aksjebaserte ytelser» og «ordninger for aksjebaserte ytelser» utgår.

– I definisjonene av «kortsiktige ytelser til ansatte», «pensjonsytelser» og «andre langsiktige ytelser til ansatte» 
utgår henvisningene til aksjebaserte ytelser.

 I nr. 22 utgår siste punktum.

 Nr. 144–152 oppheves.
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C4  I IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon» nr. 4 skal ny bokstav f) lyde:

«f) finansielle instrumenter, kontrakter og plikter i henhold til aksjebaserte betalingstransaksjoner der IFRS 
2: «Aksjebasert betaling» kommer til anvendelse, med følgende unntak: 

i) Kontrakter som omfattes av nr. 8–10 i denne standard, som denne standard kommer til anvendelse 
på.

ii) Nr. 33 og nr. 34 i denne standard, som skal anvendes på egne aksjer som er innkjøpt, solgt, utstedt 
eller oppsagt i forbindelse med ordninger for ansattes aksjeopsjoner, ansattes aksjekjøpsordninger og 
alle andre aksjebaserte betalingsordninger.»

C5  I IAS 33: «Resultat per aksje» gjøres følgende endringer:

 Nytt nr. 47A skal lyde:

«47A. For aksjeopsjoner og andre aksjebaserte betalingsordninger der IFRS 2: «Aksjebasert betaling» kommer 
til anvendelse, skal utstedelseskursen vist til i nr. 46 og utøvelseskursen vist til i nr. 47 omfatte den 
virkelige verdien av alle varer eller tjenester som skal leveres til foretak i framtiden i henhold til 
aksjeopsjonen eller andre aksjebaserte betalingsordninger.»

C6  I IAS 38: «Immaterielle eiendeler» oppheves nr. 26.

C7  I IAS 39: «Finansielle instrumenter – innregning og måling» nr. 2 skal ny bokstav j) lyde:

«j) finansielle instrumenter, kontrakter og plikter i henhold til aksjebaserte betalingstransaksjoner der IFRS 
2: «Aksjebasert betaling» kommer til anvendelse, med unntak for kontrakter som omfattes av nr. 5–7 i 
denne standard, der denne standard kommer til anvendelse.»

C8  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» gjøres følgende 
endringer:

 I nr. 12 endres henvisningen til nr. 13–25A til en henvisning til nr. 13–25C.

 I nr. 13 skal bokstav f), bokstav g) og ny bokstav h) lyde:

«f)  eiendeler og forpliktelser i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet (nr. 24 og 
nr. 25),

g)  øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter (nr. 25A),

   og

h)  aksjebaserte betalingstransaksjoner (nr. 25B og nr. 25C).»

Nytt nr. 25B og nr. 25C skal lyde:

«25B. En førstegangsbruker oppfordres til, men er ikke pålagt, å anvende IFRS 2: «Aksjebasert betaling» på 
egenkapitalinstrumenter som ble tildelt 7. november 2002 eller tidligere. En førstegangsbruker oppfordres også 
til, men er ikke pålagt, å anvende IFRS 2 på egenkapitalinstrumenter tildelt etter 7. november 2002, men som 
ble innvunnet tidligere enn det seneste av a) tidspunktet for overgang til IFRS, og b) 1. januar 2005. Dersom 
en førstegangsbruker imidlertid velger å anvende IFRS 2 på slike egenkapitalinstrumenter, kan han gjøre dette 
dersom foretaket offentlig har kunngjort den virkelige verdien av disse egenkapitalinstrumentene, fastsatt 
på måletidspunktet, slik det er definert i IFRS 2. For alle tildelinger av egenkapitalinstrumenter der IFRS 2 
ikke kommer til anvendelse (for eksempel egenkapitalinstrumenter tildelt 7. november 2002 eller tidligere), 
skal en førstegangsbruker likevel gi de opplysningene som kreves av IFRS 2 nr. 44 og nr. 45. Dersom en 
førstegangsbruker endrer vilkårene eller betingelsene for en tildeling av egenkapitalinstrumenter der IFRS 2 ikke 
kom til anvendelse, er foretaket ikke pålagt å anvende nr. 26–29 i IFRS 2 dersom endringen skjedde tidligere enn 
det seneste av a) tidspunktet for overgang til IFRS og b) 1. januar 2005.
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25C.  En førstegangsbruker oppfordres til, men er ikke pålagt, å anvende IFRS 2 på forpliktelser som oppstår 
av aksjebaserte betalingstransaksjoner som ble gjort opp før tidspunktet for overgang til IFRS-er. En 
førstegangsbruker oppfordres også til, men er ikke pålagt, å anvende IFRS 2 på forpliktelser som ble gjort 
opp før 1. januar 2005. For forpliktelser der IFRS 2 kom til anvendelse, er en førstegangsbruker ikke pålagt å 
omarbeide sammenligningsinformasjon i den utstrekning slik informasjon gjelder en periode eller et tidspunkt 
før 7. november 2002.»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 149 og 150,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Større klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse vil fremme 
mobiliteten i hele Europa med sikte på livslang læring, 
og vil på den måten bidra til å utvikle utdanning og 
opplæring av høy kvalitet samt fremme den yrkesmessige 
mobilitet mellom stater og mellom sektorer.

2) Handlingsplanen for mobilitet(4), som ble vedtatt på Det 
europeiske råds møte i Nice 7., 8. og 9. desember 2000 
og fastlagt i europaparlaments- og rådsrekommandasjon 
2001/613/EF av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor 
Fellesskapet for studenter, personer under opplæring, 
frivillige, lærere og instruktører(5), anbefalte utvidet 
bruk av dokumenter for å skape klarhet i kvalifikasjoner 
og kompetanse med henblikk på å opprette et europeisk 
kvalifikasjonsområde. Kommisjonens handlingsplan 
for kompetanse og mobilitet etterlyste instrumenter 
som støtter klarheten i kvalifikasjoner og disses 
overførbarhet, for å fremme mobiliteten innenfor og 
mellom næringssektorer. Det europeiske råd etterlyste 
på sitt møte i Barcelona 15. og 16. mars 2002 videre 
tiltak for etablering av instrumenter for større klarhet i 
diplomer og kvalifikasjoner. Rådsresolusjon av 3. juni 
2002 om kompetanse og mobilitet(6) og rådsresolusjon 
av 27. juni 2002 om livslang læring(7) oppfordrer til 
økt samarbeid, blant annet med henblikk på å skape 
en ramme for klarhet og anerkjennelse på grunnlag av 
eksisterende instrumenter.

(1) EUT C 117 av 30.4.2004, s. 12.
(2) EUT C 121 av 30.4.2004, s. 10.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 22. april 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), Rådets felles holdning av 21. oktober 2004 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT) og Europaparlamentets holdning av 14. desember 2004 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT).

(4) EFT C 371 av 23.12.2000, s. 4.
(5) EFT L 215 av 9.8.2001, s. 30.
(6) EFT C 162 av 6.7.2002, s. 1.
(7) EFT C 163 av 9.7.2002, s. 1.

3) Rådsresolusjon av 19. desember 2002 om fremme av 
økt europeisk samarbeid innen yrkesrettet utdanning og 
opplæring(8) etterlyste tiltak for å skape større klarhet 
i yrkesrettet utdanning og opplæring ved å innføre og 
rasjonalisere informasjonsverktøy og informasjonsnett, 
herunder å samle eksisterende instrumenter i en enhetlig 
ramme. Nevnte ramme bør bestå av en dokumentportefølje 
med et felles «varenavn» og en felles logo, støttet av 
hensiktsmessige informasjonssystemer, og bruken av 
rammen bør fremmes gjennom varige tiltak på europeisk 
og nasjonalt plan.

4) I løpet av de senere årene er det utarbeidet en rekke 
instrumenter, både på fellesskapsplan og på internasjonalt 
plan, med henblikk på å hjelpe europeiske borgere 
med å gi opplysninger om sine kvalifikasjoner og sin 
kompetanse på en bedre måte når de søker arbeid eller 
opptak ved en utdanning. Disse omfatter den felles 
europeiske modell for curriculum vitae (CV) anbefalt i 
kommisjonsrekommandasjon 2002/236/EF av 11. mars 
2002(9), diplomtillegget anbefalt i Konvensjonen om 
godkjenning av kvalifikasjoner innen høyere utdanning i 
Europaregionen, vedtatt i Lisboa 11. april 1997, Europass-
opplæringen opprettet ved rådsvedtak 1999/51/EF  
av 21. desember 1998 om fremming av europeiske 
utdanningsløp for yrkesrettet vekselopplæring, herunder 
læretid(10), tillegget til eksamensbevis og Den europeiske 
språkportefølje utarbeidet av Europarådet. Nevnte 
instrumenter bør innlemmes i den enhetlige rammen.

5) Når struktur og framgangsmåter for gjennomføring er 
etablert og fungerer, bør det være mulig å innlemme 
andre dokumenter som er i samsvar med rammens formål. 
Særlig kan den enhetlige rammen senere utvides for å 
innlemme et instrument som skal registrere innehaverens 
kompetanse innen informasjonsteknologi.

6) Formidling av opplysninger og veiledning av høy kvalitet 
utgjør viktige faktorer når det gjelder å skape økt klarhet 
i kvalifikasjoner og kompetanse. Gjeldende tjenester og 
nett spiller allerede en verdifull rolle, som kan styrkes 
gjennom tettere samarbeid for å øke den merverdien som 
fellesskapstiltak medfører.

(8) EFT C 13 av 18.1.2003, s. 2.
(9) EFT L 79 av 22.3.2002, s. 66.
(10) EFT L 17 av 22.1.1999, s. 45.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 2241/2004/EF

av 15. desember 2004

om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 390 av 31.12.2004, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2005 av 10. juni 2005 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. 52 av 13.10.2005, s. 14.

2008/EØS/23/15
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7) Det er derfor nødvendig å sikre sammenheng og 
komplementaritet mellom tiltakene som iverksettes i 
henhold til dette vedtak, og andre relevante tiltak, 
instrumenter og handlinger. På fellesskapsplan omfatter 
sistnevnte Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet 
opplæring (Cedefop), opprettet ved rådsforordning 
(EØF) nr. 337/75(1), Den europeiske opplæringsstiftelse. 
opprettet ved rådsforordning (EØF) nr. 1360/90(2) og 
Det europeiske nett av arbeidsformidlinger (EURES), 
opprettet ved kommisjonsvedtak 2003/8/EF av 23. 
desember 2002 om gjennomføring av rådsforordning 
(EØF) nr. 1612/68 med hensyn til arbeidsformidling(3). 
På internasjonalt plan finnes dessuten Det europeiske 
nett av nasjonale informasjonssentre for godkjenning 
av vitnemål fra høyere utdanning (ENIC) opprettet av 
Europarådet og Unesco.

8) Dokumentet Europass-opplæring, opprettet ved vedtak 
1999/51/EF, bør derfor erstattes av et tilsvarende dokument 
med større rekkevidde, som skal registrere alle perioder 
med tverrnasjonal mobilitet for utdanningsformål, uansett 
nivå og mål, som skjer i Europa, og som oppfyller 
bestemte kvalitetskriterier.

9) Europass bør iverksettes av nasjonale organer i 
samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav c) og nr. 3 i 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 
2002 om finansreglementet for De europeiske fellesskaps 
alminnelige budsjett(4).

10) Deltaking bør være åpen for tiltredende stater, tredjestater 
i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og 
stater som søker om tiltredelse til Den europeiske union, 
i samsvar med relevante bestemmelser i dokumentene 
som regulerer forbindelsene mellom Fellesskapet og 
disse statene. Borgere i tredjestater som har bosted i Den 
europeiske union, bør også ha mulighet til å benytte dette 
systemet.

11) Partene i arbeidslivet spiller en viktig rolle i tilknytning 
til dette vedtak, og bør involveres i gjennomføringen. 
Den rådgivende komité for yrkesrettet opplæring, nedsatt 
ved rådsbeslutning 63/266/EØF av 2. april 1963 om 
fastsettelse av alminnelige prinsipper for iverksetting 
av en felles politikk for yrkesrettet opplæring(5), som 
består av representanter for partene i arbeidslivet 
og for nasjonale myndigheter i medlemsstatene, bør 
holdes jevnlig underrettet om gjennomføringen av dette 
vedtak. Partene i arbeidslivet på europeisk plan og 
andre aktuelle berørte parter, herunder utdannings- og 
opplæringsinstitusjoner, vil spille en særlig rolle når det 

(1) EFT nr. L 39 av 13.2.1975, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1655/2003 (EUT L 245 av 29.9.2003, s. 41).

(2) EFT L 131 av 23.5.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1648/2003 (EUT L 245 av 29.9.2003, s. 22).

(3) EFT L 5 av 10.1.2003, s. 16.
(4) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.
(5) EFT 63 av 20.4.1963, s. 1338.

gjelder initiativer til klarhet som med tiden vil kunne 
innlemmes i Europass.

12) Ettersom målet for dette vedtak, opprettelse av en 
enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i 
kvalifikasjoner og kompetanse, ikke i tilstrekkelig grad 
kan nås av medlemsstatene, og derfor 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 vedtak ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå dette mål.

13) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette vedtak, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(6).

14)  Vedtak 1999/51/EF bør oppheves —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

Ved dette vedtak opprettes en enhetlig fellesskapsramme, 
som skal fremme klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse ved 
innføring av en personlig og samordnet dokumentportefølje, 
kalt «Europass», som borgerne frivillig kan benytte for å gjøre 
kjent og framlegge sine kvalifikasjoner og sin kompetanse 
på en bedre måte i hele Europa. Bruken av Europass eller et 
hvilket som helst av Europass-dokumentene skal ikke medføre 
andre plikter eller rettigheter enn dem som er fastsatt i dette 
vedtak.

Artikkel 2

Europass-dokumenter

Europass-dokumentene skal omfatte følgende:

a) Europass-curriculum vitae (heretter kalt «Europass-CV») 
fastsatt i artikkel 5,

b) dokumentene fastsatt i artikkel 6-9,

c) alle andre dokumenter som Kommisjonen har godkjent som 
Europass-dokumenter i samsvar med kriteriene fastsatt i 
vedlegg I og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 4  
nr. 2.

(6) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 3

Partene i arbeidslivet

Uten at framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 nr. 2 berøres, 
skal Kommisjonen konsultere partene i arbeidslivet og andre 
aktuelle berørte parter på europeisk plan, herunder utdannings- 
og opplæringsinstitusjoner.

Artikkel 4

Komitéframgangsmåte

1. For formålene i artikkel 2 bokstav c) skal Kommisjonen, 
avhengig av arten av de berørte dokumentene, bistås av 
Sokrates-komiteen og/eller Leonardo-komiteen nedsatt 
ved henholdsvis europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 
253/2000/EF av 24. januar 2000 om iverksetting av annen fase 
av Fellesskapets handlingsprogram «Sokrates» for utdanning 
(1) og rådsbeslutning nr. 1999/382/EF av 26. april 1999 om 
iverksetting av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram 
«Leonardo da Vinci» for yrkesrettet opplæring(2).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i artikkel 8 i nevnte beslutning.

Artikkel 5

Europass-CV

Europass-CV gir borgerne mulighet til å framlegge tydelige 
og uttømmende opplysninger om alle sine kvalifikasjoner og 
hele sin kompetanse. Europass-CV skal være i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 6

Europass-mobilitetsbevis

Europass-mobilitetsbeviset angir læringsperioder som 
innehaveren har gjennomført i andre stater enn hjemstaten. 
Europass-mobilitetsbeviset skal være i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i vedlegg III.

Artikkel 7

Europass-diplomtillegg

Europass-diplomtillegget inneholder opplysninger om 
innehaverens utdanningsnivå innen høyere utdanning. Europass-
diplomtillegget skal være i samsvar med bestemmelsene 
fastsatt i vedlegg IV.

Artikkel 8

Europass-språkportefølje

Europass-språkporteføljen gir borgerne mulighet til å framlegge 
sine språkferdigheter. Europass-språkporteføljen skal være i 
samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg V.

(1) EFT L 28 av 3.2.2000, s. 1. Sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 885/2004 
(EFT L 168 av 1.5.2004, s. 1).

(2) EFT L 146 av 11.6.1999, s. 33. Sist endret ved forordning (EF) 
nr. 885/2004.

Artikkel 9

Europass-tillegg til eksamensbevis

Europass-tillegget til eksamensbevis angir kompetanse og 
kvalifikasjoner tilsvarende et kompetansesbevis. Europass-
tillegget til eksamensbevis skal være i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i vedlegg VI.

Artikkel 10

Europass på Internettet

Med henblikk på gjennomføringen av dette vedtak skal 
Kommisjonen og aktuelle nasjonale myndigheter samarbeide om 
å opprette og administrere et informasjonssystem for Europass 
på Internett, som skal omfatte elementer som administreres på 
fellesskapsplan og elementer som administreres på nasjonalt 
plan. Informasjonssystemet for Europass-rammen skal være i 
samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg VII.

Artikkel 11

Nasjonale Europass-sentre

1. Hver enkelt medlemsstat skal ha ansvar for 
gjennomføringen av dette vedtak på nasjonalt plan. Med 
henblikk på dette skal den enkelte medlemsstat utpeke et 
nasjonalt Europass-senter, som på nasjonalt plan skal ha ansvar 
for å samordne all virksomhet som nevnt i dette vedtak, og som 
ved behov skal erstatte eller videreutvikle eksisterende organer 
som i dag utfører tilsvarende virksomhet.

Det opprettes et europeisk nett av nasjonale Europass-sentre. 
Kommisjonen skal samordne virksomheten til dette nettet.

2. De nasjonale Europass-sentrene skal:

a) i samarbeid med vedkommende nasjonale organer, 
samordne virksomhet i forbindelse med å gjøre tilgjengelig 
eller utstede Europass-dokumenter, eller eventuelt selv 
utføre slik virksomhet,

b) opprette og administrere det nasjonale informasjonssystemet 
i samsvar med artikkel 10,

c) fremme bruken av Europass, herunder via Internett-baserte 
tjenester,

d) i samarbeid med vedkommende nasjonale organer, sikre 
at tilstrekkelig informasjon og veiledning om Europass og 
Europass-dokumenter gjøres tilgjengelig for den enkelte 
borger,

e) fremme informasjon og veiledning om læringsmuligheter 
i hele Europa, om oppbyggingen av utdannings- og 
opplæringssystemer og om andre spørsmål knyttet til 
mobilitet med henblikk på læring, særlig gjennom et nært 
samarbeid med aktuelle fellesskapstjenester og nasjonale 
tjenester, og eventuelt stille til rådighet for borgerne en 
innføring om mobilitet,
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f) på nasjonalt plan administrere finansiell støtte fra 
Fellesskapet til all virksomhet knyttet til dette vedtak,

g) delta i det europeiske nett av nasjonale Europass-sentre.

3. Det nasjonale Europass-senter skal opptre som et 
gjennomføringsorgan på nasjonalt plan i samsvar med artikkel 
54 nr. 2 bokstav c) og artikkel 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002.

Artikkel 12

Felles oppgaver for Kommisjonen og medlemsstatene

Kommisjonen og medlemsstatene skal:

a) sikre at det gjennomføres tilstrekkelig fremmende 
virksomhet og informasjonsvirksomhet på fellesskapsplan 
og på nasjonalt plan, som blant annet er rettet mot 
borgerne, tilbydere av utdanning og opplæring, partene 
i næringslivet og foretak, herunder små og mellomstore 
bedrifter, og samtidig støtte og integrere virksomheten til 
de nasjonale Europass-sentrene når det er aktuelt,

b) sikre hensiktsmessig samarbeid på tilstrekkelig nivå med 
vedkommende tjenester, særlig EURES-tjenesten og andre 
fellesskapstjenester,

c) treffe tiltak for å fremme like muligheter, særlig ved å 
skape økt bevissthet hos alle berørte aktører,

d) sikre at alle aktuelle berørte parter, herunder utdannings- 
og opplæringsinstitusjoner og partene i arbeidslivet, deltar 
i gjennomføringen av dette vedtak,

e) sikre at relevante fellesskapsbestemmelser og nasjonale 
bestemmelser om behandling av personopplysninger 
og personvern respekteres fullt ut i all virksomhet ved 
gjennomføringen av dette vedtak.

Artikkel 13

Kommisjonens oppgaver

1. I samarbeid med medlemsstatene skal Kommisjonen 
sikre den overordnede sammenhengen mellom tiltak som 
iverksettes i henhold til dette vedtak, og andre aktuelle 
fellesskapspolitikker, instrumenter og handlinger, særlig 
innenfor områdene utdanning, yrkesrettet opplæring, ungdom, 
sysselsetting, sosial integrasjon, forskning og teknologisk 
utvikling.

2. Kommisjonen skal sørge for faglig bistand fra Det 
europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring 
(Cedefop) ved gjennomføringen av dette vedtak, i samsvar 
med forordning (EØF) nr. 337/75. På samme vilkår og innenfor 
aktuelle områder skal det, under Kommisjonen, sørges for 
samordning med Den europeiske opplæringsstiftelse i samsvar 
med vilkårene fastsatt i forordning (EØF) nr. 1360/90.

3. Kommisjonen skal med jevne mellomrom underrette 
Europaparlamentet og Rådet og andre aktuelle organer, 
særlig Den rådgivende komité for yrkesrettet opplæring, om 
gjennomføringen av dette vedtak.

Artikkel 14

Deltakende stater

1. Deltaking i virksomheten fastsatt i dette vedtak skal 
være åpen for tiltredende stater og tredjestater i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde i samsvar med vilkårene i 
EØS-avtalen.

2. Deltaking skal også være åpen for stater som søker 
om tiltredelse til Den europeiske union i samsvar med deres 
respektive Europa-avtaler.

Artikkel 15

Vurdering

Senest 1. januar 2008 og deretter hvert fjerde år skal 
Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 
vurderingsrapport om gjennomføringen av dette vedtak, på 
grunnlag av en vurdering foretatt av et uavhengig organ.

Artikkel 16

Finansielle bestemmelser

De årlige bevilgninger skal godkjennes av budsjettmyndigheten 
innenfor rammene for det finansielle overslaget. Kostnader 
som følger av dette vedtak, skal administreres som fastsatt i 
vedlegg VIII.

Artikkel 17

Oppheving

Vedtak 1999/51/EF oppheves.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

Dette vedtak trer i kraft 1. januar 2005.

Artikkel 19

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 15. desember 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES A. NICOLAÏ

 President Formann
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VEDLEGG I

Kriteriter for innføring av nye Europass-dokumenter som nevnt i artikkel 2 bokstav c)

Alle nye Europass-dokumenter skal oppfylle følgende minstekriterier:

1. Relevans: Europass-dokumentene skal særlig ha som formål å skape økt klarhet i kvalifikasjoner og 
kompetanse.

2. Europeisk dimensjon: Uten at det berører deres karakter av frivillighet, skal Europass-dokumenter kunne benyttes 
i alle medlemsstater.

3. Språklig dekning: Modellene for Europass-dokumenter skal være tilgjengelige på minst alle offisielle språk i Den 
europeiske union.

4. Gjennomførbarhet: Europass-dokumentene skal kunne spres på en effektiv måte, eventuelt gjennom organene som 
utsteder dem, både i papirform og elektronisk.

VEDLEGG II

EUROPASS-CURRICULUM VITAE (EUROPASS-CV)

1. Beskrivelse

1.1. Europass-CV bygger på en felles europeisk modell for curriculum vitae (CV), foreslått i rekommandasjon 
2002/236/EF.

Europass-CV gir den enkelte borger en modell for systematisk, kronologisk og fleksibel framlegging av sine 
kvalifikasjoner og sin kompetanse. Det finnes forklaringer til de forskjellige feltene samt et sett med retningslinjer og 
eksempler som skal hjelpe borgerne ved utfyllingen av Europass-CV.

1.2. Europass-CV inneholder rubrikker for framlegging av:

– personlige opplysninger, kjennskap til fremmedspråk, yrkeserfaring og utdannings- og opplæringsnivå,

– annen kompetanse som den enkelte har, særlig på det tekniske, organisatoriske, kunstneriske og sosiale område,

– ytterligere opplysninger som eventuelt kan tilføyes i vedleggsform til Europass-CV.

1.3. Europass-CV er et personlig dokument som inneholder oppgaver gitt av den enkelte borger.

1.4. Modellen er ganske detaljert, men det er opp til den enkelte borger å velge hvilke felter som skal fylles ut. Borgere 
som fyller ut det elektroniske skjemaet – i nedlastet versjon eller direktekoplet – bør ha mulighet til å fjerne felter som 
de ønsker ikke å fylle ut. En person som f.eks. ikke angir kjønn, eller som ikke har noen særlige tekniske kunnskaper 
å angi, bør kunne fjerne de aktuelle feltene, slik at det ikke finnes noen tomme felter på skjermen eller i den trykte 
versjonen.

1.5. Europass-CV er det grunnleggende elementet i Europass: Europass-porteføljen til en (bestemt) borger vil omfatte 
Europass-CV-et som er utfylt av borgeren og ett eller flere andre Europass-dokumenter, avhengig av vedkommendes 
utdanning og yrkeserfaring. Ved hjelp av det elektroniske skjemaet for Europass-CV bør det være mulig å opprette 
lenker mellom de forskjellige avsnittene i et Europass-CV til de aktuelle Europass-dokumentene, f.eks. fra avsnittet om 
utdanning og opplæring til et diplomtillegg eller til et tillegg til eksamensbevis.

1.6. I samsvar med artikkel 12 bokstav e) i dette vedtak bør vedkommende myndigheter, ved administrasjonen av 
Europass-CV, særlig i dets elektroniske form, treffe egnede tiltak for å sikre at de relevante fellesskapsbestemmelser og 
nasjonale bestemmelser om behandling av personopplysninger og personvern respekteres fullt ut.

2. Felles struktur for Europass-CV

Modellen for strukturen til og teksten i Europass-CV er angitt i boksen nedenfor. Utformingen av papirutgaven og 
den elektroniske utgaven samt endringer i strukturen og teksten vil bli bestemt i fellesskap av Kommisjonen og 
vedkommende nasjonale myndigheter.

Tekst i kursiv er ment som en hjelp ved utfyllingen.
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(Europass-logo)
EUROPASS-CURRICULUM VITAE
PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Den enkelte borger kan velge hvilke felter som skal fylles ut
Navn (etternavn, fornavn)
Adresse (Gate-/veinavn, -nummer, postnummer, poststed, stat)
Telefon
Telefaks
E-post
Nasjonalitet
Fødselsdato (dag, måned, år)
Kjønn
YRKESPROFIL
YRKESERFARING
– Dato (fra - til) (angi hvert enkelt arbeidssted, start med det seneste)
– Arbeidsgivers navn og adresse
– Type virksomhet eller bransje
– Arbeid eller stilling
– Viktigste arbeidsoppgaver og ansvarsområder

UTDANNING OG OPPLÆRING
Dato – (fra - til) (angi hvert enkelt fullført utdannings- eller opplæringsprogram for seg, start med det seneste)
Navnet på institusjonen som gir utdanningen eller opplæringen, og typen institusjon– 
Viktigste emner/fag– 
Eksamensbevisets eller diplomets navn– 
Nivå innenfor den nasjonale klassifiseringen (dersom det er aktuelt)– 

PERSONLIGE FERDIGHETER OG PERSONLIG KOMPETANSE
Opparbeidet gjennom livet/yrkeslivet, men som ikke nødvendigvis er godkjent i form av formelle eksamensbevis og diplomer
Morsmål:
Andre språk:

Forståelse– 
Leseforståelse – (angi nivå, se veiledningen)
Lytteforståelse – (angi nivå, se veiledningen)
Muntlige ferdigheter– 
Samtale – (angi nivå, se veiledningen)
Presentasjon – (angi nivå, se veiledningen)

– Skriftlig ferdighet (angi nivå, se veiledningen)
Sosiale ferdigheter og sosial kompetanse
Erfaring i å omgås og arbeide sammen med andre mennesker i stillinger der kommunikasjon er viktig, og i situasjoner der arbeid i gruppe er 
avgjørende (f.eks. innen kultur- og sportsaktiviteter), i flerkulturelle miljøer osv.

Beskriv slik kompetanse og angi i hvilken sammenheng den er ervervet.
Organisatoriske ferdigheter og organisatorisk kompetanse
Samordning og administrasjon av personer, prosjekter og budsjetter; i yrkessammenheng, ved frivillig arbeid (f.eks. innen kultur- og 
sportsaktiviteter), i hjemmet osv.
Beskriv slik kompetanse og angi i hvilken sammenheng den er ervervet.
Ferdigheter og kompetanse innen databehandling.
Tekstbehandling og behandling av andre typer brukerprogrammer, søking i databaser, kjennskap til Internettet, avanserte ferdigheter 
(programmering osv.).
Beskriv slik kompetanse og angi i hvilken sammenheng den er ervervet.
Tekniske ferdigheter og teknisk kompetanse
Knyttet til andre bestemte typer utstyr, maskiner osv. enn datamaskiner.
Beskriv slik kompetanse og angi i hvilken sammenheng den er ervervet.
Kunstneriske ferdigheter og kunstnerisk kompetanse
Musikk, skriving, tegning osv.
Beskriv slik kompetanse og angi i hvilken sammenheng den er ervervet.
Andre ferdigheter og annen kompetanse
Kompetanse som ikke er angitt ovenfor.
Beskriv slik kompetanse og angi i hvilken sammenheng den er ervervet.
Førerkort
Angi om du har førerkort og i så fall for hvilken kjøretøygruppe.
Ytterligere opplysninger
Angi her alle andre opplysninger som kan være relevante, f.eks. kontaktpersoner, referanser osv.
Vedlegg
Angi eventuelle vedlegg
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VEDLEGG III

EUROPASS-MOBILITETSBEVIS

1. Beskrivelse

1.1. Formålet med Europass-mobilitetsbeviset er å registrere et europeisk utdanningsløp, som angitt i nr. 1.2, ved 
hjelp av en felles europeisk modell.

Det dreier seg om et personlig dokument som bekrefter innehaverens europeiske utdanningsløp, og som gjør det 
lettere for innehaveren å formidle hva vedkommende innehaver har oppnådd ved en slik erfaring, særlig med hensyn 
til kompetanse.

1.2. Et europeisk utdanningsløp er en periode der en person – uansett alder, utdanningsnivå og yrkesstatus – tilbringer 
i et annet land med henblikk på læring, og som:

a) enten skjer som ledd i et fellesskapsprogram for utdanning og opplæring,

b) eller oppfyller alle følgende kvalitetskriterier:

– perioden som tilbringes i et annet land, skal inngå i et læringsinitiativ som er lansert i hjemstaten til personen 
som følger det,

organisasjonen som har ansvar for utdanningsinitiativet i hjemstaten (senderorganisasjonen), skal inngå en – 
skriftlig avtale med vertsorganisasjonen, som framlegges for det nasjonale Europass-senter (eller et organ 
utpekt til å administrere Europass-mobilitetsbevis i hjemstaten), om innholdet i, målene for og varigheten av 
det europeiske utdanningsløpet, som sikrer at den berørte personen gis tilstrekkelig språklig forberedelse og 
angir en veileder i vertsstaten som har ansvaret for å bistå, informere, veilede og ha tilsyn med den berørte 
personen,

de deltakende statene bør være medlemsstater i Den europeiske union eller EFTA/EØS-stater,– 

der det er aktuelt skal senderorganisasjonen og vertsorganisasjonen samarbeide om å gi den berørte personen – 
tilstrekkelige opplysninger om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett, likestillingstiltak og andre 
arbeidsrelaterte bestemmelser som gjelder i vertsstaten.

1.3. Europass-mobilitetsbeviset fylles ut av senderorganisasjonen og vertsorganisasjonen som deltar i 
mobilitetsprosjektet på et språk som disse og den berørte personen er blitt enige om å bruke.

Borgere som får utstedt Europass-mobilitetsbevis, kan anmode om en oversettelse til et annet språk blant de språk som 
benyttes av senderorganisasjonen og vertsorganisasjonen, eller en oversettelse til et tredje europeisk språk. Ved bruk av 
et tredje språk har senderorganisasjonen ansvaret for oversettelsen.

1.4. Europass-mobilitetsbeviset inneholder personopplysninger (se nr. 2 nedenfor). Navnet på personen som får 
utstedt Europass-mobilitetsbeviset, er den eneste obligatoriske personopplysningen. Organisasjoner som fyller ut 
Europass-mobilitetsbevis, kan fylle ut de andre feltene med personopplysninger bare dersom den berørte personen 
samtykker.

Feltet «kvalifikasjoner» er heller ikke obligatorisk, ut fra den kjensgjerning at ikke alle utdannings- eller 
opplæringsinitiativ fører til formelle kvalifikasjoner.

Ved utfylling av den elektroniske utgaven av Europass-mobilitetsbeviset – i nedlastet versjon eller direktekoplet – 
skal det være mulig å fjerne alle felt som ikke er utfylt, slik at det ikke finnes noen tomme felt på skjermen eller i 
utskriftsversjonen.

1.5. Det nasjonale Europass-senter har ansvar for å sikre at:

– Europass-mobilitetsbevis utstedes bare med henblikk på å registrere europeiske utdanningsløp,

– alle Europass-mobilitetsbevis utfylles i elektronisk form,

– alle Europass-mobilitetsbevis i tillegg utleveres til innehaverne i papirform, i en særlig mappe laget i samarbeid 
med Kommisjonen.

1.6. I samsvar med artikkel 12 bokstav e) i dette vedtak bør vedkommende myndigheter treffe egnede tiltak for 
å sikre at aktuelle fellesskapsbestemmelser og nasjonale bestemmelser om behandling av personopplysninger og 
personvern respekteres fullt ut ved administrasjonen av Europass-mobilitetbevis, særlig den elektroniske versjonen.

2. Felles modell for Europass-mobilitetsbevis

Modellen for strukturen til og teksten i Europass-mobilitetsbeviset er angitt i boksen nedenfor. Utformingen av 
papirutgaven og den elektroniske utgaven samt endringer i strukturen og teksten vil bli bestemt i fellesskap av 
Kommisjonen og vedkommende nasjonale myndigheter.

Alle rubrikker i teksten er nummerert, slik at det skal være enkelt å finne dem igjen i en flerspråklig ordliste. Tekst i 
kursiv er ment som en hjelp ved utfyllingen. Felt merket med en asterisk (*) er ikke obligatoriske.
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(Europass-logo)
EUROPASS-MOBILITETSBEVIS
1) Dette Europass-mobilitetsbevis utstedes til
2) innehaverens fornavn og etternavn
3) av
4) institusjonen som er ansvarlig for utdanningsinitiativet i hjemstaten
5) den (dd/mm/åååå)
6) underskrift/stempel (underskrift og stempel til institusjonen som utsteder dokumentet)

7) PERSONOPPLYSNINGER OM INNEHAVEREN
8) Etternavn
9) Fornavn
10) Underskrift
11) (*) Adresse (gate-/veinavn, -nummer, postnummer, poststed, stat)
12) (*) Kontaktopplysninger (f.eks. e-post, telefon)
13) (*) Fødselsdato (dd/mm/åååå)
14) (*) Nasjonalitet
15) (*) Plass til fotografi

16) EUROPEISK UTDANNINGSLØP
17) Fullført utdannings- eller opplæringsinitiativ som det europeiske utdanningsløp inngår i
18) (*) Kvalifikasjon (diplom, tittel eller annet bevis som utdanningsinitiativet eventuelt fører til)
19) Varigheten av det europeiske utdanningsløp
20) Fra (dd/mm/åååå) til (dd/mm/åååå)
21) Nærmere opplysninger om vertspartneren
22) Veilederens navn og stilling
23) Innholdet i det europeiske utdanningsløp
24) Dette avsnittet bør inneholder relevante opplysninger om utdanningen eller opplæringen som er fulgt, eller den yrkeserfaring som er ervervet 

i løpet av det europeiske utdanningsløpet samt eventuelt ferdigheter og kompetanse som er oppnådd og metoden som er benyttet for vurdering 
av dem.

25) Beskrivelsen bør legge vekt på hvordan det europeiske utdanningsløpet har forbedret:
– innehaverens kjennskap til tekniske ferdigheter og teknisk kompetanse som er særlig knyttet til emneområdet for vedkommende innehavers 

utdannings- eller opplæringsinitiativ,
– innehaverens språkferdigheter,
– innehaverens sosiale ferdigheter og sosiale kompetanse, herunder særlig dem som gjelder tverrkulturell erfaring,
– innehaverens organisatoriske ferdigheter og organisatoriske kompetanse,
– eventuelt andre ferdigheter og annen kompetanse som innehaveren er i besittelse av.
26) Vertspartnerens og innehaverens underskrift
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VEDLEGG IV

EUROPASS-DIPLOMTILLEGG

1. Beskrivelse

1.1. Europass-diplomtillegget er et dokument som er knyttet til et diplom fra høyere utdanning, og som skal gjøre 
det lettere for tredjemenn – særlig i andre stater – å forstå hva diplomet betyr med hensyn til de kunnskaper og den 
kompetanse som er oppnådd av innehaveren.

For dette formål inneholder diplomtillegget en beskrivelse av art, nivå, sammenheng, innhold og status for utdanningen 
som er fullført av innehaveren av det originale diplomet som Europass-diplomtillegget er knyttet til. Det er derfor et 
personlig dokument, som gjelder spesifikt for innehaveren av dokumentet.

1.2. Diplomtillegget erstatter ikke det originale diplomet og gir ikke rett til formell anerkjenning av det originale 
diplomet hos myndighetene for høyere utdanning i andre stater. På den annen side gjør diplomtillegget det lettere 
å foreta en korrekt vurdering av det originale diplomet og kan dermed bidra til at vedkommende myndigheter eller 
personer som behandler søknader om opptak på høyere utdanningsinstitusjoner, anerkjenner det.

1.3. Diplomtillegget utstedes av vedkommende nasjonale myndigheter på grunnlag av en modell utarbeidet av en 
arbeidsgruppe bestående av Kommisjonen, Europarådet og Unesco, som har utprøvd og tilpasset modellen. Modellen 
for diplomtillegget er tilgjengelig på Den europeiske unions offisielle språk. Modellen er et fleksibelt, ikke-obligatorisk 
verktøy utarbeidet med et praktisk siktemål, som kan tilpasses lokale behov og blir revidert med jevne mellomrom.

1.4. Diplomtillegget består av åtte deler, som angir innehaveren av kvalifikasjonen(1), selve kvalifikasjonen(2), 
opplysninger om nivået på kvalifikasjonen(3), innholdet og oppnådde resultater(4), kvalifikasjonens formål(5), gir 
mulighet for ytterligere opplysninger(6), bekreftelsen på tilleggets ekthet(7) samt opplysninger om det nasjonale system 
for høyere utdanning(8). Alle opplysninger som kreves i de åtte avsnittene, bør gis. Dersom det mangler opplysninger 
i et felt, skal dette begrunnes. Utdanningsinstitusjonene skal anvende samme framgangsmåte for autentisering av 
diplomtillegget som for selve kvalifikasjonen.

1.5. I samsvar med artikkel 12 bokstav e) i dette vedtak skal vedkommende myndigheter, ved administrasjonen 
av Europass-diplomtillegget, særlig i dets elektroniske form, treffe egnede tiltak for å sikre at relevante 
fellesskapsbestemmelser og nasjonale bestemmelser om behandling av personopplysninger og personvern respekteres 
fullt ut.

2. Felles struktur for Europass-diplomtillegget

Den felles modellen for strukturen til og teksten i Europass-diplomtillegget, som ikke er obligatorisk, er angitt i boksen 
nedenfor. Utformingen av papirutgaven og den elektroniske utgaven vil bli bestemt i fellesskap med vedkommende 
nasjonale myndigheter.
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(Europass-logo)
EUROPASS-DIPLOMTILLEGG
1. Opplysninger om innehaveren av diplomet
1.1./1.2. Etternavn/fornavn:
1.3. Fødselsdato, fødested, fødestat:
1.4. Studentnummer eller studentkode:

2. Opplysninger om kvalifikasjonen
2.1. Betegnelse på kvalifikasjonen (fullstendig navn, forkortelse)
 

Tittel (fullstendig navn, forkortelse)
2.2. Viktigste studieområde(r) som omfattes av diplomet
2.3. Navn på institusjonen som har utstedt diplomet:
2.4. Navn på institusjonen som administrerer studiene
2.5. Språk som undervisningen/eksamenen holdes på:

3. Opplysninger om nivået på kvalifikasjonen
3.1. Nivå på kvalifikasjonen:
3.2. Programmets offisielle varighet:
3.3. Opptakskrav:

4. Opplysninger om innhold og oppnådde resultater
4.1. Organisering av studiene:
4.2. Krav i studieprogrammet:
4.3. Nærmere opplysninger om studieprogrammet:
4.4. Karaktersystem, opplysninger om karakterfordeling:
4.5. Alminnelig klassifisering:

5. Opplysninger om kvalifikasjonens formål
5.1. Adgang til studier på et høyere nivå:
5.2. Yrkesstatus:

6. Ytterligere opplysninger
6.1. Ytterligere opplysninger:
6.2. Kilder for ytterligere opplysninger:

7. Dokumentasjon av tillegget
 Dette diplomtillegget viser til følgende originaldokumenter:
 Offisielt stempel/segl:

8. Opplysninger om det nasjonale systemet for høyere utdanning:
8.1. Typer av utdanningsinstitusjoner og tilsynet med dem:
8.2. Typer av programmer som tilbys og diplomer som tildeles:
8.3. Godkjenning/akkreditering av programmer og diplomer:
8.4. Organisering av studiene:
8.4.1. Integrerte ”lange” programmer (én syklus): (Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung):

8.4.2. Studieprogrammer som består av eksamen på første/annet trinn (to sykluser): (Bachelor – Master):
8.5. Spesialiserte høyere studier:
8.6. Doktorgrad:
8.7. Karaktersystem:
8.8. Adgang til høyere utdanning:
8.9. Nasjonale opplysningskilder:
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VEDLEGG V

EUROPASS-SPRÅKPORTEFØLJE

1. Beskrivelse

1.1. Europass-språkporteføljen, som er utarbeidet av Europarådet, er et dokument som gjør det mulig for personer 
som lærer et språk, å registrere språkferdigheter samt kulturelle erfaringer og kulturell kompetanse.

1.2. Europass-språkporteføljen har to funksjoner: en pedagogisk og en informerende.

Når det gjelder den første funksjonen, er dokumentet utarbeidet for å øke motivasjonen hos personer som lærer et språk, 
til å forbedre sin evne til å kommunisere på forskjellige språk, å søke ny læring og få nye tverrkulturelle erfaringer. 
Målet er å hjelpe dem til å reflektere over målene med læringen, planlegge læringen og lære gjennom selvstudier.

Når det gjelder den informerende funksjonen, har Europass-språkporteføljen som mål å dokumentere innehaverens 
språkferdigheter på en fullstendig, konkret, klar og pålitelig måte. Den hjelper de som lærer et språk, til å gjøre opp 
status for det kompetansenivå de har nådd i ett eller flere fremmedspråk, og gjør det mulig for dem å formidle dette 
til andre på en detaljert måte som er internasjonalt sammenlignbar. Alle former for kompetanse vurderes, enten den er 
oppnådd innenfor eller utenfor det formelle utdanningssystemet.

1.3. Europass-språkporteføljen omfatter:

– et språkpass som ajourføres regelmessig av innehaveren. Innehaveren beskriver sine språkferdigheter i henhold til 
felles kriterier som er akseptert i hele Europa,

– en detaljert språkbiografi med en beskrivelse av innehaverens erfaringer innen hvert enkelt språk,

– en saksmappe til oppbevaring av eksempler på egne arbeider som kan illustrere oppnådde språkferdigheter.

Europass-språkporteføljen er innehaverens eiendom.

1.4. Det er fastsatt et felles sett av prinsipper og retningslinjer for alle porteføljer. Forskjellige porteføljemodeller er 
under utarbeiding i Europarådets medlemsstater, avhengig av alderen på de som lærer og de nasjonale forhold. Alle 
modeller bør være i samsvar med omforente prinsipper og være godkjent av Det europeiske valideringsutvalg for å 
kunne bruke Europarådets logo. Nedenfor er angitt en modell for språkpasset, som utgjør den delen av porteføljen som 
må utfylles i henhold til en bestemt struktur.

1.5. I samsvar med artikkel 12 bokstav e) i dette vedtak bør vedkommende myndigheter, ved administrasjonen 
av Europass-språkporteføljen, særlig i dets elektroniske form, treffe egnede tiltak for å sikre at aktuelle 
fellesskapsbestemmelser og nasjonale bestemmelser om behandling av personopplysninger og personvern respekteres 
fullt ut.

2. Felles struktur for «språkpasset» i Europass-språkporteføljen

Den felles modellen for strukturen til og teksten i språkpasset i Europass-språkporteføljen, som ikke er obligatorisk, 
er angitt i boksen nedenfor. Utformingen av papirutgaven og den elektroniske utgaven vil bli bestemt i fellesskap med 
vedkommende nasjonale myndigheter.

(Europass-logo)

SPRÅKPASS

Profil over språkferdigheter

Morsmål: [angis]

Språk: Skriftlige 
ferdigheter

Muntlige ferdigheter 
- samtale

Muntlige ferdigheter - 
presentasjon

Leseforståelse Lytteforståelse

Egenvurdering

(gjentas så mange ganger som nødvendig)

Oversikt over språkutdanning og tverrkulturelle erfaringer
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Språkutdanning og bruk av språket i land/region der språket ikke tales

Språk: Inntil 1 år Inntil 3 år Inntil 5 år Mer enn 5 år

Grunnskoleutdanning og videre-
gående utdanning/yrkesrettet opp-
læring

Høyere utdanning

Voksenopplæring

Andre kurs

Jevnlig bruk i arbeidet

Jevnlig kontakt med personer som 
snakker språket

Annet

Ytterlige opplysninger om språklige og tverrkulturelle erfaringer:

(gjentas så mange ganger som nødvendig)

Opphold i en region der språket tales

Språk: Inntil 1 måneder Inntil 3 måneder Inntil 5 måneder Mer enn 5 måneder

Bruk av språket til studier eller 
yrkesrettet opplæring

Bruk av språket i arbeidet

Annet

Ytterlige opplysninger om språklige og tverrkulturelle erfaringer:

Eksamensbevis og diplomer

Språk:    Nivå:

Tittel:

Utstedt av:

År:

(gjentas så mange ganger som nødvendig)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 23/174 24.4.2008

VEDLEGG VI

EUROPASS-TILLEGGET TIL EKSAMENSBEVIS

1. Beskrivelse

1.1. Europass-tillegget til eksamensbevis er et dokument som er knyttet til et kompetansebevis, og som skal gjøre det 
lettere for tredjemenn – særlig i andre stater – å forstå hva beviset betyr med hensyn til den kompetanse som er oppnådd 
av innehaveren.

For dette formål inneholder tillegget til eksamensbevis opplysninger om:

– de ferdigheter og den kompetanse som er oppnådd,

– oversikt over de yrker som er tilgjengelige med beviset,

– utstedende organer og godkjenningsorganer,

– eksamensbevisets nivå,

– de forskjellige veier til ervervelse av eksamensbeviset,

– opptakskrav og muligheter for opptak til neste utdanningsnivå.

1.2. Europass-tillegget til eksamensbevis erstatter ikke det originale eksamensbeviset og gir ikke rett til formell 
anerkjenning av det originale eksamensbeviset hos myndighetene i andre stater. På den annen side gjør tillegget til 
eksamensbevis det lettere å foreta en korrekt vurdering av det originale eksamensbeviset, og kan dermed bidra til at 
vedkommende myndigheter anerkjenner det.

1.3. Europass-tillegget til eksamensbevis utferdiges av vedkommende myndigheter på nasjonalt plan og utstedes til 
borgere som innehar det tilsvarende eksamensbeviset, etter framgangsmåter bestemt i fellesskap på nasjonalt plan.

2. Felles struktur for Europass-tillegget til eksamensbevis

Den felles modellen for strukturen til og teksten i Europass-tillegget til eksamensbevis er angitt i boksen nedenfor. 
Utformingen av papirutgaven og den elektroniske utgaven samt endringer i strukturen og teksten vil bli bestemt i 
fellesskap av Kommisjonen og vedkommende nasjonale myndigheter.

(Europass-logo)

TILLEGG TIL EKSAMENSBEVIS

1. Navnet på eksamensbeviset (på originalspråket):
2. Oversettelse av navnet på eksamensbeviset (oversettelsen har ingen juridisk status):
3. Oversikt over kvalifikasjoner og kompetanse:
4. Oversikt over de yrker som er tilgjengelige for innehaveren av eksamensbeviset (dersom aktuelt):

5. Offisielt grunnlag for eksamensbeviset
 Navn på og status til organet som utsteder beviset:
 Navn på og status til den nasjonale myndighet/regionalmyndighet/bransjeorganisasjon som er ansvarlig for å godkjenne/anerkjenne beviset:
  Bevisets nivå (nasjonalt eller internasjonalt):
 Adgang til neste utdannings-/opplæringsnivå:
 Internasjonale avtaler:
 Rettslig grunnlag for beviset:

6. Offisielle anerkjente måter å oppnå beviset på
A) Beskrivelse av gjennomgått yrkesrettet utdanning/opplæring:

– Skole eller opplæringssenter:
– Arbeidsplassbasert:
– Godkjent tidligere opplæring:

B) Prosentandel av det totale programmet (%):
C) Varighet (timer/uker/måneder/år):
 Samlet varighet av utdanningen/opplæringen som fører til beviset:

– Opptaks-/adgangskrav:
– Tilleggsopplysninger:
– Ytterligere opplysninger (herunder en beskrivelse av det nasjonale kvalifikasjonssystemet) finnes på: www.
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VEDLEGG VII

INFORMASJONSSYSTEM

Kommisjonen og medlemsstatene vil samarbeide for å sikre at den enkelte borger kan fylle ut sitt Europass-CV og 
eventuelle andre Europass-dokumenter som ikke behøver å utstedes av godkjente organer, via Internettet.

Alle Europass-dokumenter som utstedes av godkjente organer, utfylles elektronisk og gjøres tilgjengelige for 
innehaverne. Selv om valg av hensiktsmessig teknologisk verktøy skal skje i samarbeid med Kommisjonen og 
vedkommende nasjonale myndigheter, samtidig som det tas hensyn til den seneste tekniske utvikling og eksisterende 
nasjonale systemer, skal det sikres at følgende elementer overholdes.

1. Utformingsprinsipper

Åpent system. Ved utformingen av Europass-informasjonssystemet bør det tas hensyn til muligheten for videre 
utvikling, særlig når det gjelder innlemmelse av ytterligere dokumenter i Europass-rammen og integrering med 
informasjonstjenester for arbeids- og opplæringsmuligheter.

Samvirkingsevne. De deler av Europass-informasjonssystemet som administreres nasjonalt i de forskjellige statene, bør 
være fullstendig samvirkende med hverandre og med de deler som administreres på fellesskapsplan.

2. Dokumentforvaltning og adgang til dokumenter

2.1. Alle Europass-dokumenter som utstedes av godkjente organer, bør utfylles i elektronisk form, etter 
framgangsmåter bestemt i fellesskap av utstederorganene og det nasjonale Europass-senteret og i samsvar med 
framgangsmåter fastsatt på europeisk plan.

2.2. Europass-CV og eventuelle andre Europass-dokumenter som ikke behøver å utstedes av godkjente organer, bør 
også være tilgjengelige i elektronisk form.

2.3. Borgerne skal ha rett til:

– å fylle ut sitt Europass-CV og eventuelle andre Europass-dokumenter som ikke behøver å utstedes av godkjente 
organer, via Internett,

–  å opprette, ajourføre og fjerne lenker mellom sitt Europass-CV og sine andre Europass-dokumenter,

– å vedlegge alle andre underlagsdokumenter til sine Europass-dokumenter,

– å skrive ut hele eller deler av sitt Europass og eventuelle vedlegg.

2.4. Bare den berørte personen skal ha tilgang til dokumenter, herunder personopplysninger, i samsvar med gjeldende 
fellesskapsbestemmelser og nasjonale bestemmelser om behandling av personopplysninger og personvern.
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VEDLEGG VIII

FINANSIELT VEDLEGG

1. Utgiftene er ment for samfinansiering av gjennomføringen på nasjonalt plan og dekning av visse 
kostnader på fellesskapsplan ved samordning, reklamevirksomhet og utarbeiding av dokumenter.

2. Fellesskapets finansielle støtte til nasjonale gjennomføringstiltak ytes gjennom årlige driftstilskudd 
til de nasjonale Europass-sentrene.

De nasjonale Europass-sentrene opprettes som juridiske personer og vil ikke motta andre driftstilskudd 
over Fellesskapets budsjett.

2.1. Tilskuddene ytes etter godkjenning av et arbeidsprogram knyttet til de former for virksomhet som 
er oppregnet i artikkel 11 i dette vedtak og på grunnlag av et konkret mandat.

2.2. Samfinansieringsraten skal ikke overstige 50 % av de samlede kostnadene ved de aktuelle formene 
for virksomhet.

2.3. Ved gjennomføringen av dette vedtak kan Kommisjonen søke bistand hos eksperter og organisasjoner 
for teknisk støtte, som kan finansieres innenfor den overordnede finansielle ramme for dette vedtak. 
Dessuten kan Kommisjonen organisere seminarer, konferanser og andre ekspertsamlinger som kan 
lette gjennomføringen av dette vedtak, og kan treffe egnede tiltak for opplysning, offentliggjøring og 
spredning.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 308,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Europaparlamentet(1) og

ut frå desse synsmåtane:

Ved rådsvedtak 1999/847/EF av 9. desember 1999 1) 
om skiping av eit fellesskapshandlingsprogram for 
katastrofevernebuing(2) vart det for tidsrommet 1. januar 
2000-31. desember 2004 innført eit fellesskapstiltak 
med sikte på førebygging, førebuing og hjelpeaksjonar 
i samband med naturkatastrofar og menneskeskapte 
katastrofar både på land og på havet.

Hendingar i den seinaste tida, som t.d. flaumane i 2) 
Sentral- og Aust-Europa sommaren 2002, ulukka med 
Prestige i Spania i november 2002 og varmebølgja og 
dei omfattande skogbrannane i Sør-Europa sommaren 
2003, viser at tiltaket som vart innført på fellesskapsplan 
på området katastrofevernebuing i medhald av vedtak 
1999/847/EF, bør halde fram.

(1) Fråsegn gjeven 15. desember 2004 (enno ikkje offentleggjord i TEU). 
(2) TEF L 327 av 21.12.1999, s. 53.

For å unngå avbrot mellom tidspunktet då vedtak 3) 
1999/847/EF går ut og tidspunktet då eit nytt rettsleg 
grunnlag kan nyttast, er det naudsynt å lengje det 
handlingsprogrammet som vart skipa ved vedtak 
1999/847/EF, i eit tidsrom på to år.

Vedtak 1999/847/EF bør difor endrast —4) 

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 1999/847/EF vert det gjort følgjande endringar:

a) I artikkel 1 nr. 1 vert «31. desember 2004» bytt ut med 
«31. desember 2006».

b) I artikkel 2 nr. 3 skal første leddet lyde:

 «Den finansielle referansesummen for gjennomføringa 
av programmet er 7,5 millionar euro for tidsrommet 
1. januar 2000-31. desember 2004, og 4,0 millionar euro 
for tidsrommet 1. januar 2005-31. desember 2006.»

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. desember 2004.

 For Rådet

 P. VAN GEEL

 Formann

RÅDSVEDTAK

av 20. desember 2004

om endring av vedtak 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet 
for katastrofevernebuing(*)

(2005/12/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 8.1.2005, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2005 av 10. juni 2005 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. 52 av 13.10.2005, s. 15.
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