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19.6.2008 Nr. 35/1EØS-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 rådsdirektiv 70/373/EØF av 20. juli 
1970 om innføring av prøvetakings- og analysemetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(1), 
særlig artikkel 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsdirektiv 71/250/EØF av 15. juni 1971 om 
fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet i forbindelse 
med offentlig kontroll av fôrvarer(2) inneholder 
bestemmelser om angivelse av resultatene.

2) For å sikre en harmonisert gjennomføring i alle 
medlemsstater av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i 
fôrvarer(3), er det svært viktig at analyseresultater 
rapporteres og tolkes på en ensartet måte.

3) Direktiv 71/250/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 71/250/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 tilføyes følgende ledd etter annet ledd:

 «Når det gjelder uønskede stoffer i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 27.1.2005, s. 33, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2005 av 30. september 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 
22.12.2005, s. 1.

(1) EFT L 170 av 3.8.1970, s. 2. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 
807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 155 av 12.7.1971, s. 13. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
1999/27/EF (EFT L 118 av 6.5.1999, s. 36).

(3) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/100/EF (EUT L 285 av 1.11.2003, s. 33).

 herunder dioksinlignende PCB, får avsnitt C nr. 3 i del 1 i 
vedlegget til dette direktiv anvendelse.» 

 (*) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10

2. Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til dette 
direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 
12 måneder etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/6/EF

av 26. januar 2005

om endring av direktiv 71/250/EØF med hensyn til rapportering og tolkning av analyseresultatene som kreves i henhold til 
direktiv 2002/32/EF(*)

2008/EØS/35/01

 EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/2 19.6.2008

VEDLEGG

I avsnitt C «Gjennomføring av analysemetodene og angivelse av resultatene» i del 1 «Alminnelige bestemmelser om 
analysemetoder for fôrvarer» i vedlegget til direktiv 71/250/EØF, skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Når det gjelder uønskede stoffer i henhold til direktiv 2002/32/EF, herunder dioksiner og dioksinlignende 
PCB, skal et produkt beregnet på fôrvarer anses for ikke å være i samsvar med den fastsatte øvre grenseverdien 
for restmengder dersom analyseresultatet anses å overstige den fastsatte øvre grenseverdien, idet det tas hensyn 
til den utvidede måleusikkerheten og korreksjonen for gjenfinning. Den analyserte konsentrasjonen korrigert for 
gjenfinning og utvidet måleusikkerhet brukes til å vurdere samsvar. Denne framgangsmåten kan anvendes bare i 
de tilfeller der analysemetoden gjør det mulig å anslå måleusikkerheten og korreksjonen for gjenfinning (dette er 
f.eks. ikke mulig ved mikroskopisk analyse).

Analyseresultatet skal rapporteres på følgende måte (dersom den anvendte analysemetoden gjør det mulig å anslå 
måleusikkerheten og gjenfinningsgraden):

a) korrigert eller ikke korrigert for gjenfinning, med angivelse av rapporteringsmåte og gjenfinningsgrad,

b) som «x +/- U», der x er analyseresultatet og U den utvidede måleusikkerheten, ved bruk av en dekningsfaktor 
på 2, som gir et konfidensintervall på ca. 95 %.»

_________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/373/EØF av 20. juli 
1970 om innføring av prøvetakings- og analysemetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(1), 
særlig artikkel 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsdirektiv 2002/70/EF av 26. juli 2002 om 
fastsettelse av krav til bestemmelse av innholdet av 
dioksiner og dioksinlignende PCB i fôrvarer(2) fastsetter 
særlige bestemmelser om analysemetodene som skal 
anvendes ved den offentlige kontrollen fastsatt i direktiv 
70/373/EØF.

2) Framgangsmåten ved prøvetaking fastsatt i 
kommisjonsdirektiv 76/371/EØF av 1. mars 1976 om 
fastsettelse av prøvetakingsmetoder i Fellesskapet i  
forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(3) må 
anvendes ved den offentlige kontrollen av dioksininnholdet 
og bestemmelsen av dioksinlignende PCB i visse fôrvarer. 
Det presiseres at de kvantitative kravene i forbindelse 
med kontroll av stoffer eller produkter som er jevnt 
fordelt i fôrvarer, bør anvendes.

3) Det er svært viktig at analyseresultatene rapporteres og 
tolkes på en ensartet måte for å sikre en harmonisert 
gjennomføring i alle medlemsstater.

4) Direktiv 2002/70/EF bør derfor endres.

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 29.1.2005, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2005 av 30. september 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 
22.12.2005, s. 1.

(1) EFT L 170 av 03.08.1970, s. 2. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.05.2003, s. 36).

(2) EFT L 209 av 6.8.2002, s. 15.
(3) EFT L 102 av 15.4.1976, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedleggene til direktiv 2002/70/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 
12 måneder etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/7/EF

av 27. januar 2005

om endring av direktiv 2002/70/EF om fastsettelse av krav til bestemmelse av innholdet av dioksiner og dioksinlignende 
PCB i fôrvarer(*)

2008/EØS/35/02



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/4 19.6.2008

VEDLEGG

I vedleggene til direktiv 2002/70/EF gjøres følgende endringer:

1) Vedlegg I skal lyde:

«1. Formål og virkeområde

Prøvene som er beregnet på den offentlige kontrollen av innholdet av dioksiner (PCDD/PCDF) samt på 
bestemmelse av innholdet av dioksinlignende PCB(*) i fôrvarer, skal tas i samsvar med bestemmelsene i direktiv 
76/371/EØF. De kvantitative kravene i forbindelse med kontroll av stoffer eller produkter som er jevnt fordelt i 
fôrvarene, som fastsatt i punkt 5.A i vedlegget til direktiv 76/371/EØS, må anvendes. Samleprøver som oppnås 
på denne måten, skal anses som representative for de partiene eller delpartiene de er tatt fra. På grunnlag av det 
innholdet som blir funnet i laboratorieprøvene, skal det fastslås om grenseverdiene fastsatt i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2002/32(**) er overholdt.

2. Partiets eller delpartiets samsvar med kravene

Partiet godkjennes dersom resultatet av en enkelt analyse ikke overstiger den grenseverdien som er fastsatt i 
direktiv 2002/32/EF, idet det tas hensyn til måleusikkerheten.

Partiet er ikke i samsvar med grenseverdien fastsatt i direktiv 2002/32/EF dersom analyseresultatet som er bekreftet 
ved to analyser og beregnet som en middelverdi for minst to atskilte bestemmelser, overstiger grenseverdien utover 
rimelig tvil når det tas hensyn til måleusikkerheten.

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

ved å beregne den utvidede usikkerheten ved hjelp av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall — 
på omkring 95 %,

ved å fastslå beslutningsgrensen (CC�) i samsvar med kommisjonsvedtak 2002/657/EF(— ***) (nr. 3.1.2.5 i 
vedlegget — for stoffer som det er fastsatt en tillatt grense for).

Disse tolkningsreglene skal gjelde for analyseresultater fra prøver som tas for offentlig kontroll. De berører ikke 
medlemsstatenes rett til å anvende nasjonale regler på analyser for klageadgangs- eller referanseformål som nevnt 
i artikkel 18 i direktiv 95/53(****).

 ________________________
(*)  Tabell over dioksinlignende PCB

Forbindelse TEF-verdi Forbindelse TEF-verdi

Dibenzo-p-dioksiner («PCDD») OCDF 0,0001

2,3,7,8-TCDD 1 «Dioksinlignende» PCB: 
Non-orto PCB + mono-orto PCB

1,2,3,7,8-PeCDD 1

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 Non-orto PCBs

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 126 0,1

OCDD 0,0001 PCB 169 0,01

Dibenzofuraner («PCDF») Mono-orto PCB 

2,3,7,8-TCDF 0,1

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 PCB 105 0,0001

2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 PCB 114 0,0005

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 118 0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 156 0,0005

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 157 0,0005

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 167 0,00001

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 PCB 189 0,0001

Brukte forkortelser: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = heksa; «HP» = hepta; «O» = okta; «CDD» = klordibenzo-p-dioksin; 
«CDF» = klordibenzofuran; «CB» = klorbifenyl.

(**) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10
(***) EFT L 221 av 17.08.2002, s. 8.
(****) EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17.
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2)  I vedlegg II tilføyes følgende ledd på slutten av nr. 2 «Bakgrunn»:

 «I dette direktiv skal den godkjente særskilte grensen for mengdebestemmelse for en enkelt forbindelse være 
konsentrasjonen av en analytt i det ekstraktet av en prøve som for de to forskjellige ionene som skal overvåkes, gir 
et instrumentutslag med et signal/støy-forhold på 3:1 for det minst følsomme signalet samtidig som det oppfyller 
de grunnleggende kravene, f.eks. retensjonstid og isotopforhold i henhold til framgangsmåten for bestemmelse som 
beskrevet i EPA-metode 1613 revisjon B.»

_________________



Nr. 35/6 19.6.2008EØS-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 rådsdirektiv 70/524/EØF av 
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særlig 
artikkel 3 og artikkel 9d nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
1831/32/EF av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(2), særlig artikkel 25, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 
tilsetningsstoffer som skal brukes i Den europeiske 
union, godkjennes.

2) I artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det 
fastsatt overgangstiltak for søknader om godkjenning av 
tilsetningsstoffer i fôrvarer som ble inngitt i henhold til 
direktiv 70/524/EØF før datoen da nevnte forordning fikk 
anvendelse.

3) Søknadene om godkjenning av de tilsetningsstoffer 
som er oppført i vedleggene til denne forordning, ble 
inngitt før datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk 
anvendelse.

4) Medlemsstatenes innledende bemerkninger til disse 
søknadene i henhold til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 
70/524/EØF ble oversendt Kommisjonen innen datoen 
da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. Disse 
søknadene skal derfor fortsatt behandles i samsvar med 
artikkel 4 i direktiv 70/524/EØF.

5) Bruk av mikroorganismepreparatet Bacillus cereus var. 
toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) ble midlertidig 
godkjent for oppfôringsstorfe for første gang ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1411/1999(3).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 16.2.2005, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2005 av 30. september 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 
22.12.2005, s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 av 16.10.2004, 
s. 37).

(2) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(3) EFT L 164 av 30.6.1999, s. 56.

6) Bruk av mikroorganismepreparatet Enterococcus faecium 
(DSM 10663 / NCIMB 10415) ble midlertidig godkjent 
for kalver for første gang ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1636/1999(4).

7) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for søknadene 
om godkjenning uten tidsbegrensning av de to 
mikroorganismepreparatene nevnt i vedlegg I til denne 
forordning. Vurderingen viser at vilkårene som kreves for 
en slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 
70/524/EØF, er oppfylt.

8) Bruk av enzympreparatet endo-1,3(4)-betaglukanase og 
endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger 
(NRRL 25541) ble midlertidig godkjent for verpehøner 
for første gang ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1436/98(5).

9) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette 
enzympreparatet.

10) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) avgav 14. september 2004 en uttalelse om dette 
preparatets virkning på verpehøner.

11) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/
EØF, er oppfylt.

12) Anvendelsen av enzympreparatet 6-fytase framstilt av 
Aspergillus oryzae (DSM 11857) ble midlertidig godkjent 
for oppfôringskyllinger, verpehøner, oppfôringskalkuner, 
smågriser og oppfôringssvin for første gang ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2000(6), og for purker 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 261/2003(7). Bruk av 
dette enzympreparatet ble godkjent uten tidsbegrensning 
for disse dyregruppene ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1465/2004(8).

(4) EFT L 194 av 27.7.1999, s. 17.
(5) EFT L 191 av 7.7.1998, s. 15.
(6) EFT L 155 av 28.6.2000, s. 15.
(7) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 12.
(8) EUT L 270 av 18.8.2004, s. 11.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 255/2005

av 15. februar 2005

om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

2008/EØS/35/03
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13) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av et 
preparat av det samme enzympreparatet produsert av 
stammen DSM 14223 av Aspergillus oryzae for de 
samme dyregruppene.

14) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) har avgitt en uttalelse om bruk av dette 
preparatet når det framstilles av stammen DSM 14223 
av Aspergillus oryzae i stedet for stammen DSM 11857, 
og konklusjonen er at dette preparatet ikke utgjør en fare 
for menneskers helse, de angitte dyregrupper eller miljøet 
når det brukes på de vilkår som er fastsatt i vedlegg II til 
denne forordning.

15) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning uten tidsbegrensning av et slikt preparat, 
som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er 
oppfylt.

16) Bruk av enzympreparatet endo-1,4-betaxylanase framstilt 
av Aspergillus niger (CBS 270.95) ble midlertidig 
godkjent for oppfôringskyllinger for første gang 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1436/98, og for 
oppfôringskalkuner ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 654/2000(1).

17) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette 
enzympreparatet.

18) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/
EØF, er oppfylt.

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 26.

19) Bruk av de tre enzympreparatene som er oppført i 
vedlegg II, bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning.

20) Vurderingen av søknadene viser også at det må treffes visse 
forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne eksponeres 
for tilsetningsstoffene som er oppført i vedleggene. Et 
slikt vern bør sikres ved anvendelse av rådsdirektiv 
89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak 
som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på 
arbeidsplassen(2).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatene som tilhører gruppen «mikroorganismer», 
godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer 
i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 2

Preparatene som tilhører gruppen «enzymer», godkjennes for 
bruk uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer på 
de vilkår som er fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 3

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

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

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

Utferdiget i Brussel, 15. februar 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 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særlig artikkel 3 og 
artikkel 9 bokstav d) nr. 1 og bokstav e) nr. 1, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(2), særlig artikkel 25, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 
tilsetningsstoffer som skal brukes i Den europeiske 
union, godkjennes.

2) I artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det 
fastsatt overgangstiltak for søknader om godkjenning av 
tilsetningsstoffer i fôrvarer som ble inngitt i henhold til 
direktiv 70/524/EØF før datoen da nevnte forordning fikk 
anvendelse.

3) Søknadene om godkjenning av de tilsetningsstoffer 
som er oppført i vedleggene til denne forordning, ble 
inngitt før datoen da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk 
anvendelse.

4) Medlemsstatenes innledende bemerkninger til disse 
søknadene i henhold til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 
70/524/EØF ble oversendt Kommisjonen innen datoen 
da forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. Disse 
søknadene skal derfor fortsatt behandles i samsvar med 
artikkel 4 i direktiv 70/524/EØF.

5) Bruk av enzympreparatet av alfa-amylase og 
endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553) ble midlertidig 
godkjent for oppfôringskyllinger for første gang ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 654/2000(3).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 3.3.2005, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2005 av 30. september 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 
22.12.2005, s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 av 16.10.2004, s. 37).

(2) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(3) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 26.

6) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette 
enzympreparatet.

7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) avgav 15. september 2004 en positiv uttalelse om 
det toksinproduserende potensialet hos mikroorganismen 
som dette preparatet er framstilt av.

(8) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 
70/524/EØF, er oppfylt.

9) Bruk av enzympreparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase 
framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), 
endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma 
longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt 
av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), basillolysin 
framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) og 
endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride 
(NIBH FERM BP 4842) ble midlertidig godkjent for 
oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2437/2000(4).

10) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad 
om godkjenning uten tidsbegrensning av dette enzym-
preparatet.

11) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 
70/524/EØF, er oppfylt.

12) Bruk av enzympreparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase 
framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-
betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum 
(CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553) og endo-1,4-betaxylanase 
framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) 
ble midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2437/2000.

(4) EFT L 280 av 4.11.2000, s. 28.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 358/2005

av 2. mars 2005

om godkjenning uten tidsbegrensning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning av ny bruk av 
tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer(*)

2008/EØS/35/04
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13) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette 
enzympreparatet.

14) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 
70/524/EØF, er oppfylt.

15) Bruk av enzympreparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase 
og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma 
longibrachiatum (CBS 357.94) ble midlertidig 
godkjent for oppfôringskyllinger for første gang ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1436/98(1). 

16) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette 
enzympreparatet.

17) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 
70/524/EØF, er oppfylt.

18) Bruk av de fire enzympreparatene som er oppført i 
vedlegg I, bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning.

19) Stoffet «tartrazin» ble midlertidig godkjent til bruk som 
fargestoff for kornspisende prydfugler og smågnagere 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2697/2000(2).

20) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette 
fargestoffet. 

21) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 
70/524/EØF, er oppfylt.

22) Stoffet «paraoransje» ble midlertidig godkjent til bruk 
som fargestoff for kornspisende prydfugler og smågnagere 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2697/2000.

23) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette 
fargestoffet.

(1) EFT L 191 av 7.7.1998, s. 15.
(2) EFT L 319 av 16.12.2000, s. 1.

24) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 
70/524/EØF, er oppfylt.

25) Stoffet «patentblå V» ble midlertidig godkjent til bruk som 
fargestoff for kornspisende prydfugler og smågnagere 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2697/2000.

26) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette 
fargestoffet.

27) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 
70/524/EØF, er oppfylt.

28) Stoffet «klorofyll-kobberkompleks» ble midlertidig 
godkjent til bruk som fargestoff for kornspisende 
prydfugler og smågnagere ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2697/2000.

29) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette 
fargestoffet.

30) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en slik 
godkjenning, som fastsatt i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 
70/524/EØF, er oppfylt.

31) Bruk av de fire fargestoffene som er oppført i vedlegg II, 
bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning.

32) Bruk av enzympreparatet av endo-1(4)-betaxylanase 
framstilt av Bacillus subtilis (LMG-15136) ble 
godkjent uten tidsbegrensning for oppfôringskyllinger 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1259/2004(3), og 
midlertidig for smågriser ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 937/2001(4), oppfôringskalkuner ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2188/2002(5) og 
oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 261/2003(6).

33) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad 
om å utvide godkjenningen av dette enzympreparatet til 
å omfatte verpehøner.

(3) EFT L 239 av 9.7.2004, s. 8.
(4) EFT L 130 av 12.5.2001, s. 25.
(5) EFT L 333 av 10.12.2002, s. 5
(6) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 12.
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34) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) har avgitt en uttalelse om bruk av dette preparatet, 
og konklusjonen er at det ikke utgjør en fare for denne 
dyregruppen når det brukes på de vilkår som er fastsatt i 
vedlegg III til denne forordning. 

35) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for godkjenning 
for slik bruk av et slikt preparat, som fastsatt i artikkel 9 
bokstav e) nr. 1 i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt.

36) Bruk av enzympreparatet av 3-fytase framstilt av 
Trichoderma reesei (CBS 528.94) ble godkjent for 
oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 418/2001(1).

37) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad 
om å utvide godkjenningen av enzympreparatet til å 
omfatte oppfôringskalkuner og purker.

38) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) har avgitt en uttalelse om bruk av dette preparatet, 
og konklusjonen er at det ikke utgjør en fare for disse 
dyregruppene når det brukes på de vilkår som er fastsatt 
i vedlegg III til denne forordning.

39) Bruk av de to enzympreparatene som er oppført i 
vedlegg III, bør derfor midlertidig godkjennes for et 
tidsrom på fire år.

40) Bruk av mikroorganismepreparatet av Enterococcus 
faecium er godkjent uten tidsbegrensning for kalver 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1288/2004(2) og 
midlertidig godkjent til og med 30. juni 2004 for 
oppfôringskyllinger, smågriser, oppfôringssvin, purker 
og oppfôringsstorfe ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 866/1999(3).

41) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad 
om å utvide godkjenningen av mikroorganismepreparatet 
til å omfatte hunder og katter.

42) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) har avgitt en uttalelse om bruk av dette preparatet, 
og konklusjonen er at det ikke utgjør en fare for denne 
dyregruppen når det brukes på de vilkår som er fastsatt i 
vedlegg IV til denne forordning.

(1) EFT L 62 av 2.3.2001, s. 3.
(2) EUT L 243 av 15.7.2004, s. 10
(3) EFT L 108 av 27.4.1999, s. 21.

43) Vurderingen viser at vilkårene som kreves for en 
godkjenning for slik bruk av et slikt preparat, som fastsatt 
i artikkel 9 bokstav e) nr. 1 i direktiv 70/524/EØF, er 
oppfylt.

44) Bruk av dette mikroorganismepreparatet som er oppført 
i vedlegg IV, bør derfor midlertidig godkjennes for et 
tidsrom på fire år.

45) Vurderingen av søknadene viser også at det må treffes visse 
forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne eksponeres 
for tilsetningsstoffene som er oppført i vedleggene. Et 
slikt vern bør sikres ved anvendelse av rådsdirektiv 
89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak 
som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på 
arbeidsplassen(4).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatene som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført 
i vedlegg I, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som 
tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte 
vedlegg.

Artikkel 2

Stoffene som tilhører gruppen «fargestoffer, herunder pigmenter, 
andre fargestoffer» og er oppført i vedlegg II, godkjennes for 
bruk uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer på 
de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg.

Artikkel 3

Preparatene som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført i 
vedlegg III, godkjennes midlertidig for et tidsrom på fire år 
som tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i 
nevnte vedlegg.

Artikkel 4

Preparatet som tilhører gruppen «mikroorganismer» og er 
oppført i vedlegg IV, godkjennes midlertidig for et tidsrom 
på fire år som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er 
fastsatt i nevnte vedlegg.

Artikkel 5

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

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

Utferdiget i Brussel, 2. mars 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særlig artikkel 7 nr. 4 første ledd og artikkel 21 
tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsettes regler for 
omsetning og bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer. 
I henhold til forordningen skal alle som søker om 
godkjenning for et tilsetningsstoff i fôrvarer eller for en 
ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer, inngi en søknad 
til Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning 
(«søknaden»)

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 skal 
Fellesskapets referanselaboratorium  utføre visse 
plikter og oppgaver som er fastsatt i vedlegg II til 
nevnte forordning. I forordningen fastsettes det også 
at Fellesskapets referanselaboratorium bør være 
Kommisjonens felles forskningssenter, og at det kan 
bistås av en gruppe av nasjonale referanselaboratorier for 
å utføre de plikter og oppgaver som er fastsatt i nevnte 
vedlegg.

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003 er det 
nødvendig å vedta nærmere regler for gjennomføringen 
av vedlegg II til nevnte forordning, herunder praktiske 
rammer for pliktene og oppgavene til Fellesskapets 
referanselaboratorium, samt å endre nevnte vedlegg.

4) Dessuten bør prøvene som i henhold til forordning 
(EF) nr. 1831/2003 skal følge med søknaden, oppfylle 
bestemte krav med henblikk på pliktene og oppgavene til 
Fellesskapets referanselaboratorium.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2005 av 30. september 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 
22.12.2005, s. 1.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.

5) Det må fastsettes en nøyaktig frist for levering av 
vurderingsrapporten fra Fellesskapets referanse-
laboratorium til Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten»), 
for å sikre at framgangsmåtene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 1831/2003 overholdes.

6) Fellesskapets referanselaboratorium bør kunne avkreve 
søkerne et gebyr til dekning av kostnadene knyttet 
til pliktene og oppgavene til Fellesskapets referanse-
laboratorium og gruppen av nasjonale referanse-
laboratorier.

7) Nasjonale referanselaboratorier bør bare kunne inngå 
i gruppen av laboratorier som bistår Fellesskapets 
referanselaboratorium dersom de oppfyller bestemte 
krav, slik at de på korrekt måte kan utføre pliktene og 
oppgavene fastsatt i forordning (EF) nr. 1831/2003. 
Medlemsstatene bør kunne anmode Kommisjonen om å 
utpeke slike laboratorier.

8) For å sikre at gruppen fungerer effektivt må det utpekes et 
rapporterende laboratorium som skal foreta en foreløpig 
vurdering av analysemetoden(e) i hver enkelt søknad, 
og tydelig fastslås hvilke plikter og oppgaver som skal 
utføres av de rapporterende laboratoriene og de andre 
laboratoriene som deltar i gruppen.

9) Det må fastsettes særskilte framgangsmåter for de tilfeller 
der søknaden inneholder utilstrekkelige opplysninger om 
prøvingen eller valideringen av analysemetoden(e).

10) Av stabilitets- og effektivitetshensyn, og for at gruppen 
skal kunne begynne sitt arbeid, må de nasjonale 
referanselaboratoriene som skal delta i gruppen, utpekes.

11) Forholdet mellom gruppens medlemmer bør være fastlagt 
i en avtale. Fellesskapets referanselaboratorium kan i 
denne sammenheng utarbeide retningslinjer for søkere og 
for laboratoriene som deltar i gruppen.

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 378/2005

av 4. mars 2005

om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 med hensyn til Fellesskapets referanselaboratoriums plikter og oppgaver i 

forbindelse med søknader om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

2008/EØS/35/05
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

I denne forordning fastsettes nærmere regler for gjennomføring 
av forordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til:

a) søknader om godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer 
eller for en ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer i 
henhold til artikkel 4 nr. 1 i nevnte forordning (heretter kalt 
«søknaden»), og

b) pliktene og oppgavene til Fellesskapets referanse-
laboratorium.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «referanseprøve» en representativ prøve, som nevnt i 
artikkel 7 nr. 3 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1831/2003, 
av det tilsetningsstoffet søknaden gjelder,

b) «analysemetode» framgangsmåten for bestemmelse av det 
aktive stoffet eller de aktive stoffene i tilsetningsstoffet i 
fôrvarer og eventuelle rester eller metabolitter av dette/
disse i næringsmidler, som nevnt i artikkel 7 nr. 3 bokstav c) 
i forordning (EF) nr. 1831/2003,

c) «vurdering av analysemetoden» en grundig vurdering av 
protokollen for analysemetoden som beskrevet i søknaden, 
herunder eventuelle litteratursøk, men ikke nødvendigvis 
forsøk,

d) «prøving av analysemetoden» anvendelse av analyse-
metoden i et laboratorium, og sammenligning av resultatene 
med dem som er beskrevet i søknaden,

e) «validering av analysemetoden» det å bevise at en 
analysemetode er egnet for det aktuelle formålet, ved hjelp 
av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier i samsvar 
med ISO 5725-1 til 6, eller med andre internasjonalt 
harmoniserte retningslinjer for validering av metoder ved 
hjelp av undersøkelser foretatt ved flere laboratorier,

f) «fôrvareprøvemateriale» en prøve av en fôrvare eller en 
premiks, med eller uten det tilsetningsstoffet søknaden 
gjelder, til bruk ved undersøkelser av analysemetoden 
for bestemmelse av tilsetningsstoffet i fôrvaren og/eller 
premiksen,

g) «næringsmiddelprøvemateriale» en prøve av et 
næringsmiddel fra et dyr som har vært fôret med fôrvarer 
med eller uten det tilsetningsstoffet søknaden gjelder, til 
bruk ved undersøkelser av analysemetoden for bestemmelse 
av tilsetningsstoffet i rester og/eller metabolitter.

Artikkel 3

Referanseprøver

1. Søkeren skal sende inn referanseprøver:

a) i en form som søkeren ønsker å bringe tilsetningsstoffet i 
omsetning i, eller

b) som enkelt kan omdannes til en form som søkeren ønsker 
å bringe tilsetningsstoffet i omsetning i.

2. Med de tre referanseprøvene skal det følge en skriftlig 
erklæring fra søkeren om at gebyret nevnt i artikkel 4 nr. 1 er 
betalt.

3. Søkeren skal på Fellesskapets referanselaboratoriums 
anmodning levere fôrvare- og/eller næringsmiddel-
prøvemateriale i forbindelse med prøvene.

Artikkel 4

Gebyrer

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal avkreve søkeren 
et gebyr på 3 000 euro for hver søknad («gebyret»).

2. Fellesskapets referanselaboratorium skal bruke gebyrene 
til å dekke kostnadene knyttet til de plikter og oppgaver som 
er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1831/2003, særlig 
dem som er nevnt i nr. 2.1, 2.2 og 2.3 i nevnte vedlegg.

3. Størrelsen på gebyret nevnt i nr. 1 kan tilpasses én gang 
per år i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 22 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Ved tilpasningen skal 
det tas hensyn til de erfaringer som er gjort i forbindelse med 
anvendelsen av denne forordning, og særlig til muligheten for 
å fastsette ulike gebyrer for ulike typer søknader.
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Artikkel 5

Vurderingsrapporter fra Fellesskapets 
referanselaboratorium

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal for hver 
søknad framlegge en fullstendig vurderingsrapport til Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 
«myndigheten») innen tre måneder etter den datoen de mottar 
en gyldig søknad i henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 1831/2003, og etter at gebyret er betalt. Dersom 
Fellesskapets referanselaboratorium anser at en søknad er 
svært komplisert, kan det forlenge denne fristen med én 
måned. Fellesskapets referanselaboratorium skal underrette 
Kommisjonen, myndigheten og søkeren om en slik forlengelse 
av fristen.

2. Vurderingsrapporten omhandlet i nr. 1 skal særlig 
inneholde:

a) en vurdering av om analysemetodene angitt i søknaden 
egner seg til bruk ved offentlig kontroll,

b) en angivelse av om det er nødvendig å prøve en 
analysemetode,

c) en angivelse av om det er nødvendig å validere en 
analysemetode ved hjelp av en undersøkelse foretatt ved 
flere laboratorier.

KAPITTEL II

NASJONALE REFERANSELABORATORIER

Artikkel 6

Nasjonale referanselaboratorier

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal bistås av 
en gruppe av nasjonale referanselaboratorier (heretter kalt 
«gruppen») for de plikter og oppgaver som er fastsatt i nr. 2.2, 
2.4 og nr. 3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1831/2003.

2. I gruppen kan nasjonale referanselaboratorier som 
oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I, delta. Laboratoriene 
oppført i vedlegg II utpekes herved til nasjonale referanse-
laboratorier som er med i gruppen.

3. Medlemmene av gruppen, herunder Fellesskapets 
referanselaboratorium, skal inngå en avtale der forholdet 
mellom dem er fastlagt, særlig i økonomiske spørsmål. Avtalen 
kan særlig inneholde en bestemmelse om at Fellesskapets 
referanselaboratorium skal fordele en del av gebyrinntektene 
på de øvrige medlemmene i gruppen. Innenfor rammen 
av denne avtalen kan Fellesskapets referanselaboratorium 
utarbeide retningslinjer til gruppens medlemmer i samsvar 
med artikkel 12.

4. Enhver medlemsstat kan anmode Kommisjonen om å 
utpeke ytterligere nasjonale referanselaboratorier som skal 

være med i gruppen. Dersom Kommisjonen anser at disse 
laboratoriene oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I, skal 
den endre listen i vedlegg II etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Samme 
framgangsmåte får anvendelse dersom en medlemsstat ønsker 
å trekke et av sine nasjonale referanselaboratorier fra gruppen. 
Avtalen mellom gruppens medlemmer skal tilpasses for å 
gjenspeile eventuelle endringer i gruppen.

Artikkel 7

Rapporterende laboratorier

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal for hver søknad 
oppnevne et laboratorium som skal fungere som rapporterende 
laboratorium. Fellesskapets referanselaboratorium kan 
imidlertid også fungere som rapporterende laboratorium for 
søknader.

2. Når Fellesskapets referanselaboratorium utnevner et 
rapporterende laboratorium, skal det ta hensyn til laboratoriets 
sakkunnskap, erfaring og arbeidsmengde.

3. Laboratoriene skal sende kommentarer til det 
rapporterende laboratoriet innen 20 dager etter den datoen de 
mottar den foreløpige vurderingsrapporten nevnt i artikkel 8 
bokstav a).

Artikkel 8

De rapporterende laboratorienes plikter og oppgaver

De rapporterende laboratoriene skal ha ansvaret for å:

a) utarbeide en foreløpig vurderingsrapport om opplysningene 
som er framlagt i hver søknad, og sende den til de andre 
laboratoriene for kommentarer,

b) sammenstille de andre laboratorienes kommentarer og 
utarbeide en revidert vurderingsrapport,

c) oversende den reviderte vurderingsrapporten til 
Fellesskapets referanselaboratorium tidsnok til at det kan 
levere sin fullstendige vurderingsrapport til myndigheten 
innen utløpet av fristen nevnt i artikkel 5 nr. 1.

Artikkel 9

Pliktene og oppgavene til laboratoriene som deltar i 
gruppen

1. Laboratoriene som deltar i gruppen, skal bidra til 
den foreløpige vurderingsrapporten som utarbeides av det 
rapporterende laboratoriet ved å sende kommentarer til det 
rapporterende laboratoriet innen 20 dager etter at de mottar den 
foreløpige rapporten.
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2. Hvert laboratorium skal innen 30. januar hvert år 
oversende Fellesskapets referanselaboratorium et anslag over 
hvor mange søknader det anser seg i stand til å utføre 
oppgavene som rapporterende laboratorium for i løpet av det 
året. Fellesskapets referanselaboratorium skal hvert år stille 
en samlet oversikt av disse anslagene til rådighet for alle 
laboratoriene.

KAPITTEL III

PRØVING OG VALIDERING AV ANALYSEMETODER, 
RAPPORTERING OG RETNINGSLINJER

Artikkel 10

Prøving og validering av analysemetoder

1. Fellesskapets referanselaboratorium skal i sin vurderings-
rapport til myndigheten i samsvar med artikkel 5 nr. 2, angi og 
underrette søkeren og Kommisjonen om hvorvidt det anser at 
følgende er nødvendig:

a) prøving av analysemetoder,

b) validering av analysemetoder. Fellesskapets referanse-
laboratorium skal samtidig sende søkeren et dokument som 
beskriver arbeidet som skal utføres av gruppen, herunder 
en tidsplan og et overslag over det særskilte gebyret som 
søkeren skal betale. Søkeren skal innen 15 dager etter 
at dette dokumentet er mottatt, underrette Fellesskapets 
referanselaboratorium om hvorvidt han samtykker i 
innholdet.

2. Fellesskapets referanselaboratorium skal supplere 
rapporten til myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 1 med en 
tilføyelse om resultatet av anvendelsen av framgangsmåten 
fastsatt i nr. 1 innen 30 dager fra Fellesskapets referanse-
laboratorium fikk tilgang til resultatene av prøvingen og 
valideringen.

Artikkel 11

Rapportering

Fellesskapets referanselaboratorium skal ha ansvaret for å 
utarbeide en årsrapport om den virksomhet som er utført som 

ledd i gjennomføringen av denne forordning, og framlegge den 
for Kommisjonen. Gruppen skal bidra til denne årsrapporten. 
Fellesskapets referanselaboratorium kan også avholde et 
årlig møte med gruppen i forbindelse med utarbeidingen av 
årsrapporten.

Artikkel 12

Retningslinjer

1. Fellesskapets referanselaboratorium kan utarbeide 
detaljerte retningslinjer for søkere om:

a) referanseprøver,

b) prøving av analysemetoder, herunder særlig kriterier for 
når slik prøving kan kreves,

c) validering av analysemetoder, herunder særlig kriterier for 
når slik validering kan kreves.

2. Fellesskapets referanselaboratorium skal fastsette 
detaljerte retningslinjer for laboratorier, herunder kriterier for 
oppnevning av rapporterende laboratorier.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 13

Endring av forordning (EF) nr. 1831/2003

Nr. 2 og 3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1831/2003 
erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordning.

Artikkel 14

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 Brussel, 4. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

Krav til laboratorier som deltar i gruppen, som nevnt i artikkel 8

Som minstekrav må laboratorier som deltar i gruppen:

a) være foreslått som nasjonalt referanselaboratorium av en medlemsstat med sikte på deltakelse i gruppen nevnt i 
vedlegg II til forordning (EF) nr. 1831/2003,

b) ha egnet og kvalifisert personale som har fått tilstrekkelig opplæring i analysemetodene som benyttes for de 
tilsetningsstoffer i fôrvarer de behandler,

c) ha det nødvendige utstyr for å utføre analysen av tilsetningsstoffer i fôrvarer, særlig stoffene de utfører oppgaver 
på i henhold til denne forordning,

d) ha en hensiktsmessig administrativ infrastruktur,

e) ha tilstrekkelig databehandlingskapasitet til å utarbeide tekniske rapporter og å sikre hurtig kommunikasjon med 
de andre laboratoriene som deltar i gruppen,

f) garantere at deres personale overholder taushetsplikten i forbindelse med spørsmål, resultater eller meddelelser 
knyttet til behandlingen av søknader om godkjenning inngitt i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003, særlig 
opplysningene nevnt i artikkel 18 i nevnte forordning,

g) ha tilstrekkelig kjennskap til internasjonale standarder og internasjonal praksis innenfor laboratoriearbeid,

h) være akkreditert eller under akkreditering i henhold til internasjonale standarder som f.eks. ISO 17025.

_________________
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VEDLEGG II

Fellesskapets referanselaboratorium og gruppen av nasjonale referanselaboratorier, 
som nevnt i artikkel 6 nr. 2

FELLESSKAPETS REFERANSELABORATORIUM

Europakommisjonens felles forskningssenter. Institutt for referansematerialer og -målinger, Geel, Belgia.

MEDLEMSSTATENES NASJONALE REFERANSELABORATORIER

Belgique/België

— Federaal Voedingslabo Tervuren (FAVV), Tervuren,

— Vlaamse Instelling voor Technogisch Onderzoek (VITO), Mol,

�eská republika

— Central Inst. Superv. Test. Agriculture, Úst�ední kontrolní a zkušební ústav zem�d�lský (ÚKZÚZ), Praha,

Danmark

— Plantedirektoratets Laboratorium, Lyngby,

Deutschland

— Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). 
Oberschleißheim,

— Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer. Speyer,

— Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft. Fachbereich 8

— Landwirtschaftliches Untersuchungswesen. Leipzig,

— Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena,

Eesti

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa,

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali analüüsi labor, Saku, Harjumaa,

España

Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.— 

Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils. — 

France

— Laboratoire de Rennes, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF), Rennes,

Ireland

— The State Laboratory, Dublin,

Italia

— Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma.

Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino. — 

��ϖ���

— Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia,

Latvija

— Valsts veterin�rmedic�nas diagnostikas centrs (VVMDC), R�ga,

Lietuvos

— Nacionalin� veterinarijos laboratorija, Vilnius,

— Klaip�dos apskrities VMVT laboratorija, Klaip�da,
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Luxembourg

— Laboratoire de contrôle et d’essais — ASTA, Ettelbrück,

Magyarország

— Országos Mez�gazdasági Min�sít� Intézet (OMMI) Központi Laboratórium, Budapest,

Nederland

— RIKILT- Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen,

— Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven,

Österreich

— Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien,

Polska

— Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

— Pa�stwowy Instytut Weterynaryjny, Pu�awy,

Portugal

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa. — 

Slovenija

— Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, Enota za patologijo prehrane in 
higieno okolja, Ljubljana,

— Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana,

Slovensko

— Skúšobné laboratórium – oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po�nohospodársky, 
Bratislava.

Suomi/Finland

— Kasvintuotannon tarkastuskeskus/Kontrollcentralen för växtproduktion (KTTK). Vantaa/Vanda,

Sverige

Foderavdelningen, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Uppsala. — 

United Kingdom

— The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.

EFTA-STATENES NASJONALE REFERANSELABORATORIER

Norge

— LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.

____________
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VEDLEGG III

Tekst som erstatter nr. 2 og 3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1831/2003

«2. I forbindelse med pliktene og oppgavene fastsatt i dette vedlegg kan Fellesskapets referanselaboratorium bistås 
av en gruppe av nasjonale referanselaboratorier.

 Fellesskapets referanselaboratorium skal ha ansvaret for:

2.1. å motta, oppbevare og vedlikeholde prøver av tilsetningsstoffer i fôrvarer som sendes inn av søkeren i samsvar 
med artikkel 7 nr. 3 bokstav f),

2.2. å vurdere metoden som brukes for å analysere tilsetningsstoffet og andre relevante metoder for å analysere 
dette stoffet, på grunnlag av opplysningene i søknaden om godkjenning av tilsetningsstoffet med hensyn til 
dets egnethet for offentlig kontroll i samsvar med kravene i gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 7 nr. 4 og 
5 og myndighetens retningslinjer nevnt i artikkel 7 nr. 6,

2.3. å framlegge en fullstendig vurderingsrapport for myndigheten om resultatene av de plikter og oppgaver som 
er nevnt i dette vedlegg,

2.4. prøving av analysemetoden(e), dersom dette er nødvendig.

3. Fellesskapets referanselaboratorium skal ha ansvaret for å samordne valideringen av analysemetoden(e) 
for tilsetningsstoffet, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 378/2005(*). Denne 
oppgaven kan omfatte tilberedning av næringsmiddel- eller fôrvareprøvematerialet.

4. Fellesskapets referanselaboratorium skal yte Kommisjonen vitenskapelig og teknisk bistand, særlig i tilfeller 
der medlemsstater bestrider resultatene av analyser i forbindelse med pliktene og oppgavene nevnt i dette 
vedlegg, uten at det berører dets oppgaver i henhold til artikkel 11 og 32 i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 882/2004(**).

5. På Kommisjonens anmodning kan Fellesskapets referanselaboratorium også ha ansvaret for å gjennomføre 
spesielle analytiske undersøkelser eller andre tilknyttede undersøkelser, i tråd med pliktene og oppgavene 
nevnt i nr. 2. Dette kan særlig gjelde eksisterende produkter som det er gitt underretning om i samsvar med 
artikkel 10 og som er oppført i registeret, for tidsrommet inntil en søknad om godkjenning i henhold til 
artikkel 10 nr. 2 er inngitt i samsvar med artikkel 10 nr. 2.

6. Fellesskapets referanselaboratorium skal ha ansvaret for den overordnede samordningen av gruppen av 
nasjonale referanselaboratorier. Fellesskapets referanselaboratorium skal sørge for at laboratoriene får tilgang 
til de relevante opplysninger om søknadene.

7. Uten at det berører oppgavene til Fellesskapets referanselaboratorier som fastsatt i artikkel 32 i forordning 
(EF) nr. 882/2004, kan Fellesskapets referanselaboratorium opprette og vedlikeholde en database over 
tilgjengelige analysemetoder for kontroll av tilsetningsstoffer i fôrvarer, og gi offentlige kontrollaboratorier i 
medlemsstatene og andre berørte parter tilgang til den.

_____________

(*) EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8.
(**) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettelse i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.»
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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 rådsdirektiv 
2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), 
særlig artikkel 8 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

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

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

Før det kan foretas en fullstendig gjennomgåelse på 3) 
grunnlag av en ajourført risikovurdering må det fastsettes 
visse endringer i lys av den vitenskapelige og tekniske 
utvikling.

Uttrykket «grønnfôr» bør klargjøres.4) 

Da det kan være fare for tilførselen av kalsiumkarbonat, 5) 
som er et vesentlig og verdifullt fôrmiddel, fordi det 
samlede kvikksølvnivået i bakgrunnsforurensningen ligger 
nær eller overskrider grenseverdien fastsatt i vedlegg I til 
direktiv 2002/32/EF, bør nevnte grenseverdi endres, idet 
det tas hensyn til at kvikksølv forekommer i uorganisk 
form i kalsiumkarbonat og at Vitenskapskomiteen for 
fôrvarer bekrefter at kvikksølv i uorganisk form er 
betydelig mindre giftig enn organisk kvikksølv, særlig 
metylkvikksølv.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 29.1.2005, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2005 av 30. september 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 
22.12.2005, s. 3.

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/100/EF (EUT 285 av 1.11.2003, s. 33).

Grenseverdien for fluor i annet tilskuddsfôr er 125 mg/kg 6) 
per 1 % fosfor. Av miljøhensyn er fosfornivået i fôrvarer 
begrenset, og fordøyeligheten og biotilgjengeligheten 
for fosfor er forbedret ved bruk av et enzym som 
fytase. Grenseverdien bør derfor ikke lenger angis som 
en viss prosentdel av fosfor, men som grenseverdi for 
tilskuddsfôr i fôrvarer med et vanninnhold på 12 %.

Direktiv 2002/32/EF bør derfor endres.7) 

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

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

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

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

Artikkel 3

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

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/8/EF

av 27. januar 2005

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

2008/EØS/35/06
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Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

________________

VEDLEGG

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

1. I kolonne 2 i nr. 2, «Bly», innsettes følgende fotnote etter ordet «grønnfor»:

«(*)  grønnfôr omfatter produkter beregnet til fôrvarer som høy, ensilajse, friskt gress osv.».

2............................................................................................................................................................................................
I nr. 3, «Fluor», gjøres følgende endringer:

Fotnote (a) 1) og (2) utgår.

Ordene «Mineralblandinger til storfe, sau og geit — 2 000(b) 1)» og «Annet tilskuddsfôr — 125(2)» 
erstattes med ordene «Tilskuddsfôr som inneholder opptil 4 % fosfor — 500» og «Tilskuddsfôr som 
inneholder over 4 % fosfor — 125 per 1 % fosfor»

3............................................................................................................................................................................................
Nr. 4, «Kvikksølv», skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 
fôrvarer med et vanninnhold 

på 12 %

(1) (2) (3)

«4. Kvikksølv Fôrmidler, med unntak av: 0,1

fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller andre sjødyr— 

kalsiumkarbonat— 

0,5

0,3

Fullfôr, med unntak av: 0,1

— fullfôr til hunder og katter 0,4

Tilskuddsfôr, med unntak av: 0,2»

— tilskuddsfôr til hunder og katter
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

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

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(3), rådsdirektiv 
66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av 
såkorn(4), rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om 
markedsføring av betefrø(5), rådsdirektiv 2002/55/EF 
av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(6) 
og rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om 
markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(7), kan 
frø klassifiseres offisielt bare dersom det ved offentlig 
frøkontroll av frøprøver tatt ved offentlig prøvetaking 
med henblikk på frøkontroll, er påvist at frøet oppfyller 
de fastsatte vilkår.

2) I henhold til kommisjonsvedtak 98/320/EF av 27. april 
1998 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 14 av 18.1.2005, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2005 av 30. september 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 
22.12.2005, s. 4.

(1) Uttalelse avgitt 17. november 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Uttalelse avgitt 15. september 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 2004/55/EF (EUT L 114 av 21.4.2004, s. 18.
(4) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endret ved direktiv 

2003/61/EF (EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23).
(5) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12. Direktivet sist endret ved direktiv 

2003/61/EF.
(6) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1).
(7) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74. Direktivet sist endret ved direktiv 

2003/61/EF.

prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 
66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/
EØF(8) skal det på fellesskapsplan gjennomføres et 
tidsbegrenset forsøk med sikte på å undersøke om 
prøvetaking og kontroll av frø under offentlig tilsyn kan 
være bedre alternativer enn framgangsmåtene for offisiell 
klassifisering av frø, uten at det fører til en betydelig 
forringelse av frøenes kvalitet.

3) Resultatene av forsøket har vist at framgangsmåtene 
for offentlig klassifisering av frø under nærmere angitte 
vilkår kan forenkles uten at det fører til en betydelig 
forringelse av frøenes kvalitet sammenlignet med den 
kvaliteten som oppnås ved ordningen med offentlig 
prøvetaking og kontroll av frø. Det bør derfor fastsettes at 
de forenklede framgangsmåtene får langsiktig anvendelse 
og utvides til også å omfatte grønnsaker.

4) Ved rådsdirektiv 98/96/EF(9), om endring blant annet 
med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, 
i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 
66/402/EØF og 69/208/EØF er det fastsatt regler for 
framgangsmåter for klassifisering ved feltinspeksjoner 
som utføres under offentlig tilsyn. En detaljert vurdering 
av nevnte framgangsmåter har vist at feltinspeksjoner 
under offentlig tilsyn bør utvides til å omfatte alle 
avlinger beregnet på produksjon av sertifisert frø. 
Vurderingen har også vist at andelen områder som 
skal klassifiseres offisielt og som skal kontrolleres og 
inspiseres av offentlige kontrollører, bør reduseres.

5) Direktiv 2002/54/EF bør tilpasses de øvrige direktivene 
om frø når det gjelder muligheten for å gi unntak for 
medlemsstater der dyrking av bete og handel med betefrø 
er av liten økonomisk betydning.

6) For frø som er høstet i tredjestater er likeverdigheten med 
frø fra Fellesskapet for tiden begrenset til visse frøklasser. 
På bakgrunn særlig av utviklingen på internasjonalt 
plan bør likeverdighetsordningen utvides til å omfatte 
alle typer frø som har de egenskapene og oppfyller de 
kravene til undersøkelser og de vilkårene for merking og 
forsegling som er fastsatt i direktiv 66/401/EØF, 66/402/
EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF.

(8) EFT L 140 av 12.5.1998, s. 14. Vedtaket endret ved vedtak 2004/626/EF 
(EUT L 283 av 2.9.2004, s. 16).

(9) EFT L 25 av 1.2.1999, s. 27.

RÅDSDIREKTIV 2004/117/EF

av 22. desember 2004

om endring av direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til undersøkelser utført 
under offentlig tilsyn og likeverdighet for frø produsert i tredjestater(*)

2008/EØS/35/07
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7) Vedtak 98/320/EF opphører å gjelde 27. april 2005. Det 
er derfor hensiktsmessig å beholde Fellesskapets vilkår 
for omsetning av frø produsert i henhold til nevnte vedtak 
til de nye bestemmelsene får anvendelse.

8) Direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/
EF og 2002/57/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) Del B nr. 1 bokstav d) skal lyde:

«d) som ved offentlig undersøkelse eller, når det 
gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle 
vilkårene fastsatt i bokstav a), b) og c).»

b) Del B nr. 2 bokstav d) skal lyde:

«d) som ved offentlig undersøkelse eller, når det 
gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle 
vilkårene fastsatt i bokstav a), b) og c).»

c) Del C bokstav d) skal lyde:

«d) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i bokstav a), b) 
og c).»

d) Del Ca bokstav d) skal lyde:

«d) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i bokstav a), b) 
og c).»

e) Del Cb bokstav d) skal lyde:

«d) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i bokstav a), b) og 
c).»

f) Del D bokstav c) skal lyde:

«c) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i bokstav a) og 
b).»

2. Artikkel 2 nr. 3 skal lyde:

«3.  Ved gjennomføring av undersøkelse under offentlig 
tilsyn som nevnt i nr. 1 del B punkt 1 bokstav d), nr. 1 del B 
punkt 2 bokstav d), nr. 1 del C bokstav d), nr. 1 del Ca 
bokstav d), nr. 1 del Cb bokstav d) og nr. 1 del D bokstav c) 
skal følgende vilkår være oppfylt:

A. Feltinspeksjon

a) Kontrollørene skal

i) ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner,

ii) ikke kunne dra personlig fordel av å 
gjennomføre kontrollene,

iii) ha offentlig godkjenning fra frøklassifiserings-
myndigheten i den berørte medlemsstaten, og 
slik godkjenning skal innebære at kontrollørene 
enten har avlagt ed eller undertegnet en skriftlig 
erklæring der de forplikter seg til å overholde 
reglene for offentlige undersøkelser,

iv) gjennomføre kontroller under offentlig tilsyn i 
samsvar med reglene for offentlige kontroller.

b) Frøavlingen som skal kontrolleres, skal være dyrket 
fra frø som har gjennomgått offentlig etterkontroll 
med tilfredsstillende resultat.

c) En viss andel av frøavlingene skal kontrolleres av 
offentlige kontrollører. Andelen skal være på minst 
5 %.

d) En andel av prøvene fra frøpartier høstet fra 
frøavlingene skal inndras for offentlig etterkontroll 
og eventuelt offentlig frøkontroll i et laboratorium 
for bestemmelse av sortsekthet og -renhet.
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e) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 
offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) iii) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente kontrollører som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at 
enhver klassifisering av undersøkte frø erklæres 
ugyldig ved slike overtredelser, med mindre det 
kan godtgjøres at slike frø likevel oppfyller alle 
relevante krav.

B. Frøkontroll

a) Frøkontroller skal utføres av laboratorier for 
frøkontroll som er godkjent til dette formål av 
frøklassifiseringsmyndigheten i den berørte 
medlemsstaten, og i samsvar med vilkårene fastsatt i 
bokstav b)-d).

b) Laboratoriet for frøkontroll skal ha en analytiker 
som har hovedansvaret for den tekniske driften 
av laboratoriet, og som har de nødvendige 
kvalifikasjoner for å kunne drive et laboratorium for 
frøkontroll på en faglig måte.

 Analytikerne ved laboratoriet skal ha de nødvendige 
faglige kvalifikasjoner, oppnådd ved opplæringskurs 
organisert etter de vilkår som gjelder for offentlige 
analytikere og bekreftet ved offentlige eksamener.

 Laboratoriet skal drives i lokaler og med utstyr som 
av frøklassifiseringsmyndigheten er offisielt godkjent 
som egnet til frøkontroll på det området godkjenningen 
omfatter. Det skal gjennomføre frøkontroller i henhold 
til gjeldende internasjonale metoder.

c) Laboratoriet for frøkontroll skal være:

i) et uavhengig laboratorium,

eller

ii) et laboratorium som tilhører et frøforetak.

I tilfeller som nevnt i ii) kan laboratoriet gjennomføre 
frøkontroller bare av frøpartier produsert på vegne av 
frøforetaket det tilhører, med mindre annet er avtalt 
med frøforetaket, den som søker om klassifisering og 
frøklassifiseringsmyndigheten.

d) Laboratoriets gjennomføring av frøkontroller skal 
være underlagt behørig tilsyn ved frøklassifiserings-
myndigheten.

e) I forbindelse med tilsynet nevnt i bokstav d) skal det 
ved hjelp av offentlige frøkontroller tas stikkprøver 
av en andel av de frøpartiene som er framlagt for 
offisiell klassifisering. Denne andelen skal i prinsippet 
fordeles så likt som mulig på de fysiske eller juridiske 
personene som framlegger frø for klassifisering og de 
framlagte artene, men kan også ha som formål å fjerne 
eventuell tvil i spesielle tilfeller. Andelen skal være på 
minst 5 %.

f) Medlemsstatene skal fastsette regler om de sanksjoner 
som skal anvendes ved brudd på de nasjonale 
bestemmelsene om undersøkelser under offentlig tilsyn 
som er vedtatt i henhold til dette direktiv. Sanksjonene 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen 
og virke avskrekkende. Sanksjonene kan innebære at 
godkjenningen omhandlet i bokstav a) kan tilbakekalles 
fra offentlig godkjente laboratorier for frøkontroll som 
forsettlig eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at enhver 
klassifisering av undersøkte frø erklæres ugyldig ved 
slike overtredelser, med mindre det kan godtgjøres at 
slike frø likevel oppfyller alle relevante krav.

3. I artikkel 2 nr. 4 utgår annet ledd.

4. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal kreve at det ved kontroll 
av sorter, ved undersøkelse av frø for klassifisering 
og ved undersøkelse av handelsfrø tas prøver ved 
offentlig prøvetaking eller under offentlig tilsyn etter 
egnede metoder. Prøvetaking av frø med henblikk på 
kontroller i samsvar med artikkel 19 skal imidlertid 
skje ved offentlig prøvetaking.»

b) Nytt nr. 1a skal lyde:

«1a. Ved prøvetaking av frø under offentlig tilsyn etter 
nr. 1 skal følgende vilkår være oppfylt:

a) Prøvetaking av frø skal utføres av prøvetakere 
som er godkjent til dette formål av 
frøklassifiseringsmyndigheten i den berørte 
medlemsstaten, i samsvar med vilkårene fastsatt i 
bokstav b), c) og d).
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b) Prøvetakerne skal ha de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner, oppnådd ved opplæringskurs 
organisert etter de vilkår som gjelder for 
offentlige prøvetakere, og bekreftet ved offentlige 
eksamener.

De skal gjennomføre prøvetakingen av frø i 
samsvar med gjeldende internasjonale metoder.

c) Prøvetakerne skal være:

i) uavhengige fysiske personer, eller

ii) personer ansatt av fysiske eller juridiske 
personer som ikke driver med produksjon, 
dyrking eller bearbeiding av frø, eller handel 
med frø,

eller

iii) personer ansatt av fysiske eller juridiske 
personer som driver med produksjon, dyrking 
eller bearbeiding av frø, eller handel med frø.

I tilfeller som nevnt i iii) kan en prøvetaker 
gjennomføre prøvetaking bare av frøpartier produsert 
på arbeidsgiverens vegne, med mindre annet er 
avtalt mellom arbeidsgiveren, den som søker om 
klassifisering og frøklassifiseringsmyndigheten.

d) Prøvetakernes gjennomføring av prøvetakingen 
skal være underlagt behørig tilsyn ved 
frøklassifiseringsmyndigheten. Ved automatisk 
prøvetaking skal egnede framgangsmåter følges 
under offentlig tilsyn.

e) I forbindelse med tilsynet nevnt i bokstav d) 
skal offentlige prøvetakere ta stikkprøver av en 
andel av de frøpartier som er framlagt for offisiell 
klassifisering. Denne andelen skal i prinsippet 
fordeles så likt som mulig på de fysiske eller 
juridiske personene som framlegger frø for 
klassifisering og de framlagte artene, men kan også 
ha som formål å fjerne eventuell tvil i spesielle 
tilfeller. Andelen skal være på minst 5 %. Det skal 
ikke tas stikkprøver ved automatisk prøvetaking.

Medlemsstatene skal sammenholde de offentlig 
utvalgte frøprøvene med prøvene av samme frøparti 
som er utvalgt under offentlig tilsyn.

f) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 

offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente prøvetakere som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at enhver 
klassifisering av utvalgte frø erklæres ugyldig ved 
slike overtredelser, med mindre det kan godtgjøres 
at slike frø likevel oppfyller alle relevante krav.

1b. Ytterligere tiltak for gjennomføringen av 
prøvetaking av frø under offentlig tilsyn kan vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2.»

5. Artikkel 15 nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene kan også fastsette at frø fra fôrvekster 
høstet i en tredjestat på anmodning skal klassifiseres 
offisielt dersom:

a) det stammer direkte fra:

i) basisfrø eller sertifisert frø som er offisielt 
klassifisert i én eller flere medlemsstater eller i en 
tredjestat som anses som likeverdig i henhold til 
artikkel 16 nr. 1 bokstav b),

eller

ii) en krysning av basisfrø som er offisielt klassifisert 
i en medlemsstat, med basisfrø som er offisielt 
klassifisert i en tredjestat nevnt i i),

b) det har vært gjenstand for en feltinspeksjon som 
oppfyller vilkårene fastsatt i en beslutning om 
likeverdighet truffet i henhold til artikkel 16 nr. 1 
bokstav a) for den aktuelle klassen,

c) det ved offentlig undersøkelse er godtgjort at vilkårene 
fastsatt i vedlegg II for samme klasse er oppfylt.»

6. I artikkel 16 nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b) frø fra fôrvekster høstet i en tredjestat og med de samme 
garantier med hensyn til egenskaper, undersøkelse, 
sikring av ekthet, merking og kontroll, i så henseende er 
likeverdig med frø som er høstet innenfor Fellesskapet 
og er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.»
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Artikkel 2

I direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) Del C bokstav d) skal lyde:

«d) som ved offentlig undersøkelse eller, når det gjelder 
vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved offentlig 
undersøkelse eller ved undersøkelse utført under 
offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle vilkårene 
fastsatt i bokstav a), b) og c).»

b) Del Ca bokstav c) skal lyde:

«c) som ved offentlig undersøkelse eller, når det gjelder 
vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved offentlig 
undersøkelse eller ved undersøkelse utført under 
offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle vilkårene 
fastsatt i bokstav a) og b).»

c) Del D nr. 1 bokstav d) skal lyde:

«d) som ved offentlig undersøkelse eller, når det gjelder 
vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved offentlig 
undersøkelse eller ved undersøkelse utført under 
offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle vilkårene 
fastsatt i bokstav a), b) og c).»

d) Del D nr. 2 bokstav b) skal lyde:

«b) som ved offentlig undersøkelse eller, når det gjelder 
vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved offentlig 
undersøkelse eller ved undersøkelse utført under 
offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle vilkårene 
fastsatt i bokstav a).»

e) Del D nr. 3 bokstav c) skal lyde:

«c) som ved offentlig undersøkelse eller, når det gjelder 
vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved offentlig 
undersøkelse eller ved undersøkelse utført under 
offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle vilkårene 
fastsatt i bokstav a) og b).»

f) Del E bokstav d) skal lyde:

«d) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i bokstav a), b) 
og c).»

g) Del F bokstav d) skal lyde:

«d) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i bokstav a), b) og 
c).»

h) Del G bokstav d) skal lyde:

«d) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i bokstav a), b) og 
c).»

2. Artikkel 2 nr. 3 skal lyde:

«3. Ved gjennomføring av undersøkelse under offentlig 
tilsyn som nevnt i nr. 1 del C bokstav d), nr. 1 del Ca 
bokstav c), nr. 1 del D punkt 1 bokstav d), nr. 1 del D 
punkt 2 bokstav b), nr. 1 del D punkt 3 bokstav c), nr. 1 
del E bokstav d), nr. 1 del F bokstav d) og nr. 1 del G 
bokstav d) skal følgende vilkår være oppfylt:

A. Feltinspeksjon

a) Kontrollørene skal

i) ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner,

ii) ikke kunne dra personlig fordel av å 
gjennomføre kontrollene,

iii) ha offentlig godkjenning fra 
frøklassifiseringsmyndigheten i den berørte 
medlemsstaten, og slik godkjenning skal 
innebære at kontrollørene enten har avlagt ed 
eller undertegnet en skriftlig erklæring der 
de forplikter seg til å overholde reglene for 
offentlige undersøkelser,

iv) gjennomføre kontroller under offentlig tilsyn i 
samsvar med reglene for offentlige kontroller.

b) Frøavlingen som skal kontrolleres, skal være dyrket 
fra frø som har gjennomgått offentlig etterkontroll 
med tilfredsstillende resultat.

c) En viss andel av frøavlingene skal kontrolleres av 
offentlige kontrollører. Andelen skal være på minst 
5 %.
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d) En andel av prøvene fra frøpartier høstet fra 
frøavlingene skal inndras for offentlig etterkontroll 
og eventuelt offentlig frøkontroll i et laboratorium 
for bestemmelse av sortsekthet og -renhet.

e) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 
offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) iii) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente kontrollører som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at 
enhver klassifisering av undersøkte frø erklæres 
ugyldig ved slike overtredelser, med mindre det 
kan godtgjøres at slike frø likevel oppfyller alle 
relevante krav.

B. Frøkontroll

a) Frøkontroller skal utføres av laboratorier for 
frøkontroll som er godkjent til dette formål av 
frøklassifiserings myndigheten i den berørte 
medlemsstaten, og i samsvar med vilkårene fastsatt 
i bokstav b)-d).

b) Laboratoriet for frøkontroll skal ha en analytiker 
som har hovedansvaret for den tekniske driften 
av laboratoriet, og som har de nødvendige 
kvalifikasjoner for å kunne drive et laboratorium 
for frøkontroll på en faglig måte.

Analytikerne ved laboratoriet skal ha de 
nødvendige faglige kvalifikasjoner, oppnådd ved 
opplæringskurs organisert etter de vilkår som 
gjelder for offentlige analytikere og bekreftet ved 
offentlige eksamener.

Laboratoriet skal drives i lokaler og med utstyr 
som av frøklassifiseringsmyndigheten er offisielt 
godkjent som egnet til frøkontroll på det området 
godkjenningen omfatter.

Det skal gjennomføre frøkontroller i henhold til 
gjeldende internasjonale metoder.

c) Laboratoriet for frøkontroll skal være:

i) et uavhengig laboratorium,

eller

ii) et laboratorium som tilhører et frøforetak.

 I tilfeller som nevnt i ii) kan laboratoriet gjennomføre 
frøkontroller bare av frøpartier produsert på vegne 
av frøforetaket det tilhører, med mindre annet 
er avtalt med frøforetaket, den som søker om og 
vedkommende frøklassifiseringsmyndighet.

d) Laboratoriets gjennomføring av frøkontroller 
skal være underlagt behørig tilsyn ved 
frøklassifiseringsmyndigheten.

e) I forbindelse med tilsynet nevnt i bokstav d) 
skal det ved hjelp av offentlige frøkontroller tas 
stikkprøver av en andel av de frøpartiene som er 
framlagt for offisiell klassifisering. Denne andelen 
skal i prinsippet fordeles så likt som mulig på de 
fysiske eller juridiske personene som framlegger 
frø for klassifisering og de framlagte artene, men 
kan også ha som formål å fjerne eventuell tvil 
i spesielle tilfeller. Andelen skal være på minst 
5 %.

f) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 
offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente laboratorier for frøkontroll 
som forsettlig eller uaktsomt overtrer reglene 
for offentlige undersøkelser. Medlemsstatene skal 
sikre at enhver klassifisering av undersøkte frø 
erklæres ugyldig ved slike overtredelser, med 
mindre det kan godtgjøres at slike frø likevel 
oppfyller alle relevante krav.

3. I artikkel 2 nr. 4 utgår annet ledd.

4. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal kreve at det ved kontroll 
av sortene og ved undersøkelse av frø som skal 
klassifiseres, tas prøver ved offentlig prøvetaking 
eller under offentlig tilsyn etter egnede metoder. 
Prøvetaking av frø med henblikk på kontroller i 
samsvar med artikkel 19 skal imidlertid skje ved 
offentlig prøvetaking.»
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b) Nytt nr. 1a og 1b skal lyde:

«1a. Ved prøvetaking av frø under offentlig tilsyn etter 
nr. 1 skal følgende vilkår være oppfylt:

a) Prøvetaking av frø skal utføres av prøvetakere 
som er godkjent til dette formål av 
frøklassifiseringsmyndigheten i den berørte 
medlemsstaten, i samsvar med vilkårene fastsatt i 
bokstav b), c) og d).

b) Prøvetakerne skal ha de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner, oppnådd ved opplæringskurs 
organisert etter de vilkår som gjelder for 
offentlige prøvetakere, og bekreftet ved offentlige 
eksamener.

De skal gjennomføre prøvetakingen av frø i 
samsvar med gjeldende internasjonale metoder.

c) Prøvetakerne skal være:

i) uavhengige fysiske personer, eller

ii) personer ansatt av fysiske eller juridiske 
personer som ikke driver med produksjon, 
dyrking eller bearbeiding av frø, eller handel 
med frø,

eller

iii) personer ansatt av fysiske eller juridiske 
personer som driver med produksjon, dyrking 
eller bearbeiding av frø, eller handel med frø.

I tilfeller som nevnt i iii) kan en prøvetaker 
gjennomføre prøvetaking bare av frøpartier 
produsert på arbeidsgiverens vegne, med mindre 
annet er avtalt mellom arbeidsgiveren, den som 
søker om klassifisering og frøklassifiserings-
myndigheten.

d) Prøvetakernes gjennomføring av prøvetakingen 
skal være underlagt behørig tilsyn ved 
frøklassifiseringsmyndigheten. Ved automatisk 
prøvetaking skal egnede framgangsmåter følges 
under offentlig tilsyn.

e) I forbindelse med tilsynet nevnt i bokstav d) skal 
offentlige prøvetakere ta stikkprøver av en andel 
av de frøpartiene som er framlagt for offisiell 
klassifisering. Denne andelen skal i prinsippet 
fordeles så likt som mulig på de fysiske eller 

juridiske personene som framlegger frø for 
klassifisering og de framlagte artene, men kan også 
ha som formål å fjerne eventuell tvil i spesielle 
tilfeller. Andelen skal være på minst 5 %. Det skal 
ikke tas stikkprøver ved automatisk prøvetaking.

Medlemsstatene skal sammenholde de offentlig 
utvalgte frøprøvene med prøvene av samme frøparti 
som er utvalgt under offentlig tilsyn.

f) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 
offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente prøvetakere som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at enhver 
klassifisering av utvalgte frø erklæres ugyldig ved 
slike overtredelser, med mindre det kan godtgjøres 
at slike frø likevel oppfyller alle relevante krav.

1b. Ytterligere tiltak for gjennomføringen av prøvetaking 
av frø under offentlig tilsyn kan vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2.»

5. Artikkel 15 nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene kan også fastsette at såkorn høstet 
i en tredjestat på anmodning skal klassifiseres offisielt 
dersom:

a) det stammer direkte fra:

i) basisfrø eller sertifisert frø av første generasjon som 
er offisielt klassifisert i én eller flere medlemsstater 
eller i en tredjestat som anses som likeverdig i 
henhold til artikkel 16 nr. 1 bokstav b),

eller

ii) en krysning av basisfrø som er offisielt klassifisert 
i en medlemsstat, med basisfrø som er offisielt 
klassifisert i en tredjestat nevnt i i),

b) det har vært gjenstand for en feltinspeksjon som 
oppfyller vilkårene fastsatt i en beslutning om 
likeverdighet truffet i henhold til artikkel 16 nr. 1 
bokstav a) for den aktuelle klassen,
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c) det ved offentlig undersøkelse er godtgjort at vilkårene 
fastsatt i vedlegg II for samme klasse er oppfylt.»

6. I artikkel 16 nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b) såkorn høstet i en tredjestat og med de samme garantier 
med hensyn til egenskaper, undersøkelse, sikring 
av ekthet, merking og kontroll, i så henseende er 
likeverdig med frø som er høstet innenfor Fellesskapet 
og er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.»

Artikkel 3

I direktiv 2002/54/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav c) iv) skal lyde:

«iv) som ved offentlig undersøkelse eller, når det 
gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg IB, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle 
vilkårene fastsatt i i), ii og iii).»

b) Bokstav d) iv) skal lyde:

«iv) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i i), ii) og iii).»

2. Artikkel 2 nr. 3 skal lyde:

«3. Ved gjennomføring av undersøkelse under offentlig 
tilsyn som nevnt i nr. 1 bokstav c) iv) og nr. 1 bokstav d) 
iv) skal følgende vilkår være oppfylt:

A. Feltinspeksjon

a) Kontrollørene skal

i) ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner,

ii) ikke kunne dra personlig fordel av å 
gjennomføre kontrollene,

iii) ha offentlig godkjenning fra frøklassifiserings-
myndigheten i den berørte medlemsstaten, og 
slik godkjenning skal innebære at kontrollørene 
enten har avlagt ed eller undertegnet en skriftlig 
erklæring der de forplikter seg til å overholde 
reglene for offentlige undersøkelser,

iv) gjennomføre kontroller under offentlig tilsyn i 
samsvar med reglene for offentlige kontroller.

b) Frøavlingen som skal kontrolleres, skal være dyrket 
fra frø som har gjennomgått offentlig etterkontroll 
med tilfredsstillende resultat.

c) En viss andel av frøavlingene skal kontrolleres av 
offentlige kontrollører. Andelen skal være på minst 
5 %.

d) En andel av prøvene fra frøpartier høstet fra 
frøavlingene skal inndras for offentlig etterkontroll 
og eventuelt offentlig frøkontroll i et laboratorium 
for bestemmelse av sortsekthet og -renhet.

e) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 
offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) iii) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente kontrollører som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at 
enhver klassifisering av undersøkte frø erklæres 
ugyldig ved slike overtredelser, med mindre det 
kan godtgjøres at slike frø likevel oppfyller alle 
relevante krav.

B. Frøkontroll

a) Frøkontroller skal utføres av laboratorier for 
frøkontroll som er godkjent til dette formål av 
frøklassifiseringsmyndigheten i den berørte 
medlemsstaten, og i samsvar med vilkårene fastsatt 
i bokstav b)-d).

b) Laboratoriet for frøkontroll skal ha en analytiker 
som har hovedansvaret for den tekniske driften 
av laboratoriet, og som har de nødvendige 
kvalifikasjoner for å kunne drive et laboratorium 
for frøkontroll på en faglig måte.

Analytikerne ved laboratoriet skal ha de 
nødvendige faglige kvalifikasjoner, oppnådd ved 
opplæringskurs organisert etter de vilkår som 
gjelder for offentlige analytikere og bekreftet ved 
offentlige eksamener.

Laboratoriet skal drives i lokaler og med utstyr 
som av frøklassifiseringsmyndigheten er offisielt 
godkjent som egnet til frøkontroll på det området 
godkjenningen omfatter.



19.6.2008 Nr. 35/41EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Det skal gjennomføre frøkontroller i henhold til 
gjeldende internasjonale metoder.

c) Laboratoriet for frøkontroll skal være:

i) et uavhengig laboratorium,

eller

ii) et laboratorium som tilhører et frøforetak.

I tilfeller som nevnt i ii) kan laboratoriet gjennomføre 
frøkontroller bare av frøpartier produsert på vegne av 
frøforetaket det tilhører, med mindre annet er avtalt 
med frøforetaket, den som søker om klassifisering og 
frøklassifiseringsmyndigheten.

d) Laboratoriets gjennomføring av frøkontroller skal 
være underlagt behørig tilsyn ved frøklassifiserings-
myndigheten.

e) I forbindelse med tilsynet nevnt i bokstav d) skal det 
ved hjelp av offentlige frøkontroller tas stikkprøver 
av en andel av de frøpartier som er framlagt for 
offisiell klassifisering. Denne andelen skal i prinsippet 
fordeles så likt som mulig på de fysiske eller juridiske 
personene som framlegger frø for klassifisering og de 
framlagte artene, men kan også ha som formål å fjerne 
eventuell tvil i spesielle tilfeller. Andelen skal være på 
minst 5 %.

f) Medlemsstatene skal fastsette regler om de sanksjoner 
som skal anvendes ved brudd på de nasjonale 
bestemmelsene om undersøkelser under offentlig tilsyn 
som er vedtatt i henhold til dette direktiv. Sanksjonene 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen 
og virke avskrekkende. Sanksjonene kan innebære at 
godkjenningen omhandlet i bokstav a) kan tilbakekalles 
fra offentlig godkjente laboratorier for frøkontroll som 
forsettlig eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at enhver 
klassifisering av undersøkte frø erklæres ugyldig ved 
slike overtredelser, med mindre det kan godtgjøres at 
slike frø likevel oppfyller alle relevante krav.

3. I artikkel 2 nr. 4 utgår annet ledd.

4. I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal kreve at det ved kontroll 
av sortene og ved undersøkelse av frø som skal 
klassifiseres, tas prøver ved offentlig prøvetaking 
eller under offentlig tilsyn etter egnede metoder. 
Prøvetaking av frø med henblikk på kontroller i 
samsvar med artikkel 25 skal imidlertid skje ved 
offentlig prøvetaking.»

b) Nytt nr. 1a skal lyde:

«1a. Ved prøvetaking av frø under offentlig tilsyn etter 
nr. 1 skal følgende vilkår være oppfylt:

a) Prøvetaking av frø skal utføres av prøvetakere 
som er godkjent til dette formål av 
frøklassifiseringsmyndigheten i den berørte 
medlemsstaten, i samsvar med vilkårene fastsatt i 
bokstav b), c) og d).

b) Prøvetakerne skal ha de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner, oppnådd ved opplæringskurs organisert 
etter de vilkår som gjelder for offentlige prøvetakere, 
og bekreftet ved offentlige eksamener.

De skal gjennomføre prøvetakingen av frø i samsvar 
med gjeldende internasjonale metoder.

c) Prøvetakerne skal være:

i) uavhengige fysiske personer, eller

ii) personer ansatt av fysiske eller juridiske personer 
som ikke driver med produksjon, dyrking eller 
bearbeiding av frø, eller handel med frø,

eller

iii) personer ansatt av fysiske eller juridiske personer 
som driver med produksjon, dyrking eller 
bearbeiding av frø, eller handel med frø.

I tilfeller som nevnt i iii) kan en prøvetaker 
gjennomføre prøvetaking bare av frøpartier produsert 
på arbeidsgiverens vegne, med mindre annet er avtalt 
mellom arbeidsgiveren, den som søker om klassifisering 
og frøklassifiseringsmyndigheten.

d) Prøvetakernes gjennomføring av prøvetakingen skal 
være underlagt behørig tilsyn ved frøklassifiserings-
myndigheten. Ved automatisk prøvetaking skal egnede 
framgangsmåter følges under offentlig tilsyn.
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e) I forbindelse med tilsynet nevnt i bokstav d) skal 
offentlige prøvetakere ta stikkprøver av en andel av de 
frøpartier som er framlagt for offisiell klassifisering. 
Denne andelen skal i prinsippet fordeles så likt som 
mulig på de fysiske eller juridiske personene som 
framlegger frø for klassifisering, men kan også ha 
som formål å fjerne eventuell tvil i spesielle tilfeller. 
Andelen skal være på minst 5 %. Det skal ikke tas 
stikkprøver ved automatisk prøvetaking.

Medlemsstatene skal sammenholde de offentlig 
utvalgte frøprøvene med prøvene av samme frøparti 
som er utvalgt under offentlig tilsyn.

f) Medlemsstatene skal fastsette regler om de sanksjoner 
som skal anvendes ved brudd på de nasjonale 
bestemmelsene om undersøkelser under offentlig tilsyn 
som er vedtatt i henhold til dette direktiv. Sanksjonene 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen 
og virke avskrekkende. Sanksjonene kan innebære at 
godkjenningen omhandlet i bokstav a) kan tilbakekalles 
fra offentlig godkjente prøvetakere som forsettlig eller 
uaktsomt overtrer reglene for offentlige undersøkelser. 
Medlemsstatene skal sikre at enhver klassifisering av 
utvalgte frø erklæres ugyldig ved slike overtredelser, 
med mindre det kan godtgjøres at slike frø likevel 
oppfyller alle relevante krav.

1b. Ytterligere tiltak for gjennomføringen av prøvetaking 
av frø under offentlig tilsyn kan vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 28 nr. 2.»

5. Artikkel 22 nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene kan også fastsette at betefrø høstet 
i en tredjestat på anmodning skal klassifiseres offisielt 
dersom:

a) det stammer direkte fra basisfrø som er offisielt 
klassifisert i én eller flere medlemsstater eller i en 
tredjestat som anses som likeverdig i henhold til 
artikkel 23 nr. 1 bokstav b), og

b) det har vært gjenstand for en feltinspeksjon som 
oppfyller vilkårene fastsatt i en beslutning om 
likeverdighet truffet i henhold til artikkel 23 nr. 1 
bokstav a) for den aktuelle klassen,

c) det ved offentlig undersøkelse er godtgjort at vilkårene 
fastsatt i vedlegg I del B for samme klasse er 
oppfylt.»

6. I artikkel 23 nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b) betefrø høstet i en tredjestat og med de samme 
garantier med hensyn til egenskaper, undersøkelse, 
sikring av ekthet, merking og kontroll, i så henseende er 
likeverdig med frø som er høstet innenfor Fellesskapet 
og er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.»

7. Ny artikkel 30A skal lyde

«Artikkel 30A

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 28 nr. 2 kan en 
medlemsstat på anmodning helt eller delvis unntas fra å 
anvende bestemmelsene i dette direktiv, med unntak fra 
artikkel 20, i den grad dyrking av bete og handel med 
betefrø er av liten økonomisk betydning i medlemsstatens 
territorium.»

Artikkel 4

I direktiv 2002/57/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav c) iv) skal lyde:

«iv) som ved offentlig undersøkelse eller, når det 
gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle 
vilkårene fastsatt i i), ii og iii).»

b) Bokstav d) nr. 1 ii) skal lyde:

«ii) som ved offentlig undersøkelse eller, når det 
gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle 
vilkårene fastsatt i i).»

c) Bokstav d) nr. 2 iii) skal lyde:

«iii) som ved offentlig undersøkelse eller, når det 
gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle 
vilkårene fastsatt i i) og ii).»

d) Bokstav e) iv) skal lyde:

«iv) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i i), ii) og iii).»
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e) Bokstav f) iv) skal lyde:

«iv) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i i), ii) og iii).»

f) Bokstav g) iv) skal lyde:

«iv) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i i), ii) og iii).»

g) Bokstav h) iv) skal lyde:

«iv) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i i), ii) og iii).»

h) Bokstav i) iv) skal lyde:

«iv) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i i), ii) og iii).»

i) Bokstav j) iii) skal lyde:

«iii) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i i) og ii).»

2. Artikkel 2 nr. 5 skal lyde:

«5. Ved gjennomføring av undersøkelser under offentlig 
tilsyn som nevnt i nr. 1 bokstav c) iv), nr. 1 bokstav d) 
punkt 1 ii), nr. 1 bokstav d) nr. 2 iii), nr. 1 bokstav e) iv), 
nr. 1 bokstav f) iv), nr. 1 bokstav g) iv), nr. 1 bokstav h) 
iv), nr. 1 bokstav i) iv) og nr. 1 bokstav j) iii)skal følgende 
vilkår være oppfylt:

A. Feltinspeksjon

a) Kontrollørene skal

i) ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner,

ii) ikke kunne dra personlig fordel av å 
gjennomføre kontrollene,

iii) ha offentlig godkjenning fra frøklassifiserings-
myndigheten i den berørte medlemsstaten, og 
slik godkjenning skal innebære at kontrollø-

rene enten har avlagt ed eller undertegnet en 
skriftlig erklæring der de forplikter seg til å 
overholde reglene for offentlige undersøkel-
ser,

iv) gjennomføre kontroller under offentlig tilsyn i 
samsvar med reglene for offentlige kontroller.

b) Frøavlingen som skal kontrolleres, skal være dyrket 
fra frø som har gjennomgått offentlig etterkontroll 
med tilfredsstillende resultat.

c) En andel av frøavlingene skal kontrolleres av 
offentlige kontrollører. Andelen skal være på minst 
5 %.

d) En andel av prøvene fra frøpartier høstet fra 
frøavlingene skal inndras for offentlig etterkontroll 
og eventuelt offentlig frøkontroll i et laboratorium 
for bestemmelse av sortsekthet og -renhet.

e) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 
offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) iii) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente kontrollører som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at 
enhver klassifisering av undersøkte frø erklæres 
ugyldig ved slike overtredelser, med mindre det 
kan godtgjøres at slike frø likevel oppfyller alle 
relevante krav.

B. Frøkontroll

a) Frøkontroller skal utføres av laboratorier for 
frøkontroll som er godkjent til dette formål av 
frøklassifiseringsmyndigheten i den berørte 
medlemsstaten, og i samsvar med vilkårene fastsatt 
i bokstav b)-d).

b) Laboratoriet for frøkontroll skal ha en analytiker 
som har hovedansvaret for den tekniske driften 
av laboratoriet, og som har de nødvendige 
kvalifikasjoner for å kunne drive et laboratorium 
for frøkontroll på en faglig måte.

Analytikerne ved laboratoriet skal ha de 
nødvendige faglige kvalifikasjoner, oppnådd ved 
opplæringskurs organisert etter de vilkår som 
gjelder for offentlige analytikere og bekreftet ved 
offentlige eksamener.
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Laboratoriet skal drives i lokaler og med utstyr 
som av frøklassifiseringsmyndigheten er offisielt 
godkjent som egnet til frøkontroll på det området 
godkjenningen omfatter.

Det skal gjennomføre frøkontroller i henhold til 
gjeldende internasjonale metoder.

c) Laboratoriet for frøkontroll skal være:

i) et uavhengig laboratorium,

eller

ii) et laboratorium som tilhører et frøforetak.

I tilfeller som nevnt i ii) kan laboratoriet 
gjennomføre frøkontroller bare av frøpartier 
produsert på vegne av frøforetaket det tilhører, 
med mindre annet er avtalt med frøforetaket, den 
som søker om klassifisering og frøklassifiserings-
myndigheten.

d) Laboratoriets gjennomføring av frøkontroller 
skal være underlagt behørig tilsyn ved 
frøklassifiseringsmyndigheten.

e) I forbindelse med tilsynet nevnt i bokstav d) skal det 
ved hjelp av offentlige frøkontroller tas stikkprøver 
av en andel av de frøpartiene som er fram framlagt 
for offisiell klassifisering. Denne andelen skal i 
prinsippet fordeles så likt som mulig på de fysiske 
eller juridiske personene som framlegger frø for 
klassifisering og de framlagte artene, men kan også 
ha som formål å fjerne eventuell tvil i spesielle 
tilfeller. Andelen skal være på minst 5 %.

f) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 
offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente laboratorier for frøkontroll 
som forsettlig eller uaktsomt overtrer reglene 
for offentlige undersøkelser. Medlemsstatene skal 
sikre at enhver klassifisering av undersøkte frø 
erklæres ugyldig ved slike overtredelser, med 
mindre det kan godtgjøres at slike frø likevel 
oppfyller alle relevante krav.

3. I artikkel 2 nr. 6 utgår annet ledd.

4. I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal kreve at det ved kontroll 
av sorter, ved undersøkelse av frø for klassifisering 
og ved undersøkelse av handelsfrø tas prøver ved 
offentlig prøvetaking eller under offentlig tilsyn etter 
egnede metoder. Prøvetaking av frø med henblikk på 
kontroller i samsvar med artikkel 22 skal imidlertid 
skje ved offentlig prøvetaking.»

b) Nytt nr. 1a skal lyde:

«1a. Ved prøvetaking av frø under offentlig tilsyn etter 
nr. 1 skal følgende vilkår være oppfylt:

a) Prøvetaking av frø skal utføres av prøvetakere som 
er godkjent til dette formål av frøklassifiserings-
myndigheten i den berørte medlemsstaten, i 
samsvar med vilkårene fastsatt i bokstav b), c) og 
d).

b) Prøvetakerne skal ha de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner, oppnådd ved opplæringskurs 
organisert etter de vilkår som gjelder for 
offentlige prøvetakere og bekreftet ved offentlige 
eksamener.

De skal gjennomføre prøvetakingen av frø i 
samsvar med gjeldende internasjonale metoder.

c) Prøvetakerne skal være:

i) uavhengige fysiske personer, eller

ii) personer ansatt av fysiske eller juridiske 
personer som ikke driver med produksjon, 
dyrking eller bearbeiding av frø, eller handel 
med frø,

eller

iii) personer ansatt av fysiske eller juridiske 
personer som driver med produksjon, dyrking 
eller bearbeiding av frø, eller handel med frø.

I tilfeller som nevnt i iii) kan en prøvetaker 
gjennomføre prøvetaking bare av frøpartier 
produsert på arbeidsgiverens vegne, med mindre 
annet er avtalt mellom arbeidsgiveren, den som 
søker om klassifisering og frøklassifiserings-
myndigheten.
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d) Prøvetakernes gjennomføring av prøvetakingen 
skal være underlagt behørig tilsyn ved 
frøklassifiseringsmyndigheten. Ved automatisk 
prøvetaking skal egnede framgangsmåter følges 
under offentlig tilsyn.

e) I forbindelse med tilsynet nevnt i bokstav d) skal 
offentlige prøvetakere ta stikkprøver av en andel 
av de frøpartiene som er framlagt for offisiell 
klassifisering. Denne andelen skal i prinsippet 
fordeles så likt som mulig på de fysiske eller 
juridiske personene som framlegger frø for 
klassifisering og de framlagte artene, men kan også 
ha som formål å fjerne eventuell tvil i spesielle 
tilfeller. Andelen skal være på minst 5 %. Det skal 
ikke tas stikkprøver ved automatisk prøvetaking.

Medlemsstatene skal sammenholde de offentlig 
utvalgte frøprøvene med prøvene av samme frøparti 
som er utvalgt under offentlig tilsyn.

f) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 
offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente prøvetakere som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at enhver 
klassifisering av utvalgte frø erklæres ugyldig ved 
slike overtredelser, med mindre det kan godtgjøres 
at slike frø likevel oppfyller alle relevante krav.

1b. Ytterligere tiltak for gjennomføringen av 
prøvetaking av frø under offentlig tilsyn kan vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 25 nr. 2.»

5. Artikkel 19 nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene kan også fastsette at frø fra olje- 
og fibervekster høstet i en tredjestat på anmodning skal 
klassifiseres offisielt dersom:

a) frøet stammer direkte fra:

i) basisfrø eller sertifisert frø av første generasjon som 
er klassifisert offisielt i én eller flere medlemsstater 
eller i en tredjestat som anses som likeverdig i 
henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b),

eller

ii) en krysning av basisfrø som er offisielt klassifisert 
i en medlemsstat, med basisfrø som er offisielt 
klassifisert i en tredjestat nevnt i i),

b) det har vært gjenstand for en feltinspeksjon som 
oppfyller vilkårene fastsatt i en beslutning om 
likeverdighet truffet i henhold til artikkel 20 nr. 1 
bokstav a) for den aktuelle klassen,

c) det ved offentlig undersøkelse er godtgjort at vilkårene 
fastsatt i vedlegg II for samme klasse er oppfylt.»

6. I artikkel 20 nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b) frø fra olje- og fibervekster høstet i en tredjestat og 
med de samme garantier med hensyn til egenskaper, 
undersøkelse, sikring av ekthet, merking og 
kontroll, i så henseende er likeverdig med frø som 
er høstet innenfor Fellesskapet og er i samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv.»

Artikkel 5

I direktiv 2002/55/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav c) iv) skal lyde:

«iv) som ved offentlig undersøkelse eller, når det 
gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg II, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn har vist seg å oppfylle 
vilkårene fastsatt i i), ii og iii).»

b) Bokstav d) iv) skal lyde:

«iv) som ved offentlig undersøkelse eller ved 
undersøkelse utført under offentlig tilsyn har vist 
seg å oppfylle vilkårene fastsatt i i), ii) og iii).»

2. I artikkel 2 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Ved gjennomføring av undersøkelse under offentlig 
tilsyn som nevnt i nr. 1 bokstav c) iv) og nr. 1 bokstav d) 
iv) skal følgende vilkår være oppfylt:

A. Feltinspeksjon

a) Kontrollørene skal

i) ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner,
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ii) ikke kunne dra personlig fordel av å 
gjennomføre kontrollene,

iii) ha offentlig godkjenning fra 
frøklassifiseringsmyndigheten i den berørte 
medlemsstaten, og slik godkjenning skal 
innebære at kontrollørene enten har avlagt ed 
eller undertegnet en skriftlig erklæring der 
de forplikter seg til å overholde reglene for 
offentlige undersøkelser,

iv) gjennomføre kontroller under offentlig tilsyn i 
samsvar med reglene for offentlige kontroller.

b) Frøavlingen som skal kontrolleres, skal være dyrket 
fra frø som har gjennomgått offentlig etterkontroll 
med tilfredsstillende resultat.

c) En andel av frøavlingene skal kontrolleres av 
offentlige kontrollører. Andelen skal være på minst 
5 %.

d) En andel av prøvene fra frøpartier høstet fra 
frøavlingene skal inndras for offentlig etterkontroll 
og eventuelt offentlig frøkontroll i et laboratorium 
for bestemmelse av sortsekthet og -renhet.

e) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 
offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) iii) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente kontrollører som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at 
enhver klassifisering av undersøkte frø erklæres 
ugyldig ved slike overtredelser, med mindre det 
kan godtgjøres at slike frø likevel oppfyller alle 
relevante krav.

B. Frøkontroll

a) Frøkontroller skal utføres av laboratorier for 
frøkontroll som er godkjent til dette formål av 
frøklassifiseringsmyndigheten i den berørte 
medlemsstaten, og i samsvar med vilkårene fastsatt i 
bokstav b)-d).

b) Laboratoriet for frøkontroll skal ha en analytiker 
som har hovedansvaret for den tekniske driften av 
laboratoriet, og som har de nødvendige kvalifikasjoner 
for å kunne drive et laboratorium for frøkontroll på en 
faglig måte.

Analytikerne ved laboratoriet skal ha de nødvendige 
faglige kvalifikasjoner, oppnådd ved opplæringskurs 
organisert etter de vilkår som gjelder for offentlige 
analytikere og bekreftet ved offentlige eksamener.

Laboratoriet skal drives i lokaler og med utstyr som av 
vedkommende frøklassifiseringsmyndighet er offisielt 
godkjent som egnet til frøkontroll på det området 
godkjenningen omfatter.

Det skal gjennomføre frøkontroller i henhold til 
gjeldende internasjonale metoder.

c) Laboratoriet for frøkontroll skal være:

i) et uavhengig laboratorium,

eller

ii) et laboratorium som tilhører et frøforetak.

I tilfeller som nevnt i ii) kan laboratoriet gjennomføre 
frøkontroller bare av frøpartier produsert på vegne av 
frøforetaket det tilhører, med mindre annet er avtalt 
med frøforetaket, den som søker om klassifisering og 
frøklassifiseringsmyndigheten.

d) Laboratoriets gjennomføring av frøkontroller 
skal være underlagt behørig tilsyn ved 
frøklassifiseringsmyndigheten.

e) I forbindelse med tilsynet nevnt i bokstav d) skal det 
ved hjelp av offentlige frøkontroller tas stikkprøver 
av en andel av de frøpartiene som er framlagt for 
offisiell klassifisering. Denne andelen skal i prinsippet 
fordeles så likt som mulig på de fysiske eller juridiske 
personene som framlegger frø for klassifisering og de 
framlagte artene, men kan også ha som formål å fjerne 
eventuell tvil i spesielle tilfeller. Andelen skal være på 
minst 5 %.
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f) Medlemsstatene skal fastsette regler om de sanksjoner 
som skal anvendes ved brudd på de nasjonale 
bestemmelsene om undersøkelser under offentlig tilsyn 
som er vedtatt i henhold til dette direktiv. Sanksjonene 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen 
og virke avskrekkende. Sanksjonene kan innebære at 
godkjenningen omhandlet i bokstav a) kan tilbakekalles 
fra offentlig godkjente laboratorier for frøkontroll som 
forsettlig eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at enhver 
klassifisering av undersøkte frø erklæres ugyldig ved 
slike overtredelser, med mindre det kan godtgjøres at 
slike frø likevel oppfyller alle relevante krav.

3. I artikkel 25 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal kreve at det ved undersøkelse 
av frø som skal klassifiseres, tas prøver ved offentlig 
prøvetaking eller under offentlig tilsyn etter egnede 
metoder. Prøvetaking av frø med henblikk på kontroller 
i samsvar med artikkel 39 skal imidlertid skje ved 
offentlig prøvetaking.»

Bestemmelsene får også anvendelse når det tas prøver 
av standardfrø i forbindelse med etterkontroll.»

b) Nytt nr. 1a skal lyde:

«1a. Ved prøvetaking av frø under offentlig tilsyn etter 
nr. 1 skal følgende vilkår være oppfylt:

a) Prøvetaking av frø skal utføres av prøvetakere som 
er godkjent til dette formål av frøklassifiserings-
myndigheten i den berørte medlemsstaten, i 
samsvar med vilkårene fastsatt i bokstav b), c) og 
d).

b) Prøvetakerne skal ha de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner, oppnådd ved opplæringskurs 
organisert etter de vilkår som gjelder for 
offentlige prøvetakere og bekreftet ved offentlige 
eksamener.

De skal gjennomføre prøvetakingen av frø i 
samsvar med gjeldende internasjonale metoder.

c) Prøvetakerne skal være:

i) uavhengige fysiske personer, eller

ii) personer ansatt av fysiske eller juridiske 
personer som ikke driver med produksjon, 
dyrking eller bearbeiding av frø, eller handel 
med frø,

eller

iii) personer ansatt av fysiske eller juridiske 
personer som driver med produksjon, dyrking 
eller bearbeiding av frø, eller handel med frø.

I tilfeller som nevnt i iii) kan en prøvetaker 
gjennomføre prøvetaking bare av frøpartier 
produsert på arbeidsgiverens vegne, med mindre 
annet er avtalt mellom arbeidsgiveren, den 
som søker om klassifisering og vedkommende 
frøklassifiseringsmyndighet .

d) Prøvetakernes gjennomføring av prøvetakingen skal 
være underlagt behørig tilsyn ved vedkommende 
frøklassifiseringsmyndighet. Ved automatisk 
prøvetaking skal egnede framgangsmåter følges 
under offentlig tilsyn.

e) I forbindelse med tilsynet nevnt i bokstav d) skal 
offentlige prøvetakere ta stikkprøver av en andel 
av de frøpartiene som er framlagt for offisiell 
klassifisering. Denne andelen skal i prinsippet 
fordeles så likt som mulig på de fysiske eller 
juridiske personene som framlegger frø for 
klassifisering, men kan også ha som formål å fjerne 
eventuell tvil i spesielle tilfeller. Andelen skal være 
på minst 5 %. Det skal ikke tas stikkprøver ved 
automatisk prøvetaking.

Medlemsstatene skal sammenholde de offentlig 
utvalgte frøprøvene med prøvene av samme frøparti 
som er utvalgt under offentlig tilsyn.

f) Medlemsstatene skal fastsette regler om de 
sanksjoner som skal anvendes ved brudd på de 
nasjonale bestemmelsene om undersøkelser under 
offentlig tilsyn som er vedtatt i henhold til dette 
direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå 
i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Sanksjonene kan innebære at godkjenningen 
omhandlet i bokstav a) kan tilbakekalles fra 
offentlig godkjente prøvetakere som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer reglene for offentlige 
undersøkelser. Medlemsstatene skal sikre at enhver 
klassifisering av utvalgte frø erklæres ugyldig ved 
slike overtredelser, med mindre det kan godtgjøres 
at slike frø likevel oppfyller alle relevante krav.

1b. Ytterligere tiltak for gjennomføringen av 
prøvetaking av frø under offentlig tilsyn kan vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 46 nr. 2.»

Artikkel 6

I artikkel 4 i vedtak 98/320/EF erstattes datoen «27. april 
2005» med «30. september 2005».
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Artikkel 7

Kommisjonen skal senest 1. oktober 2010 framlegge en 
detaljert vurdering av de forenklinger av framgangsmåtene for 
klassifisering som innføres ved dette direktiv. Ved vurderingen 
skal det særlig legges vekt på tilsynsordningenes mulige 
virkninger på frøkvaliteten.

Artikkel 8

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

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

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

Artikkel 9

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

Artikkel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2004.

 For Rådet

 C. Veerman

 President
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av frø fra fôrvekster(1),

med tilvising til rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om 
markedsføring av betefrø(2),

med tilvising til kommisjonsvedtak 2004/11/EF av 18. desember 
2003 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande 
fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av frø og 
økslingsmateriale av visse planteartar til jordbruksføremål og 
visse grønsakartar og vinstokkar som er nemnde i rådsdirektiv 
66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/54/
EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF, for åra 2004 og 
2005(3), særleg artikkel 3, og

ut frå desse synsmåtane:

I vedtak 2004/11/EF er det fastsett nærmare reglar 1) 
for korleis samanliknande forsøk og analysar skal

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2005, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2005 av 30. september 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 
22.12.2005, s. 4.

(1) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2320/66. Direktivet sist endra ved direktiv 
2004/117/EF (TEU L 145 av 18.1.2005, s. 18).

(2) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 12. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/117/
EF.

(3) TEU L 3 av 7.1.2004, s. 38.

gjennomførast i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF og 
2002/54/EF når det gjeld Gramineae, Medicago sativa L. 
og Beta i 2004 og 2005.

Dei forsøka og analysane som vart gjennomførde i 2004, 2) 
bør førast vidare i 2005 —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Einaste artikkelen

Samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar som tok til i 
2004, på frø og økslingsmateriale av Gramineae, Medicago 
sativa L. og Beta, skal førast vidare i 2005 i samsvar med 
vedtak 2004/11/EF.

Utferda i Brussel, 7. februar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSAVGJERD

av 7. februar 2005

om vidareføring i 2005 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane av frø og økslingsmateriale av 
Graminae, Medicago sativa L. og Beta i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/54/EF som tok til i 2004(*)

(2005/114/EF)

2008/EØS/35/08
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til 72/306/EØF av 2. august 1972 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot 
utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotorer til framdrift 
av kjøretøyer(1), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 72/306/EØF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåten for typegodkjenning som ble innført ved 
rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av 
motorvogner og deres tilhengere(2).

2) Bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om systemer, 
deler og tekniske enheter får derfor anvendelse på 
direktiv 72/306/EØF.

3) I henhold til artikkel 9 nr. 2 i direktiv 70/156/EØF, som 
endret ved direktiv 92/53/EØF(3), skal særdirektivene 
og de tilsvarende reglementer fra De forente nasjoners 
økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) være 
likeverdige. De tekniske krav til opasimeterets lyskilde 
ved måling av eksosens opasitet, må derfor tilpasses 
UN-ECE-reglement nr. 24 og internasjonale standarder. 
Det er også hensiktsmessig å tilpasse drivstoffet som 
brukes ved måling av eksosens opasitet til drivstoffet som 
tillates til måling av utslipp, som oppført i rådsdirektiv 
88/77/EØF(4).

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2005, s. 25, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 5.

(1) EFT L 190 av 20.8.1972, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
97/20/EF (EFT L 125 av 16.5.1997, s. 21).

(2) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 41. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/104/EF (EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13).

(3) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 1.
(4) EFT L 36 av 9.2.1988, s. 33. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2001/27/EF (EFT L 107 av 18.4.2001, s. 10).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedleggene til direktiv 72/306/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Fra og med 9. mars 2006

skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning i – 
samsvar med artikkel 4  nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, og

kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning,– 

for en ny kjøretøytype med begrunnelse i utslipp av 
forurensende stoffer fra dieselmotorer dersom den ikke er i 
samsvar med bestemmelsene i direktiv 72/306/EØF, endret 
ved dette direktiv.

Dette direktiv opphever ikke godkjenninger som tidligere er 
gitt i henhold til direktiv 72/306/EØF, og skal heller ikke være 
til hinder for at slike godkjenninger utvides i henhold til det 
direktiv som godkjenningen opprinnelig ble gitt i henhold til.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 8. mars 2006 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette. De skal anvende dette direktiv fra 9. mars 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.

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/21/EF

av 7. mars 2005

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/306/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak 
mot utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotorer til framdrift av kjøretøyer(*)

2008/EØS/35/09
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Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________________
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VEDLEGG

Listen over vedlegg mellom direktivets dispositive del og vedlegg I skal lyde:

«LISTE OVER VEDLEGG

Vedlegg I: Definisjoner, søknad om EF-typegodkjenning, tildeling av EF-typegodkjenning, merke med korrigert 
verdi for absorpsjonsfaktoren, spesifikasjoner og prøvinger, typeendringer, produksjonssamsvar

Tillegg 1:  Opplysningsdokument

Tillegg 2: Typegodkjenningsdokument 

Vedlegg II: Eksempel på merke med korrigert verdi for absorpsjonsfaktoren

Vedlegg III: Prøving ved konstante turtall over fullastkurven

Vedlegg IV: Prøving ved fri akselerasjon

Vedlegg V: Grenseverdier som får anvendelse under prøvingen ved konstante turtall

Vedlegg VI: Opasimeterets egenskaper

Vedlegg VII: Installasjon og bruk av opasimeteret»

ENDRINGER I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 72/306/EØF

1. I nr. 5.2.2.1 endres «vedlegg VI» til «vedlegg V».

I nr. 5.3.2 endres «vedlegg VI» til «vedlegg V».

I nr. 5.4 endres «vedlegg VII» til «vedlegg VI».

I nr. 7.2.1.2 endres «vedlegg VI» til «vedlegg V».

ENDRINGER I VEDLEGG III TIL DIREKTIV 72/306/EØF

2. Nr. 3.2 skal lyde:

«3.2.  Drivstoff

Referansedrivstoffet fastsatt i vedlegg IV til direktiv 88/77/EØF, i gjeldende versjon, og som er hensiktsmessig 
i forhold til de grenseverdier som legges til grunn ved typegodkjenning av kjøretøyet eller motoren, skal 
anvendes.»

I nr. 3.4 endres «vedlegg VII» til «vedlegg VI», og «vedlegg VIII» til »vedlegg VII».

I nr. 4.2 endres «vedlegg VI» til «vedlegg V».

3. Vedlegg V oppheves.

4. Tidligere vedlegg VI blir vedlegg V.

5. Tidligere vedlegg VII blir vedlegg VI.

Nr. 3.3 skal lyde:

«3.3.  Lyskilde

Lyskilden skal være en glødelampe med en fargetemperatur på mellom 2 800 og 3 250 K eller en grønn lysemitterende 
diode (LED) med et spektrum som har toppunkt mellom 550 og 570 nm. Lyskilden skal være beskyttet mot 
tilsoting på en måte som ikke påvirker den optiske veilengden ut over produsentens spesifikasjoner.»

6. Tidligere vedlegg VIII blir vedlegg VII.

I nr. 2.16, 2.17 og 2.2.3 endres «vedlegg VII» til «vedlegg VI».

__________________
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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 europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/
EF av 10. november 2003 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om typegodkjenning av innretninger for indirekte 
utsyn og av kjøretøyer utstyrt med slike innretninger, om 
endring av direktiv 70/156/EØF og om oppheving av direktiv 
71/127/EØF(2), særlig artikkel 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2003/97/EF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble 
innført ved direktiv 70/156/EF. Bestemmelsene i direktiv 
70/156/EØF om systemer, deler og tekniske enheter for 
motorvogner får derfor anvendelse på direktiv 2003/97/
EF.

2) For å redusere dødvinkelen på kjøretøyer i gruppe N2 
med en masse på høyst 7,5 tonn, må visse krav fastsatt i 
direktiv 2003/97/EF endres.

3) Siden 2003 har det vært en rivende teknisk utvikling 
av speil. Det er nå mulig å montere vidvinkelspeil på 
enkelte kjøretøyer i gruppe N2 med en masse på høyst 
7,5 tonn. Direktiv 2003/97/EF bør derfor endres ved at 
forpliktelsen til å montere vidvinkelspeil i gruppe IV 
utvides til kjøretøyer i gruppe N2 med et lignende 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 30.3.2005, s. 448, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 5.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/104/EF (EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13).

(2) EUT L 25 av 29.1.2004, s. 1.

førerhus som kjøretøyer i gruppe N3. Kriteriet for å 
skille mellom de to typene kjøretøy i gruppe N2 bør være 
muligheten for å montere et nærsonespeil i gruppe V.4) 
Kjøretøyer som har seter med fast seteryggvinkel, vil 
ikke kunne oppfylle standardkravene. Det bør derfor 
innføres en korreksjonsfaktor for slike kjøretøyer.

5) De administrative bestemmelsene om typegodkjenning 
bør også endres ved at identifikasjonsnumrene til de 
medlemsstater som tiltrådte Fellesskapet 1. mai 2004 
tilføyes.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i direktiv 70/156/
EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og III til direktiv 2003/97/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 19. oktober 2005 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
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.

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/27/EF

av 29. mars 2005

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av innretninger for indirekte utsyn og av kjøretøyer utstyrt med slike innretninger, for å tilpasse det til den 

tekniske utvikling(*)

2008/EØS/35/10
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

I vedlegg I og III til direktiv 2003/97/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I nr. 1.1.1.12 innsettes følgende nye punktum etter første punktum:

«Dersom setet har fast seteryggvinkel, skal synsutgangspunktenes plassering justeres i samsvar med bestemmelsene 
i tillegg 7 til dette vedlegg.»

2. I tillegg 5 til vedlegg I innsettes følgende i opplistingen av identifikasjonsnumrene i nr. 1.1:

««8 for Tsjekkia», «29 for Estland», «49 for Kypros», «32 for Latvia», «36 for Litauen», «7 for Ungarn», «50 for 
Malta», «20 for Polen», «26 for Slovenia», «27 for Slovakia»».

3. I vedlegg 3 skal nytt tillegg 7 lyde:

«Tillegg 7

Bestemmelse av synsutgangspunktene for et sete med fast seteryggvinkel

Synsutgangspunktenes plassering i forhold til R-punktet skal justeres som angitt i tabellen 1. 
nedenfor ved hjelp av X-koordinatene fra det tredimensjonale referansesystemet. Tabellen viser 
grunnkoordinatene for en fast seteryggvinkel på 25 grader. Det tredimensjonale referansesystemet 
for koordinatene defineres i nr. 2.3 i vedlegg I til direktiv 77/649/EØF med endringer.

Seteryggvinkel Horisontale koordinater

(i grader) ∆X

25 68 mm

2. Ytterligere korrigering for faste seteryggvinkler som ikke er på 25 grader

Tabellen nedenfor angir de ytterligere korrigeringer i forhold til synsutgangspunktet 
med en fast seteryggvinkel på 25 grader som skal gjøres i synsutgangspunktenes 
X- og Y-koordinater når den fastsatte seteryggvinkelen ikke er på 25 grader.

Seteryggvinkel Horisontale koordinater Vertikal koordinater

(i grader) ∆X ∆Z

5 – 186 mm 28 mm

6 – 177 mm 27 mm

7 – 167 mm 27 mm

8 – 157 mm 27 mm

9 – 147 mm 26 mm

10 – 137 mm 25 mm

11 – 128 mm 24 mm

12 – 118 mm 23 mm

13 – 109 mm 22 mm

14 – 99 mm 21 mm

15 – 90 mm 20 mm

16 – 81 mm 18 mm

17 – 72 mm 17 mm

18 – 62 mm 15 mm

19 – 53 mm 13 mm
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Seteryggvinkel Horisontale koordinater Vertikal koordinater

(i grader) ∆X ∆Z

20 – 44 mm 11 mm

21 – 35 mm 9 mm

22 – 26 mm 7 mm

23 – 18 mm 5 mm

24 – 9 mm 3 mm

25 0 mm 0 mm

26 9 mm – 3 mm

27 17 mm – 5 mm

28 26 mm – 8 mm

29 34 mm – 11 mm

30 43 mm – 14 mm

31 51 mm – 18 mm

32 59 mm – 21 mm

33 67 mm – 24 mm

34 76 mm – 28 mm

35 84 mm – 32 mm

36 92 mm – 35 mm

37 100 mm – 39 mm

38 108 mm – 43 mm

39 115 mm – 48 mm

40 123 mm – 52 mm

4. I tabellen i vedlegg III skal teksten i ruten for «Vidvinkelspeil Gruppe IV» for kjøretøygruppe N2 ≤ 7,5 t 
lyde:

«Påbudt

For begge sider dersom et speil i gruppe V kan monteres

Valgfritt

For begge sider i motsatt fall»

5. I tabellen i vedlegg III skal teksten i ruten for «Nærsonespeil Gruppe V» for kjøretøygruppe N2 ≤ 7,5 t lyde:

«Påbudt, se vedlegg III nr. 3.7 og 5.5.5

Ett på passasjersiden

Valgfritt

Ett på førersiden

(begge må monteres minst 2 m over bakken)

Det tillates en toleranse på + 10 cm».

_____________________________________
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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 92/23/EØF av 31. mars 1992 
om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av 
dekk(2), særlig artikkel 10, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 92/23/EØF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført 
ved direktiv 70/156/EØF.

2) Direktiv 92/23/EØF, som endret ved direktiv 2001/43/
EF, gjør det mulig for godkjenningsmyndigheter å 
godta dekkprodusentenes laboratorier som godkjente 
prøvingslaboratorier fram til 31. desember 2005. 
Erfaringene med denne bestemmelsen har vært svært 
positive, og tidsfristen bør derfor fjernes slik at muligheten 
fortsatt er tilstede.

3) Den tekniske utvikling på området dekkproduksjon er 
svært hurtig. Den store etterspørselen fra kunder og 
bilindustrien gjør at produksjonssyklusen for dekk blir 
kortere og fører til et stadig større utvalg av dekktyper. 
Situasjonen forventes å bli enda mer kritisk i framtiden 
fordi det blir nødvendig med svært dyre eller spesielle 
prøvingsanlegg samt ekspertise. For å kunne markedsføre 
nyutviklede produkter uten forsinkelser, er det avgjørende 
at det finnes et tilstrekkelig antall prøvingsanlegg som 
kan brukes på en fleksibel måte.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 17.2.2005, s. 42, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 6.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/104/EF (EFT L 337 av 13.11.2004, s. 13).

(2) EFT L 129 av 14.5.1992, s. 95. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/43/EF (EFT L 211 av 4.8.2001, s. 25).

4) I takt med utviklingen av bedre dekk som følge av den 
tekniske utvikling, er det nødvendig med stadig mer 
avanserte prøvingsmetoder. På det nåværende tidspunkt 
finnes det ingen andre enn dekkprodusentene som har 
tilstrekkelig kapasitet til å kunne utføre det store antall 
prøvinger som kreves.

5) Direktiv 92/23/EØF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i direktiv 70/156/
EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg I til direktiv 92/23/EØF skal punkt 1.3 lyde:

«1.3. Godkjenningsmyndigheten kan godta 
dekkprodusentenes laboratorier som godkjente 
prøvingslaboratorier i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i 
direktiv 70/156/EØF.»

Artikkel 2

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 for disse bestemmelsene og 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.

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/11/EF

av 16. februar 2005

om endring av rådsdirektiv 92/23/EØF om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk, for å tilpasse 
det til den tekniske utvikling(*)

2008/EØS/35/11



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/58 19.6.2008

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/
EF av 22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende 
gasser og partikler fra motorer til framdrift av jordbruks- og 
skogbrukstraktorer og om endring av rådsdirektiv 74/150/
EØF(1), særlig artikkel 6 og 7,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og 
om oppheving av direktiv 74/150/EØF(2), særlig artikkel 19 
nr. 1 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. 
desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 
og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i 
ikke-veigående mobile maskiner(3), endret ved direktiv 
2004/26/EF, fastsetter strengere utslippskrav for motorer 
montert i ikke-veigående mobile maskiner og innfører tre 
nye trinn av utslippsgrenseverdier.

2) Direktiv 2000/25/EF, som er et av særdirektivene innenfor 
rammen av framgangsmåten for typegodkjenning i 
henhold til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul(4), bør tilpasses til direktiv 97/68/EF, endret ved 
direktiv 2004/26/EF, særlig med hensyn til innføringen 
av den fleksible ordningen fastsatt i sistnevnte.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 1.3.2005, s. 35, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 7.

(1) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(2) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1. Direktivet endret ved rådsdirektiv 2004/66/EF 
(EUT L 168 av 1.5.2004, s. 35).

(3) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/26/EF 
(EUT L 146 av 30.4.2004, s. 1).

(4) EFT nr. L 84 av 28.3.1974, s. 10. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

3) Vedlegg I og II til direktiv 2000/25/EF må tilpasses, 
særlig for å ta hensyn til de nye utslippsgrenseverdiene 
innført ved direktiv 97/68/EF, endret ved direktiv 
2004/26/EF, for kombinerte utslipp av hydrokarboner 
og nitrogenoksider. Andre endringer bør innføres i disse 
vedleggene for å sikre samsvar mellom bestemmelsene 
om opplysningsdokumenter fastsatt i direktiv 2000/25/
EF, 97/68/EF og 2003/37/EF. Dessuten må vedlegg III til 
direktiv 2000/25/EF tilpasses for å tilføye de alternative 
typegodkjenningene som skal anerkjennes i tilknytning 
til de nye trinn III A, III B og IV.

4) Det er dessuten nødvendig å tilpasse vedlegg I til direktiv 
2003/37/EF for å sikre samsvar mellom bestemmelsene 
om opplysningsdokumenter fastsatt i direktiv 2000/25/EF, 
97/68/EF og 2003/37/EF. Særlig bør avvik i terminologi 
fjernes, av klarhetshensyn.

5) Direktiv 2000/25/EF og 2003/37/EF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv, er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 20 nr. 1 i 
direktiv 2003/37/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2000/25/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 tilføyes følgende strekpunkt:

«—  «reservemotor», en nybygd motor som erstatter en 
motor i maskinen, og som er levert bare for dette 
formål,»

2)  I artikkel 3 skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Reservemotorer skal overholde grenseverdiene som 
motoren som skal erstattes, måtte overholde da den 
opprinnelig ble markedsført.

Teksten «RESERVEMOTOR» skal angis på et skilt på 
motoren eller inntas i brukerhåndboken.»

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/13/EF

av 21. februar 2005

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF om utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer til 
framdrift av jordbruks- og skogbrukstraktorer og om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/

EF om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer(*)

2008/EØS/35/12
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3) Ny artikkel 3a skal lyde:

«Artikkel 3a

Fleksibel ordning

Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 og 2 skal medlemsstatene vedta 
at motorprodusenten, på anmodning fra traktorprodusenten 
og forutsatt at godkjenningsmyndigheten gir tillatelse 
til det, i løpet av tidsrommet mellom to påfølgende 
grenseverditrinn kan markedsføre et begrenset antall 
motorer som bare overholder utslippsgrenseverdiene på 
det umiddelbart forutgående trinn, eller traktorer med 
slike motorer, forutsatt at vedkommende overholder 
framgangsmåten fastsatt i vedlegg IV.»

4) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 skal ny bokstav c), d) og e) lyde:

«c)  i trinn III A

etter 31. desember 2005 for motorer i kategori ⎯ 
H, I og K (effektområde som definert i artikkel 
9 nr. 3a i direktiv 97/68/EF),

etter 31. desember 2006 for motorer i kategori ⎯ 
J (effektområde som definert i artikkel 9 nr. 3a 
i direktiv 97/68/EF),

d) i trinn III B

etter 31. desember 2009 for motorer i kategori ⎯ 
L (effektområde som definert i artikkel 9 nr. 3c 
i direktiv 97/68/EF),

 etter 31. desember 2010 for motorer i kategori ⎯ 
M og N (effektområde som definert i artikkel 9 
nr. 3c i direktiv 97/68/EF),

etter 31. desember 2011 for motorer i kategori ⎯ 
P (effektområde som definert i artikkel 9 nr. 3c 
i direktiv 97/68/EF);

e) i trinn IV

— etter 31. desember 2012 for motorer i kategori 
Q (effektområde som definert i artikkel 9 nr. 3d 
i direktiv 97/68/EF),

— etter 30. september 2013 for motorer i kategori 
R (effektområde som definert i artikkel 9 nr. 3d 
i direktiv 97/68/EF).»

b) i nr. 3 tilføyes følgende strekpunkter:

«— etter 31. desember 2005 for motorer i kategori H,

— etter 31. desember 2006 for motorer i kategori I,

— etter 31. desember 2006 for motorer i kategori K,

— etter 31. desember 2007 for motorer i kategori J,

— etter 31. desember 2010 for motorer i kategori L,

— etter 31. desember 2011 for motorer i kategori M,

— etter 31. desember 2011 for motorer i kategori N,

— etter 31. desember 2012 for motorer i kategori P,

— etter 31. desember 2013 for motorer i kategori Q,

— etter 30. september 2014 for motorer i kategori 
R.»

c) nr. 5 skal lyde:

«5. For motorer i kategori A-G kan medlemsstatene 
utsette datoene nevnt i nr. 3 i to år med hensyn til 
motorer som har produksjonsdato før nevnte dato. De 
kan gi andre unntak etter vilkårene fastsatt i artikkel 10 
i direktiv 97/68/EF.»

d) nytt nr. 6, 7 og 8 skal lyde:

«6. For motorer i kategori H-R utsettes datoene 
nevnt i nr. 3 i to år med hensyn til motorer som har 
produksjonsdato før nevnte dato.

7. For motortyper eller motorfamilier som overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.4, 4.1.2.5 
og 4.1.2.6 i vedlegg I til direktiv 97/68/EF før datoene 
nevnt i nr. 3 i denne artikkel, skal medlemsstatene 
tillate spesiell merking for å angi at det aktuelle 
utstyret oppfyller de nødvendige grenseverdier før de 
fastsatte datoene.
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8. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 
20 nr. 2 i direktiv 2003/37/EF tilpasse grenseverdiene 
og datoene for trinn III B og IV til grenseverdiene og 
datoene som vedtas etter framgangsmåten for revisjon i 
henhold til artikkel 2 bokstav b) i direktiv 2004/26/EF, 
med henblikk på behovene i tilknytning til jordbruks- 
og skogbrukstraktorer, særlig traktorer i kategori T2, 
T4.1 og C2.»

5) Vedlegg I, II og III endres i samsvar med vedlegg I til dette 
direktiv.

6) Vedlegg IV tilføyes som fastsatt i vedlegg II til dette 
direktiv.

Artikkel 2

Vedlegg I til direktiv 2003/37/EF endres i samsvar med 
vedlegg III til dette direktiv.

Artikkel 3

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 sammen med 
en sammenligningstabell mellom bestemmelsene og 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 sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. februar 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG I

I vedlegg I, II og III til direktiv 2000/25/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Tillegg 1 skal lyde:

«Tillegg 1

Opplysningsdokument

om EF-typegodkjenning av en representativ motortype til bruk i en traktor som en teknisk enhet med hensyn 
til utslipp av forurensende stoffer

Følgende opplysninger skal gis i tre eksemplarer og følges av en liste over vedlegg. Eventuelle tegninger skal være i 
hensiktsmessig målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres i A4-format eller brettet til dette formatet. Eventuelle 
fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

DEL 1 ALLMENT

Representativ motor/motortype1. (1)(3)

Merke(r) (produsentens firma): 1.1.  ....................................................................................................................

Type og handelsbetegnelse for representativ(e) motor(er) og (eventuelt) for motorfamilien(1.2. 1):  ................

Produsentens typekoding som angitt på motoren(e) og festemåte:1.3. 

Plassering av, koding og festemåte for motorens typeidentifikasjonsnummer:1.3.1.  ............................................

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket: 1.3.2.  ......................................................................

Produsentens navn og adresse: 1.4.  .....................................................................................................................

Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse(r): 1.5.  ............................................................................................

DEL 2 MOTORTYPE INNEN FAMILIEN

Hovedkjennetegn for familiens representative motor2. (3)

Beskrivelse av motor med kompresjonstenning2.1. 

Produsent: 2.1.1.  .....................................................................................................................................................

Produsentens motorkode (angitt på motoren): 2.1.2.  .............................................................................................

Arbeidsprinsipp: firetakts/totakts(2.1.3. 1)

Innvendig diameter: ...................................... mm2.1.4. 

Slaglengde: ................................................... mm2.1.5. 

Sylindrer, antall og innretning: 2.1.6.  .....................................................................................................................

Slagvolum ..................................................... cm2.1.7. 3
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Nominelt turtall: ............................................ o/min2.1.8. 

Turtall ved største dreiemoment: .............. o/min2.1.9. 

Volumetrisk kompresjonsforhold(2.1.10. 2):  ............................................................................................................

Forbrenningssystem: 2.1.11.  .....................................................................................................................................

Tegning(er) av forbrenningskammer og stempeltopp: 2.1.12.  .................................................................................

Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanaler: 2.1.13.  .......................................................................................

Kjølesystem2.1.14. 

Kjølevæske2.1.14.1. 

Væsketype: 2.1.14.1.1.  ...................................................................................................................................................

Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(2.1.14.1.2. 1)

Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): 2.1.14.1.3.  ........................................................................................

Utvekslingsforhold (eventuelt): 2.1.14.1.4.  ....................................................................................................................

Luftkjøling2.1.14.2. 

Vifte: ja/nei(2.1.14.2.1. 1)

Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): 2.1.14.2.2.  ........................................................................................

Utvekslingsforhold (eventuelt): 2.1.14.2.3.  ....................................................................................................................

Temperatur tillatt av produsenten:2.1.15. 

Væskekjøling: høyeste temperatur ved utløp: ............. K2.1.15.1. 

Luftkjøling: referansepunkt: 2.1.15.2.  .........................................................................................................................

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

Høyeste temperatur i ladeluft ut av ladeluftkjøler (mellomkjøler) (eventuelt): .............. K2.1.15.3. 

Høyeste eksostemperatur i eksosrøret (-rørene) ved eksosmanifolden(e)s ytterflens(er): .................... K2.1.15.4. 

Smøremiddeltemperatur: minimum:  .............. K  maksimum: ........... K2.1.15.5. 

Overlader: ja/nei2.1.16.  (1)

Merke: 2.1.16.1.  ...........................................................................................................................................................

Type: 2.1.16.2.  .............................................................................................................................................................

Beskrivelse av systemet (f.eks. største ladetrykk, overtrykksventil, eventuelt): 2.1.16.3.  .........................................

Ladeluftkjøler (mellomkjøler): ja/nei(2.1.16.4. 1)

Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og 100 % 2.1.17. 

belastning: ..................... kPa

Eksosanlegg: høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og 100 % 2.1.18. 

belastning: ..................... kPa
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Ekstra forurensningsreduserende innretninger (dersom slike finnes og ikke omfattes av et annet 2.2. 

nummer)

 Beskrivelse og/eller(1) skisse(r):  ..................................................................................................................

Drivstofftilførsel2.3. 

Matepumpe2.3.1. 

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

Innsprøytingssystem2.3.2. 

Pumpe2.3.2.1. 

Merke(r): ..............................................................................................................2.3.2.1.1. 

Type(r): .................................................................................................................2.3.2.1.2. 

Mengde: ......... mm2.3.2.1.3. 3 (2) per slag eller syklus ved pumpeturtall på henholdsvis ...... o/min (nominelt) 

og ....... o/min (største dreiemoment), eller karakteristikkdiagram

 Angi anvendt metode: på motor/på prøvingsbenk (1)

Forinnsprøyting2.3.2.1.4. 

Forinnsprøytingskurve2.3.2.1.4.1.  (2):  ............................................................................................................................

Innstilling (2.3.2.1.4.2. 2):  ................................................................................................................................................

Innsprøytingsrør2.3.2.2. 

Lengde: ....................................... mm2.3.2.2.1. 

Innvendig diameter ..................... mm2.3.2.2.2. 

Innsprøytingsdyse(r)2.3.2.3. 

Merke(r): 2.3.2.3.1.  .......................................................................................................................................................

Type(r): 2.3.2.3.2.  .........................................................................................................................................................

Åpningstrykk (2.3.2.3.3. 2) eller karakteristikkdiagram:  ..............................................................................................

Turtallsregulator2.3.2.4. 

Merke(r): 2.3.2.4.1.  .......................................................................................................................................................

Type(r): 2.3.2.4.2.  .........................................................................................................................................................

Turtall der avreguleringen begynner under full belastning2.3.2.4.3.  (2): .................. o/min

Høyeste turtall uten belastning2.3.2.4.4.  (2): ............................ o/min

Tomgangsturtall2.3.2.4.5.  (2): ................................................... o/min

Kaldstartsystem2.3.3. 

Merke(r): 2.3.3.1.  .......................................................................................................................................................

Type(r): 2.3.3.2.  .........................................................................................................................................................

Beskrivelse: 2.3.3.3.  ..................................................................................................................................................
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Ventilinnstilling2.4. 

Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til øvre dødpunkt eller tilsvarende 2.4.1. 

spesifikasjon:  ................................................................................................................................................

Referanse- og/eller innstillingsområder2.4.2.  (1)

System for variable ventiltider (om relevant og hvor: innsuging og/eller eksos): 1.1.1.  ......................................

Type: kontinuerlig eller på/av1.1.1.1. 

Kamvinkel ved faseskift: 1.1.1.2.  ..............................................................................................................................

Ventilkonfigurasjon1.1. 

Plassering, størrelse og antall: 1.1.1.  ......................................................................................................................

Elektroniske styrefunksjoner1.1. 

 Dersom motoren har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse, herunder:

Merke: 1.1.1.  ...........................................................................................................................................................

Type: 1.1.2.  .............................................................................................................................................................

Delenummer: 1.1.3.  ................................................................................................................................................

Plassering av motorens elektroniske styreenhet: 1.1.4.  ..........................................................................................

Funksjoner som måles1.1.4.1.  ...................................................................................................................................

Funksjoner som styres: 1.1.4.2.  .................................................................................................................................

DEL 3 MOTORFAMILIE MED KOMPRESJONSTENNING

 Motorfamiliens hovedkjennetegn1. 

Fortegnelse over motortypene som utgjør familien1.1. 

Motorfamiliens navn: ...........................................................................................1.1.1. 

Spesifikasjoner for motortypene i familien:1.1.2. 

Repre-
sentativ 
motor

Motortype

Antall sylindrer

Nominelt turtall (o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3) ved nominelt turtall

Nominell netto effekt (kW)

Turtall ved største dreiemoment (o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3) ved største 
dreiemoment

Største dreiemoment (Nm)

Laveste tomgangsturtall (o/min)

Slagvolum i % av representativ motor 100
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DEL 4 MOTORTYPE

 Hovedkjennetegn for motortypen2. 

Beskrivelse av motoren2.1. 

Produsent: 2.1.1.  .....................................................................................................................................................

Produsentens motorkode (angitt på motoren): 2.1.2.  .............................................................................................

Arbeidsprinsipp: firetakts/totakts(2.1.3. 1)

Innvendig diameter: ...................................... mm2.1.4. 

Slaglengde: ................................................... mm2.1.5. 

Sylindrer, antall og innretning: 2.1.6.  .....................................................................................................................

Slagvolum ..................................................... cm2.1.7. 3

Nominelt turtall: ............................................ o/min2.1.8. 

Turtall ved største dreiemoment: .............. o/min2.1.9. 

Volumetrisk kompresjonsforhold(2.1.10. 2):  ............................................................................................................

Forbrenningssystem: 2.1.11.  .....................................................................................................................................

Tegning(er) av forbrenningskammer og stempeltopp: 2.1.12.  .................................................................................

Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanaler: 2.1.13.  .......................................................................................

Kjølesystem2.1.14. 

Kjølevæske2.1.14.1. 

Væsketype: 2.1.14.1.1.  ...................................................................................................................................................

Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(2.1.14.1.2. 1)

Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): 2.1.14.1.3.  ........................................................................................

Utvekslingsforhold (eventuelt): 2.1.14.1.4.  ....................................................................................................................

Luftkjøling2.1.14.2. 

Vifte: ja/nei(2.1.14.2.1. 1)

Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): 2.1.14.2.2.  ........................................................................................

Utvekslingsforhold (eventuelt): 2.1.14.2.3.  ....................................................................................................................

Temperatur tillatt av produsenten2.1.15. 

Væskekjøling: høyeste temperatur ved utløp: ....... K2.1.15.1. 

Luftkjøling: referansepunkt: 2.1.15.2.  .........................................................................................................................

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

Høyeste temperatur i ladeluft ut av ladeluftkjøler (mellomkjøler) (eventuelt): .................................. K2.1.15.3. 

Høyeste eksostemperatur i eksosrøret (-rørene) ved eksosmanifolden(e)s ytterflens(er): ..................... K2.1.15.4. 
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Smøremiddeltemperatur: minimum:  .............. K  maksimum: ............. K2.1.15.5. 

Overlader: ja/nei(2.1.16. 1)

Merke: 2.1.16.1.  ...........................................................................................................................................................

Type: 2.1.16.2.  .............................................................................................................................................................

Beskrivelse av systemet [f.eks. største ladetrykk, overtrykksventil (eventuelt)]: 2.1.16.3. ........................................

Ladeluftkjøler (mellomkjøler): ja/nei(2.1.16.4. 1)

Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og 100 % 2.1.17. 

belastning: ..................... kPa

Eksosanlegg: høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og 100 % belastning: ..................... 2.1.18. 

kPa

Ekstra forurensningsreduserende innretninger (dersom slike finnes og ikke omfattes av et annet 2.2. 

nummer)

 Beskrivelse og/eller (1) skisse(r):  .................................................................................................................

Drivstofftilførsel2.3. 

Matepumpe2.3.1. 

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

Innsprøytingssystem2.3.2. 

Pumpe2.3.2.1. 

Merke(r): 2.3.2.1.1.  .......................................................................................................................................................

Type(r): 2.3.2.1.2.  .........................................................................................................................................................

Mengde: ......... mm2.3.2.1.3. 3(2) per slag eller syklus ved pumpeturtall på henholdsvis ...... o/min (nominelt) og ....... 

o/min (største dreiemoment), eller karakteristikkdiagram

 Angi anvendt metode: på motor/på prøvingsbenk(1)

Forinnsprøyting2.3.2.1.4. 

Forinnsprøytingskurve(2.3.2.1.4.1. 2):  .............................................................................................................................

Innstilling(2.3.2.1.4.2. 2):  .................................................................................................................................................

Innsprøytingsrør2.3.2.2. 

Lengde: ....................................... mm2.3.2.2.1. 

Innvendig diameter ..................... mm2.3.2.2.2. 

Innsprøytingsdyse(r)2.3.2.3. 

Merke(r): 2.3.2.3.1.  .......................................................................................................................................................

Type(r): 2.3.2.3.2.  .........................................................................................................................................................

Åpningstrykk2.3.2.3.3.  (2) eller karakteristikkdiagram(1):  ..........................................................................................

Turtallsregulator(er)2.3.2.4. 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/68 19.6.2008

Merke(r): 2.3.2.4.1.  .......................................................................................................................................................

Type(r): 2.3.2.4.2.  .........................................................................................................................................................

Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(2.3.2.4.3. 2): .................. o/min

Høyeste turtall uten belastning(2.3.2.4.4. 2): ............................ o/min

Tomgangsturtall(2.3.2.4.5. 2): ................................................... o/min

Kaldstartsystem2.3.3. 

Merke(r): 2.3.3.1.  .......................................................................................................................................................

Type(r): 2.3.3.2.  .........................................................................................................................................................

Beskrivelse: 2.3.3.3.  ..................................................................................................................................................

Ventilinnstilling2.4. 

Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til øvre dødpunkt eller tilsvarende 2.4.1. 

spesifikasjon:  ................................................................................................................................................

Referanse- og/eller innstillingsområde(2.4.2. 1):  ....................................................................................................

System for variable ventiltider (om relevant og hvor: innsuging og/eller eksos): 2.4.3.  ......................................

Type: kontinuerlig eller på/av2.4.3.1. 

Kamvinkel ved faseskift: 2.4.3.2.  ..............................................................................................................................

Ventilkonfigurasjon2.5. 

Plassering, størrelse og antall: 2.5.1.  ......................................................................................................................

Elektroniske styrefunksjoner2.6. 

 Dersom motoren har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse, herunder:

Merke: 2.6.1.  ...........................................................................................................................................................

Type: 2.6.2.  .............................................................................................................................................................

Delenummer: 2.6.3.  ................................................................................................................................................

Plassering av motorens elektroniske styreenhet: 2.6.4.  ..........................................................................................

Funksjoner som måles2.6.4.1.  ...................................................................................................................................

Funksjoner som styres2.6.4.2.  ...................................................................................................................................

b) i tillegg 2 skal nr. 2.4 lyde:

«2.4. Prøvingsresultater:

Målinger i henhold til bestemmelsene i direktiv 97/68/EF

CO
(g/kWh)

HC
(g/kWh)

NOx

(g/kWh)
HC + NOx

(g/kWh)
Partikler (g/kWh)»

2) I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

i) i del 2 skal nr. 2.1.17 og 2.1.18 lyde:

«2.1.17. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og 100 % 
belastning: ..................... kPa

2.1.18. Eksosanlegg: høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og 100 % 
belastning: ..................... kPa»
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ii) følgende tilføyes:

«2.6.  Ventilkonfigurasjon

2.6.1. Plassering, størrelse og antall»

b) i avsnitt II skal nr. 2.2.4 lyde:

«2.2.4. Prøvingsresultater:

Målinger i henhold til bestemmelsene i direktiv 97/68/EF

CO
(g/kWh)

HC
(g/kWh)

NOx

(g/kWh)
HC + NOx

(g/kWh)
Partikler (g/kWh)»

3. Vedlegg III skal lyde:

«VEDLEGG III

ANERKJENNELSE AV ALTERNATIVE TYPEGODKJENNINGER

For trinn I anerkjennes følgende typegodkjenningsdokumenter som likeverdige for motorer i kategori A og C 1. 
som definert i direktiv 97/68/EF:

Typegodkjenningsdokumenter i henhold til direktiv 97/68/EF.1.1. 

Typegodkjenningsdokumenter i henhold til direktiv 88/77/EØF som oppfyller kravene fastsatt for trinn A eller 1.2. 
B med hensyn til artikkel 2 og vedlegg I nr. 6.2.1 i direktiv 88/77/EØF, endret ved direktiv 91/542/EØF, eller 
reglement nr. 49, endringsserie 02, rettelse 1/2, fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa.

Typegodkjenningsdokumenter i henhold til reglement nr. 96 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon 1.3. 
for Europa.

For trinn II anerkjennes følgende typegodkjenningsdokumenter som likeverdige:2. 

2.1. Typegodkjenningsdokumenter i henhold til direktiv 97/68/EF, trinn II, for motorer i kategori D, E, F og G.

2.2. Typegodkjenninger i henhold til direktiv 88/77/EØF, endret ved direktiv 99/96/EF, som er i samsvar med trinn 
A, B1, B2 eller C, som fastsatt i artikkel 2 og nr. 6.2.1 i vedlegg I.

2.3. Reglement nr. 49, endringsserie 03, fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa.

2.4. Reglement nr. 96 trinn B-godkjenninger i henhold til nr. 5.2.1 i endringsserie 01 til reglement 96 fra De forente 
nasjoners økonomiske kommisjon for Europa.

3. For trinn III A anerkjennes følgende typegodkjenningsdokumenter som likeverdige:

 Typegodkjenningsdokumenter i henhold til direktiv 97/68/EF, trinn III A, for motorer i kategori H, I, J og K.

4. For trinn III B anerkjennes følgende typegodkjenningsdokumenter som likeverdige:

 Typegodkjenningsdokumenter i henhold til direktiv 97/68/EF, trinn III B, for motorer i kategori L, M , N 
og P.

5. For trinn IV anerkjennes følgende typegodkjenningsdokumenter som likeverdige:

 Typegodkjenningsdokumenter i henhold til direktiv 97/68/EF, trinn IV, for motorer i kategori Q og R.»

_______________
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VEDLEGG II

I direktiv 2000/25/EF skal nytt vedlegg IV lyde:

«VEDLEGG IV

BESTEMMELSER OM TRAKTORER OG MOTORER SOM MARKEDSFØRES I HENHOLD TIL DEN 
FLEKSIBLE ORDNINGEN FASTSATT I ARTIKKEL 3A

1. MOTOR- OG TRAKTORPRODUSENTERS TILTAK

1.1. En traktorprodusent som ønsker å gjøre bruk av den fleksible ordningen, skal be om tillatelse fra sin 
godkjenningsmyndighet til i perioden mellom to utslippstrinn å markedsføre eller bestille fra sine 
motorleverandører de mengder av motorer som er beskrevet i nr. 1.2 og 1.3, og som ikke overholder gjeldende 
utslippsgrenseverdier, men som er godkjent til det nærmeste forutgående trinn av utslippsgrenser.

1.2. Antallet motorer som markedsføres i henhold til en fleksibel ordning, skal for hver kategori ikke overstige 
20 % av traktorprodusentens årlige salg av traktorer med motorer i denne motorkategorien (beregnet som 
gjennomsnitt av de siste fem års salg på EU-markedet). Dersom en traktorprodusent har markedsført traktorer 
i EU i et tidsrom på mindre enn fem år, beregnes gjennomsnittet ut fra det tidsrommet da traktorprodusenten 
har markedsført traktorer i EU.

1.3. Som alternativ til nr. 1.2 kan traktorprodusenten søke om tillatelse for vedkommendes motorleverandører til å 
markedsføre et fast antall motorer i henhold til den fleksible ordningen. Antallet motorer i hver motorkategori 
skal ikke overstige følgende verdier:

Motorkategori Antall motorer

19-37 kW 200

37-75 kW 150

75-130 kW 100

130-560 kW 50

1.4. Traktorprodusenten skal i sin søknad til godkjenningsmyndigheten inkludere følgende opplysninger:

a) en prøve av skiltene som skal festes på hver traktor i hvilken det skal monteres en motor som markedsføres 
etter den fleksible ordningen. På skiltene skal følgende tekst være angitt: «TRAKTOR NR … (fortløpende 
traktornumre) AV … (samlet antall traktorer i det aktuelle effektområdet) MED MOTOR NR. … MED 
TYPEGODKJENNING (direktiv 2000/25/EF) NR …», og

b) en prøve av tilleggsskiltet som skal festes på motoren, der ordlyden nevnt i nr. 2.2 i dette vedlegg er 
angitt.

1.5. Traktorprodusenten skal gi godkjenningsmyndigheten alle opplysninger i tilknytning til anvendelsen av den 
fleksible ordningen som godkjenningsmyndigheten måtte be om for å kunne treffe beslutning.

1.6. Traktorprodusenten skal hver sjette måned framlegge en rapport for godkjenningsmyndigheten i alle 
medlemsstater der traktoren eller motoren markedsføres, om anvendelsen av den fleksible ordningen 
vedkommende benytter seg av. Rapporten skal omfatte akkumulerte data om antallet motorer og traktorer 
markedsført i henhold til den fleksible ordningen, serienumre for motorer og traktorer og i hvilke medlemsstater 
traktorene er tatt i bruk. Denne framgangsmåten skal følges så lenge en fleksibel ordning er i bruk.

2. MOTORPRODUSENTENS TILTAK

2.1. En motorprodusent kan levere motorer til en traktorprodusent etter en fleksibel ordning som omfattes av en 
godkjenning i henhold til nr. 1 i dette vedlegg.

2.2. Motorprodusenten skal på disse motorene feste en etikett med følgende tekst: «Motor markedsført etter en 
fleksibel ordning».
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3. GODKJENNINGSMYNDIGHETENS TILTAK

 Godkjenningsmyndigheten skal vurdere innholdet i søknaden om fleksibel ordning og vedlagte dokumenter. 
Deretter skal den underrette traktorprodusenten om sin beslutning om hvorvidt anvendelse av fleksibel ordning 
tillates.»

__________________
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VEDLEGG III

I vedlegg I til direktiv 2003/37/EF skal modell A avsnitt 3 «Motor» lyde:

«3. MOTOR

3.1. Del 1 — Allment

3.1.1. Representativ motor/motortype(1)(3)(21)

 Merke(r) (produsentens firma):  .............................................................................................................

3.1.2. Type og handelsbetegnelse for representativ(e) motor(er) og (eventuelt) for motorfamilien(1):  .........

3.1.3. Produsentens typekoding som angitt på motoren(e) og festemåte.........................................................

3.1.3.1. Plassering av, koding og festemåte for motorens typeidentifikasjonsnummer ......................................

3.1.3.2. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:  ...............................................................

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

3.1.5. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse(r):  .....................................................................................

3.1.6. Virkemåte/arbeidsprinsipp:

—  elektrisk tenning/kompresjonstenning(1)

—  direkte/indirekte innsprøyting(1)

—  totakts/firetakts (1)

3.1.7. Drivstoff:

 Diesel/bensin/LPG/annet(1)

3.2. Del 2 — Motortype innen familien

 Hovedkjennetegn for familiens representative motor(3)

3.2.1. Beskrivelse av motor med kompresjonstenning

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

3.2.1.2. Produsentens motorkode (angitt på motoren):  ......................................................................................

3.2.1.3. Arbeidsprinsipp: firetakts/totakts(1)

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

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

3.2.1.6. Sylindrer, antall og innretning:  ..............................................................................................................

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

3.2.1.8. Nominelt turtall: ......... o/min
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3.2.1.9. Turtall ved største dreiemoment: ......... o/min

3.2.1.10. Volumetrisk ompresjonsforhold(2):  .......................................................................................................

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

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

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

3.2.1.14. Kjølesystem:

3.2.1.14.1. Kjølevæske:

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

3.2.1.14.1.2. Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(1)

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

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

3.2.1.14.2. Luft:

3.2.1.14.2.1. Vifte: ja/nei(1)

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

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

3.2.1.15. Temperatur tillatt av produsenten:

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

3.2.1.15.2. Luftkjøling: referansepunkt  ...................................................................................................................

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

3.2.1.15.3. Høyeste temperatur i ladeluft ut av ladeluftkjøler (mellomkjøler) (eventuelt): ......... K

3.2.1.15.4. Høyeste eksostemperatur i eksosrøret (-rørene) ved eksosmanifolden(e)s ytterflens(er): ......... K

3.2.1.15.5. Smøremiddeltemperatur: minimum: ......... K, maksimum: ......... K

3.2.1.16. Overlader: ja/nei(1)

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

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

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

3.2.1.16.4. Ladeluftkjøler (mellomkjøler): ja/nei(1)

3.2.1.17. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og 100 % 
belastning: ......... kPa

3.2.1.18. Eksosanlegg: høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og 100 % belastning: ......... 
kPa

3.2.2. Ekstra forurensningsreduserende innretninger (dersom slike finnes og ikke omfattes av et annet 
nummer)

 Beskrivelse og/eller(1) skisse(r):  ...........................................................................................................
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3.2.3. Drivstofftilførsel

3.2.3.1. Matepumpe

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

3.2.3.2. Innsprøytingssystem:

3.2.3.2.1. Pumpe

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

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

3.2.3.2.1.3. Mengde: ......... mm3(2) per slag eller syklus ved pumpeturtall på henholdsvis ...... o/min (nominelt) 
og ....... o/min (største dreiemoment), eller karakteristikkdiagram.

 Angi anvendt metode: på motor/på prøvingsbenk(1)

3.2.3.2.1.4. Forinnsprøyting

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

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

3.2.3.2.2. Innsprøytingsrør

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

3.2.3.2.2.2. Innvendig diameter: ......... mm

3.2.3.2.3. Innsprøytingsdyse(r)

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

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

3.2.3.2.3.3. Åpningstrykk (2) eller karakteristikkdiagram: .......................................................................................

3.2.3.2.4.  Turtallsregulator:

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

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

3.2.3.2.4.3. Turtall der avreguleringen begynner under full belastning (2): ......... o/min

3.2.3.2.4.4. Høyeste turtall uten belastning (2): ......... o/min

3.2.3.2.4.5. Tomgangsturtall (2): ......... o/min

3.2.3.3. Kaldstartsystem

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

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

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

3.2.4. Ventilinnstilling

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

3.2.4.2. Referanse- og/eller innstillingsområder (1)



19.6.2008 Nr. 35/75EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.2.4.3. Variabelt ventilinnstillingssystem (om relevant og hvor: innsuging og/eller eksos)

3.2.4.3.1. Type: kontinuerlig eller på/av

3.2.4.3.2. Kamvinkel ved faseskift:  .......................................................................................................................

3.2.5. Ventilkonfigurasjon

3.2.5.1. Plassering, størrelse og antall:  ...............................................................................................................

3.2.6. Elektronisk styrte funksjoner

 Dersom motoren har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse, herunder:

3.2.6.1. Merke:  ....................................................................................................................................................

3.2.6.2. Type:  ......................................................................................................................................................

3.2.6.3. Delenummer:  .........................................................................................................................................

3.2.6.4. Plassering av motorens elektroniske styreenhet: ...................................................................................

3.2.6.4.1. Funksjoner som måles:  ..........................................................................................................................

3.2.6.4.2. Funksjoner som styres:  ..........................................................................................................................

 Del 3 — Motorfamilie med kompresjonstenning

3.3. Motorfamiliens hovedkjennetegn

3.3.1. Fortegnelse over motortypene som utgjør familien

3.3.1.1. Motorfamiliens navn:  ............................................................................................................................

3.3.1.2. Spesifikasjon for motortyper i familien:

Repre-
sentativ 
motor

Motortype

Antall sylindrer

Nominelt turtall (o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3) ved nominelt 
turtall

Nominell netto effekt (kW)

Største dreiemoment (Nm)

Drivstofftilførsel per takt (mm3) ved største 
dreiemoment

Største dreiemoment (Nm)

Tomgangsturtall (o/min)

Slagvolum i % av representativ motor 100
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 Del 4 — Motortype

3.4. Hovedkjennetegn for motortypen

3.4.1. Beskrivelse av motoren

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

3.4.1.2. Produsentens motorkode (angitt på motoren):  ......................................................................................

3.4.1.3. Arbeidsprinsipp: firetakts/totakts (1)

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

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

3.4.1.6. Sylindrer, antall og innretning:  ..............................................................................................................

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

3.4.1.8. Nominelt turtall: ......... o/min

3.4.1.9. Turtall ved største dreiemoment: ......... o/min

3.4.1.10. Volumetrisk kompresjonsforhold (2):  ....................................................................................................

3.4.1.11. Forbrenningssystem: ..............................................................................................................................

3.4.1.12. Tegning(er) av forbrenningskammer og stempeltopp:

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

3.4.1.14. Kjølesystem

3.4.1.14.1. Kjølevæske

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

3.4.1.14.1.2. Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(1)

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

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

3.4.1.14.2. Luftkjøling

3.4.1.14.2.1. Vifte: ja/nei(1)

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

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

3.4.1.15. Temperatur tillatt av produsenten:

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

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

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

3.4.1.15.3. Høyeste temperatur i ladeluft ut av ladeluftkjøler (mellomkjøler) (eventuelt): ......... K

3.4.1.15.4. Høyeste eksostemperatur i eksosrøret (-rørene) ved eksosmanifolden(e)s ytterflens(er): ......... K

3.4.1.15.5. Smøremiddeltemperatur: minimum: .............. K maksimum: ......... K
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3.4.1.16. Overlader: ja/nei(1)

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

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

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

3.4.1.16.4. Ladeluftkjøler (mellomkjøler): ja/nei(1)

3.4.1.17. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og 100 % 
belastning: ......... kPa

3.4.1.18. Eksosanlegg: høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og 100 % 
belastning: ......... kPa(2)

3.4.2. Supplerende forurensningsreduserende innretninger (dersom slike finnes og ikke omfattes av et annet 
nummer)

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

3.4.3. Drivstofftilførsel

3.4.3.1. Matepumpe

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

3.4.3.2. Innsprøytingssystem:

3.4.3.2.1. Pumpe

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

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

3.4.3.2.1.3. Mengde: ......... og ......... mm3(2) per slag eller syklus ved full innsprøyting ved pumpeturtall 
henholdsvis ...... o/min (nominelt) og ....... o/min (største dreiemoment), eller karakteristikkdiagram

 Angi anvendt metode: på motor/på prøvingsbenk(1)

3.4.3.2.1.4. Forinnsprøyting:

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

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

3.4.3.2.2. Innsprøytingsrør

3.4.3.2.2.1. Lengde: ......... mm

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

3.4.3.2.3. Innsprøytingsdyse(r)

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

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

3.4.3.2.3.3. Åpningstrykk(2) eller karakteristikkdiagram(1):  ....................................................................................
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3.4.3.2.4. Turtallsregulator(er)

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

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

3.4.3.2.4.3. Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(2): ......... o/min

3.4.3.2.4.4. Høyeste turtall uten belastning(2): ......... o/min

3.4.3.2.4.5. Tomgangsturtall(2): ......... o/min

3.4.4. Kaldstartsystem

3.4.4.1. Merke(r):  ................................................................................................................................................

3.4.4.2. Type(r):  ..................................................................................................................................................

3.4.4.3. Beskrivelse:  ...........................................................................................................................................

3.4.5. Ventilinnstilling

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

3.4.5.2. Referanse- og/eller innstillingsområder(1):  ...........................................................................................

3.4.5.3. Variabelt ventilinnstillingssystem (om relevant og hvor: innsuging og/eller eksos)

3.4.5.3.1. Type: kontinuerlig eller på/av

3.4.5.3.2. Kamvinkel ved faseskift:  .......................................................................................................................

3.4.6. Ventilkonfigurasjon

3.4.6.1. Plassering, størrelse og antall:  ...............................................................................................................

3.4.7. Elektroniske styrefunksjoner

 Dersom motoren har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse, herunder:

3.4.7.1. Merke:  ....................................................................................................................................................

3.4.7.2. Type:  ......................................................................................................................................................

3.4.7.3. Delenummer:  .........................................................................................................................................

3.4.7.4. Plassering av motorens elektroniske styreenhet: ...................................................................................

3.4.7.4.1. Funksjoner som måles:  ..........................................................................................................................

3.4.7.4.2. Funksjoner som styres:  ........................................................................................................................»

__________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(2), særlig 
artikkel 4 nr. 1 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med direktiv 91/414/EØF er godkjenninger 
for plantefarmasøytiske produkter til bruk på særskilte 
avlinger medlemsstatenes ansvar. Slike godkjenninger 
skal være basert på en vurdering av virkningene på 
menneskers og dyrs helse samt på miljøet. Blant de 
faktorer som det må tas hensyn til i slike vurderinger, er 
bruker- og tilskuereksponering, virkningen på miljøet i 
jord, vann og luft samt virkningen på mennesker og dyr 
gjennom konsum av restmengder på behandlet avling.

2) Grenseverdiene for restmengder (MRL) gjenspeiler bruk 
av de minste mengdene med plantevernmidler som er 
nødvendige for å sikre et effektivt plantevern, brukt på 
en slik måte at restene blir så små som praktisk mulig, 
samtidig som de er toksikologisk akseptable, særlig 
når det gjelder forbrukernes beregnede inntak gjennom 
kosten.

3) Grenseverdiene for restmengder fastsettes til 
bestemmelsesgrensen i de tilfeller der godkjent bruk 
av plantevernmidler ikke fører til påviselige rester av 
plantevernmidler på eller i næringsmiddelet, der det 
ikke finnes noen godkjente bruksområder, der bruk som 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 374 av 22.12.2004, s. 64, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 8.

(1) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/95/EF (EUT L 301 av 28.9.2004, s. 42).

(2) 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).

er godkjent i medlemsstatene, ikke er blitt underbygd 
med nødvendige data, eller der bruk i tredjestater som 
kan føre til rester på eller i næringsmidler som kan bli 
brakt i omsetning på fellesskapsmarkedet, ikke er blitt 
underbygd med nødvendige data.

4) Grenseverdiene for plantevernmidler bør være under 
konstant vurdering. Verdiene kan endres for å ta hensyn 
til nye opplysninger og data.

5) Opplysninger om nye eller endrede typer bruk av visse 
plantevernmidler som omfattes av direktiv 90/642/EØF, 
er blitt meldt til Kommisjonen.

6) Forbrukernes livslange eksponering for disse 
plantevernmidlene gjennom næringsmidler som kan 
inneholde rester av dem, er blitt undersøkt og vurdert 
etter de framgangsmåter og den praksis som benyttes i 
Fellesskapet, idet det er tatt hensyn til retningslinjene 
som er utgitt av Verdens helseorganisasjon(3). 
Ifølge beregninger vil de aktuelle grenseverdier for 
restmengder ikke medføre at de akseptable daglige inntak 
overskrides.

7) Der det er hensiktsmessig, er forbrukernes akutte 
eksponering for disse plantevernmidlene gjennom hvert 
enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester av dem, 
blitt undersøkt og vurdert etter de framgangsmåter og den 
praksis som benyttes i Det europeiske fellesskap, idet det 
er tatt hensyn til retningslinjene som er utgitt av Verdens 
helseorganisasjon. Uttalelser fra Vitenskapskomiteen for 
planter, særlig råd og anbefalinger med hensyn til vern 
av forbrukerne av næringsmidler som er behandlet med 
plantevernmidler, er tatt i betraktning.

8) Det er derfor hensiktsmessig å fastsette nye grenseverdier 
for restmengder av de nevnte plantevernmidlene.

9) Direktiv 90/642/EF bør derfor endres.

(3) «Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)», 
utarbeidet av GEMS/Food Programme i samarbeid med Codex-komiteen 
for rester av plantevernmidler, utgitt av Verdens helseorganisasjon 1997 
(WHO/FSF/FOS/97.7).

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/115/EF

av 15. desember 2004

om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for visse rester av plantevernmidler fastsatt i 
direktivet(*)

2008/EØS/35/13
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10) Fastsettelse eller endring av midlertidige grenseverdier 
for restmengder på fellesskapsplan er ikke til hinder for at 
medlemsstatene kan fastsette midlertidige grenseverdier 
for restmengder for de aktuelle stoffene i samsvar med 
artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF og 
vedlegg VI til samme direktiv. Fire år anses for å være 
en tilstrekkelig lang periode til å godkjenne ytterligere 
bruksområder for det aktuelle aktive stoffet. Den 
foreløpige grenseverdien for restmengder bør deretter bli 
endelig.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Grenseverdiene for rester av metomyl, tiodikarb, myklobutanil, 
manebgruppen, fenpropimorf, metalaksyl, metalaksyl-m, 
penkonazol, iprovalikarb, azoksystrobin og fenheksamid i 
vedlegg II til direktiv 90/642/EØF erstattes med grenseverdiene 
i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 22. juni 2005 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige 
for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 23. juni 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

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, 15. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grensever-
diene for rest mengder gjelder for

Metomyl /
tiodikarb

(sum 
uttrykt 
som 

metomyl)

Myklo-
butanil

Maneb, 
mankozeb, 
metiram, 
propineb, 

zineb
(sum 

uttrykt 
som  CS2)

Fenpro-
pimorf

Metalaksyl 
inkludert 

andre 
blandinger av 
forskjellige  
isomerer, 
herunder 

metalaksyl-m
(sum av 

isomerer)

Penkona-
zol

Iprovali-
karb

Azoksy-
strobin

Fenhek-
samid

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

i) SITRUSFRUKTER 3 5 0,05 (*) 0,5 (p) 0,05 (*) 0,05(*)
(p)

1 0,05 (*)
(p)

Grapefrukt 0,5

Sitroner 1

Limetter 1

Mandariner 
(herunder, klemen-
tiner og lignende 
hybrider)

1

Appelsiner 0,5

Pomeloer 0,5

Andre 0,05 (*)

 ii)  NØTTER (med eller  
uten skall)

0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,1 (*) 0,05 (*)
(p)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekanøtter

Pinjenøtter

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii)  KJERNEFRUKTER 0,2 0,5 3 0,05 (*) 1 (p) 0,2 0,05 (*)
(p)

0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

Epler

Pærer

Kveder

Andre



Nr. 35/82 19.6.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grensever-
diene for rest mengder gjelder for

Metomyl /
tiodikarb

(sum 
uttrykt 
som 

metomyl)

Myklo-
butanil

Maneb, 
mankozeb, 
metiram, 
propineb, 

zineb
(sum 

uttrykt 
som  CS2)

Fenpro-
pimorf

Metalaksyl 
inkludert 

andre 
blandinger av 
forskjellige  
isomerer, 
herunder 

metalaksyl-m
(sum av 

isomerer)

Penkona-
zol

Iprovali-
karb

Azoksy-
strobin

Fenhek-
samid

iv)  STEINFRUKTER 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,05 (*)
(p)

0,05 (*)

Aprikoser 0,2 0,3 2 0,1 5 (p)

Kirsebær 0,1 1 1 5 (p)

Ferskener (herunder 
nektariner og 
lignende hybrider)

0,2 0,5 2 0,1 5 (p)

Plommer 0,5 0,5 1 1 (p)

Andre 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

v) BÆR OG SMÅ 
FRUKTER

a) Borddruer og 
vindruer

1 2 0,05 (*) 0,2 2 (p) 2 5 (p)

Borddruer 0,05 (*) 2 (p)

Vindruer 1 1 (p)

b) Jordbær  
(unntatt 
viltvoksende)

0,05 (*) 1 2 1 0,5 (p) 0,05 (p) 0,05 (*)
(p)

2 5 (p)

c)  Bær fra 
halvbusker 
(unntatt 
viltvoksende)

0,05 (*) 0,05 (*) 1 0,05 (*)
(p)

0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

10 (p)

Bjørnebær 1 3

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær 1 3

Andre 0,02 (*) 0,05 (*)

d) Andre små 
frukter og 
bær (unntatt 
viltvoksende)

0,05 (*) 1 0,05 (*)
(p)

0,05 (*)
(p)

0,05 (*) 5 (p)

Blåbær

Tranebær

Solbær,  
hvitrips og 
rødrips

1 5 0,5

Stikkelsbær 1 5

Andre 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

e) Viltvoksende 
bær og frukter

0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

vi) FORSKJELLIGE 
FRUKTER

0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

Avokadoer

Banananer 2 2 2

Dadler
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Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grensever-
diene for rest mengder gjelder for

Metomyl /
tiodikarb

(sum 
uttrykt 
som 

metomyl)

Myklo-
butanil

Maneb, 
mankozeb, 
metiram, 
propineb, 

zineb
(sum 

uttrykt 
som  CS2)

Fenpro-
pimorf

Metalaksyl 
inkludert 

andre 
blandinger av 
forskjellige  
isomerer, 
herunder 

metalaksyl-m
(sum av 

isomerer)

Penkona-
zol

Iprovali-
karb

Azoksy-
strobin

Fenhek-
samid

Fikener

Kiwier 10 (p)

Kumquat

Litchi

Mango

Oliven 5

Pasjonsfrukt

Ananas

Papaya

Andre 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

2.  Grønnsaker, friske 
eller ubehandlede, 
fryste eller tørkede

i)  ROT- OG 
KNOLLVEKSTER

0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,05 (*)
(p)

Rødbeter

Gulrøtter 0,2 0,2 0,1 (p) 0,2

Knollselleri 0,2 0,3

Pepperrot 0,2 0,2

Jordskokk

Pastinakk 0,2 0,1(p) 0,2

Rotpersille 0,2 0,2

Reddiker 0,5 2

Havrerot 0,2 0,2

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,05 (*)

ii) LØK 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

Hvitløk 0,5 0,5 (p)

Kepaløk 0,5 0,5 (p) 0,1 (p)

Sjalottløk 0,5 0,5 (p)

Pipeløk 1 0,2 (p) 2

Others 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,05 (*)
(p)

0,05 (*)
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Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grensever-
diene for rest mengder gjelder for

Metomyl /
tiodikarb

(sum 
uttrykt 
som 

metomyl)

Myklo-
butanil

Maneb, 
mankozeb, 
metiram, 
propineb, 

zineb
(sum 

uttrykt 
som  CS2)

Fenpro-
pimorf

Metalaksyl 
inkludert 

andre 
blandinger av 
forskjellige  
isomerer, 
herunder 

metalaksyl-m
(sum av 

isomerer)

Penkona-
zol

Iprovali-
karb

Azoksy-
strobin

Fenhek-
samid

iii) FRUKTBÆRENDE 
GRØNNSAKER

0,05 (*)

a) Søtvierfamilien 0,05 (*) 2

Tomater 0,5 0,3 3 0,2 (p) 1 (p) 1 (p)

Paprika 0,5 0,5 (p) 2 (p)

Eggfrukter 0,5 0,3 1 (p)

Andre 0,05 (*) 0,02 (*) 2 0,05 (*)
(p)

0,05 (*) 
(p)

0,05 (*)
(p)

b) Gresskar-
familien — 
spiselig skall

0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 1 1 (p)

Slangeagurker 0,5 0,5 (p) 0,1 (p)

Sylteagurker 2 0,1 (p)

Mandelgresskar 2 0,1 (p

Andre 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,05 (*) 
(p)

c) Gresskar-
familien — 
uspiselig skall 

0,05 (*) 0,2 0,5 0,1 0,5 0,05 (*) 
(p)

Meloner 0,2 (p) 0,2 (p)

Gresskar

Vannmeloner 0,2 (p) 0,2 (p)

Andre 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 
(p)

d) Sukkermais 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
(p)

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

iv) KÅL 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 
(p

a) Blomsterkål 1 0,05 (*) 0,1 (p)

Brokkoli 0,2 0,5

Blomkål 0,5

Andre 0,05 (*) 0,05 (*)

b) Hodekål 0,05 (*) 1

Rosenkål 0,5 0,1

Hvitkål og 
rødkål

1(p) 0,3

Andre 0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*)

c) Bladkål 0,05 (*) 0,05 (*) 5

Kinakål

Grønnkål 2 0,2 (p)

Andre 0,5 0,05 (*) 
(p)

d) Knutekål 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,2
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Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grensever-
diene for rest mengder gjelder for

Metomyl /
tiodikarb

(sum 
uttrykt 
som 

metomyl)

Myklo-
butanil

Maneb, 
mankozeb, 
metiram, 
propineb, 

zineb
(sum 

uttrykt 
som  CS2)

Fenpro-
pimorf

Metalaksyl 
inkludert 

andre 
blandinger av 
forskjellige  
isomerer, 
herunder 

metalaksyl-m
(sum av 

isomerer)

Penkona-
zol

Iprovali-
karb

Azoksy-
strobin

Fenhek-
samid

v) BLADGRØNN-
SAKER OG 
FRISKE URTER

0,05 (*) 0,05 (*)

a) Salat og 
lignende

5 1 (p) 3

Karse

Vanlig vårsalat 5

Salat 2 2 (p) 30 (p)

Bredbladet 
endiv

1 (p)

Andre 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 
(p)      

b) Spinat og 
lignende

2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 
(p

0,05 (*) 
(p

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

Spinat

Blatbete

Andre

c) Brønnkarse 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

d) Salatsikori 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,3 (p) 0,05 (*) 
(p)

0,2 0,05 (*) 
(p)

e) Urter 2 0,02 (*) 5 1 (p) 0,05 (*) 
(p)

3 0,05 (*) 
(p)

Kjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi) BELGFRUKTER 
(friske)

0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 
(p)

Bønner (med belg) 1 1

Bønner (uten belg ) 0,1 0,2

Erter (med belg) 1 0,5

Erter (uten belg) 0,1 0,2

Andre 0,05 (*) 0,05 (*)

vii) STENGEL-
GRØNNSAKER 
(friske)

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 
(p)

Asparages

Kardon

Hageselleri 0,5 5

Fennikel

Artisjokk 0,5 0,2 1

Purre 3 0,5 0,2 (p) 0,1

Rabarbra

Andre 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 0,05 (*)
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Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grensever-
diene for rest mengder gjelder for

Metomyl /
tiodikarb

(sum 
uttrykt 
som 

metomyl)

Myklo-
butanil

Maneb, 
mankozeb, 
metiram, 
propineb, 

zineb
(sum 

uttrykt 
som  CS2)

Fenpro-
pimorf

Metalaksyl 
inkludert 

andre 
blandinger av 
forskjellige  
isomerer, 
herunder 

metalaksyl-m
(sum av 

isomerer)

Penkona-
zol

Iprovali-
karb

Azoksy-
strobin

Fenhek-
samid

viii) SOPP 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

a) Dyrket sopp

b) Viltvoksende 
sopp

3. Tørkede belgfrukter 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,1 0,05 (*) 
(p)

Bønner

Linser

Erter

Andre

4. Oljeholdige frø 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 
(p)

0,05 (*) 0,1 (*) 
(p)

0,1 (*) 
(p)

Linfrø

Jordnøtter 0,1

Valmuefrø

Sesamfrør

Solsikkefrø

Rapsfrø 0,5 0,5

Soyabønner 0,1 0,5

Sennepsfrø

Bomullsfrø 0,1

Andre 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*)

5. Poteter 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

0,05 (*) 0,05 (*) 
(p)

Tidligpoteter

Matpoteter

6. Te (tørkede blader og 
stilker, gjærede og 
ugjærede, av Camellia 
sinensis)

0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 
(p)

0,1 (*) 0,1 (*) 
(p)

0,1 (*) 0,1 (*) 
(p)

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

10 2 25 10 10 (p) 0,5 0,1 (*) 
(p)

20 0,1 (*) 
(p)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir at grenseverdien er midlertidig fastsatt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i bokstav f) i direktiv 91/414/EØF; med mindre den endres, blir denne  grenseverdien 

gjeldende [med virkning fire år etter ikrafttredelsesdatoen for direktivet om endringen].
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KOMMISJONEN FOR DET 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), særlig artikkel 13 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Reglene for økologisk husdyrproduksjon ble først nylig 
harmonisert, og utviklingen innen sektoren i tiden 
etterpå har ennå ikke gitt et tilstrekkelig biologiske 
mangfold blant de økologisk oppdrettede husdyrene som 
er tilgjengelige på markedet. Det er derfor fortsatt behov 
for å lette utviklingen av økologisk husdyrproduksjon.

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2277/2003(2) om 
endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) 
nr. 2092/91 ble overgangsperioden for innsetting av 
konvensjonelle dyr i det økologiske produksjonssystemet 
forlenget til 31. desember 2004. Det har imidlertid vist seg 
at forlengelsen av fristen ikke var tilstrekkelig, særlig for 
fjørfeproduksjonen, da denne omfatter flere forskjellige 
faser innen forskjellige spesialiserte sektorer.

3) Det er derfor fortsatt nødvendig å bruke dyr som ikke 
er økologisk oppdrettet. Bestemmelsene om dyrenes 
opprinnelse bør derfor tilpasses.

4) Til tross for at det allerede er mulig å styrke 
opprinnelsesbestemmelsene for unghøner beregnet på

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 385 av 29.12.2004, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 9.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1481/2004 (EUT L 272 av 20.8.2004, s. 11).

(2) EUT L 336 av 23.12.2003, s. 68. 

 eggproduksjon, er produksjonsstandardene for disse 
dyrene ennå ikke harmonisert. Inntil slike standarder er 
innført, bør det, når økologisk oppdrettede unghøner ikke 
er tilgjengelige, være tillatt å sette unghøner beregnet 
på eggproduksjon som ikke er økologisk oppdrettet, når 
disse ikke er over 18 uker gamle, inn i en driftsenhet for 
økologisk husdyrproduksjon, forutsatt at visse vilkår er 
oppfylt. 

5) Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor 
endres.

6) Saken haster, da visse bestemmelser om dyrenes 
opprinnelse utløper 31. desember 2004, og denne 
forordning bør derfor tre i kraft dagen etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2005.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2254/2004

av 27. desember 2004

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik 
angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

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

Utferdiget i Brussel, 27. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Mariann FISCHER BOEL

 Medlem av Kommisjonen

______________

2008/EØS/35/14
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VEDLEGG

I del B i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

a) Punkt 3.4 første og annet strekpunkt skal lyde:

«— unghøner beregnet på eggproduksjon og fjørfe beregnet på kjøttproduksjon skal være under tre dager 
gamle.»

b) Punkt 3.5 skal lyde:

«3.5 Dette unntaket skal kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ha gitt tillatelse til på forhånd.»

c) Punkt 3.6 skal lyde:

«3.6. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal som et tredje unntak i nedenstående tilfeller tillate at 
besetningen eller flokken fornyes eller etableres på nytt når økologisk oppdrettede dyr ikke er tilgjengelige:

a) høy dødelighet blant dyrene på grunn av sykdom eller katastrofer,

b) unghøner beregnet på eggproduksjon og fjørfe beregnet på kjøttproduksjon som er under tre dager 
gamle,

c) smågriser til avl som er oppdrettet i henhold til bestemmelsene i denne forordning, så snart de er avvent 
og forutsatt at de veier under 35 kg.

Unntaket nevnt i bokstav c) er tillatt i en overgangsperiode som utløper 31. juli 2006.»

d) Punkt 3.7 skal lyde:

«3.7 Uten hensyn til bestemmelsene fastsatt i punkt 3.4 og 3.6 kan unghøner beregnet på eggproduksjon, selv om 
de ikke er økologisk oppdrettet og forutsatt at de ikke er over 18 uker gamle, settes inn i en driftsenhet for 
økologisk husdyrproduksjon når det ikke er tilstrekkelig mange dyr tilgjengelig som er oppdrettet økologisk, 
forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

— vedkommende myndighet har gitt tillatelse til dette på forhånd, og

— fra og med 31. desember 2005 får bestemmelsene fastsatt i punkt 4 (Fôr) og punkt 5 (Sykdomsforebygging 
og veterinærbehandling) i dette vedlegg I anvendelse på unghøner som ikke er økologisk oppdrettet som 
skal settes inn i en økologisk dyreenhet.»

________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav a),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Transplantasjon av vev og celler fra mennesker er et 
medisinsk område i sterk vekst som gir store muligheter 
for behandling av sykdommer som i dag er uhelbredelige. 
Disse stoffenes kvalitet og sikkerhet bør sikres, særlig for 
å hindre overføring av sykdommer.

2) Tilgangen på vev og celler fra mennesker som brukes til 
terapeutiske formål avhenger av at borgere i Fellesskapet 
er villige til å donere dem. For å verne menneskers helse 
og for å hindre overføring av infeksjonssykdommer via 
slike vev og celler må alle sikkerhetstiltak treffes ved 
donasjon, innhenting, kontroll, behandling, konservering, 
oppbevaring, distribusjon og bruk.

3) Informasjons- og holdningskampanjer om donasjon av 
vev, celler og organer må fremmes på nasjonalt og 
europeisk plan basert på temaet «vi er alle potensielle 
donorer». Målet for slike kampanjer bør være å hjelpe 
europeiske borgere til å bestemme seg for å bli donorer 
mens de er i live og tilkjennegi sine ønsker overfor 
sin familie eller sin juridiske representant. Ettersom 
det er behov for å sikre tilgjengeligheten av vev og 
celler fra mennesker for medisinsk behandling, bør 
medlemsstatene fremme donasjon av vev og celler, 
herunder hematopoetiske progenitorceller, av høy kvalitet 
og med høy grad av sikkerhet, og derved også øke 
selvforsyningen i Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 10.

(1) EFT C 227 E av 24.9.2002, s. 505.
(2) EUT C 85 av 8.4.2003, s. 44.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 10. april 2003 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), Rådets felles holdning av 22. juli 2003 (EUT C 240 E av 7.10.2003, 
s. 3), Europaparlamentets holdning av 16. desember 2003 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 2. mars 2004.

4) Det er et presserende behov for en ensartet ramme for 
å sikre høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder med 
hensyn til innhenting, kontroll, behandling, oppbevaring 
og distribusjon av vev og celler i Fellesskapet og for å 
legge forholdene til rette for utveksling av vev og celler 
for de pasienter som hvert år får denne typen terapi. Det 
er derfor avgjørende at fellesskapsbestemmelsene sikrer 
at vev og celler fra mennesker, uansett bruksområde, har 
sammenlignbar kvalitet og sikkerhet. Innføring av slike 
standarder vil derfor bidra til å forsikre offentligheten om 
at vev og celler fra mennesker som er innhentet i andre 
medlemsstater, også oppfyller de samme kravene som i 
deres eget land.

5) Ettersom vev- og celleterapi er et felt der det skjer en 
intensiv verdensomspennende utveksling, er det ønskelig 
å ha de samme standarder over hele verden. Fellesskapet 
bør derfor etterstrebe å fremme det høyest mulige 
vernenivå for menneskers helse når det gjelder vev og 
cellers kvalitet og sikkerhet. Kommisjonens rapport til 
Europaparlamentet og Rådet bør inneholde opplysninger 
om hvilke framskritt som er gjort på dette området.

6) Vev og celler beregnet på bruk i industrielt framstilte 
produkter, herunder medisinsk utstyr, bør bare omfattes 
av dette direktiv når det gjelder donasjon, innhenting 
og kontroll, i tilfeller der behandling, konservering, 
oppbevaring og distribusjon blir regulert av andre deler 
av Fellesskapets regelverk. Øvrige ledd i framstillingen 
omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(4).

7) Dette direktiv bør få anvendelse på vev og celler, 
herunder stamceller fra perifert blod og beinmarg samt 
navlestrengsblod, kjønnsceller (egg, sperma), fostervev 
og -celler samt voksne og embryonale stamceller.

8) Dette direktiv omfatter ikke blod og blodprodukter (med 
unntak av hematopoetiske progenitorceller) og organer 
fra mennesker, heller ikke organer, vev eller celler av 
animalsk opprinnelse. Blod og blodprodukter reguleres 

(4) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/63/EF (EUT L 159 av 27.6.2003, s. 46).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/23/EF

av 31. mars 2004

om fastsettelse av standarder for kvalitet og sikkerhet ved donasjon, innhenting, kontroll, behandling, konservering, 
oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker(*)

2008/EØS/35/15
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for tiden av direktiv 2001/83/EF, direktiv 2000/70/EF(1), 
rekommandasjon 98/463/EF(2) og direktiv 2002/98/EF(3). 
Vev og celler som brukes som autologt transplantat (vev 
som fjernes og transplanteres tilbake til samme person) 
under samme kirurgiske inngrep, og som ikke oppbevares 
i noen vevbank, omfattes heller ikke av dette direktiv. 
Kvalitets- og sikkerhetshensynene i forbindelse med 
denne prosessen er helt annerledes.

9) Bruken av organer gir i en viss grad grunnlag for å stille 
de samme spørsmålene som bruk av vev og celler, men 
det er vesentlige forskjeller, og de to emnene bør derfor 
ikke omfattes av ett og samme direktiv.

10) Dette direktiv omfatter vev og celler beregnet på 
anvendelse på mennesker, herunder vev og celler fra 
mennesker som benyttes til framstilling av kosmetiske 
produkter. I lys av risikoen for overføring av smittsomme 
sykdommer er imidlertid bruken av vev, celler og andre 
produkter fra mennesker i kosmetiske produkter forbudt 
ved kommisjonsdirektiv 95/34/EF av 10. juli 1995 om 
tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg II, III, 
VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(4).

11) Dette direktiv omfatter ikke forskning med bruk av vev og 
celler fra mennesker, som for eksempel når disse benyttes 
til andre formål enn anvendelse på menneskekroppen, 
f.eks. forskning in vitro eller i dyremodeller. Bare de 
celler og vev som i kliniske prøvinger blir anvendt på 
menneskekroppen, skal være i samsvar med kvalitets- og 
sikkerhetsstandardene fastsatt i dette direktiv.

12) Dette direktiv bør ikke gripe forstyrrende inn i vedtak 
gjort av de enkelte medlemsstater om bruk eller ikke 
bruk av særlige typer av celler fra mennesker, herunder 
kjønnsceller og embryonale stamceller. Dersom en særlig 
bruk av slike celler er godkjent i en medlemsstat, 
vil imidlertid dette direktiv kreve anvendelse av alle 
bestemmelser som er nødvendige for å verne menneskers 
helse, med tanke på den særlige risikoen disse cellene 
utgjør, basert på vitenskapelig kunnskap og cellenes 
særlige natur, og sikre respekt for grunnleggende 
rettigheter. Dette direktiv bør heller ikke gripe forstyrrende 
inn i medlemsstatenes bestemmelser om den juridiske 
definisjon av det begrepet «person» eller «individ».

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/70/EF av 16. november 2000 om 
endring av rådsdirektiv 93/42/EØF med hensyn til medisinsk utstyr som 
inneholder stabile produkter av blod eller plasma fra mennesker (EFT L 313 
av 13.12.2000, s. 22).

(2) Rådsrekommandasjon av 29. juni 1998 om blod- og plasmagiveres egnethet 
og om masseundersøkelse av blod fra givere i Det europeiske fellesskap 
(EFT L 203 av 21.7.1998, s. 14).

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF av 27. januar 2003 om 
fastsettelse av standarder for kvaliteten og sikkerheten ved tapping, kontroll, 
behandling, oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter fra 
mennesker (EUT L 33 av 8.2.2003, s. 30).

(4) EFT L 167 av 18.7.1995, s. 19.

13) Donasjon, innhenting, kontroll, behandling, konservering, 
oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra 
mennesker beregnet på anvendelse på mennesker 
bør være i overensstemmelse med høye kvalitets- og 
sikkerhetsstandarder for å sikre et høyt nivå for helsevern 
i Fellesskapet. Dette direktiv bør fastsette standarder for 
hver av de enkelte fasene i anvendelsen av vev og celler 
fra mennesker.

14) Den kliniske bruken av vev og celler fra mennesker 
for anvendelse på mennesker kan være begrenset av 
redusert tilgjengelighet. Det vil derfor være ønskelig at 
kriteriene for tilgang til slike vev og celler blir klart og 
tydelig definert på grunnlag av en objektiv vurdering av 
medisinske behov.

15) Det er nødvendig å øke medlemsstatenes tillit til donerte 
vev og cellers kvalitet og sikkerhet, til vern av levende 
donorers helse og respekt for avdøde donorer, og til 
sikkerheten ved anvendelse.

16) Vev og celler som benyttes til allogene terapeutiske 
formål, kan innhentes fra både levende og avdøde 
donorer. For å sikre at helsetilstanden til en levende donor 
ikke påvirkes av donasjonen, bør det kreves en medisinsk 
undersøkelse på forhånd. Verdigheten til den avdøde 
donoren bør respekteres, særlig ved rekonstruksjon av 
donorens kropp, slik at den i så stor grad som mulig 
beholder sin opprinnelige anatomiske form.

17) Bruk av vev og celler for anvendelse på menneskekroppen 
kan forårsake sykdommer og andre uønskede virkninger. 
De fleste av disse kan hindres ved hjelp av en grundig 
vurdering av donorer og kontroll av hver enkelt donasjon 
i samsvar med regler som er fastsatt og ajourført i 
samsvar med de beste tilgjengelige vitenskapelige råd.

18) I prinsippet bør programmer for anvendelse av vev og 
celler være basert på tanken om frivillig og vederlagsfri 
donasjon, anonymitet for både donor og mottaker, donors 
uegennytte og solidaritet mellom donor og mottaker. 
Medlemsstatene oppfordres til å treffe tiltak for å 
oppmuntre til et sterkt offentlig og ideelt engasjement 
når det gjelder å levere tjenester i forbindelse med 
anvendelse av vev og celler samt tilknyttet forskning og 
utvikling.

19) Frivillig og vederlagsfri donasjon av vev og celler er en 
faktor som kan bidra til høye sikkerhetsstandarder for vev 
og celler, og dermed til vern av menneskers helse.

20) Enhver virksomhet kan også, dersom den overholder 
standardene, akkrediteres som vev- og cellebank.
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21) Med behørig hensyn til prinsippet om innsyn bør alle 
vevsentre som er akkreditert, utpekt, godkjent eller 
lisensiert i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, 
herunder slike som framstiller produkter fra vev og 
celler fra mennesker, uavhengig om disse er underlagt 
andre deler av fellesskapets regelverk, ha tilgang til 
relevante vev og celler som er innhentet i samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv, uten at dette berører 
gjeldende bestemmelser i medlemsstatene om bruk av 
vev og celler.

22)  Dette direktiv respekterer de grunnleggende rettighetene 
og overholder de prinsipper som gjenspeiles i Den 
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter(1), 
og tar behørig hensyn til konvensjonen om beskyttelse 
av menneskerettighetene og menneskeverd i forbindelse 
med anvendelse av biologi og medisin: konvensjon om 
menneskerettigheter og biomedisin. Verken pakten eller 
konvensjonen inneholder uttrykkelig bestemmelser om 
harmonisering eller er til hinder for at medlemsstatene 
innfører strengere krav i sin nasjonale lovgivning.

23)  Alle nødvendige tiltak må treffes for å forsikre potensielle 
donorer av vev og celler om at alle opplysninger om helse 
som gis til godkjent personale, resultatene av kontroller 
av donasjonene samt eventuell framtidig sporbarhet av 
donasjonene, er fortrolige.

24)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 
24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og 
om fri utveksling av slike opplysninger(2) får anvendelse 
på personopplysninger som behandles ved anvendelse av 
dette direktiv. Artikkel 8 i nevnte direktiv forbyr i prinsippet 
behandling av opplysninger som gjelder helse. Det er 
fastsatt begrensede unntak fra dette prinsippet om forbud. 
I henhold til direktiv 95/46/EF skal også den ansvarlige 
for behandlingen iverksette hensiktsmessige tekniske og 
organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger 
mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, mot tilfeldig tap, 
mot ikke-autorisert endring, spredning eller tilgang, samt 
mot annen form for ulovlig behandling.

25)  Det bør i medlemsstatene opprettes et akkrediteringssystem 
for vevsentre og et system for varsling om uønskede 
hendelser og bivirkninger i forbindelse med innhenting, 
kontroll, behandling, konservering, oppbevaring og 
distribusjon av vev og celler fra mennesker.

26)  Medlemsstatene bør iverksette inspeksjons- og 
kontrolltiltak som skal gjennomføres av representanter 
for vedkommende myndighet, for å sikre at vevsentre 

(1) EFT C 364 av 18.12.2000, s. 1.
(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktiv endret ved forordning (EF) nr. 

1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

oppfyller bestemmelsene i dette direktiv. Medlemsstatene 
bør sørge for at personer som deltar i inspeksjoner og 
kontrolltiltak, er behørig kvalifisert og får den nødvendige 
opplæring.

27)  Personale som medvirker direkte ved donasjon, 
innhenting, kontroll, behandling, konservering, 
oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra 
mennesker, må være behørig kvalifisert og få aktuell 
og relevant opplæring. Bestemmelsene om opplæring 
fastsatt i dette direktiv bør få anvendelse uten hensyn til 
eksisterende fellesskapsregelverk om anerkjennelse av 
faglige kvalifikasjoner.

28)  Det bør opprettes et egnet system for å sikre at 
vev og celler fra mennesker kan spores. Dette vil 
også gjøre det mulig å kontrollere om kvalitets- og 
sikkerhetsstandarder blir overholdt. Sporbarhet bør sikres 
gjennom presise framgangsmåter for identifikasjon av 
stoffer, donorer, mottakere, vevsentre og laboratorier, 
gjennom journalføring og gjennom et hensiktsmessig 
merkingssystem.

29)  Som hovedregel bør mottakers (mottakernes) identitet 
ikke avsløres for donoren eller dennes familie og omvendt, 
med forbehold for gjeldende lovgivning i medlemsstatene 
om vilkår for meddelelse av opplysninger, som i 
unntakstilfeller, særlig ved donasjon av kjønnsceller, vil 
kunne tillate at donorens anonymitet oppheves.

30)  For å gjøre gjennomføringen av bestemmelsene som 
er vedtatt i samsvar med dette direktiv mer effektiv, 
bør det fastsettes straffetiltak som kan anvendes av 
medlemsstatene.

31)  Ettersom målene med dette direktiv, som er å fastsette 
høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder for vev og 
celler fra mennesker i Fellesskapet, ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 
av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå disse målene.

32)  Fellesskapet må ha tilgang til de beste mulige 
vitenskapelige råd om sikkerhet vedrørende vev og celler, 
særlig for å kunne bistå Kommisjonen med å tilpasse 
bestemmelsene i dette direktiv til den vitenskapelige 
og tekniske utvikling i lys av den raske utvikling av 
bioteknologisk kunnskap og praksis når det gjelder vev 
og celler fra mennesker.
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33)  Det er tatt hensyn til uttalelsene fra Vitenskapskomiteen 
for legemidler og medisinsk utstyr og fra Den europeiske 
gruppe for etikk innen vitenskap og ny teknologi, samt til 
internasjonal erfaring på dette området, og de vil bli hørt 
i framtiden ved behov.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

I dette direktiv fastsettes kvalitets- og sikkerhetsstandarder 
for vev og celler fra mennesker beregnet på anvendelse på 
mennesker, for å sikre et høyt vernenivå for menneskers 
helse.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på donasjon, innhenting, 
kontroll, behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon 
av vev og celler fra mennesker beregnet på anvendelse på 
mennesker, samt på framstilte produkter avledet av vev og 
celler fra mennesker beregnet på anvendelse på mennesker.

I tilfeller der slike framstilte produkter omfattes av andre 
direktiver, får dette direktiv bare anvendelse på donasjon, 
innhenting og kontroll.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a) vev og celler som brukes som autologt transplantat i 
samme kirurgiske inngrep,

b) blod og blodkomponenter som definert i direktiv 2002/98/
EF,

c) organer eller deler av organer dersom de er beregnet 
på å bli benyttet til samme formål som hele organet i 
menneskekroppen.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

Artikkel 3

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «celler» individuelle celler fra mennesker eller en samling 
av celler fra mennesker når disse ikke er bundet sammen 
av noen form for bindevev,

b) «vev» alle bestanddeler av menneskekroppen som består 
av celler,

c) «donor» enhver menneskelig kilde, enten levende eller 
avdød, til vev og celler fra mennesker,

d) «donasjon» donasjon av vev og celler fra mennesker 
beregnet på anvendelse på mennesker,

e) «organ» en differensiert og vital del av menneskekroppen 
som består av ulike sorter vev, som beholder sin struktur, 
kardannelse og evne til å utvikle fysiologiske funksjoner 
som i betydelig grad er selvstendige,

f) «innhenting» en prosess der vev eller celler blir gjort 
tilgjengelig,

g) «behandling» all virksomhet i forbindelse med bearbeiding, 
håndtering, konservering og emballering av vev eller celler 
beregnet på anvendelse på mennesker,

h) «konservering» bruk av kjemiske agenser, endringer 
i miljømessige forhold eller andre metoder under 
behandlingen for å hindre eller forsinke biologisk eller 
fysisk forringelse av celler eller vev,

i) «karantene» status for uthentede vev eller celler, eller vev 
som er isolert fysisk eller på annen effektiv måte, i påvente 
av en beslutning om godkjenning eller avvisning,

j) «oppbevaring» at produktet holdes under hensiktsmessige 
kontrollerte forhold fram til distribusjon,

k) «distribusjon» transport og levering av vev og celler 
beregnet på anvendelse på mennesker,

l) «anvendelse på mennesker» bruk av vev eller celler på 
eller i en menneskelig mottaker samt anvendelser utenfor 
kroppen,

m) «alvorlig uønsket hendelse» enhver uheldig begivenhet 
i forbindelse med innhenting, kontroll, behandling, 
oppbevaring og distribusjon av vev og celler som kan 
føre til overføring av en smittsom sykdom, til død 
eller er livstruende, fører til funksjonshemning eller 
uførhet for pasienter, eller som medfører eller forlenger 
sykehusopphold eller sykelighet,

n) «alvorlig bivirkning» en utilsiktet reaksjon, herunder en 
smittsom sykdom, hos donor eller mottaker i tilknytning til 
innhenting eller anvendelse på mennesker av vev og celler 
og som er dødelig, livstruende, fører til funksjonshemning 
eller uførhet, eller som medfører eller forlenger 
sykehusopphold eller sykelighet,
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o) «vevsenter» en egen vevbank eller en enhet ved et 
sykehus eller et annet organ der det blir utført behandling, 
konservering, oppbevaring eller distribusjon av vev og 
celler fra mennesker. Et slikt vevsenter kan også ha ansvar 
for innhenting eller kontroll av vev og celler,

p) «allogen bruk» celler eller vev som fjernes fra én person og 
anvendes på en annen person,

q) «autolog bruk» celler eller vev som fjernes fra og anvendes 
på samme person.

Artikkel 4

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndighet(er) 
med ansvar for gjennomføringen av kravene i dette direktiv.

2. Dette direktiv skal ikke være til hinder for at en 
medlemsstat opprettholder eller innfører strengere vernetiltak, 
forutsatt at de er i samsvar med traktatens bestemmelser.

Særlig kan en medlemsstat innføre krav når det gjelder 
frivillig og vederlagsfri donasjon, herunder forbud mot eller 
begrensning av import av vev og celler fra mennesker, for 
å sikre et høyt nivå for helsevern, forutsatt at vilkårene i 
traktaten oppfylles.

3. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes vedtak 
om forbud mot donasjon, innhenting, kontroll, behandling, 
konservering, oppbevaring, distribusjon eller bruk av særlige 
typer vev eller celler fra mennesker eller celler fra en nærmere 
angitt kilde, herunder vedtak som gjelder import av samme 
typer vev og celler fra mennesker.

4. Når Kommisjonen gjennomfører tiltakene som omfattes 
av dette direktiv, kan den anvende teknisk og/eller administrativ 
støtte til felles nytte for Kommisjonen og støttemottakerne når 
det gjelder identifisering, forberedelse, forvaltning, overvåking, 
revisjon og kontroll samt støttekostnader.

KAPITTEL II

FORPLIKTELSER FOR MEDLEMSSTATENES 
MYNDIGHETER

Artikkel 5

Overvåking av innhenting av vev og celler fra mennesker

1. Medlemsstatene skal sikre at innhenting og kontroll av 
vev og celler blir utført av personer med relevant opplæring 
og erfaring, og at dette finner sted under forhold som er 
akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert for dette formål av 
vedkommende myndighet(er).

2. Vedkommende myndigheter skal treffe alle nødvendig 
tiltak for å sikre at innhentingen av vev og celler oppfyller 
kravene nevnt i artikkel 28 bokstav b), e) og f). Kontrollene 
som er påkrevd for donorer, skal utføres av et kvalifisert 
laboratorium som er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert 
av vedkommende myndighet(er).

Artikkel 6

Akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisensiering av 
vevsentre samt prosesser for bearbeiding av vev og celler

1. Medlemsstatene skal sikre at alle vevsentre der det 
foregår kontroll, behandling, konservering, oppbevaring eller 
distribusjon av vev og celler fra mennesker beregnet på 
anvendelse på mennesker, er akkreditert, utpekt, godkjent 
eller lisensiert for denne virksomheten av en vedkommende 
myndighet.

2. Vedkommende myndighet(er) skal, etter å ha kontrollert 
at vevsenteret oppfyller kravene nevnt i artikkel 28 bokstav a), 
akkreditere, utpeke, godkjenne eller lisensiere vevsenteret og 
angi hvilken virksomhet det kan utøve og hvilke vilkår som 
får anvendelse. Myndigheten(e) skal godkjenne de prosesser 
for bearbeiding av vev og celler som vevsenteret kan utføre i 
samsvar med kravene nevnt i artikkel 28 bokstav g). Avtaler 
mellom vevsentre og tredjemann, som nevnt i artikkel 24, skal 
vurderes innenfor rammen av denne framgangsmåten.

3. Vevsenteret skal ikke gjøre betydelige endringer i sin 
virksomhet uten at det på forhånd er innhentet skriftlig 
godkjenning fra vedkommende myndighet(er).

4. Vedkommende myndighet(er) kan midlertidig stanse eller 
tilbakekalle akkrediteringen, utpekingen, godkjenningen eller 
lisensieringen av et vevsenter eller av en prosess for bearbeiding 
av vev og celler dersom inspeksjoner eller kontrolltiltak viser 
at vevsenteret eller prosessen ikke oppfyller kravene i dette 
direktiv.

5. Enkelte særlige vev og celler, som skal fastsettes i 
samsvar med kravene nevnt i artikkel 28 bokstav i), kan 
etter avtale med vedkommende myndighet(er) distribueres 
direkte for umiddelbar transplantasjon til mottakeren, så lenge 
leverandøren innehar en akkreditering, utpeking, godkjenning 
eller lisens for denne virksomheten.

Artikkel 7

Inspeksjoner og kontrolltiltak

1. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet(er) 
organiserer inspeksjoner og at vevsentre utfører egnede 
kontrolltiltak for å sikre at kravene i dette direktiv oppfylles.
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2. Medlemsstatene skal også sikre at egnede kontrolltiltak 
er på plass for innhenting av vev og celler fra mennesker.

3. Vedkommende myndighet(er) skal regelmessig organisere 
inspeksjoner og treffe kontrolltiltak. Tidsrommet mellom to 
inspeksjoner skal ikke overskride to år.

4. Slike inspeksjoner og kontrolltiltak skal utføres av 
representanter for vedkommende myndighet, med fullmakt til 
å: 

a) inspisere vevsentre og anlegg hos en eventuell tredjemann, 
som fastsatt i artikkel 24,

b) vurdere og kontrollere de framgangsmåter og virksomheter 
som utføres ved vevsentre samt tredjemanns anlegg, og 
som omfattes av kravene i dette direktiv,

c) undersøke alle dokumenter eller annen dokumentasjon 
knyttet til kravene i dette direktiv.

5. Det skal utarbeides retningslinjer vedrørende betingelsene 
for inspeksjoner og kontrolltiltak, samt for opplæring og 
kvalifisering av de involverte representanter for å oppnå 
et ensartet kompetanse- og ytelsesnivå, i samsvar med 
framgangsmåten i artikkel 29 nr. 2.

6. Vedkommende myndighet(er) skal organisere inspeksjoner 
og ved behov gjennomføre egnede kontrolltiltak dersom det 
foreligger en alvorlig bivirkning eller en alvorlig uønsket 
hendelse. I slike tilfeller skal i tillegg inspeksjoner organiseres 
og kontrolltiltak gjennomføres på behørig begrunnet anmodning 
fra vedkommende myndighet(er) i en annen medlemsstat.

7. Medlemsstatene skal på anmodning fra en annen 
medlemsstat eller Kommisjonen gi opplysninger om resultatene 
av inspeksjoner og kontrolltiltak utført i henhold til kravene i 
dette direktiv.

Artikkel 8

Sporbarhet

1. Medlemsstatene skal sikre at alle vev og celler som 
innhentes, behandles, oppbevares eller distribueres på deres 
territorium skal kunne spores fra donor til mottaker og 
omvendt. Kravet om sporbarhet får også anvendelse på alle 
relevante opplysninger knyttet til produkter og materialer som 
kommer i kontakt med slike vev og celler.

2. Medlemsstatene skal sørge for at det innføres et system 
for identifisering av donorer, der hver donasjon og hvert av 
produktene tilknyttet denne tildeles en unik kode.

3. Alle vev og celler skal merkes med en etikett som 
inneholder opplysningene nevnt i artikkel 28 bokstav f) 
og h), eller referanser som muliggjør en kobling til disse 
opplysningene.

4. Vevsentrene skal oppbevare opplysninger som er 
nødvendige for å sikre sporbarhet i alle faser. Opplysninger 
som kreves for full sporbarhet, skal oppbevares i minst 30 år 
etter klinisk bruk. Oppbevaring av slike opplysninger kan også 
skje i elektronisk form.

5. Kravene til sporbarhet for vev og celler, samt for 
produkter og materialer som kommer i kontakt med slike vev 
og celler og som virker inn på deres kvalitet og sikkerhet, 
skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 29 nr. 2.

6. Framgangsmåten for å sikre sporbarhet på fellesskapsplan 
skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 29 nr. 2.

Artikkel 9

Import/eksport av vev og celler fra mennesker

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak 
for å sikre at all import av vev og celler fra tredjestater 
utføres av vevsentre som er akkreditert, utpekt, godkjent 
eller lisensiert for slik virksomhet, og at importerte vev og 
celler kan spores fra donor til mottaker og omvendt i samsvar 
med framgangsmåtene nevnt i artikkel 8. Medlemsstater og 
vevsentre som mottar importerte vev og celler fra tredjestater, 
skal sikre at de oppfyller de kvalitets- og sikkerhetsstandarder 
som tilsvarer de standarder som er fastsatt i dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at all eksport av vev og celler til tredjestater blir utført av 
vevsentre som er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert 
for slik virksomhet. Medlemsstater som eksporterer vev og 
celler til tredjestater, skal sikre at denne eksporten oppfyller 
kravene i dette direktiv.

3. a) Import eller eksport av vev og celler som nevnt i 
artikkel 6 nr. 5, kan godkjennes direkte av vedkommende 
myndighet(er).

b) I nødstilfeller kan import eller eksport av visse 
vev og celler godkjennes direkte av vedkommende 
myndighet(er).

c) Vedkommende myndighet(er) skal treffe alle 
nødvendige tiltak for å sikre at import og eksport av 
vev og celler som nevnt i bokstav a) og b), oppfyller 
kvalitets- og sikkerhetsstandarder tilsvarende de 
standarder som er fastsatt i dette direktiv.

4. Framgangsmåtene for å kontrollere om de tilsvarende 
kvalitets- og sikkerhetsstandardene nevnt i nr. 1 er oppfylt, 
skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 29 nr. 2.

Artikkel 10

Register over vevsentre samt rapporteringsplikt

1. Vevsentrene skal føre et register over sin virksomhet, 
herunder typer og mengder av vev og/eller celler som innhentes, 
kontrolleres, konserveres, behandles, oppbevares og distribueres, 
eller på annen måte disponeres, samt over opprinnelsen og 
bestemmelsesstedet for vev og celler beregnet på anvendelse 
på mennesker, i samsvar med kravene nevnt i artikkel 28 
bokstav f). Vevsentrene skal hvert år oversende en rapport om 
denne virksomheten til vedkommende myndighet(er). Denne 
rapporten skal være offentlig tilgjengelig.
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2. Vedkommende myndighet(er) skal opprette og føre et 
offentlig tilgjengelig register over vevsentre, der det angis 
hvilken virksomhet de er akkreditert, utpekt, godkjent eller 
lisensiert for.

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal opprette et 
nettverk som forbinder de nasjonale vevsentersregistrene.

Artikkel 11

Melding om alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger

1. Medlemsstatene skal sørge for at det finnes et system for 
å rapportere, undersøke, registrere og oversende opplysninger 
om alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger som kan 
påvirke vevs og cellers kvalitet og sikkerhet, og som kan 
tilskrives innhenting, kontroll, behandling, oppbevaring og 
distribusjon av vev og celler, samt om eventuelle alvorlige 
bivirkninger som blir observert i løpet av eller etter den 
kliniske anvendelsen, og som kan være forbundet med vevs og 
cellers kvalitet og sikkerhet.

2. Alle personer eller vevsentre som benytter vev og celler 
fra mennesker som omfattes av dette direktiv, skal rapportere 
alle relevante opplysninger til vevsentre som utøver donasjon, 
innhenting, kontroll, behandling, oppbevaring og distribusjon 
av vev og celler fra mennesker, for å legge forholdene til rette 
for sporbarhet og sikre kontroll av kvalitet og sikkerhet.

3. Den ansvarlige personen nevnt i artikkel 17 skal sikre 
at vedkommende myndighet(er) blir varslet om eventuelle 
alvorlige uønskede hendelser eller bivirkninger som nevnt i 
nr. 1, og at disse får en rapport som analyserer årsakene og 
følgene.

4. Framgangsmåten for å melde om alvorlige uønskede 
hendelser og bivirkninger skal fastsettes av Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 29 nr. 2.

5. Hvert enkelt vevsenter skal sørge for at det innføres en 
presis, rask og kontrollerbar framgangsmåte som gjør at det 
kan tilbakekalle fra distribusjon alle produkter som kan være 
forbundet med en alvorlig uønsket hendelse eller bivirkning.

KAPITTEL III

UTVELGING OG VURDERING AV DONORER

Artikkel 12

Prinsipper for donasjon av vev og celler

1. Medlemsstatene skal gjøre sitt ytterste for å sikre frivillig 
og vederlagsfri donasjon av vev og celler.

Donorer kan motta kompensasjon, som er strengt begrenset 
til å dekke utgifter og ulemper i forbindelse med donasjonen. 
I slike tilfeller definerer medlemsstatene betingelsene for når 
slik kompensasjon kan ytes.

Medlemsstatene skal framlegge en rapport for Kommisjonen 
om disse tiltakene innen 7. april 2006 og deretter hvert 
tredje år. På grunnlag av disse rapportene skal Kommisjonen 
underrette Europaparlamentet og Rådet om eventuelle 
ytterligere nødvendige tiltak den har til hensikt å treffe på 
fellesskapsplan.

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at all markedsføring og reklame til støtte for donasjon 
av vev og celler fra mennesker overholder de retningslinjer 
eller lovbestemmelser medlemsstatene har fastsatt. Slike 
retningslinjer eller lovbestemmelser skal omfatte egnede 
restriksjoner eller forbud mot å reklamere for behov for eller 
tilgjengelighet av vev og celler fra mennesker med det formål å 
tilby eller oppnå økonomisk vinning eller tilsvarende fordeler.

Medlemsstatene skal gjøre sitt ytterste for å sikre at selve 
innhentingen av vev og celler blir utført på ideelt grunnlag.

Artikkel 13

Samtykke

1. Innhenting av vev og celler fra mennesker skal bare 
godkjennes når alle obligatoriske krav til samtykke eller 
godkjenning som gjelder i vedkommende medlemsstat, er 
oppfylt.

2. Medlemsstatene skal i samsvar med nasjonal lovgivning 
treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at donorer, deres 
slektninger eller andre personer som gir sin godkjenning på 
vegne av donorer, mottar alle relevante opplysninger som 
nevnt i vedlegget.

Artikkel 14

Vern av personopplysninger samt fortrolighet

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at alle opplysninger, herunder genetiske opplysninger, 
som er innhentet innenfor dette direktivs virkeområde og som 
tredjemann har adgang til, anonymiseres slik at verken donorer 
eller mottakere kan identifiseres.

2. De skal derfor sørge for at

a) det er truffet tiltak for å verne opplysninger, samt vernetiltak 
mot urettmessige tilføyelser, slettelser eller endringer i 
donorjournaler eller i registre over utelukkede donorer, 
samt mot urettmessig utlevering av opplysninger,

b) det foreligger framgangsmåter for å korrigere manglende 
samsvar mellom opplysninger, 

c) det ikke forekommer urettmessig utlevering av opplysninger, 
samtidig som det sikres at donasjoner kan spores.

3. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at mottaker(e)s identitet ikke avsløres for donoren eller 
dennes familie og omvendt, med forbehold for gjeldende 
lovgivning i medlemsstatene om vilkår for meddelelse av 
opplysninger, særlig ved donasjon av kjønnsceller.
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Artikkel 15

Utvelging, vurdering og innhenting

1. Virksomhet knyttet til innhenting av vev skal utføres på 
en slik måte at det sikres at vurdering og utvelging av donorer 
blir utført i samsvar med kravene nevnt i artikkel 28 bokstav d) 
og e), samt at vev og celler blir innhentet, pakket og transportert 
i samsvar med kravene nevnt i artikkel 28 bokstav f).

2. Når det gjelder autolog donasjon, skal egnethetskriteriene 
fastsettes i samsvar med kravene nevnt i artikkel 28 
bokstav d).

3. Resultatene av framgangsmåtene for vurdering og 
undersøkelse av donoren skal dokumenteres, og alle større avvik 
skal rapporteres i samsvar med kravene nevnt i vedlegget.

4. Vedkommende myndighet(er) skal sikre at all virksomhet 
knyttet til innhenting av vev blir utført i samsvar med kravene 
nevnt i artikkel 28 bokstav f).

KAPITTEL IV

BESTEMMELSER OM VEVS OG CELLERS 
KVALITET OG SIKKERHET

Artikkel 16

Kvalitetsstyring

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at alle vevsentre oppretter og ajourfører et kvalitetssystem 
som bygger på prinsippene for god praksis.

2. Kommisjonen skal fastsette fellesskapsstandardene og 
-spesifikasjonene nevnt i artikkel 28 bokstav c) for virksomhet 
i forbindelse med et kvalitetssystem.

3. Vevsentrene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
kvalitetssystemet inneholder minst følgende dokumentasjon:

— standardiserte framgangsmåter,

— retningslinjer,

— opplærings- og referansehåndbøker,

— rapporteringsskjemaer,

— opplysninger om donor,

— opplysninger om vevs eller cellers endelige 
bestemmelsessted.

4. Vevsentrene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at denne dokumentasjonen er tilgjengelig for inspeksjon av 
vedkommende myndighet(er).

5. Vevsentrene skal beholde de opplysninger som er 
nødvendige for å sikre sporbarhet i samsvar med artikkel 8.

Artikkel 17

Ansvarlig person

1. Hvert enkelt vevsenter skal utpeke en ansvarlig person 
som minst skal oppfylle følgende vilkår og inneha følgende 
kvalifikasjoner:

a) han/hun skal inneha et diplom, et sertifikat eller annet 
bevis på formelle kvalifikasjoner i legevitenskap eller 
biologi etter et fullført studium ved et universitet, eller 
et studium som anses som likeverdig av vedkommende 
medlemsstat,

b) minst to års praktisk erfaring fra relevante områder.

2. Personen som er utpekt i henhold til nr. 1, skal ha ansvar 
for: 

a) å sikre at vev og celler fra mennesker beregnet på anvendelse 
på mennesker i vevsenteret som denne personen har ansvar 
for, innhentes, kontrolleres, behandles, oppbevares og 
distribueres i samsvar med dette direktiv og gjeldende 
lovgivning i medlemsstaten,

b) å framlegge opplysninger for vedkommende myndighet(er) 
i henhold til artikkel 6,

c) at kravene i artikkel 7, 10, 11, 15, 16 og 18-24 gjennomføres 
i vevsenteret.

3. Vevsentrene skal underrette vedkommende myndighet(er) 
om navnet på den ansvarlige personen nevnt i nr. 1. Dersom 
den ansvarlige personen permanent eller midlertidig erstattes, 
skal vevsenteret umiddelbart underrette vedkommende 
myndigheter om navnet på den nye ansvarlige personen samt 
fra hvilken dato denne personen tiltrer.

Artikkel 18

Personale

Personale som medvirker direkte i innhenting, behandling, 
konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler i et 
vevsenter, skal være kvalifisert til å utføre disse oppgavene og 
gis opplæring i henhold til artikkel 28 bokstav c).

Artikkel 19

Mottak av vev og celler

1. Vevsentrene skal sikre at alle donasjoner av vev og 
celler fra mennesker gjennomgår undersøkelser i samsvar 
med kravene i artikkel 28 bokstav e), og at utvelging og 
godkjenning av vev og celler oppfyller kravene i artikkel 28 
bokstav f).

2. Vevsentrene skal sikre at vev og celler fra mennesker 
samt tilknyttet dokumentasjon er i overensstemmelse med 
kravene nevnt i artikkel 28 bokstav f).
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3. Vevsentrene skal kontrollere og registrere at emballering 
av mottatte vev og celler fra mennesker oppfyller kravene 
nevnt i artikkel 28 bokstav f). Alle vev og celler som ikke er i 
samsvar med disse bestemmelsene, skal kasseres.

4. Godkjenning eller avvisning av mottatte vev eller celler 
skal dokumenteres.

5. Vevsentrene skal sikre at vev og celler fra mennesker 
alltid blir korrekt identifisert. Alle leveringer eller partier av 
vev eller celler skal tildeles en identifikasjonskode i samsvar 
med artikkel 8.

6. Vev og celler skal holdes i karantene fram til kravene 
knyttet til undersøkelse av og informasjon om donoren er 
oppfylt i samsvar med artikkel 15.

Artikkel 20

Behandling av vev og celler

1. Vevsentrenes standardiserte framgangsmåter skal omfatte 
alle prosesser som påvirker kvalitet og sikkerhet, og skal sikre 
at de utføres under kontrollerte forhold. Vevsentrene skal sikre 
at utstyr som benyttes, arbeidsmiljø og prosessutforming, 
validering og kontrollvilkår oppfyller kravene nevnt i 
artikkel 28 bokstav h).

2. Alle endringer av prosessene som benyttes ved bearbeiding 
av vev og celler skal også oppfylle kriteriene fastsatt i nr. 1.

3. Vevsentrenes standardiserte framgangsmåter skal omfatte 
særlige bestemmelser for håndtering av vev og celler som skal 
kasseres, for å hindre at dette kontaminerer andre vev eller 
celler, miljøet der behandlingen finner sted eller personalet.

Artikkel 21

Vilkår for oppbevaring av vev og celler

1. Vevsentrene skal sikre at alle framgangsmåter knyttet 
til oppbevaring av vev og celler blir dokumentert i de 
standardiserte framgangsmåtene, og at oppbevaringsvilkårene 
oppfyller kravene nevnt i artikkel 28 bokstav h).

2. Vevsentrene skal sikre at alle oppbevaringsprosesser 
gjennomføres under kontrollerte forhold.

3. Vevsentrene skal fastsette og anvende framgangsmåter for 
kontroll av emballerings- og oppbevaringssteder for å hindre at 
det oppstår situasjoner som kan ha negativ innvirkning på vevs 
og cellers virkemåte eller integritet.

4. Behandlede vev eller celler skal ikke distribueres før alle 
kravene fastsatt i dette direktiv er oppfylt.

5. Medlemsstatene skal sikre at vevsentrene har avtaler og 
framgangsmåter som sikrer at dersom virksomhet av en eller 
annen grunn opphører, blir oppbevarte vev og celler overført 
til andre vevsentre eller andre virksomheter som er akkreditert, 
utpekt, godkjent eller lisensiert i samsvar med artikkel 6, uten 
at medlemsstatenes lovgivning om disponering av donerte vev 
eller celler berøres.

Artikkel 22

Merking, dokumentasjon og emballering

Vevsentrene skal sikre at merking, dokumentasjon og 
emballering oppfyller kravene nevnt i artikkel 28 bokstav f).

Artikkel 23

Distribusjon

Vevsentrene skal sikre kvaliteten på vev og celler under 
distribusjonen. Distribusjonsvilkårene skal oppfylle kravene 
nevnt i artikkel 28 bokstav h).

Artikkel 24

Forbindelser mellom vevsentrene og tredjemann

1. Vevsentrene skal inngå skriftlige avtaler med en 
tredjemann hver gang det finner sted ekstern virksomhet som 
påvirker kvalitet og sikkerhet for vev og celler som behandles 
i samarbeid med en tredjemann, og særlig i følgende tilfeller:

a) når et vevsenter gir en tredjemann i oppdrag å utføre et av 
trinnene i behandlingen av vev eller celler,

b) når en tredjemann leverer varer og tjenester som påvirker 
sikringen av vevs eller cellers kvalitet og sikkerhet, 
herunder distribusjon av vev og celler,

c) når et vevsenter leverer tjenester til et annet vevsenter som 
ikke er akkreditert,

d) når et vevsenter distribuerer vev eller celler som er 
behandlet av en tredjemann.

2. Vevsentrene skal vurdere og velge ut tredjemann på 
grunnlag av dennes evne til å oppfylle standardene fastsatt i 
dette direktiv.

3. Vevsentrene skal føre en fullstendig liste over avtalene 
nevnt i nr. 1 som de har inngått med en tredjemann.

4. Avtaler mellom et vevsenter og tredjemann skal angi 
tredjemanns ansvarsforhold og detaljerte framgangsmåter.

5. Vevsentrene skal på anmodning fra vedkommende 
myndighet(er) legge fram kopier av avtaler med tredjemann.
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KAPITTEL V

UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER, RAPPORTER OG 
SANKSJONER

Artikkel 25

Koding av informasjon

1. Medlemsstatene skal i henhold til artikkel 8 opprette et 
system for identifisering av vev og celler fra mennesker for å 
sikre at alle vev og celler fra mennesker er sporbare.

2. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene 
utforme et enhetlig europeisk kodesystem, for å kunne gi 
opplysninger om vevs og cellers viktigste kjennetegn og 
egenskaper.

Artikkel 26

Rapporter

1. Medlemsstatene skal innen 7. april 2009, og deretter hvert 
tredje år, oversende Kommisjonen en rapport om virksomhet 
i forbindelse med bestemmelsene i dette direktiv, herunder 
en redegjørelse for tiltak som er truffet i forbindelse med 
inspeksjon og kontroll.

2. Kommisjonen skal oversende Europaparlamentet, Rådet, 
Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen de 
rapporter medlemsstatene har oversendt om erfaringene de har 
gjort i forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv.

3. Kommisjonen skal innen 7. april 2008, og deretter 
hvert tredje år, oversende Europaparlamentet, Rådet, Den 
økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen en rapport 
om gjennomføringen av kravene i dette direktiv, særlig kravene 
i forbindelse med inspeksjon og kontroll.

Artikkel 27

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner mot 
overtredelser av de nasjonale bestemmelser som er vedtatt 
i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle tiltak som er 
nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte 
sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 
overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene senest innen 
7. april 2006, og skal umiddelbart underrette den om enhver 
senere endring som berører dem.

KAPITTEL VI

SAMRÅD MED KOMITEER

Artikkel 28

Tekniske krav og tilpasning av dem til den tekniske og 
vitenskapelige utvikling

De tekniske krav og tilpasningen av dem til den tekniske og 
vitenskapelige utvikling skal når det gjelder følgende punkter 
bestemmes etter framgangsmåten i artikkel 29 nr. 2:

a) krav til akkreditering, utpeking, godkjenning eller 
lisensiering av vevsentre,

b) krav til innhenting av vev og celler fra mennesker,

c) kvalitetssystem, herunder opplæring,

d) utvelgingskriterier for donorer av vev og/eller celler,

e) laboratorieundersøkelser som kreves for donorer,

f) framgangsmåter for innhenting av celler og/eller vev, samt 
for mottak ved vevsentret,

g) krav til bearbeidingsprosessen for vev og celler,

h) behandling, oppbevaring og distribusjon av vev og celler,

i) krav til direkte distribusjon til mottaker av særlige vev og 
celler.

Artikkel 29

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

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

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 30

Samråd med en eller flere vitenskapskomiteer

Kommisjonen kan rådspørre relevant(e) vitenskapskomite(er) 
når den definerer eller tilpasser de tekniske kravene nevnt i 
artikkel 28 til den vitenskapelige og tekniske utvikling.

KAPITTEL VII

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 31

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 7. april 2006 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

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

2. Medlemsstatene kan i ett år etter datoen fastsatt i nr. 1 
første ledd beslutte å ikke anvende kravene i dette direktiv på 
vevsentre som var underlagt nasjonale bestemmelser før dette 
direktivs ikrafttredelse.
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3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 
til de internrettslige bestemmelser som de allerede har vedtatt 
eller vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 32

Ikrafttredelse

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

Artikkel 33

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 31. mars 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President FormannVEDLEGG

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS VED DONASJON AV CELLER OG/ELLER VEV

A. Levende donorer

1. Personen som er ansvarlig for donasjonsprosessen skal sikre at donoren i det minste er behørig informert om 
de aspekter i forbindelse med donasjons- og innhentingsprosessen som er beskrevet i nr. 3. Opplysningene skal 
framlegges før innhentingen.

2. Opplysningene skal gis av en fagperson som er i stand til å formidle på en hensiktsmessig og tydelig måte, ved 
hjelp av ord og uttrykk som er lette å forstå for donoren.

3. Opplysningene skal omfatte innhentingens hensikt, art, konsekvenser og risiko, analytiske prøvinger dersom 
slike utføres, registrering og vern av donorens personopplysninger, medisinsk fortrolighet, terapeutisk formål 
og potensielle fordeler samt opplysninger om eventuelle sikkerhetstiltak for å verne donoren.

4. Donoren skal opplyses om at han/hun har rett til å motta de bekreftede resultatene fra de analytiske prøvingene, 
og få disse tydelig forklart for seg.

5. Det skal gis opplysninger om nødvendigheten av å kreve relevant obligatorisk samtykke, sertifisering og 
godkjenning for at innhentingen av vev og/eller celler skal kunne utføres.

B. Avdøde donorer

1. Alle opplysninger skal gis og alle nødvendige samtykker og godkjennelser skal innhentes i samsvar med 
gjeldende lovgivning i medlemsstatene.

2. De bekreftede resultatene av vurderingen av donoren skal formidles og forklares klart og tydelig for de 
relevante personer i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene. 

_________________
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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. 574/72 om 
regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 
om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres 
familier som flytter innenfor Fellesskapet(1), særlig artikkel 
122, og

ut fra følgende betraktninger —

1) Visse medlemsstater eller deres vedkommende 
myndigheter har anmodet om endringer i vedleggene 
til forordning (EØF) nr. 574/72 etter framgangsmåten 
fastsatt i nevnte forordning.

2) De foreslåtte endringene er en følge av de beslutninger 
som er truffet av de berørte medlemsstater eller deres 
vedkommende myndigheter som utpeker de myndigheter 
som har ansvar for at trygdelovgivningen gjennomføres i 
samsvar med fellesskapsretten.

3) De ordninger som skal tas i betraktning ved beregning 
av den gjennomsnittlige årlige utgift til naturalytelser 
i samsvar med artikkel 94 og artikkel 95 i forordning 
(EØF) nr. 574/72, er angitt i vedlegg 9.

4) Det er innhentet enstemmig uttalelse fra Den administrative 
kommisjon for trygd for vandrearbeidere —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg 1-5 og vedlegg 7, 9 og 10 til forordning (EØF) 
nr. 574/72 endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 77/2005

av 13. januar 2005

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for gjennomføring 
av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres 

familier som flytter innenfor Fellesskapet(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 16 av 20.1.2005, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 11.

(1) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 631/2004 (EUT L 100 av 
6.4.2004, s. 1).

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

Utferdiget i Brussel, 13. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Vladimir ŠPIDLA

 Medlem av Kommisjonen

_____________

2008/EØS/35/16
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VEDLEGG

1. I vedlegg 1 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «F. HELLAS» gjøres følgende endringer:

Nr. 1 og 2 skal lyde:

«1. Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (arbeids- og sosialministeren, Aten).

2. Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (ministeren for helse og sosial solidaritet, 
Aten).»

b) Avsnitt «P. MALTA» skal lyde:

«P. MALTA

1. Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta’ Socjali (departementet for familie og sosial solidaritet)

2. Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (departementet for helse, eldreomsorg og 

helsetjenester i lokalsamfunnet).»

c) I avsnitt «S. POLEN» gjøres følgende endringer:

Nr. 1 skal lyde:

«1. Minister Polityki Społecznej (sosialministeren, Warszawa).»

2. I vedlegg 2 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «B. TSJEKKIA» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 bokstav b) ii) skal lyde:

«ii) for medlemmer av de væpnede styrker:

— yrkesmilitære: forsvarsdepartementets trygdekontor

— politi og brannvesen: innenriksdepartementets trygdekontor

— fengselsvesenet: justisdepartementets trygdekontor

— tolltjenestemenn: finansdepartementets trygdekontor»

ii) Nr. 2 bokstav b) ii) skal lyde:

«ii) for medlemmer av de væpnede styrker:

— yrkesmilitære: forsvarsdepartementets trygdekontor

— politi og brannvesen: innenriksdepartementets trygdekontor

— fengselsvesenet: justisdepartementets trygdekontor

— tolltjenestemenn: finansdepartementets trygdekontor»
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iii) Nr. 3 bokstav b) ii) skal lyde:

«ii) for medlemmer av de væpnede styrker:

— yrkesmilitære: forsvarsdepartementets trygdekontor

— politi og brannvesen: innenriksdepartementets trygdekontor

— fengselsvesenet: justisdepartementets trygdekontor

— tolltjenestemenn: finansdepartementets trygdekontor.»

iv) Nr. 4 skal lyde:

«4. Gravferdshjelp: det offentlige trygdeorgan på vedkommendes bosted/oppholdssted.»

v) Nr. 6 skal lyde:

«6. Familieytelser: det offentlige trygdeorgan på vedkommendes bosted/oppholdssted.»

b) I avsnitt «D. TYSKLAND» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 2 bokstav a) i) skal lyde:

«i) Dersom siste avgift er innbetalt til arbeidernes alderspensjonsordning

— dersom vedkommende er bosatt i Nederland eller er nederlandsk statsborger bosatt på en ikke-

medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale trygdeinstitusjon for Westfalen), 

Münster

— dersom vedkommende er bosatt i Belgia eller Spania eller er belgisk eller spansk statsborger 

bosatt på en ikke-medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale trygdeinstitusjon for 

Rhinprovinsen), Düsseldorf

— dersom vedkommende er bosatt i Italia eller Malta eller er italiensk eller maltesisk statsborger 

bosatt på en ikke-medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale trygdeinstitusjon for Schwaben), 

Augsburg

— dersom vedkommende er bosatt i Frankrike eller Luxembourg eller er fransk eller luxembourgsk 

statsborger bosatt på en ikke-medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale trygdeinstitusjon for 

Rheinland-Pfalz), Speyer

— dersom vedkommende er bosatt i Danmark, Finland eller Sverige eller er dansk, finsk eller 

svensk statsborger bosatt på en ikke-medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale trygdeinstitusjon for 

Schleswig-Holstein), Lübeck

— dersom vedkommende er bosatt i Estland, Latvia eller Litauen eller er estisk, latvisk eller 

litauisk statsborger bosatt på en ikke-medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionale trygdeinstitusjon 

for Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg
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— dersom vedkommende er bosatt i Irland eller Det forente kongerike eller er 

irsk statsborger eller statsborger i Det forente kongerike bosatt på en ikke-

medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionale trygdeinstitusjon 

for Fri- og Hansabyen Hamburg), Hamburg

— dersom vedkommende er bosatt i Hellas eller på Kypros eller er gresk eller kypriotisk 

statsborger bosatt på en ikke-medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionale trygdeinstitusjon for 

Baden-Württemberg), Karlsruhe

— dersom vedkommende er bosatt i Portugal eller er portugisisk statsborger bosatt på en ikke-

medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale trygdeinstitusjon for Nedre 

Franken), Würzburg

— dersom vedkommende er bosatt i Østerrike eller er østerriksk statsborger bosatt på en ikke-

medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionale trygdeinstitusjon for Øvre Bayern), 

München

— dersom vedkommende er bosatt i Polen eller er polsk statsborger bosatt på en ikke-

medlemsstats territorium

— Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionale trygdeinstitusjon for Berlin), Berlin

— dersom vedkommende er bosatt i Slovakia, Slovenia eller Tsjekkia eller er slovakisk, slovensk 

eller tsjekkisk statsborger bosatt på en ikke-medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionale trygdeinstitusjon for 

Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

— dersom vedkommende er bosatt i Ungarn eller er ungarsk statsborger bosatt på en ikke-

medlemsstats territorium:

— Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionale trygdeinstitusjon for Thüringen), 

Erfurt

— når derimot siste avgift er innbetalt til:

— Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionale trygdeinstitusjon for 

Saarland), Saarbrücken, og vedkommende er bosatt i Frankrike, Italia eller Luxembourg 

eller er fransk, italiensk eller luxembourgsk statsborger bosatt på en ikke-medlemsstats 

territorium:

— Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionale trygdeinstitusjon for 

Saarland), Saarbrücken

— Bahnversicherungsanstalt (trygdeinstitusjonen for jernbaneansatte), Frankfurt am Main:

— Bahnversicherungsanstalt (trygdeinstitusjonen for jernbaneansatte), Frankfurt am 

Main

— Seekasse (trygdekassen for sjøfolk), Hamburg, eller dersom det er betalt avgifter i 

minst 60 måneder til Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) 

pensjonstrygdeordning for arbeidere og funksjonærer), Hamburg:

— Seekasse (trygdekassen for sjøfolk), Hamburg.».
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ii) Nr. 2 bokstav b) i) skal lyde:

«i) Dersom siste avgift i henhold til tysk lovgivning er innbetalt til arbeidernes pensjonstrygdeordning:

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en nederlandsk 

pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale trygdeinstitusjon for Westfalen), 

Münster

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en belgisk eller 

spansk pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale trygdeinstitusjon for Rhinprovinsen), 

Düsseldorf

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en italiensk eller 

maltesisk pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale trygdeinstitusjon for Schwaben), 

Augsburg

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en fransk eller 

luxembourgsk pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale trygdeinstitusjon for Rheinland-

Pfalz), Speyer

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en dansk, finsk 

eller svensk pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale trygdeinstitusjon for Schleswig-

Holstein), Lübeck

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en estisk, latvisk 

eller litauisk pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionale trygdeinstitusjon for 

Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en irsk 

pensjonstrygdeinstitusjon eller en pensjonstrygdeinstitusjon i Det forente kongerike:

— Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionale trygdeinstitusjon 

for Fri- og Hansabyen Hamburg), Hamburg

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en gresk eller 

kypriotisk pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionale trygdeinstitusjon for Baden-

Württemberg), Karlsruhe

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en portugisisk 

pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale trygdeinstitusjon for Nedre 

Franken), Würzburg

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en østerriksk 

pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionale trygdeinstitusjon for Øvre Bayern), 

München
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— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en polsk 

pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionale trygdeinstitusjon for Berlin), Berlin, eller

— dersom bare avtalen av 9. oktober 1975 om pensjons- og ulykkestrygd får anvendelse, den 

regionale kompetente trygdeinstitusjon i henhold til tysk lovgivning

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en slovakisk, 

slovensk eller tsjekkisk pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionale trygdeinstitusjon for 

Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

— dersom siste avgift i henhold til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en ungarsk 

pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionale trygdeinstitusjon for Thüringen), 

Erfurt

— dersom imidlertid vedkommende er bosatt på tysk territorium i Saarland, eller er tysk 

statsborger bosatt på en ikke-medlemsstats territorium, og dersom siste avgift i henhold til tysk 

lovgivning er innbetalt til en pensjonstrygdeinstitusjon i Saarland, dersom siste avgift i henhold 

til en annen medlemsstats lovgivning er innbetalt til en fransk, italiensk eller luxembourgsk 

pensjonstrygdeinstitusjon:

— Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionale trygdeinstitusjon for Saarland), 

Saarbrücken

— når derimot siste avgift er innbetalt til:

— Seekasse (trygdekassen for sjøfolk), Hamburg»,

— eller dersom avgifter i kraft av ansettelse i den tyske marine eller marinen i et annet land, er 

innbetalt for minst 60 måneder:

— Seekasse (trygdekassen for sjøfolk), Hamburg,

— Bahnversicherungsanstalt (trygdeinstitusjonen for jernbaneansatte), Frankfurt am 

Main:

— Bahnversicherungsanstalt (trygdeinstitusjonen for jernbaneansatte), Frankfurt am 

Main.»

c) I avsnitt «E. ESTLAND» gjøres følgende endring:

Nr. 5 skal lyde:

«5. Arbeidsløshet: Eesti Töötukassa (den estiske arbeidsløshetskasse)»

d) I avsnitt «F. HELLAS» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 bokstav a) skal lyde:

«a) som hovedregel:

— Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης  Μισθωτών (IKA — ETAM), 
Αθήνα (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), Aten), 
eller det trygdeorgan som arbeidstakeren er eller var tilsluttet».
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ii) Nr. 1 bokstav d) i) skal lyde:

«i) tjenestemenn:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (syketrygdinstitusjon for 
offentlige tjenestemenn (OPAD), Aten».

iii) Nr. 2 bokstav a) skal lyde:

«a) som hovedregel:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA — ETAM), Αθήνα 

(trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), Aten), eller det 
trygdeorgan som arbeidstakeren er eller var tilsluttet.»

iv) Nr. 3 bokstav a) skal lyde:

«a) som hovedregel:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA — ETAM), Αθήνα 

(trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), Aten), eller det 
trygdeorgan som arbeidstakeren er eller var tilsluttet.»

v) Nr. 4 bokstav a) skal lyde:

«a) som hovedregel:

— Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης  Μισθωτών (IKA — ETAM), 

Αθήνα (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), Aten), eller det 
trygdeorgan som arbeidstakeren er eller var tilsluttet.»

e) I avsnitt «G. SPANIA» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 bokstav b) skal lyde:

«b) arbeidsløshet: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. (provinsdirektoratene 
under den offentlige arbeidsformidlingen. INEM).»

ii) Nr. 3 skal lyde:

«3. For ikke-avgiftspliktige alders- og uførepensjoner: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Institutt 
for eldre og sosialtjenester).»

f) Avsnitt «J. ITALIA» skal lyde:

«J. ITALIA

1. Sykdom (herunder tuberkulose) og svangerskap eller fødsel:

A. Arbeidstakere:

a) naturalytelser:

i) som hovedregel:

— ASL (den kompetente lokale avdeling av helseadministrasjonen som vedkommende er 
tilsluttet)

— Regione (region)
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ii) for visse kategorier tjenestemenn, arbeidstakere i privat sektor og personer som anses som 
slike, samt for pensjonister og deres familiemedlemmer:

— SSN — MIN SALUTE (den nasjonale helsetjenesten — helsedepartementet), Roma

— Regione (region)

iii) for sjøfolk og flybesetninger i sivil luftfart:

— SSN — MIN SALUTE (den nasjonale helsetjenesten — helsedepartementet) (den 
kompetente sykekasse for handelsflåten eller den sivile luftfart)

— Regione (region)

b) kontantytelser:

i) som hovedregel:

— Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon) 
distriktskontorene

ii) for sjøfolk og flybesetninger i sivil luftfart:

— IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — (velferdsinstitusjonen for 
sjøfolk)

c) attester om trygdetid:

i) som hovedregel:

— Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon) 
distriktskontorene

ii) for sjøfolk og flybesetninger i sivil luftfart:

— IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — (velferdsinstitusjonen for 
sjøfolk)

B. Selvstendig næringsdrivende:

a) naturalytelser:

— ASL (den kompetente lokale avdeling av helseadministrasjonen som vedkommende er 
tilsluttet)

— Regione (region)

2. Yrkesskader eller yrkessykdom:

A. Arbeidstakere:

a) naturalytelser:

i) som hovedregel:

— ASL (den kompetente lokale avdeling av helseadministrasjonen som vedkommende er 
tilsluttet)

— Regione (region)
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ii) for sjøfolk og flybesetninger i sivil luftfart:

— SSN — MIN SALUTE (den nasjonale helsetjenesten — helsedepartementet) (den 
kompetente sykekasse for handelsflåten eller den sivile luftfart)

— Regione (region)

b) proteser og større hjelpemidler, rettsmedisinske ytelser og undersøkelser og attester i forbindelse 
med slike:

i) som hovedregel:

— Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nasjonale 
institusjon for yrkesskadetrygd), distriktskontorene

ii) for sjøfolk og flybesetninger i sivil luftfart:

— IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — (velferdsinstitusjonen for 
sjøfolk)

c) kontantytelser:

i) som hovedregel:

— Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nasjonale 
institusjon for yrkesskadetrygd), distriktskontorene

ii) for sjøfolk og flybesetninger i sivil luftfart:

— IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — (velferdsinstitusjonen for 
sjøfolk)

iii) eventuelt også for jordbruks- og skogsarbeidere

— Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (det nasjonale 
velferds- og hjelpekontor for jordbruksarbeidere)

B. Selvstendig næringsdrivende (bare i forbindelse med radiologi):

a) naturalytelser:

— ASL (den kompetente lokale avdeling av helseadministrasjonen som vedkommende er 
tilsluttet)

— Regione (region)

b) proteser og større hjelpemidler, rettsmedisinske ytelser og undersøkelser og attester i forbindelse 
med slike:

— Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nasjonale institusjon 
for yrkesskadetrygd), distriktskontorene

c) kontantytelser: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nasjonale 
institusjon for yrkesskadetrygd), distriktskontorene

3. Uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon:

A. Arbeidstakere:

a) som hovedregel:

— Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon, 
distriktskontorene).

b) for scenearbeidere:

— Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (det nasjonale 
velferds- og hjelpekontor for scenearbeidere), Roma,
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c) for den administrative ledelse i industrien:

— Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (den nasjonale 
velferdsinstitusjon for den administrative ledelse i industrien), Roma

d) for journalister:

— Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola» (den nasjonale 
velferdsinstitusjon «G. Amendola» for italienske journalister), Roma

B. Selvstendig næringsdrivende:

a) for leger:

— Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (det nasjonale velferds- og hjelpekontor 
for leger)

b) for farmasøyter:

— Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (det nasjonale velferds- og hjelpekontor 
for farmasøyter)

c) for veterinærer:

— Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (det nasjonale velferds- og hjelpekontor 
for veterinærer)

d) for sykepleiere, hjelpepleiere og barnepleiere:

— Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, 
assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI) (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for 
sykepleiere, hjelpepleiere og barnepleiere),

e) for ingeniører og arkitekter:

— Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti 
(den nasjonale velferds- og hjelpekasse for ingeniører og arkitekter som er selvstendig 
næringsdrivende),

f) for landmålere:

— Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (den nasjonale velferds- og 
hjelpekasse for landmålere som er selvstendig næringsdrivende),

g) for advokater og andre jurister:

— Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (den nasjonale velferds- og hjelpekasse 
for rettsvesenet),

h) for økonomer:

— Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (den 
nasjonale velferds- og hjelpekasse for økonomer)

i) for revisorer:

— Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (den 
nasjonale velferds- og hjelpekasse for revisorer og økonomiske rådgivere)

j) for arbeidskonsulenter:

— Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (det nasjonale velferds- 
og hjelpekontor for arbeidskonsulenter)
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k) for notarer:

— Cassa nazionale notariato (den nasjonale kasse for notarer)

l) for tollklarerere:

— Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle 
Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC,

m) for biologer:

— Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei (det nasjonale velferds- og 
hjelpekontor for biologer),

n) for landbruksteknikere og landbrukskonsulenter:

— Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (det nasjonale 
velferds- og hjelpekontor for ansatte i landbruket),

o) for salgsrepresentanter:

— Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (det nasjonale 
velferdskontor for salgsagenter og -representanter),

p) for sakkyndige i industrien:

— Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for 
sakkyndige i industrien),

q) for aktuarer, kjemikere, agronomer, forstkandidater, geologer:

— Cassa nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli 
attuari, dei chimici e dei geologi (den nasjonale trygde- og velferdskasse for agronomer, 
forstkandidater, aktuarer, kjemikere og geologer).

4. Gravferdshjelp:

— Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon) distriktskontorene

— Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nasjonale institusjon for 
yrkesskadetrygd), distriktskontorene

— IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — (velferdsinstitusjonen for sjøfolk).

5. Arbeidsløshet (for arbeidstakere):

a) som hovedregel:

— Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon, 
distriktskontorene).

b) for journalister:

— Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola» (den nasjonale 
velferdsinstitusjon «G. Amendola» for italienske journalister), Roma.
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6. Familieytelser (arbeidstakere):

a) som hovedregel:

— Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon, 
distriktskontorene).

b) for journalister:

— Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola» (den nasjonale 
velferdsinstitusjon «G. Amendola» for italienske journalister), Roma.

7. Pensjoner til tjenestemenn:

— INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (den 
nasjonale velferdsinstitusjon for ansatte i den offentlige forvaltning), Roma.»

g) I avsnitt «M. LITAUEN» gjøres følgende endringer:

Nr. 6 skal lyde:

«6. Arbeidsløshet: Lietuvos darbo bir�a (den litauiske arbeidsformidlingen)».

h) I avsnitt «S. POLEN» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 bokstav a) skal lyde:

«a) naturalytelser: Narodowy Fundusz Zdrowia (den nasjonale sykekasse), Warszawa.»

ii) Nr. 2 bokstav a), b), c), d) og e) skal lyde:

«a) for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, bortsett fra selvstendig næringsdrivende gårdbrukere, 
samt for yrkesmilitære og offiserer som har tilbakelagt andre tjenesteperioder enn dem som er nevnt 
i bokstav c) i) og ii), d) i) og ii), e) i) og ii):

1. Zak�ad Ubezpiecze� Spo�ecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i �ód� — for 
personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Spania, Portugal, Italia, Hellas, Kypros eller 
Malta

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Spania, Portugal, 
Italia Hellas, Kypros eller Malta
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2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Nowy Sącz — for 

personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Tsjekkia eller Slovakia

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Tsjekkia og 

Slovakia

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Opole — for 

personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Tyskland,

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Tyskland.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Szczecin — for 

personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Latvia 

eller Estland,

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Danmark, 

Finland, Sverige, Litauen, Latvia eller Estland

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Tarnów — for 

personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Østerrike, Ungarn eller Slovenia

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Østerrike, Ungarn 

eller Slovenia

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstituasjon — ZUS) — I Oddział w Warszawie — 

Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warsawa — hovedkontoret for 

internasjonale avtaler) — for personer som har tilbakelagt:

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Belgia, Frankrike, Nederland, Luxembourg, 

Irland eller Det forente kongerike

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Belgia, Frankrike, 

Nederland, Luxembourg, Irland eller Det forente kongerike

b) for selvstendig næringsdrivende gårdbrukere som ikke har tilbakelagt tjenesteperioder som nevnt i 

bokstav c) i) og ii), d) i) og ii), e) i) og ii):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) — 

regionkontoret i Warszawa — for personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Østerrike, Danmark, Finland og Sverige

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Østerrike, 

Danmark, Finland eller Sverige
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2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) — 

regionkontoret i Tomaszów Mazowiecki — for personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Spania, Italia eller Portugal

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Spania, Italia eller 

Portugal

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) — 

regionkontoret i Częstochowa— for personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Frankrike, Belgia, Luxembourg eller 

Nederland

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Frankrike, Belgia, 

Luxembourg eller Nederland

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) — 

regionkontoret i Nowy Sącz — for personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Tsjekkia, Estland, Latvia, Ungarn, Slovenia, 

Slovakia eller Litauen

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Tsjekkia, Estland, 

Latvia, Ungarn, Slovenia, Slovakia eller Litauen

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) — 

regionkontoret i Poznań — for personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Det forente kongerike, Irland, Hellas, Malta 

eller Kypros

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Det forente 

kongerike, Irland, Hellas, Malta eller Kypros

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) — 

regionkontoret i Ostrów Wielkopolski — for personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Tyskland,

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Tyskland.

c) for yrkesmilitære:

i) når det gjelder uførepensjon, dersom den siste perioden har vært perioden med militærtjeneste
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ii) når det gjelder alderspensjon, dersom tjenesteperioden nevnt i bokstav c)-e) til sammen utgjør

— ti år for personer som har trådt ut av tjenesten før 1. januar 1983, eller

— 15 år for personer som har trådt ut av tjenesten etter 31. desember 1982

iii) når det gjelder etterlattepensjon, dersom vilkåret i bokstav c) i) eller ii) er oppfylt:

— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpensjon, Warszawa)

d) for tjenestemenn i politiet, statens sikkerhetstjeneste, den interne sikkerhetstjeneste, etterretningstjenesten 

(offentlige sikkerhetstjenester), grensepolitiet, regjeringens sikkerhetstjeneste og det nasjonale 

brannvesenet:

i) når det gjelder uførepensjon, dersom den siste perioden har vært en periode innenfor en av 

ovennevnte tjenester

ii) når det gjelder alderspensjon, dersom tjenesteperioden nevnt i bokstav c)-e) til sammen utgjør

— ti år for personer som har trådt ut av tjenesten før 1. april 1983, eller

— 15 år for personer som har trådt ut av tjenesten etter 31. mars 1983

iii) når det gjelder etterlattepensjon, dersom vilkåret i bokstav d) i) eller d) ii) er oppfylt:

— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 

(pensjonskontoret i innenriks- og administrasjonsdepartementet i Warszawa)

e) for fengselstjenestemenn:

i) når det gjelder uførepensjon, dersom den siste perioden har vært perioden med slik tjeneste

ii) når det gjelder alderspensjon, dersom tjenesteperioden nevnt i bokstav c)-e) til sammen utgjør

— ti år for personer som har trådt ut av tjenesten før 1. april 1983, eller

— 15 år for personer som har trådt ut av tjenesten etter 31. mars 1983

iii) når det gjelder etterlattepensjon, dersom vilkåret i bokstav e) i) eller e) ii) er oppfylt:

— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (fengselsvesenets pensjonskontor, 

Warszawa).»

i) I avsnitt «U. SLOVENIA» gjøres følgende endringer:

Nr. 1 bokstav d) skal lyde:

«d) Familieytelser og ytelser ved svangerskap eller fødsel: «Center za socialno delo Ljubljana 

Bežigrad — Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (senteret for 

sosialarbeid Ljubljana Bežigrad — sentralenheten for foreldrevern og familieytelser)».
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j) Avsnitt «V. SLOVAKIA» skal lyde:

«1. Sykdom og svangerskap eller fødsel:

A. Kontantytelser:

a) som hovedregel:

— Sociálna poisťovňa (trygdekontor), Bratislava

b) for yrkesmilitære i Slovakias væpnede styrker:

— Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de væpnede styrkers trygdekontor), 

Bratislava

c) for medlemmer av politistyrken:

— Rozpoètové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky (det slovakiske innenriksdepartements budsjett- og 

avgiftsorgan for politistyrken)

d) for medlemmer av jernbanepolitiet:

— Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), 

Bratislava

e) for medlemmer av den slovakiske etterretningstjenesten:

— Slovenská informačná služba (den slovakiske etteretningstjenesten), Bratislava;

f) for medlemmer av retts- og fengselsbetjentkorpset:

— Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho 

zabezpečenia zboru (generaldirektoratet for retts- og fengselsbetjentkorpset, 

avdelingen for trygd), Bratislava

g) for tolltjenestemenn:

— Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (det slovakiske tolldirektoratet), Bratislava

h) for medlemmer av den slovakiske sikkerhetstjenesten:

— Národný bezpečnostný úrad (National Security Office), Bratislava. 

B. Naturalytelser: sykeforsikringsforetak.

2. Ytelser ved uførhet og alder samt til etterlatte:

a) som hovedregel:

— Sociálna poisťovňa (trygdekontor), Bratislava

b) for yrkesmilitære i Slovakias væpnede styrker og jernbanetroppene:

— Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de væpnede styrkers trygdekontor), Bratislava

c) for medlemmer av politistyrken:

— Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (det slovakiske innenriksdepartement), 

Bratislava

d) for medlemmer av jernbanepolitiet:

— Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), 

Bratislava
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e) for medlemmer av den slovakiske etterretningstjenesten:

— Slovenská informačná služba (den slovakiske etterretningstjenesten), Bratislava

f) for medlemmer av retts- og fengselsbetjentkorpset:

— Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia 

zboru (generaldirektoratet for retts- og fengselsbetjentkorpset, avdelingen for trygd), 

Bratislava

g) for tolltjenestemenn:

— Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (det slovakiske tolldirektoratet), Bratislava

h) for medlemmer av den slovakiske sikkerhetstjenesten:

— Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhetstjenesten), Bratislava.

3. Yrkesskader eller yrkessykdom:

A. Kontantytelser:

a) som hovedregel:

— Sociálna poist’ovňa (trygdekontor), Bratislava

b) for yrkesmilitære i Slovakias væpnede styrker og jernbanetroppene:

— Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de væpnede styrkers trygdekontor), 

Bratislava

c) for medlemmer av politistyrken:

— Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky (det slovakiske innenriksdepartements budsjett- og 

avgiftsorgan for politistyrken)

d) for medlemmer av jernbanepolitiet:

— Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), 

Bratislava

e) for medlemmer av den slovakiske etterretningstjenesten:

— Slovenská informačná služba (den slovakiske etterretningstjenesten), Bratislava

f) for medlemmer av retts- og fengselsbetjentkorpset:

— Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho 

zabezpečenia zboru (generaldirektoratet for retts- og fengselsbetjentkorpset, 

avdelingen for trygd), Bratislava

g) for tolltjenestemenn:

— Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (det slovakiske tolldirektoratet), Bratislava

h) for medlemmer av den slovakiske sikkerhetstjenesten:

— Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhetstjenesten), Bratislava.
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B. Naturalytelser: sykeforsikringsforetak Sociálna poisťovňa (trygdekontor), Bratislava.

4. Gravferdshjelp:

a) gravferdshjelp, som hovedregel:

— Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (lokalkontorene for arbeid, sosiale saker og 

familie)

b) for yrkesmilitære i Slovakias væpnede styrker:

— Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de væpnede styrkers trygdekontor), Bratislava

c) for medlemmer av politistyrken:

— Rozpoètové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky (det slovakiske innenriksdepartements budsjett- og avgiftsorgan for 

politistyrken)

d) for medlemmer av jernbanepolitiet:

— Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), 

Bratislava

e) for medlemmer av den slovakiske etterretningstjenesten:

— Slovenská informačná služba (den slovakiske etterretningstjenesten), Bratislava;

f) for medlemmer av retts- og fengselsbetjentkorpset:

— Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia 

zboru (generaldirektoratet for retts- og fengselsbetjentkorpset, avdelingen for trygd), 

Bratislava.

g) for tolltjenestemenn:

— Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (det slovakiske tolldirektoratet), Bratislava

h) for medlemmer av den slovakiske sikkerhetstjenesten:

— Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhetstjenesten), Bratislava

5. Arbeidsløshet:

— Sociálna poisťovňa (trygdekontor), Bratislava

6. Familieytelser:

— Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (lokalkontorene for arbeid, sosiale saker og familie)»

k) I avsnitt «X. SVERIGE» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 bokstav b) og c) skal lyde:

«b) For sjøfolk som ikke er bosatt i Sverige: Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret 

(trygdekontoret for Västra Götaland, sjøfartskontoret)
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c) Ved anvendelse av artikkel 35-59 i gjennomføringsforordningen for personer som ikke er 
bosatt i Sverige:

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (trygdekontoret, internasjonal 
avdeling)»

ii) Nr. 2 skal lyde:

«2. For ytelser ved arbeidsløshet:

— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (organet for arbeidsløshetstrygd)»

3. I vedlegg 3 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «B. TSJEKKIA» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 bokstav e) skal lyde:

«e) familieytelser og andre ytelser:

— Det offentlige trygdeorgan på vedkommendes bosted/oppholdssted»

b) I avsnitt «D. TYSKLAND» gjøres følgende endringer:

Nr. 3 skal lyde:

«3. Pensjonstrygd

a) Pensjonstrygd for arbeidere

i) i forhold til Belgia og Spania:

— Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale trygdeinstitusjon for Rhinprovinsen), 
Düsseldorf

ii) i forhold til Frankrike:

— Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale trygdeinstitusjon for Rheinland-
Pfalz), Speyer, eller

— som kompetent institusjon etter vedlegg 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den 
regionale trytdeinstitusjon for Saarland), Saarbrücken
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iii) i forhold til Italia:

— Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale trygdeinstitusjon for Schwaben), 
Augsburg, eller

— som kompetent institusjon etter vedlegg 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland 
(den regionale trytdeinstitusjon for Saarland), Saarbrücken

iv) i forhold til Luxembourg:

— Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale trygdeinstitusjon for Rheinland-
Pfalz), Speyer, eller

— som kompetent institusjon etter vedlegg 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland 
(den regionale trytdeinstitusjon for Saarland), Saarbrücken

v) i forhold til Malta:

— Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale trygdeinstitusjon for Schwaben), 
Augsburg

vi) i forhold til Nederland:

— Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale trygdeinstitusjon for Westfalen), 
Münster

vii) i forhold til Danmark, Finland og Sverige:

— Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale trygdeinstitusjon for 
Schleswig-Holstein), Lübeck

viii) i forhold til Estland, Latvia og Litauen:

— Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionale trygdeinstitusjon 
for Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

ix) i forhold til Irland og Det forente kongerike:

— Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionale trygdeinstitusjon 
for Fri- og Hansabyen Hamburg), Hamburg

x) i forhold til Hellas og Kypros:

— Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionale trygdeinstitusjon for 
Baden-Württemberg), Karlsruhe

xi) i forhold til Portugal:

— Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale trygdeinstitusjon for Nedre 
Franken), Würzburg

xii) i forhold til Østerrike:

— Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionale trygdeinstitusjon for Øvre Bayern), 
München

xiii) i forhold til Polen:

— Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionale trygdeinstitusjon for Berlin), Berlin, 
eller

— dersom bare avtalen av 9. oktober 1975 om pensjons- og ulykkestrygd får anvendelse, den 
regionale kompetente trygdeinstitusjon i henhold til tysk lovgivning
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xiv) i forhold til Slovakia, Slovenia og Tsjekkia:

— Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionale trygdeinstitusjon 

for Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

xv) i forhold til Ungarn:

— Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionale trygdeinstitusjon for Thüringen), 

Erfurt.»

c) Avsnitt «E. ESTLAND» skal lyde:

«E. ESTLAND

1. Sykdom og svangerskap eller fødsel:

— Eesti Haigekassa (den estiske sykekasse)

2. Uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon, gravferdshjelp, familie- og foreldreytelser:

— Sotsiaalkindlustusamet (trygderådet)

3. Arbeidsløshet:

— Tööhõiveamet (det lokale arbeidskontor på vedkommendes bosted eller oppholdssted)».

d) I avsnitt «F. HELLAS» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 skal lyde:

«2. Andre ytelser:

— Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα 

(trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), Aten).»

e) I avsnitt «G. SPANIA» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 bokstav c) skal lyde:

«c) arbeidsløshet, unntatt for sjømenn: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. 

INEM (provinsdirektoratene under den offentlige arbeidsformidlingen. INEM)».

f) I avsnitt«M. LITAUEN» gjøres følgende endringer: 

Nr. 6 skal lyde:

«6. Arbeidsløshet: Teritorinės darbo biržos (de lokale arbeidsformidlingskontorer)».

g) I avsnitt «S. POLEN» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 bokstav a) skal lyde:

«a) naturalytelser:

— Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (den nasjonale sykekasse — 

regionkontoret) på vedkommendes bosted eller oppholdssted».
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ii) Nr. 2 skal lyde:

«2. Uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon:

a) for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, bortsett fra selvstendig næringsdrivende 

gårdbrukere, samt for yrkesmilitære og offiserer som har tilbakelagt andre tjenesteperioder enn 

dem som er nevnt i bokstav c) d) og e):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Łódź — for 

personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er 

tilbakelagt i Spania, Portugal, Italia, Hellas, Kypros eller Malta

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Nowy Sącz 

— for personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som 

nylig er tilbakelagt i Tsjekkia eller Slovakia

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Opole — for 

personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er 

tilbakelagt i Tyskland.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Szczecin — 

for personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig 

er tilbakelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Latvia eller Estland

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Tarnów — 

for personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig 

er tilbakelagt i Østerrike, Ungarn eller Slovenia

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — I Oddział w Warszawie — 

Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret 

for internasjonale avtaler) — for personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, 

herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Belgia, Frankrike, Nederland, Luxembourg, 

Irland eller Det forente Kongerike

b) for personer som nylig har vært selvstendig næringsdrivende gårdbrukere og som ikke har vært 

yrkesmilitære eller offiserer som nevnt i bokstav c), d) og e):

1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) — 

regionkontoret i Warszawa — for personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, 

herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Østerrike, Danmark, Finland eller Sverige

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) 

— regionkontoret i Tomaszów Mazowiecki — for personer som har tilbakelagt polsk 

og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Spania, Italia eller 

Portugal

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) — 

regionkontoret i Częstochowa— for personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk 

trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Frankrike, Belgia, Luxembourg eller 

Nederland

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) 

— regionkontoret i Nowy Sącz — for personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk 

trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Tsjekkia, Estland, Latvia, Ungarn, 

Slovenia, Slovakia eller Litauen

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) — 

regionkontoret i Poznań — for personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, 

herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Det forente kongerike, Irland, Hellas, Malta eller 

Kypros

6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for landbruket — KRUS) 

— regionkontoret i Ostrów Wielkopolski — for personer som har tilbakelagt polsk og 

utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Tyskland
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c) for yrkesmilitære som har tilbakelagt polske perioder med militærtjeneste og utenlandsk trygdetid: 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpensjon, Warszawa), dersom det 

er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav c)

d) for ansatte i politiet, statens sikkerhetstjeneste, den interne sikkerhetstjeneste, etterretningstjenesten 

(offentlige sikkerhetstjenester), grensepolitiet, regjeringens sikkerhetstjeneste og det nasjonale 

brannvesenet som har tilbakelagt polske tjenesteperioder og utenlandsk trygdetid: Zakład 

Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 

(pensjonskontoret i innenriks- og administrasjonsdepartementet i Warszawa), dersom det er den 

kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav d)

e) for Prison Guard officers in the case of Polish periods of service and foreign periods of insurance: 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensjonskontoret for fengselsvesenet i 

Warszawa), dersom det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav e)

f) for dommere og påtalemyndighetens representanter: særlige enheter innenfor justisdepartementet

g) for personer som har tilbakelagt utelukkende utenlandsk trygdetid:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Łódź — for 

personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er 

tilbakelagt i Spania, Portugal, Italia, Hellas, Kypros eller Malta

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Nowy S1cz 

— for personer som har tilbakelagt utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er 

tilbakelagt i Tsjekkia eller Slovakia

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Opole — for 

personer som har tilbakelagt utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt 

i Tyskland

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Szczecin 

— for personer som har tilbakelagt utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er 

tilbakelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Latvia eller Estland

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Tarnów 

— for personer som har tilbakelagt utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er 

tilbakelagt i Østerrike, Ungarn eller Slovenia

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — I Oddział w Warszawie — 

Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret 

for internasjonale avtaler), for personer som har tilbakelagt utenlandsk trygdetid, herunder 

trygdetid som nylig er tilbakelagt i Belgia, Frankrike, Nederland, Luxembourg, Irland eller 

Det forente kongerike.»

iii) Nr. 3 skal lyde:

«3. Yrkesskader eller yrkessykdom:

a) naturalytelser: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (den nasjonale sykekasse — 

regionkontoret) på vedkommendes bosted eller oppholdssted»

— person concerned resides or stays;

b) kontantytelser:

i) ved sykdom:

— det lokalkontor for Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) som er 

det kompetente organ for bosted eller oppholdssted

— det regionkontor for Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for 

landbruket — KRUS) som er det kompetente organ for bosted eller oppholdssted
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ii) ved hovedforsørgers uførhet eller død:

— for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, bortsett fra selvstendig næringsdrivende 

gårdbrukere:

de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som er 

oppført i nr. 2 bokstav a)

— for personer som nylig har vært selvstendig næringsdrivende gårdbrukere:

de enheter innenfor trygdekassen for landbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego) som er oppført i nr. 2 bokstav b)

— for yrkesmilitære som har tilbakelagt polske perioder med militærtjeneste, dersom den 

siste perioden har vært en periode med militærtjeneste og utenlandsk trygdetid:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpensjon, Warszawa), 

dersom det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 3 bokstav b) ii) tredje 

strekpunkt

— for tjenestemenn nevnt i nr. 2 bokstav d) som har tilbakelagt polske perioder med 

militærtjeneste, dersom den siste perioden har vært en periode innenfor en av tjenestene 

oppført i nr. 2 bokstav d) og utenlandsk trygdetid:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

Warszawie (pensjonskontoret i innenriks- og administrasjonsdepartementet i Warszawa), 

dersom det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 1 nr. 2 bokstav b) ii) fjerde 

strekpunkt

— for fengselstjenestemenn som har tilbakelagt polske tjenesteperioder, dersom den siste 

perioden har vært en periode med nevnte tjeneste og utenlandsk trygdetid:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensjonskontoret for fengselsvesenet 

i Warszawa), dersom det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 3 bokstav b) 

ii) femte strekpunkt

— for dommere og påtalemyndighetens representanter: særlige enheter innenfor 

justisdepartementet

— for personer som har tilbakelagt utelukkende utenlandsk trygdetid:

 de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som er 

oppført i nr. 2 bokstav g)»

iv) Nr. 4 bokstav c), d) og e) skal lyde:

«c) for yrkesmilitære:

— særlige enheter innenfor forsvarsdepartementet

d) for tjenestemenn i politiet, det nasjonale brannvesenet, grensepolitiet, den interne sikkerhetstjenesten, 

etterretningstjenesten og regjeringens sikkerhetstjeneste:

— særlige enheter innenfor innenriks- og administrasjonsdepartementet

e) for fengselstjenestemenn:

— særlige enheter innenfor justisdepartementet

v) Nr. 4 bokstav g) skal lyde:

«g) for pensjonister som har rett til ytelser fra trygdeordningen for arbeidstakere og selvstendig 

næringsdrivende, bortsett fra selvstendig næringsdrivende gårdbrukere:

— de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som er oppført i 

nr. 2 bokstav a)
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— for pensjonister som har rett til ytelser fra trygdeordningen for gårdbrukere:

— de enheter innenfor trygdekassen for landbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego) som er oppført i nr. 2 bokstav b)

— for pensjonister som har rett til ytelser fra pensjonsordningen for yrkesmilitære:

— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpensjon, Warszawa),

— for pensjonister som har rett til ytelser fra pensjonsordningen for tjenestemenn nevnt i nr. 2 

bokstav d):

— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Warszawie (pensjonskontoret i innenriks- og administrasjonsdepartementet i 

Warszawa)

— for pensjonister som har rett til ytelser fra pensjonsordningen for fengselstjenestemenn:

— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensjonskontoret for fengselsvesenet i 

Warszawa)

— for pensjonister som har rett til ytelser fra pensjonsordningen for dommere og påtalemyndighetens 

representanter:

— særlige enheter innenfor justisdepartementet

— for personer som mottar utelukkende utenlandske pensjoner:

— de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som er 

oppført i nr. 2 bokstav g)»

vi) Nr. 5 bokstav a) skal lyde:

«a) naturalytelser: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (den nasjonale sykekasse — 

regionkontoret) på vedkommendes bosted eller oppholdssted».

vii) Nr. 6 skal lyde:

«6. Familieytelser: regionalt sosialkontor som er det kompetente organ på vedkommendes bosted eller 

oppholdssted».

h) I avsnitt «U. SLOVENIA» gjøres følgende endringer:

Nr. 1 bokstav d) skal lyde:

«d) familieytelser og ytelser ved svangerskap eller fødsel:

— Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad — Centralna enota za starševsko varstvo in družinske 

prejemke (senteret for sosialarbeid Ljubljana Bežigrad — sentralenheten for foreldrevern og 

familieytelser)».

i) Avsnitt «V. SLOVAKIA» skal lyde:

«V. SLOVAKIA

1. Sykdom og svangerskap eller fødsel samt uførhet:

A. Kontantytelser:

a) som hovedregel:

Sociálna poisťovňa (trygdekontor), Bratislava
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b) for yrkesmilitære i Slovakias væpnede styrker:

— Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de væpnede styrkers trygdekontor), Bratislava

c) for medlemmer av politistyrken:

— Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky (det slovakiske innenriksdepartements budsjett- og avgiftsorgan for 

politistyrken)

d) for medlemmer av jernbanepolitiet:

— Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), 

Bratislava

e) for medlemmer av den slovakiske etterretningstjenesten:

— Slovenská informačná služba (den slovakiske etterretningstjenesten), Bratislava

f) for medlemmer av retts- og fengselsbetjentkorpset:

— Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru 

(generaldirektoratet for retts- og fengselsbetjentkorpset, avdelingen for trygd), Bratislava

g) for tolltjenestemenn:

— Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (det slovakiske tolldirektoratet), Bratislava

h) for medlemmer av den slovakiske sikkerhetstjenesten:

— Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhetstjenesten), Bratislava

B. Naturalytelser:

sykeforsikringsforetak.

2. Ytelser ved alder samt etterlatteytelser:

a) som hovedregel:

— Sociálna poisťovňa (trygdekontor), Bratislava

b) for yrkesmilitære i Slovakias væpnede styrker og jernbanetroppene:

— Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de væpnede styrkers trygdekontor), Bratislava

c) for medlemmer av politistyrken:

— Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (det slovakiske innenriksdepartement), Bratislava

d) for medlemmer av jernbanepolitiet:

— Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava
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e) for medlemmer av den slovakiske etterretningstjenesten:

— Slovenská informačná služba (den slovakiske etterretningstjenesten), Bratislava

f) for medlemmer av retts- og fengselsbetjentkorpset:

— Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru 

(generaldirektoratet for retts- og fengselsbetjentkorpset, avdelingen for trygd), Bratislava

g) for tolltjenestemenn:

— Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (det slovakiske tolldirektoratet), Bratislava

h) for medlemmer av den slovakiske sikkerhetstjenesten:

— Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhetstjenesten), Bratislava

3. Yrkesskader eller yrkessykdom:

A. Kontantytelser:

a) som hovedregel:

 Sociálna poisťovňa (trygdekontor), Bratislava

b) for yrkesmilitære i Slovakias væpnede styrker og jernbanetroppene:

 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de væpnede styrkers trygdekontor), Bratislava

c) for medlemmer av politistyrken:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky (det slovakiske innenriksdepartements budsjett- og avgiftsorgan for politistyrken)

d) for medlemmer av jernbanepolitiet:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava

e) for medlemmer av den slovakiske etterretningstjenesten:

Slovenská informačná služba (den slovakiske etterretningstjenesten), Bratislava

f) for medlemmer av retts- og fengselsbetjentkorpset:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru 

(generaldirektoratet for retts- og fengselsbetjentkorpset, avdelingen for trygd), Bratislava

g) for tolltjenestemenn:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (det slovakiske tolldirektoratet), Bratislava

h) for medlemmer av den slovakiske sikkerhetstjenesten:

Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhetstjenesten), Bratislava
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4. Gravferdshjelp:

a) gravferdshjelp, som hovedregel:

— Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (lokalkontorene for arbeid, sosiale saker og familie) som er 

kompetente på avdødes bosted eller oppholdssted

b) for yrkesmilitære i Slovakias væpnede styrker:

— Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de væpnede styrkers trygdekontor), Bratislava

c) for medlemmer av politistyrken:

— Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (det 

slovakiske innenriksdepartements budsjett- og avgiftsorgan for politistyrken)

d) for medlemmer av jernbanepolitiet:

— Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (generaldirektoratet for jernbanepolitiet), Bratislava

e) for medlemmer av den slovakiske etterretningstjenesten:

— Slovenská informačná služba (den slovakiske etterretningstjenesten), Bratislava;

f) for medlemmer av retts- og fengselsbetjentkorpset:

— Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru 

(generaldirektoratet for retts- og fengselsbetjentkorpset, avdelingen for trygd), Bratislava

g) for tolltjenestemenn:

— Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (det slovakiske tolldirektoratet), Bratislava

h) for medlemmer av den slovakiske sikkerhetstjenesten:

— Národný bezpečnostný úrad (den slovakiske sikkerhetstjenesten), Bratislava

5. Arbeidsløshet:

— Sociálna poist’ovňa (trygdekontor), Bratislava

6. Familieytelser:

— Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (lokalkontorene for arbeid, sosiale saker og familie) som er 

kompetente på søkerens bosted eller oppholdssted.»

4. I vedlegg 4 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «D. TYSKLAND» gjøres følgende endringer:

Nr. 3 bokstav b) skal lyde:

«b) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 51 og 53 nr. 1 og som «utbetalende organ» i 

henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 55:

i) i forhold til Belgia og Spania:

— Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale trygdeinstitusjon for Rhinprovinsen), 

Düsseldorf
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ii) i forhold til Danmark, Finland og Sverige:

— Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale trygdeinstitusjon for 

Schleswig-Holstein), Lübeck

iii) i forhold til Estland, Latvia og Litauen:

— Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (den regionale trygdeinstitusjon 

for Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg

iv) i forhold til Frankrike:

— Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale trygdeinstitusjon for 

Rheinland-Pfalz), Speyer, eller

— som kompetent institusjon etter vedlegg 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland 

(den regionale trygdeinstitusjon for Saarland), Saarbrücken

v) i forhold til Hellas og Kypros:

— Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (den regionale trygdeinstitusjon for 

Baden-Württemberg), Karlsruhe

vi) i forhold til Italia:

— Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale trygdeinstitusjon for Schwaben), 

Augsburg, eller

— som kompetent institusjon etter vedlegg 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland 

(den regionale trygdeinstitusjon for Saarland), Saarbrücken

vii) i forhold til Luxembourg:

— Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale trygdeinstitusjon for 

Rheinland-Pfalz), Speyer, eller

— som kompetent institusjon etter vedlegg 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland 

(den regionale trygdeinstitusjon for Saarland), Saarbrücken

viii) i forhold til Malta:

— Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale trygdeinstitusjon for Schwaben), 

Augsburg

ix) i forhold til Nederland:

— Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale trygdeinstitusjon for Westfalen), 

Münster

x) i forhold til Irland og Det forente kongerike:

— Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den regionale trygdeinstitusjon 

for Fri- og Hansabyen Hamburg), Hamburg

xi) i forhold til Polen:

— Landesversicherungsanstalt Berlin (den regionale trygdeinstitusjon for Berlin), Berlin

xii) i forhold til Portugal:

— Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale trygdeinstitusjon for Nedre 

Franken), Würzburg
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xiii) i forhold til Østerrike:

— Landesversicherungsanstalt Oberbayern (den regionale trygdeinstitusjon for Øvre Bayern), 

München

xiv) i forhold til Slovakia, Slovenia og Tsjekkia:

— Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (den regionale trygdeinstitusjon for 

Niederbayern-Oberpfalz), Landshut

xv) i forhold til Ungarn:

— Landesversicherungsanstalt Thüringen (den regionale trygdeinstitusjon for Thüringen), 

Erfurt».

b) Avsnitt «E. ESTLAND» skal lyde:

«E. ESTLAND

1. Sykdom og svangerskap eller fødsel: Eesti Haigekassa (den estiske sykekasse)

2. Uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon, gravferdshjelp, familie- og foreldreytelser:

— Sotsiaalkindlustusamet (trygderådet)

3. Arbeidsløshet:

— Eesti Töötukassa (den estiske arbeidsløshetskasse).»

c) I avsnitt «F. HELLAS» gjøres følgende endringer:

Nr. 1 skal lyde:

«1. som hovedregel:

— Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα 

(trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), Aten».

d) I avsnitt «G. SPANIA» gjøres følgende endringer:

Nr. 3 og 4 skal lyde:

«3. For ytelser ved arbeidsløshet, unntatt for sjøfolk:

— Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (den offentlige arbeidsformidlingen. INEM, 

Madrid).

4. For ikke-avgiftspliktige alders- og uførepensjoner:

— Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (institutt for eldre og sosialtjenester), Madrid».

e) Avsnitt «H. FRANKRIKE» skal lyde:

«H. FRANKRIKE

For alle trygdetilfeller:

— Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale Senter for europeiske og 

internasjonale forbindelser på trygdeområdet (tidligere Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs 

Immigrants sentralinstitusjonen for trygd for vandrearbeidere), Paris».
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f) I avsnitt «M. LITAUEN» gjøres følgende endringer:

Nr. 4, 5 og 6 skal lyde:

«4. Gravferdshjelp: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (den statlige trygdekasse)

5. Arbeidsløshet: Lietuvos darbo birža (den litauiske arbeidsformidlingen)

6. Familieytelser: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (den statlige trygdekasse)».

g) Avsnitt «S. POLEN» skal lyde:

«S. POLEN

1. Naturalytelser: Narodowy Fundusz Zdrowia (den nasjonale sykekasse), Warszawa.

2. Kontantytelser:

a) ved sykdom, svangerskap eller fødsel, uførhet, alder, dødsfall, arbeidsulykker:

— Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (trygdeinstitusjon — ZUS, hovedkontoret), 

Warszawa

— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Centrala (trygdekasse for landbruket — 

KRUS, hovedkontoret), Warszawa

— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(pensjonskontoret i innenriks- og administrasjonsdepartementet), Warszawa

b) ved arbeidsløshet:

— Ministerstwo Gospodarki i Pracy (økonomi- og arbeidsdepartementet), Warszawa

c) familieytelser og andre ikke-avgiftspliktige ytelser:

— Minister Polityki Spolecznej (sosialministeren, Warszawa).»

h) Avsnitt «V. SLOVAKIA» skal lyde:

«V. SLOVAKIA

1. Kontantytelser:

a) Sykdom og svangerskap eller fødsel:

— Sociálna poist’ovòa (trygdekontor), Bratislava

b) Ytelser ved uførhet:

— Sociálna poist’ovòa (trygdekontor), Bratislava

c) Ytelser ved alder:

— Sociálna poist’ovòa (trygdekontor), Bratislava

d) Etterlatteytelser:

— Sociálna poist’ovòa (trygdekontor), Bratislava
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e) Yrkesskader eller yrkessykdom:

— Sociálna poist’ovòa (trygdekontor), Bratislava

f) Gravferdshjelp:

— Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (hovedkontoret for arbeid, sosiale saker og familie), 

Bratislava

g) Arbeidsløshet:

— Sociálna poist’ovòa (trygdekontor), Bratislava

h) Familieytelser:

— Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (hovedkontoret for arbeid, sosiale saker og familie), 

Bratislava

2. Naturalytelser:

— Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava».

i) Avsnitt «X. SVERIGE» skal lyde:

«X. SVERIGE

1. For alle trygdetilfeller unntatt ytelser ved arbeidsløshet:

 Försäkringskassan (trygdekontoret),

2. Ytelser ved arbeidsløshet: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (organet for 

arbeidsløshetstrygd).»

5. I vedlegg 5 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «9. BELGIA  — ITALIA» gjøres følgende endringer:

Ny bokstav f) skal lyde:

«f) Avtale av 21. november 2003 om reglene for avregning av gjensidige refusjonskrav i henhold til 

artikkel 94 og 95 i forordning 574/72.»

b) Section ‘102. Avsnitt «102. ESTLAND — NEDERLAND» skal lyde:

«102. ESTLAND — NEDERLAND

Ingen.»

c) I avsnitt «82. TYSKLAND — NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

Bokstav g) og h) skal lyde:

«g) Artikkel 2-8 i avtalen om gjennomføring av konvensjonen om trygd av 18. april 2001.»

d) Avsnitt «87. TYSKLAND — SLOVAKIA» skal lyde:

«87.  TYSKLAND — SLOVAKIA Ingen»
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e) Avsnitt «126. HELLAS — SLOVAKIA» skal lyde:

«126.   HELLAS — SLOVAKIA

Ingen avtale.»

f) Avsnitt «144. SPANIA — SLOVAKIA» skal lyde:

«144.  SPANIA — SLOVAKIA

Ingen.»

g) Avsnitt «242. LUXEMBOURG — SLOVAKIA» skal lyde:

«242.  LUXEMBOURG — SLOVAKIA

Ingen.»

h) Avsnitt «276. ØSTERRIKE — SLOVAKIA» skal lyde:

«76.  ØSTERRIKE — SLOVAKIA

Ingen.»

6. I vedlegg 7 gjøres følgende endringer:

Avsnitt «V. SLOVAKIA» skal lyde:

«V. SLOVAKIA: Národná banka Slovenska (den slovakiske nasjonalbank), Bratislava. Štátna pokladnica 

(statskassen), Bratislava.»

7. I vedlegg 9 gjøres følgende endringer:

a) Avsnitt «E. ESTLAND» skal lyde:

 «E. ESTLAND»

De gjennomsnittlige årlige utgiftene til naturalutgifter skal beregnes ved å ta hensyn til ytelsene i henhold til lov 

om syketrygd, lov om syketrygdens oppbygning og artikkel 12 i lov om trygd og velferd (proteser, ortopedisk 

utstyr og andre hjelpemidler)»

b) Avsnitt «F. HELLAS» skal lyde:

 «F. HELLAS

De gjennomsnittlige årlige utgiftene til naturalytelser skal beregnes ved å ta hensyn til den alminnelige 

trygdeordning som administreres av Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 

(ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM).»

8. I vedlegg 10 gjøres følgende endringer:

a) Avsnitt «E. ESTLAND» skal lyde:

«E. ESTLAND

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14c, 14d nr. 3 og artikkel 17 samt gjennomføringsforordningens 

artikkel 6 nr. 1, 10b, 11 nr. 1, 11a nr. 1, 12a, 13 nr. 2 og 3, artikkel 14 nr. 1, 2 og 3, artikkel 17, artikkel 38 

nr. 1, artikkel 70 nr. 1, artikkel 82 nr. 2 og artikkel 86 nr. 2:

— Sotsiaalkindlustusamet (trygderådet)

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 8 og 113 nr. 2:

— Eesti Haigekassa (den estiske sykekasse)
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3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80 nr. 2 og artikkel 81:

— Eesti Töötukassa (den estiske arbeidsløshetskasse).

4. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2:

a) Sykdom, svangerskap eller fødsel, yrkesskader eller yrkessykdom:

— Eesti Haigekassa (den estiske sykekasse)

b) Arbeidsløshet:

— Eesti Töötukassa (den estiske arbeidsløshetskasse).

5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 109:

— Maksuamet (skattevesenet)

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 110:

Vedkommende kompetente institusjon.»

b) I avsnitt «F. HELLAS» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 skal lyde:

«1. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 6 nr. 1:

— Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), 

Αθήνα (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), 

Aten)»

ii) Nr. 2 bokstav b) i) skal lyde:

«i) som hovedregel: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 

(ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — 

ETAM), Aten)»

iii) Nr. 3 bokstav a) b) og c) skal lyde:

«i) som hovedregel: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 

(ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — 

ETAM), Aten)»

iv) Nr. 4 bokstav a) skal lyde:

«a) som hovedregel: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 

(ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — 

ETAM), Aten)»

v) N|r. 6 skal lyde:

«6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 81:

— Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), 

Αθήνα (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), 

Aten)»

vi) Nr. 7 bokstav c) i) og ii) skal lyde:

«i) arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og kommunalt ansatte:

— Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), 

Αθήνα (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), 

Aten)»
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ii) tjenestemenn:

—  (syketrygdinstitusjon for offentlige tjenestemenn (OPAD), Aten»

vii) Nr. 8 bokstav c) skal lyde:

«c) andre ytelser:

— Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), 

Αθήνα (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), 

Aten)»

viii) Nr. 9 bokstav b) skal lyde:

«b) andre ytelser:

— Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), 

Αθήνα (trygdeinstitusjon — den felles trygdekasse for arbeidstakere (IKA — ETAM), 

Aten)»

c) I avsnitt «G. SPANIA» gjøres følgende endringer:

Nr. 5 og 6 skal lyde:

«5. Ved anvendelse av artikkel 102 nr. 2 ved arbeidsløshet:

— Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (State Public Employment Service. INEM, 

Madrid)

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80 nr. 2, artikkel 81 og artikkel 82 nr. 2 ved 

arbeidsløshet, med unntak av sjøfolk:

— Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Provincial Directorates 

of the State Public Employment Service. INEM).»

d) I avsnitt «H. FRANKRIKE» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 5 skal lyde:

«5. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og artikkel 17:

— Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (senteret for 

europeiske og internasjonale forbindelser på trygdeområdet) — (tidligere sentralinstitusjonen 

for trygd for vandrearbeidere), Paris»

ii) Nr. 8 og 9 skal lyde:

«8. Ved anvendelse av forordningens artikkel 36 og 63 i forbindelse med gjennomføringsforordningens 

artikkel 102:

— Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (senteret for europeiske 

og internasjonale forbindelser på trygdeområdet) — (tidligere sentralinstitusjonen for trygd 

for vandrearbeidere), Paris

9. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 113 nr. 2:

— Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (senteret for 

europeiske og internasjonale forbindelser på trygdeområdet) — (tidligere sentralinstitusjonen 

for trygd for vandrearbeidere), Paris»
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e) I avsnitt «J. ITALIA» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 skal lyde:

«2. a) Ved anvendelse av forordningens artikkel 17:

— Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon) distriktskontorene

b) Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 11 nr. 1, artikkel 13 nr. 2 og 3 og artikkel 14 

nr. 1, 2 og 3:

— Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon) distriktskontorene»

f) I avsnitt «M. LITAUEN» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 3 skal lyde:

«3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80 nr. 2, artikkel 81 og artikkel 82 nr. 2:

— Lietuvos darbo birža (Litauens arbeidsformidling)»

ii) Nr. 4 bokstav b) skal lyde:

«b) refusjon i henhold til artikkel 70 nr. 2:

— Lietuvos darbo birža (Litauens arbeidsformidling)»

iii) Nr. 5 bokstav c) skal lyde:

«c) kontantytelser i henhold til forordningens avdeling III kapittel 6:

— Lietuvos darbo birža (Litauens arbeidsformidling)»

g) I avsnitt «S. POLEN» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 3 bokstav a) skal lyde:

«a) naturalytelser:

— Narodowy Fundusz Zdrowia (den nasjonale sykekasse), Warszawa.»

ii) Nr. 4 bokstav a) skal lyde:

«a) naturalytelser:

— Narodowy Fundusz Zdrowia (National Health Fund), Warszawa.»

iii) Nr. 5 skal lyde:

«5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 38 nr. 1:

a) for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, bortsett fra selvstendig næringsdrivende 

gårdbrukere, samt for yrkesmilitære og offiserer som har tilbakelagt andre tjenesteperioder enn 

dem som er nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav c) i) og ii), d) i) og ii), e) i) og ii):

— de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS () som er oppført i vedlegg 3 nr. 2 bokstav a)
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b) for selvstendig næringsdrivende gårdbrukere som ikke har tilbakelagt tjenesteperioder som nevnt 

i vedlegg 2 nr. 2 bokstav c) i) og ii), d) i) og ii), e) i) og ii):

— de enheter innenfor trygdekassen for landbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego) som er oppført i vedlegg 3 nr. 2 bokstav b)

c) for yrkesmilitære:

— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpensjon, Warszawa), dersom 

det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav c)

d) for tjenestemenn i politiet, statens sikkerhetstjeneste, den interne sikkerhetstjeneste, 

etterretningstjenesten (offentlige sikkerhetstjenester), grensepolitiet, regjeringens sikkerhetstjeneste 

og det nasjonale brannvesenet:

— Z Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw i Administracji w Warszawie (pensjonskontoret 

i innenriks- og administrasjonsdepartementet i Warszawa), dersom det er den kompetente 

institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav d)

e) for fengselstjenestemenn:

— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensjonskontoret for fengselsvesenet i 

Warszawa), dersom det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav e)

f) for dommere og påtalemyndighetens representanter:

— særlige enheter innenfor justisdepartementet

g) for personer som har tilbakelagt utelukkende utenlandsk trygdetid:

— de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS () som er oppført i vedlegg 3 nr. 2 bokstav g)»

iv) Nr. 6 skal lyde:

«6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 70 nr. 1:

a) langtidsytelser:

i) for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, bortsett fra selvstendig næringsdrivende 

gårdbrukere, samt for yrkesmilitære og offiserer som har tilbakelagt andre tjenesteperioder 

enn dem som er nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav c) i) og ii), d) i) og ii), e) i) og ii):

de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS (Zakład Ubezpieczen Społecznych) som er 

oppført i vedlegg 3 nr. 2 bokstav a)

ii) for selvstendig næringsdrivende gårdbrukere som ikke har tilbakelagt tjenesteperioder som 

nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav c) i) og ii), d) i) og ii), e) i) og ii):

de enheter innenfor trygdekassen for landbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia ) som er 

oppf¸rt i vedlegg 3 nr. 2 bokstav b)

iii) for yrkesmilitære:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpensjon, Warszawa), 

dersom det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav c)

iv) tjenestemenn nevnt i nr. 5 bokstav d)

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw i Administracji w Warszawie 

(pensjonskontoret i innenriks- og administrasjonsdepartementet i Warszawa), dersom det 

er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav d)

v) for fengselstjenestemenn:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensjonskontoret for fengselsvesenet i 

Warszawa), dersom det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav e)
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vi) for dommere og påtalemyndighetens representanter:

særlige enheter innenfor justisdepartementet

vii) for personer som har tilbakelagt utelukkende utenlandsk trygdetid:

de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS (Zakład Ubezpieczen Społecznych) som er 

oppført i vedlegg 3 nr. 2 bokstav g)»

v) Nr. 7 skal lyde:

«7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80 nr. 2, artikkel 81, artikkel 82 nr. 2, 

artikkel 83 nr. 1, artikkel 84 nr. 2 og artikkel 108:

Wojewódzkie urzędy pracy (voivodi-arbeidsformidlingen) som er det kompetente organ på bosted 

eller oppholdssted»

vi) Nr. 9 skal lyde:

«9. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 86 nr. 2:

Regionalt sosialkontor på vedkommendes bosted eller oppholdssted»

vii) Nr. 10 skal lyde:

«10. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 91 nr. 2:

a) Ved anvendelse av forordningens artikkel 77:

— Regionalt sosialkontor på vedkommendes bosted eller oppholdssted

b) Ved anvendelse av forordningens artikkel 78:

i) for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, bortsett fra selvstendig næringsdrivende 

gårdbrukere, samt for yrkesmilitære og offiserer som har tilbakelagt andre tjenesteperioder 

enn dem som er nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav c) i) og ii), d) i) og ii), e) i) og e) ii):

de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS () som er oppført i vedlegg 3 nr. 2 bokstav a)

ii) for selvstendig næringsdrivende gårdbrukere som ikke har tilbakelagt tjenesteperioder som 

nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav c) i) og ii), d) i) og ii), e) i) og e) ii):

de enheter innenfor trygdekassen for landbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia ) som er 

oppført i vedlegg 3 nr. 2 bokstav b)

iii) for yrkesmilitære:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpensjon, Warszawa), dersom 

det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav c)

iv) tjenestemenn nevnt i nr. 5 bokstav d)

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw i Administracji w Warszawie 

(pensjonskontoret i innenriks- og administrasjonsdepartementet i Warszawa), dersom det er 

den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav d)

v) for fengselstjenestemenn:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensjonskontoret for fengselsvesenet i 

Warszawa), dersom det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 2 bokstav e)
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vi) for tidligere dommere og representanter for påtalemyndigheten:

særlige enheter innenfor justisdepartementet»

viii) Nr. 11 skal lyde:

«11. Ved anvendelse av forordningens artikkel 36 og 63 og gjennomføringsforordningens artikkel 102 

nr. 2:

— Narodowy Fundusz Zdrowia (den nasjonale sykekasse), Warszawa.»

h) I avsnitt «V. SLOVAKIA» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 4 bokstav b) og c) skal lyde:

«b) Familieytelser:

— Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (lokalkontorene for arbeid, sosiale saker og familie) som er 

kompetente på søkerens bosted eller oppholdssted

c) Ytelser ved arbeidsløshet:

— Sociálna poist’ovòa (trygdekontor), Bratislava»

ii) Nr. 8 skal lyde:

«8. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80 nr. 2, artikkel 81 og artikkel 82 nr. 2:

— Sociálna poist’ovňa (trygdekontor), Bratislava.»

iii) Nr. 11 skal lyde:

«11. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 91 nr. 2 (i forbindelse med utbetaling av 

ytelser i henhold til forordningens artikkel 77 og 78):

— Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (lokalkontorene for arbeid, sosiale saker og familie) som er 

kompetente på søkerens bosted eller oppholdssted»

iv) Nr. 12 skal lyde:

«12. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2:

a) i forbindelse med refusjoner i henhold til forordningens artikkel 36 og 63:

Úrad pre nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava

b) i forbindelse med refusjon i henhold til forordningens artikkel 70:

— Sociálna poist’ovòa (trygdekontor), Bratislava»

v) Nr. 13 bokstav c) skal lyde:

«c) Ytelser ved arbeidsløshet:

— Sociálna poist’ovòa (trygdekontor), Bratislava»
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i) I avsnitt «X. SVERIGE» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 3 skal lyde:

«3. Ved anvendelse av artikkel 14b nr. 1 og 2 når en person er utsendt til Sverige i et tidsrom på mer enn 

tolv måneder:

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (trygdekontoret for Västra Götaland, 

sjøfartskontoret)»

ii) Nr. 6 bokstav b) skal lyde:

«b) Försäkringskassan (trygdekontoret)»

iii) Nr. 7 bokstav b) skal lyde:

«b) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (organet for arbeidsløshetstrygd)»

_______________
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DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 
HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om 
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres 
familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(1), som 
pålegger den å behandle alle administrative spørsmål som 
oppstår i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
senere forordninger,

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) 
nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for gjennomføring 
av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av 
trygdeordninger på arbeidstakere og deres familier som flytter 
innenfor Fellesskapet(2), som pålegger Den administrative 
kommisjon å utarbeide de blanketter som skal benyttes ved 
anvendelsen av forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 
574/72,

under henvisning til beslutning nr. 154 av 8. februar 1994 
om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 301, 
E 302 og E 303)(3) og

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 18.3.2005, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr 66 av 22.12.2005, s. 12.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 631/2004 (EUT L 100 av 6.4.2004, s. 1).

(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 631/2004.

(3) EFT L 244 av 19.9.1994, s. 123.

ut fra følgende betraktninger:

1) Etter utvidelsen av Den europeiske union 1. mai 2005 må 
blankett E 301, E 302 og E 303 endres.

2) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 
(EØS-avtalen) av 2. mai 1992, endret ved protokoll av 
17. mars 1993, vedlegg VI, gjennomfører forordning 
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 innenfor Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde.

3) Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater har 
inngått en avtale med Det sveitsiske edsforbund om fri 
bevegelighet for personer (EF/Sveits-avtalen), som trådte 
i kraft 1. juni 2002. I vedlegg II til denne avtalen vises det 
til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72.

4) Av praktiske grunner bør det benyttes identiske blanketter 
innenfor Fellesskapet og i henhold til EØS-avtalen og 
EF/Sveits-avtalen —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Blankett E 301, E 302 og E 303, som er gjengitt i 
beslutning nr. 154, skal erstattes med blankettene som er 
vedlagt denne beslutning.

BESLUTNING nr. 199

av 13. oktober 2004

om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og 
(EØF) nr. 574/72 (E 300-serien )(*)

(2005/204/EF)

2008/EØS/35/17
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2. De kompetente myndighetene i medlemsstatene skal 
stille vedlagte blanketter til rådighet for berørte parter 
(berettigede personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.).

3. Disse blankettene skal foreligge på Fellesskapets offisielle 
språk, og være slik utformet at de ulike språkversjonene er 
helt sammenfallende, slik at enhver mottaker (berettigede 
personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.) kan motta en 
blankett som er trykt på vedkommendes eget språk.

Denne beslutning, som erstatter beslutning nr. 154, skal 4. 
kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får 
anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er 
kunngjort.

 President for Den administrative kommisjon

 C.J. VAN DEN BERG
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DEN ADMINISTRATIVE 

KOMMISJON FOR TRYGD 

FOR VANDREARBEIDERE

E 301 (1)

ATTEST OM TIDSROM SOM SKAL MEDREGNES VED TILSTÅELSE 

AV YTELSER VED ARBEIDSLØSHET

Forordning 1408/71: artikkel 67, artikkel 68, artikkel 71 nr. 1 bokstav a) ii), artikkel 71 nr. 1 bokstav b) ii)

Forordning 574/72: artikkel 80, artikkel 81, artikkel 84 nr. 2

Skal utstedes av den kompetente institusjon for arbeidsløshet eller av den institusjon som er utpekt av den kompetente myndighet i den stat der den 
arbeidsløse tidligere har vært medlem i en trygdeordning. Attesten skal utleveres til den arbeidsløse eller sendes til den kompetente institusjon.

1 Arbeidstaker

1.1 Etternavn (1a)
....................................................................................................................................................................................................................….....

1.2
Fornavn
….....................................................................

Tidligere navn (1a) (1b)
…............................................................

Fødselsdato
…..........................................................................

1.3
Fødested (2)
….....................................................................

Statsborgerskap
…............................................................

D.N.I. (3)
..............................................................................

1.4 Arbeidstakerens adresse i den stat som attesten skal sendes til (4) (14)

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………...............................................................................……......................................................................

1.5 Identifikasjonsnummer (4) (5) ……………………………………………………………………………………………………................….

1.6 Fagforening/Arbeidsløshetskasse (6) ………………………………………………………………………………………………………......

2 Ovennevnte trygdede arbeidstaker har tilbakelagt følgende tidsrom i 

2.1 � siste år (7) � de siste to år (7) � de siste tre år (7)

� mer enn tre år (7) � de siste fire år (7)

før opphøret av sitt siste arbeidsforhold

3 Trygdetid i forbindelse med lønnet arbeid og likestilte tidsrom (8)

3.1 Trygdetid fra til

3.2 Likestilte tidsrom fra til Begrunnelse for likestilling (9)

4 Ansettelsestid og likestilte tidsrom (8) (8a)

4.1 Ansettelsestid fra til Arbeidets art (10)

4.2 Likestilte tidsrom fra til Begrunnelse for likestilling (9)

1
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5 Opplysninger om siste arbeidsforhold (artikkel 68 nr. 1 annet punktum)

Næring Arbeidets art (11) 
(f.eks. «murer», ikke 
«bygningsarbeider»)

Gjennomsnittslønn i referansetidsrommet 
(15)

5.1 Årsak til arbeidsforholdets opphør �  oppsigelse (11a) �  egen oppsigelse

�  arbeidsavtalens utløp �  gjensidig oppheving av avtale

�  andre årsaker  ....…………………………………………………………………..............

6 Vedkommende

6.1 �  har mottatt eller har krav på lønn for tidsrommet som følger umiddelbart etter arbeidets opphør, inntil……….…..…………………..

6.2 �  har i forbindelse med arbeidets opphør mottatt, eller har krav på, vederlag eller andre lignende ytelser,
som beløper seg til …………...………………………..………………………………………………………………………………...

6.3 �  har mottatt eller har krav på en årlig feriegodtgjøring, som beløper seg 
til  ……………………………………… for ………………………………………………………… dager (12)

6.4 �  har gitt avkall på følgende krav i henhold til arbeidsavtalen (13)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Årsak: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

6.5 �  mottar andre ytelser

7 Vedkommende har siden begynnelsen av siste arbeidsforhold nevnt i nr. 5 mottatt ytelser ved arbeidsløshet

fra til

8 � Vedkommende har rett til ytelser i henhold til artikkel 69 i forordning 1408/71

 (attest E 303 for tidsrommet fra ……………………………………………………………….. til ..........……………………………..

 utferdiget (dato) ………………………………………………………………)

9 � Vedkommende har ikke rett til ytelser i henhold til artikkel 69 i forordning 1408/71

9.1 � fordi han/hun ikke har rett til dette i henhold til den lovgivning som anvendes av institusjonen som utsteder denne attest

9.2 � fordi han/hun ikke har vært til rådighet for arbeidsformidlingen i den kompetente stat i fire uker regnet fra den dag han/hun ble 
arbeidsløs, og fordi han/hun ikke har fått tillatelse til å forlate nevnte stat før utløpet av denne fristen

10 � Vedkommende har ikke rett til ytelser i henhold til artikkel 71 nr. 1 bokstav a) i) eller artikkel 71 nr. 1 bokstav b) i) i forordning 
1408/71 fra institusjonen som utsteder denne attest

10a � Vedkommende har ikke rett til sveitsiske ytelser ved arbeidsløshet etter nr. I.I i protokollen til vedlegg II til avtalen mellom EU og 
Sveits om fri bevegelighet for personer

11 Institusjon som utsteder attesten

11.1 Navn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.2 Adresse (14) ……………………...……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

11.3 Stempel

11.4 Dato  ……………………………………………….

11.5 Underskrift  
………………………….....................…………….
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VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Den består av tre sider, og ingen av disse må 
fjernes, selv om de ikke inneholder relevante opplysninger.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn og pikenavn) i samme 
rekkefølge som på identitetskort eller pass.

(1b) Tidligere navn omfatter etternavn ved fødselen.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ugyldig. 
Dersom kortet ikke finnes, oppgis: «intet». For slovenske statsborgere oppgis skattenummeret. For maltesiske statsborgere oppgis nummeret på det 
nasjonale identitetskortet. Til bruk for institusjoner på Malta skal det maltesiske trygdenummeret oppgis dersom vedkommende ikke er maltesisk 
statsborger. For polske statsborgere oppgis nummeret på identitetskort eller pass.

(4) Dersom dette er kjent.

(5) Dersom attesten skal sendes til en institusjon på Kypros, oppgis trygdenummeret, til en institusjon i Tsjekkia, Danmark, Estland, Østerrike, 
Finland, Slovenia, Slovakia eller Sverige oppgis personnummeret, til en institusjon i Nederland oppgis Sofi-nummeret, og til en institusjon i Polen 
PESEL- og NIP-nummeret. Dersom attesten skal sendes til en institusjon i Frankrike, oppgis trygdenummeret (NIR). Dersom attesten skal sendes 
til en institusjon i Belgia, oppgis trygdeidentifikasjonsnummeret (INSZ-NISS).

(6) Fylles ut, om mulig, bare dersom attesten skal utstedes til en arbeidstaker som skal reise til Estland, Danmark, Finland, Island eller Sverige, og 
vedkommende tidligere har vært medlem i en trygdeordning i en av disse statene.

(7) Ett år  dersom attesten skal sendes til en institusjon i Luxembourg.
To år dersom attesten skal sendes til en institusjon i Italia, Island, Liechtenstein eller Sveits. Italia kan i 
tillegg kreve å få oversendt fullstendige opplysninger om vedkommendes trygdetid i utlandet. Til bruk for en 
institusjon i Sveits, fire år i forbindelse med barns skolegang eller kortvarig selvstendig næringsvirksomhet.
Tre år dersom attesten skal sendes til en institusjon i Belgia, Danmark, Frankrike, Hellas, Irland, Portugal eller Det forente kongerike.
Mer enn tre år dersom attesten skal sendes til en institusjon i Finland (20 år), Spania (6 år), Tyskland (7 år), Østerrike (10, 15 
eller 25 år), Ungarn og Slovakia (4 år), Sverige (8 år), Estland, Tsjekkia, Kypros, Latvia, Nederland, Slovenia eller på Malta 
(sammenlagt trygdetid). I enkelte tilfeller krever institusjoner i Belgia fullstendige opplysninger om trygdetid. Om nødvendig 
kan institusjoner i Spania kreve opplysninger om tilleggstidsrom før de siste seks årene når det gjelder arbeidstakere over 52 år.
Siste avsluttede eller tre siste avsluttede kalenderår dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Norge.

(8) Dersom det ikke er mulig å spesifisere opplysningene i nr. 3.1 og 3.2 og i 4.1 og 4.2, føres det samlede antall tidsrom opp i henholdsvis nr. 3.1 eller 
4.1. Nr. 3.1 og 4.1 må fylles ut selv om tidsrommene overlapper hverandre. Må fylles ut dersom attesten skal sendes til en institusjon i Ungarn.

(8a) Med «ansettelsestid» menes utelukkende tidsrom som ikke medførte utbetaling av arbeidsløshetstrygd i henhold til vedkommende stats 
lovgivning.

(9) For eksempel sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsulykke, militærtjeneste, yrkesrettet opplæring og dokumentert arbeidsløshet.

(10) Oppgi også antall arbeidstimer for dette tidsrommet dersom det er kjent.

(11) Opplys om det dreier seg om sesongarbeid. Dersom attesten skal sendes til en institusjon i Belgia, skal også antall arbeidstimer per uke oppgis.

(11a) Til bruk for en institusjon i Estland, Latvia eller Sveits skal det opplyses om oppsigelsen skyldtes forsømmelse fra vedkommendes side.

(12) Fylles ut dersom attesten skal sendes til en institusjon i Belgia, på Kypros, i Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Østerrike, 
Liechtenstein, Slovenia, Sveits eller Norge.

(13) Fylles ut dersom attesten skal sendes til en institusjon i Belgia, Danmark, Italia, Nederland, Portugal, Liechtenstein, Slovenia, Sveits eller Norge.

(14) Gate, nummer, postnummer, sted, stat.

(15) Til bruk for en institusjon i Belgia oppgis gjennomsnittlig brutto månedslønn. Til bruk for en institusjon i Polen oppgis faktisk lønn. Til bruk for 
en institusjon i Tsjekkia eller Ungarn oppgis gjennomsnittlig netto månedslønn. Til bruk for en institusjon i Slovakia oppgis gjennomsnittlig brutto 
månedslønn i det tidsrom arbeidsforholdet varte.

___________________
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DEN ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD 
FOR VANDREARBEIDERE

E 302 (1)

ATTEST OM DEN ARBEIDSLØSE ARBEIDSTAKERS FAMILIEMEDLEMMER SOM SKAL MEDREGNES VED BEREGNING AV 
YTELSER

Forordning 1408/71: artikkel 68 nr. 2 
Forordning 574/72: artikkel 82

Skal utstedes av den institusjon som er utpekt i familiemedlemmenes bostedsstat. 
Skal utleveres til den arbeidsløse arbeidstaker eller sendes til den kompetente institusjon.

1 Arbeidsløs arbeidstaker

1.1 Etternavn (1a) 

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

1.2 Fornavn
…...................................................................

Tidligere navn (1a) (1b)
….................................................................

Fødselsdato
…................................................................

1.3 Fødested (2)
…....................................…...........................

Statsborgerskap
….................................................................

D.N.I. (3)
…................................................................

1.4 Identifikasjonsnummer (4) (5)  ………………………………………………………………………………………………………………...

1.5 Fagforening/Arbeidsløshetskasse (6)  …………………………………………………………………………………………………………

2 Familiemedlemmer

Løpeummer Etternavn (1a) Fornavn Fødselsdato Slektskapsforhold Bosted

1 ……...............................…..… .......................................... ............................ ................................ ..........................................................

2 ……...............................…..… .......................................... ............................ ................................ ..........................................................

3 ……...............................…..… .......................................... ............................ ................................ ..........................................................

4 ……...............................…..… .......................................... ............................ ................................ ..........................................................

5 ……...............................…..… .......................................... ............................ ................................ ..........................................................

6 ……...............................…..… .......................................... ............................ ................................ ..........................................................

7 ……...............................…..… .......................................... ............................ ................................ ..........................................................

8 ……...............................…..…

……...............................…..…

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Familiemedlemmenes eventuelle inntekt (hva slags inntekt, månedlig beløp medregnet sosiale ytelser)

Nummer (7) Familiemedlemmer Hva slags inntekt Inntektens størrelse

….......................................
...........................................
............................…...……

………………………………………………..…
…………………………………………………...
………………………….................…….........….

……………………………………
……………………………………
……………............................……

……………………………………
……………………………………
………………...............……………

4 Inntil vedkommende ble arbeidsløs, har han/hun forsørget følgende familiemedlemmer oppført ovenfor under løpenummer  …….
……………………………………………………….....................…………………………………………………………………….

4.1 Familiemedlemmet oppført under løpenummer  .........................……….......  er på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemning 
ikke i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid (8).
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4.2 Forsørgertilleggene for familiemedlemmer oppført under løpenummer  
..............................................…………………………………………………………………………………………………………....
er utbetalt til en annen person i forbindelse med ytelser ved arbeidsløshet for tidsrommet
fra  ...................................……………….................  til  ..................................................……………………………………………..

4.3 Opplysninger som bare har betydning for institusjoner i Det forente kongerike og Finland: med unntak 
av ansettelsestiden i Det forente kongerike eller Finland bor den arbeidsløse arbeidstaker og vedkommendes ektefelle

�  i samme husstand                               �  ikke i samme husstand.

4.4 Denne attest er gyldig i tolv måneder etter utstedelsesdatoen

5 Institusjon som utsteder attesten

5.1 Navn:  ………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….

5.2 Adresse (9):  ……………………………………………………………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

5.3 Stempel

5.4 Dato:  
…….…………….........…………

5.5 Underskrift
……………...................…..…….

6 Erklæring fra den arbeidsløse arbeidstaker (10)

6.1 Den arbeidsløse arbeidstaker nevnt i nr. 1 erklærer at familiemedlemmene oppført under 
løpenummer  ……………………………………………………………………….. i nr. 2

�  er                                                    �  ikke er

medregnet ved beregningen av ytelser ved arbeidsløshet som tilstås en annen person etter lovgivningen i Det forente kongerike

6.2 Dato:  
………….........………….………

6.3 Den arbeidsløse arbeidstakers 
underskrift
……………...............…………...
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VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Den består av tre sider, og ingen av disse må 
fjernes, selv om de ikke inneholder relevante opplysninger.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn og pikenavn) i samme 
rekkefølge som på identitetskort eller pass.

(1b) Tidligere navn omfatter etternavn ved fødselen.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ugyldig. 
Dersom kortet ikke finnes, oppgis: «intet». For slovenske statsborgere oppgis skattenummeret. For maltesiske statsborgere oppgis nummeret på det 
nasjonale identitetskortet. Til bruk for institusjoner på Malta skal det maltesiske trygdenummeret oppgis dersom vedkommende ikke er maltesisk 
statsborger. For polske statsborgere oppgis nummeret på identitetskort eller pass.

(4) Dersom dette er kjent.

(5) Dersom attesten skal sendes til en institusjon i Østerrike, Tsjekkia, Finland, Island, Slovenia, Slovakia eller Sverige, oppgis personnummeret, til 
en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-nummeret.

(6) Fylles ut, om mulig, bare dersom attesten skal utstedes til en arbeidstaker som skal reise til Danmark, Finland, Island eller Sverige, og 
vedkommende tidligere har vært medlem i en trygdeordning i en av disse statene.

(7) For familiemedlemmer som oppføres i denne rubrikk, angis løpenummeret i rubrikk 2.

(8) Fylles ut dersom attesten skal sendes til en institusjon i Belgia, på Kypros, i Hellas, Spania, Frankrike, Det forente kongerike, Østerrike, 
Liechtenstein, Norge eller Litauen.

(9) Gate, nummer, postnummer, sted, stat.

(10) Fylles ut av den arbeidsløse arbeidstaker bare dersom attesten er utstedt av en institusjon i Det forente kongerike.

______________________
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Se veiledningen på neste side

DEN ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD 
FOR VANDREARBEIDERE

E 303/0 (1)

ATTEST OM OPPRETTHOLDELSE AV RETT TIL YTELSER VED ARBEIDSLØSHET

Forordning 1408/71: artikkel 69
Forordning 574/72: artikkel 26 nr. 2, artikkel 83 nr. 1-3, artikkel 97

1 Arbeidsløs arbeidstaker Identifikasjonsnummer (4) (5)  .........................................................

1.1 Etternavn (1a) 
.............................................................................................................................................................................................................................

1.2 Fornavn
…....................................................................

Tidligere navn (1a) (1b)
…..................................................................

Fødselsdato
…...............................................................

1.3 Fødested (2)
………………………...................………….

Statsborgerskap
……………………......................................

D.N.I. (3)
…………………..........………………….

1.4 Den arbeidsløses adresse i den stat som attesten skal sendes til (4) (11)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….....................................................................................................................................

1.5 Fagforening/Arbeidsløshetskasse (6) …………………………………………………………………………………………………….……

2 I henhold til vilkårene i artikkel 69 i forordning 1408/71 har ovennevnte arbeidsløse person rett til ytelser ved arbeidsløshet fra det 
tidspunkt vedkommende registrerer seg ved arbeidsformidlingen i den stat der han/hun søker arbeid.

3 Den arbeidsløse kan likevel motta ytelser fra (dato)  .......................,  dersom han/hun har registrert seg som arbeidssøker innen (dato)  
............... ved arbeidsformidlingen (7) i den stat der han/hun søker arbeid (7a).

3.1 Den arbeidsløse kan ikke motta ytelser før (dato)  ...........…………....., ettersom retten til ytelser er suspendert inntil nevnte dato (7a).

4 Den arbeidsløse har rett til ytelser i et tidsrom på høyst  ...................  dager i henhold til artikkel 69 i forordning 1408/71; tidsrommet må 
imidlertid ikke strekke seg ut over (dato)  ...................

4.1 Ytelsene tilstås for alle ukedager unntatt
� mandag � tirsdag � onsdag � torsdag � fredag � lørdag � søndag
Ytelsene tilstås for  ......................  dager per måned.

4.2 Den daglige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  ………..............…………..................... netto, 
herunder forsørgertillegg på: …….…………………………..……………….......................... netto, 
og fra (dato)    ............…………........: ............……………………………………................... netto, 
herunder forsørgertillegg på: ..................………………………….………………………...... netto.

4.3 Den ukentlige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  …… …........………………................ netto,
og fra (dato)    ..............................……: .......…..……………………….……………............... netto.

4.4 Den månedlige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  ………….…………...........................  netto (7b).

5 Utbetalingen av ytelsene skal suspenderes ved følgende omstendigheter (forordning 574/72 artikkel 83 nr. 1 bokstav e) og artikkel 83 
nr. 3):

5.1 � når den arbeidsløse begynner i «fast» lønnet arbeid (8) eller med selvstendig næringsvirksomhet,

5.2 � når den arbeidsløse mottar tilfeldige inntekter (8a) fra annet arbeid enn det som er nevnt i nr. 5.1 (i så fall skal utbetalingen av ytelsene 
suspenderes for det antall dager vedkommende mottar slike tilfeldige inntekter),

5.3 � når den arbeidsløse avviser et tilbud om arbeid eller unnlater å møte opp ved innkalling til arbeidsformidlingen,

5.4 � når den arbeidsløse avviser eller unnlater å møte opp ved tilbud om omskolering (9),

5.5 � når den arbeidsløse ikke etterkommer eller slutter å etterkomme kontrolltiltak,

5.6 � når den arbeidsløse er rammet av varig arbeidsuførhet (10),

5.7 � når den arbeidsløse er rammet av midlertidig arbeidsuførhet (i så fall skal utbetalingen av ytelsene suspenderes inntil vedkommende 
på ny registrerer seg som arbeidssøkende) (10a),

5.8 � når den arbeidsløse ikke er til rådighet for arbeidsformidlingen,

5.9 � når antallet familiemedlemmer som gir rett til ytelse av forsørgertillegg reduseres, eller når ett av disse familiemedlemmene har en 
inntekt som omtalt i blankett E 302 (i så fall skal ytelsen utbetales med fradrag av forsørgertillegget) (10aa),

5.10 � når den arbeidsløse mottar ytelser fra en statlig trygdeordning (10b).
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6 Institusjon som fyller ut blanketten

6.1 Navn  ..................................................................................................................................................................................................................

6.2 Adresse (11)  …………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

6.3 Stempel

6.4 Dato  ……………….………........

6.5 Underskrift
………………………………......

VEILEDNING

Den kompetente institusjon i den stat der vedkommende sist var ansatt, fyller ut de relevante delene av blankett E 303/0-303/4. Den 
beholder E 303/0, og sender de øvrige til den arbeidsløse sammen med E 303/5, eller sender den eventuelt til den kompetente institusjon for 

arbeidsløshet på stedet der den arbeidsløse søker arbeid. 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn og pikenavn) i samme 
rekkefølge som på identitetskort eller pass.

(1b) Tidligere navn omfatter etternavn ved fødselen.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ugyldig. 
Dersom kortet ikke finnes, oppgis: «intet». For slovenske statsborgere oppgis skattenummeret. For maltesiske statsborgere oppgis nummeret på det 
nasjonale identitetskortet. Til bruk for institusjoner på Malta skal det maltesiske trygdenummeret oppgis dersom vedkommende ikke er maltesisk 
statsborger. For polske statsborgere oppgis nummeret på identitetskort eller pass.

(4) Dersom dette er kjent.

(5) Dersom attesten skal sendes til en institusjon i Belgia, oppgis trygdeidentifikasjonsnummeret (INSZ-NISS), til en institusjon på Kypros 
oppgis trygdenummeret, til en institusjon i Tsjekkia, Danmark, Estland, Østerrike, Finland, Island, Slovenia, Slovakia eller Sverige oppgis 
personnummeret, og til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-nummeret.

(6) Fylles ut, om mulig, bare dersom attesten skal utstedes til en arbeidstaker som skal reise til Danmark, Estland, Finland, Island eller Sverige, og 
vedkommende tidligere har vært medlem i en trygdeordning i en av disse statene.

(7) I Estland, Frankrike, Italia, Nederland og Portugal skal den arbeidsløse i tillegg levere inn en søknad om ytelser til den kompetente institusjon 
for arbeidsløshet gjennom arbeidsformidlingskontoret. I Belgia skal den arbeidsløse også levere inn en søknad om ytelser til den kompetente 
institusjon for arbeidsløshet gjennom et betalende organ.

(7a) Stryk det som ikke passer.

(7b) Stryk denne linjen dersom det ikke er fastsatt noe månedlig beløp for ytelser ved arbeidsløshet i den lovgivning som anvendes av den institusjon 
som foretar utbetalingene for en annen institusjons regning.

(8) Med «fast lønnet arbeid» menes i henhold til italiensk lovgivning et arbeid av mer enn fem dagers varighet; i henhold til estisk lovgivning 
ethvert arbeid, og i henhold til belgisk, spansk og nederlandsk lovgivning et arbeid som omfatter minst én normal arbeidsdag; i henhold til gresk 
lovgivning et arbeid som omfatter minst tre arbeidsdager per uke. I henhold til Det forente kongerikes lovgivning menes med «fast lønnet arbeid» 
et arbeid med en inntekt som tilsvarer eller overstiger det minstebeløp som medfører plikt til å betale trygdeavgift. I Polen omfatter «fast lønnet 
arbeid» ansettelsesforhold, arbeidsforhold og avtaler om industrielt hjemmearbeid.

(8a) Med «tilfeldige inntekter» menes i henhold til Det forente kongerikes lovgivning inntekter som er lavere enn det minstebeløp som medfører plikt 
til å betale trygdeavgift. I Polen betraktes utførelse av annet lønnet arbeid, virksomhet utenom landbruksvirksomhet og det å motta en inntekt som 
er høyere enn halvparten av den månedlige minstelønnen som «ureglementerte inntekter», og medfører tap av retten til å motta ytelser.
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(9) Denne omstendighet medfører ikke suspensjon av ytelser dersom attesten er utstedt av en institusjon i Danmark. I henhold til polsk lovgivning 
bortfaller ytelsene når den arbeidsløse nekter å akseptere et tilbud om opplæring eller offentlig arbeid uten gyldig grunn.

(10) Det samme gjelder når den arbeidsløse mottar alderspensjon dersom attesten er utstedt av en institusjon i Tsjekkia, Slovakia, Estland, Tyskland, 
Luxembourg, Slovenia eller Sveits, når den arbeidsløse mottar uførepensjon dersom attesten er utstedt av en institusjon i Frankrike, Tyskland, 
Luxembourg, Slovenia eller Sveits, eller når den arbeidsløse mottar uførepensjon og samtidig er ute av stand til arbeide heltid selv under 
ekstraordinære vilkår dersom attesten er utstedt av en institusjon i Tsjekkia. Det samme gjelder når den arbeidsløse mottar alderspensjon eller 
delvis uførepensjon etter høyere sats dersom attesten er utstedt av en institusjon på Kypros.

(10a) Denne omstendighet medfører ikke suspensjon av ytelser dersom attesten er utstedt av en institusjon i Estland, Luxembourg, Slovenia, Polen eller 
Portugal. Dersom den er utstedt av en institusjon i Tsjekkia eller Slovakia, skal utbetalingen av ytelser suspenderes bare dersom den arbeidsløse 
mottar ytelser fra syketrygden.

(10aa) Etter tsjekkisk, estisk, ungarsk og slovakisk lov medregnes ikke den arbeidsløses familie ved beregning av ytelser.

(10b) Etter slovakisk lov regnes dette som foreldrestønad.

(11) Gate, nummer, postnummer, sted, stat.

_________________________
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Se veiledningen på neste side

DEN ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD 
FOR VANDREARBEIDERE

E 303/1 (1)

ATTEST OM OPPRETTHOLDELSE AV RETT TIL YTELSER VED ARBEIDSLØSHET

Forordning 1408/71: artikkel 69
Forordning 574/72: artikkel 26 nr. 2, artikkel 83 nr. 1-3, artikkel 97

Dette eksemplar skal sendes til institusjonen for arbeidsløshetstrygd på stedet der den arbeidsløse søker arbeid. Det skal tjene som grunnlag for 
utbetaling av ytelser ved arbeidsløshet (forordning 574/72: artikkel 83 nr. 1).

1 Arbeidsløs arbeidstaker Identifikasjonsnummer (4) (5)  .........................................................

1.1 Etternavn (1a)
.............................................................................................................................................................................................................………..

1.2 Fornavn
…...................................................................

Tidligere navn (1a) (1b)
…..................................................................

Fødselsdato
…...............................................................

1.3 Fødested (2)
……………………………..........………….

Statsborgerskap
………………………………......…………

D.N.I. (3)
……………………………………...……

1.4 Den arbeidsløses adresse i den stat som attesten skal sendes til (4) (11)
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….....................................................................................................................................

1.5 Fagforening/Arbeidsløshetskasse (6)  …………………………………………………………………………………………………………

2 I henhold til vilkårene i artikkel 69 i forordning 1408/71 har ovennevnte arbeidsløse person rett til ytelser ved arbeidsløshet fra det 
tidspunkt vedkommende registrerer seg ved arbeidsformidlingen i den stat der han/hun søker arbeid.

3 Den arbeidsløse kan likevel motta ytelser fra (dato)  .................................................,  dersom han/hun har registrert seg som arbeidssøker 
innen (dato)  ............................. ved arbeidsformidlingen (7) i den stat der han/hun søker arbeid (7a).

3.1 Den arbeidsløse kan ikke motta ytelser før (dato)  ...........…………..., ettersom retten til ytelser er suspendert inntil nevnte dato (7a).

4 Den arbeidsløse har rett til ytelser i et tidsrom på høyst  ...................  dager i henhold til artikkel 69 i forordning 1408/71; tidsrommet 
må imidlertid ikke strekke seg ut over (dato)  ...................

4.1 Ytelsene tilstås for alle ukedager unntatt 
� mandag � tirsdag � onsdag � torsdag � fredag � lørdag � søndag
Ytelsene tilstås for  ......................  dager per måned.

4.2 Den daglige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  ………..............………….......................... netto, 
herunder forsørgertillegg på: …….…………………………..………………............................... netto, 
og fra (dato)  ............…………........: ............……………………………………......................... netto, 
herunder forsørgertillegg på: ..................………………………….………………………............ netto.

4.3 Den ukentlige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  …… …........……………….................... netto,
og fra (dato)    ..................................:  .........…………………………………….……………....... netto.

4.4 Den månedlige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  ………….…………............................... netto (7b).

5 Utbetalingen av ytelsene skal suspenderes ved følgende omstendigheter (forordning 574/72 artikkel 83 nr. 1 bokstav e) og artikkel 83 
nr. 3):

5.1 � når den arbeidsløse begynner i «fast» lønnet arbeid (8) eller med selvstendig næringsvirksomhet,

5.2 � når den arbeidsløse mottar tilfeldige inntekter (8a) fra annet arbeid enn det som er nevnt i nr. 5.1 (i så fall skal utbetalingen av ytelsene 
suspenderes for det antall dager vedkommende mottar slike tilfeldige inntekter),

5.3 � når den arbeidsløse avviser et tilbud om arbeid eller unnlater å møte opp ved innkalling til arbeidsformidlingen,

5.4 � når den arbeidsløse avviser eller unnlater å møte opp ved tilbud om omskolering (9),

5.5 � når den arbeidsløse ikke etterkommer eller slutter å etterkomme kontrolltiltak,

5.6 � når den arbeidsløse er rammet av varig arbeidsuførhet (10),

5.7 � når den arbeidsløse er rammet av midlertidig arbeidsuførhet (i så fall skal utbetalingen av ytelsene suspenderes inntil vedkommende 
på ny registrerer seg som arbeidssøkende) (10a),

5.8 � når den arbeidsløse ikke er til rådighet for arbeidsformidlingen,

5.9 � når antallet familiemedlemmer som gir rett til ytelse av forsørgertillegg reduseres, eller når ett av disse familiemedlemmene har en 
inntekt som omtalt i blankett E 302 (i så fall skal ytelsen utbetales med fradrag av forsørgertillegget) (10aa).

5.10 � når den arbeidsløse mottar ytelser fra en statlig trygdeordning (10b).
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6 Institusjon som fyller ut blanketten

6.1 Navn:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

6.2 Adresse (11)  …………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

6.3 Stempel

6.4 Dato  
…………………….....…………..

6.5 Underskrift
…………………...............………

VEILEDNING

Den kompetente institusjon i den stat der vedkommende sist var ansatt, fyller ut de relevante delene av blankett E 303/0-303/4. Den beholder 
E 303/0, og sender de øvrige til den arbeidsløse sammen med E 303/5, eller sender den eventuelt til den kompetente institusjon for arbeidsløshet 

på stedet der den arbeidsløse søker arbeid. 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; 
SE = Sverige; UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn og pikenavn) i samme 
rekkefølge som på identitetskort eller pass.

(1b) Tidligere navn omfatter etternavn ved fødselen.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ugyldig. 
Dersom kortet ikke finnes, oppgis: «intet». For slovenske statsborgere oppgis skattenummeret. For maltesiske statsborgere oppgis nummeret 
på det nasjonale identitetskortet. Til bruk for institusjoner på Malta skal det maltesiske trygdenummeret oppgis dersom vedkommende ikke er 
maltesisk statsborger. For polske statsborgere oppgis nummeret på identitetskort eller pass.

(4) Dersom dette er kjent.

(5) Dersom attesten skal sendes til en institusjon i Belgia, oppgis trygdeidentifikasjonsnummeret (INSZ-NISS), til en institusjon på Kypros 
oppgis trygdenummeret, til en institusjon i Tsjekkia, Danmark, Estland, Østerrike, Finland, Island, Slovenia, Slovakia eller Sverige oppgis 
personnummeret, og til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-nummeret.

(6) Fylles ut, om mulig, bare dersom attesten skal utstedes til en arbeidstaker som skal reise til Danmark, Estland, Finland, Island eller Sverige, 
og vedkommende tidligere har vært medlem i en trygdeordning i en av disse statene.

(7) I Estland, Frankrike, Italia, Nederland og Portugal skal den arbeidsløse i tillegg levere inn en søknad om ytelser til den kompetente institusjon 
for arbeidsløshet gjennom arbeidsformidlingskontoret. I Belgia skal den arbeidsløse også levere inn en søknad om ytelser til den kompetente 
institusjon for arbeidsløshet gjennom et betalende organ.

(7a) Stryk det som ikke passer.

(7b) Stryk denne linjen dersom det ikke er fastsatt noe månedlig beløp for ytelser ved arbeidsløshet i den lovgivning som anvendes av den 
institusjon som foretar utbetalingene for en annen institusjons regning.

(8) Med «fast lønnet arbeid» menes i henhold til italiensk lovgivning et arbeid av mer enn fem dagers varighet; i henhold til estisk lovgivning 
ethvert arbeid, og i henhold til belgisk, spansk og nederlandsk lovgivning et arbeid som omfatter minst én normal arbeidsdag; i henhold til 
gresk lovgivning et arbeid som omfatter minst tre arbeidsdager per uke. I henhold til Det forente kongerikes lovgivning menes med «fast 
lønnet arbeid» et arbeid med en inntekt som tilsvarer eller overstiger det minstebeløp som medfører plikt til å betale trygdeavgift. I Polen 
omfatter «fast lønnet arbeid» ansettelsesforhold, arbeidsforhold og avtaler om industrielt hjemmearbeid.

(8a) Med «tilfeldige inntekter» menes i henhold til Det forente kongerikes lovgivning inntekter som er lavere enn det minstebeløp som medfører 
plikt til å betale trygdeavgift. I Polen betraktes utførelse av annet lønnet arbeid, virksomhet utenom landbruksvirksomhet og det å motta en 
inntekt som er høyere enn halvparten av den månedlige minstelønnen som «ureglementerte inntekter», og medfører tap av retten til å motta 
ytelser.
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(9) Denne omstendighet medfører ikke suspensjon av ytelser dersom attesten er utstedt av en institusjon i Danmark. I henhold til polsk lovgivning 
bortfaller ytelsene når den arbeidsløse nekter å akseptere et tilbud om opplæring eller offentlig arbeid uten gyldig grunn.

(10) Det samme gjelder når den arbeidsløse mottar alderspensjon dersom attesten er utstedt av en institusjon i Tsjekkia, Slovakia, Estland, Tyskland, 
Luxembourg, Slovenia eller Sveits, når den arbeidsløse mottar uførepensjon dersom attesten er utstedt av en institusjon i Frankrike, Tyskland, 
Luxembourg, Slovenia eller Sveits, eller når den arbeidsløse mottar uførepensjon og samtidig er ute av stand til arbeide heltid selv under 
ekstraordinære vilkår dersom attesten er utstedt av en institusjon i Tsjekkia. Det samme gjelder når den arbeidsløse mottar alderspensjon eller 
delvis uførepensjon etter høyere sats dersom attesten er utstedt av en institusjon på Kypros.

(10a) Denne omstendighet medfører ikke suspensjon av ytelser dersom attesten er utstedt av en institusjon i Estland, Luxembourg, Slovenia, Polen 
eller Portugal. Dersom den er utstedt av en institusjon i Tsjekkia eller Slovakia, skal utbetalingen av ytelser suspenderes bare dersom den 
arbeidsløse mottar ytelser fra syketrygden.

(10aa) Etter tsjekkisk, estisk, ungarsk og slovakisk lov medregnes ikke den arbeidsløses familie ved beregning av ytelser.

(10b) Etter slovakisk lov regnes dette som foreldrestønad.

(11) Gate, nummer, postnummer, sted, stat.

__________________
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Se veiledningen på side 3

DEN ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD 
FOR VANDREARBEIDERE

E 303/2 (1)

ATTEST OM OPPRETTHOLDELSE AV RETT TIL YTELSER VED ARBEIDSLØSHET

Forordning 1408/71: artikkel 69
Forordning 574/72: artikkel 26 nr. 2, artikkel 83 nr. 1-3, artikkel 97

Dette eksemplar skal tilbakesendes til den kompetente institusjon for å underrette den om at den arbeidsløse er registrert og om datoen for første 
utbetaling av ytelser (forordning 574/72: artikkel 83 nr. 3).

1 Arbeidsløs arbeidstaker Identifikasjonsnummer (4) (5)  ...............................................................

1.1 Etternavn (1a)
..............................................................................................................................................................................................................................

1.2 Fornavn Tidligere navn (1a) (1b) Fødselsdato

…................................................................. …................................................................ …......................................................................

1.3 Fødested (2)
…………………………...........………….

Statsborgerskap
………………………………...........……

D.N.I. (3)
…………………………….........…………….

1.4 Den arbeidsløses adresse i den stat som attesten skal sendes til (4) (11)

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………......................................................................................................................................

1.5 Fagforening/Arbeidsløshetskasse (6)  .......................………………………..…….......………………………………………………………..

2 I henhold til vilkårene i artikkel 69 i forordning 1408/71 har ovennevnte arbeidsløse person rett til ytelser ved arbeidsløshet fra det 
tidspunkt vedkommende registrerer seg ved arbeidsformidlingen i den stat der han/hun søker arbeid.

3 Den arbeidsløse kan likevel motta ytelser fra (dato)  ...........................,  dersom han/hun har registrert seg som arbeidssøker 
innen (dato)  ............... ved arbeidsformidlingen (7) i den stat der han/hun søker arbeid (7a).

3.1 Den arbeidsløse kan ikke motta ytelser før (dato)  ...........…………..., ettersom retten til ytelser er suspendert inntil nevnte dato (7a).

4 Den arbeidsløse har rett til ytelser i et tidsrom på høyst  ...................  dager i henhold til artikkel 69 i forordning 1408/71; tidsrommet må 
imidlertid ikke strekke seg ut over (dato)  ...................

4.1 Ytelsene tilstås for alle ukedager unntatt
� mandag � tirsdag � onsdag � torsdag � fredag � lørdag � søndag
Ytelsene tilstås for  ......................  dager per måned.

4.2 Den daglige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  ………..............………….......................... netto, 
herunder forsørgertillegg på: …….…………………………..………………............................... netto, 
og fra (dato)    ............…………........: ............……………………………………....................... netto, 
herunder forsørgertillegg på: ..................………………………….………………………........... netto.

4.3 Den ukentlige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  …….…........……………….................... netto,
og fra (dato)    .....................................:  .........…………………………………….…………….... netto.

4.4 Den månedlige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  ………….…………..............................  netto (7b).

5 Utbetalingen av ytelsene skal suspenderes ved følgende omstendigheter (forordning 574/72 artikkel 83 nr. 1 bokstav e) og artikkel 83 
nr. 3):

5.1 � når den arbeidsløse begynner i «fast» lønnet arbeid (8) eller med selvstendig næringsvirksomhet,

5.2 � når den arbeidsløse mottar tilfeldige inntekter (8a) fra annet arbeid enn det som er nevnt i nr. 5.1 (i så fall skal utbetalingen av ytelsene 
suspenderes for det antall dager vedkommende mottar slike tilfeldige inntekter),

5.3 � når den arbeidsløse avviser et tilbud om arbeid eller unnlater å møte opp ved innkalling til arbeidsformidlingen,

5.4 � når den arbeidsløse avviser eller unnlater å møte opp ved tilbud om omskolering (9),

5.5 � når den arbeidsløse ikke etterkommer eller slutter å etterkomme kontrolltiltak,

5.6 � når den arbeidsløse er rammet av varig arbeidsuførhet (10),

5.7 � når den arbeidsløse er rammet av midlertidig arbeidsuførhet (i så fall skal utbetalingen av ytelsene suspenderes inntil vedkommende på 
ny registrerer seg som arbeidssøkende) (10a),

5.8 � når den arbeidsløse ikke er til rådighet for arbeidsformidlingen,

5.9 � når antallet familiemedlemmer som gir rett til ytelse av forsørgertillegg reduseres, eller når ett av disse familiemedlemmene har en 
inntekt som omtalt i blankett E 302 (i så fall skal ytelsen utbetales med fradrag av forsørgertillegget) (10aa).

5.10 9 når den arbeidsløse mottar ytelser fra en statlig trygdeordning (10b).
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E 303/2

6 Institusjon som fyller ut blanketten

6.1 Navn  …………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

6.2 Adresse (11)  …………………………………………………..………………………………………………………………………………...

……………………………..……..……………………………………………………………………………………………………………..

Fylles ut av institusjonen i den stat der den arbeidsløse søker arbeid

7 Det attesteres

7.1 at ovennevnte arbeidsløse person er registrert som arbeidssøker  …………..............….  (dato)

7.2 og mottar ytelser ved arbeidsløshet fra  ……………………….............………………..  (dato)

8 Institusjon i den stat der den arbeidsløse søker arbeid

8.1 Navn ....................................................................................................................................................................................................................

8.2 Adresse (11)  ………………………………………………………………………………………………..…………………………………...

………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………

8.3 Stempel

8.4 Dato .....................................................

8.5 Underskrift
………………………..………………
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E 303/2

VEILEDNING

Den kompetente institusjon i den stat der vedkommende sist var ansatt, fyller ut de relevante delene av blankett E 303/0-303/4. Den beholder E 
303/0, og sender de øvrige til den arbeidsløse sammen med E 303/5, eller sender den eventuelt til den kompetente institusjon for arbeidsløshet 

på stedet der den arbeidsløse søker arbeid. 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; 
SE = Sverige; UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn og pikenavn) i samme 
rekkefølge som på identitetskort eller pass.

(1b) Tidligere navn omfatter etternavn ved fødselen.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ugyldig. 
Dersom kortet ikke finnes, oppgis: «intet». For slovenske statsborgere oppgis skattenummeret. For maltesiske statsborgere oppgis nummeret 
på det nasjonale identitetskortet. Til bruk for institusjoner på Malta skal det maltesiske trygdenummeret oppgis dersom vedkommende ikke er 
maltesisk statsborger. For polske statsborgere oppgis nummeret på identitetskort eller pass.

(4) Dersom dette er kjent.

(5) Dersom attesten skal sendes til en institusjon i Belgia, oppgis trygdeidentifikasjonsnummeret (INSZ-NISS), til en institusjon på Kypros 
oppgis trygdenummeret, til en institusjon i Tsjekkia, Danmark, Estland, Østerrike, Finland, Island, Slovenia, Slovakia eller Sverige, oppgis 
personnummeret, og til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-nummeret.

(6) Fylles ut, om mulig, bare dersom attesten skal utstedes til en arbeidstaker som skal reise til Danmark, Estland, Finland, Island eller Sverige, 
og vedkommende tidligere har vært medlem i en trygdeordning i en av disse statene.

(7) I Estland, Frankrike, Italia, Nederland og Portugal skal den arbeidsløse i tillegg levere inn en søknad om ytelser til den kompetente institusjon 
for arbeidsløshet gjennom arbeidsformidlingskontoret. I Belgia skal den arbeidsløse også levere inn en søknad om ytelser til den kompetente 
institusjon for arbeidsløshet gjennom et betalende organ.

(7a) Stryk det som ikke passer.

(7b) Stryk denne linjen dersom det ikke er fastsatt noe månedlig beløp for ytelser ved arbeidsløshet i den lovgivning som anvendes av den 
institusjon som foretar utbetalingene for en annen institusjons regning.

(8) Med «fast lønnet arbeid» menes i henhold til italiensk lovgivning et arbeid av mer enn fem dagers varighet; i henhold til estisk lovgivning 
ethvert arbeid, og i henhold til belgisk, spansk og nederlandsk lovgivning et arbeid som omfatter minst én normal arbeidsdag; i henhold til 
gresk lovgivning et arbeid som omfatter minst tre arbeidsdager per uke. I henhold til Det forente kongerikes lovgivning menes med «fast 
lønnet arbeid» et arbeid med en inntekt som tilsvarer eller overstiger det minstebeløp som medfører plikt til å betale trygdeavgift. I Polen 
omfatter «fast lønnet arbeid» ansettelsesforhold, arbeidsforhold og avtaler om industrielt hjemmearbeid.

(8a) Med «tilfeldige inntekter» menes i henhold til Det forente kongerikes lovgivning inntekter som er lavere enn det minstebeløp som medfører 
plikt til å betale trygdeavgift. I Polen betraktes utførelse av annet lønnet arbeid, virksomhet utenom landbruksvirksomhet og det å motta en 
inntekt som er høyere enn halvparten av den månedlige minstelønnen som «ureglementerte inntekter», og medfører tap av retten til å motta 
ytelser.

(9) Denne omstendighet medfører ikke suspensjon av ytelser dersom attesten er utstedt av en institusjon i Danmark. I henhold til polsk lovgivning 
bortfaller ytelsene når den arbeidsløse nekter å akseptere et tilbud om opplæring eller offentlig arbeid uten gyldig grunn.

(10) Det samme gjelder når den arbeidsløse mottar alderspensjon dersom attesten er utstedt av en institusjon i Tsjekkia, Slovakia, Estland, Tyskland, 
Luxembourg, Slovenia eller Sveits, når den arbeidsløse mottar uførepensjon dersom attesten er utstedt av en institusjon i Frankrike, Tyskland, 
Luxembourg, Slovenia eller Sveits, eller når den arbeidsløse mottar uførepensjon og samtidig er ute av stand til arbeide heltid selv under 
ekstraordinære vilkår dersom attesten er utstedt av en institusjon i Tsjekkia. Det samme gjelder når den arbeidsløse mottar alderspensjon eller 
delvis uførepensjon etter høyere sats dersom attesten er utstedt av en institusjon på Kypros.

(10a) Denne omstendighet medfører ikke suspensjon av ytelser dersom attesten er utstedt av en institusjon i Estland, Luxembourg, Slovenia, Polen 
eller Portugal. Dersom den er utstedt av en institusjon i Tsjekkia eller Slovakia, skal utbetalingen av ytelser suspenderes bare dersom den 
arbeidsløse mottar ytelser fra syketrygden.

(10aa) Etter tsjekkisk, estisk, ungarsk og slovakisk lov medregnes ikke den arbeidsløses familie ved beregning av ytelser.

(10b) Etter slovakisk lov regnes dette som foreldrestønad.

(11) Gate, nummer, postnummer, sted, stat.

__________________________

3



Se veiledningen på side 3

DEN ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD 
FOR VANDREARBEIDERE

E 303/3 (1)

ATTEST OM OPPRETTHOLDELSE AV RETT TIL YTELSER VED ARBEIDSLØSHET

Forordning 1408/71: artikkel 69
Forordning 574/72: artikkel 26 nr. 2, artikkel 83 nr. 1-3, artikkel 97

Dette eksemplar skal sendes til institusjonen for syketrygd på stedet der den arbeidsløse søker arbeid 
(forordning 574/72: artikkel 26 nr. 2).

1 Arbeidsløs arbeidstaker Identifikasjonsnummer (4) (5)  .............................................................

1.1 Etternavn (1a)
.......................................................................................................................................................................................……………………….

1.2 Fornavn
….................................................................

Tidligere navn (1a) (1b)
…................................................................

Fødselsdato
…...................................................................

1.3 Fødested (2)
…………………………………........……

Statsborgerskap
………………………………......……….

D.N.I. (3)
…………………………………........………

1.4 Den arbeidsløses adresse i den som stat attesten skal sendes til (4) (11)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………........................................................................................................................................................

1.5 Fagforening/Arbeidsløshetskasse (6)  …………………………………………………………………………………………………………

2 I henhold til vilkårene i artikkel 69 i forordning 1408/71 har ovennevnte arbeidsløse person rett til ytelser ved arbeidsløshet fra det 
tidspunkt vedkommende registrerer seg ved arbeidsformidlingen i den stat der han/hun søker arbeid.

3 Den arbeidsløse kan likevel motta ytelser fra (dato)  .......................,  dersom han/hun har registrert seg som arbeidssøker 
innen (dato)  ............... ved arbeidsformidlingen (7) i den stat der han/hun søker arbeid (7a).

3.1 Den arbeidsløse kan ikke motta ytelser før (dato)  ...........…………..., ettersom retten til ytelser er suspendert inntil nevnte dato (7a).

4 Den arbeidsløse har rett til ytelser i et tidsrom på høyst  ...................  dager i henhold til artikkel 69 i forordning 1408/71; tidsrommet 
må imidlertid ikke strekke seg ut over (dato)  ...................

4.1 Ytelsene tilstås for alle ukedager unntatt

� mandag             � tirsdag             � onsdag             � torsdag             � fredag             � lørdag             � søndag
Ytelsene tilstås for  ......................  dager per måned.

4.2 Den daglige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  ………..............…………......................... netto, 
herunder forsørgertillegg på: …….…………………………..………………............................... netto, 
og fra (dato)    ............…………........: ............……………………………………....................... netto, 
herunder forsørgertillegg på: ..................………………………….………………………........... netto.

4.3 Den ukentlige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  …….…........………………................... netto,
og fra (dato)    ...................................:  .........…………………………………….……………..... netto.

4.4 Den månedlige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  ………….………….............................. netto (7b).

5 Utbetalingen av ytelsene skal suspenderes ved følgende omstendigheter (forordning 574/72 artikkel 83 nr. 1 bokstav e) og artikkel 83 
nr. 3):

5.1 � når den arbeidsløse begynner i «fast» lønnet arbeid (8) eller med selvstendig næringsvirksomhet,

5.2 � når den arbeidsløse mottar tilfeldige inntekter (8a) fra annet arbeid enn det som er nevnt i nr. 5.1 (i så fall skal utbetalingen av 
ytelsene suspenderes for det antall dager vedkommende mottar slike tilfeldige inntekter),

5.3 � når den arbeidsløse avviser et tilbud om arbeid eller unnlater å møte opp ved innkalling til arbeidsformidlingen,

5.4 � når den arbeidsløse avviser eller unnlater å møte opp ved tilbud om omskolering (9),

5.5 � når den arbeidsløse ikke etterkommer eller slutter å etterkomme kontrolltiltak,

5.6 � når den arbeidsløse er rammet av varig arbeidsuførhet (10),

5.7 � når den arbeidsløse er rammet av midlertidig arbeidsuførhet (i så fall skal utbetalingen av ytelsene suspenderes inntil vedkommende 
på ny registrerer seg som arbeidssøkende) (10a),

5.8 � når den arbeidsløse ikke er til rådighet for arbeidsformidlingen,

5.9 � når antallet familiemedlemmer som gir rett til ytelse av forsørgertillegg reduseres, eller når ett av disse familiemedlemmene har en 
inntekt som omtalt i blankett E 302 (i så fall skal ytelsen utbetales med fradrag av forsørgertillegget) (10aa).

5.10 � når den arbeidsløse mottar ytelser fra en statlig trygdeordning (10b).
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6 Institusjon som fyller ut blanketten

6.1 Navn  .................................................................................................................................................................................................................

6.2 Adresse (11)  …………………………………………………………………………………………….......…………………………………

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Fylles ut av institusjonen i den stat der den arbeidsløse søker arbeid

7 Det attesteres

7.1 at ovennevnte arbeidsløse person er registrert som arbeidssøker  …………….............  (dato)

7.2 og mottar ytelser ved arbeidsløshet fra  …………………………………...........……..  (dato)

8 Institusjon i den stat der den arbeidsløse søker arbeid

8.1 Navn

8.2 Adresse (11) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………....………………………………………………………………………………………………………

8.3 Stempel

8.4 Dato .………………….……………..

8.5 Underskrift
………………………………………
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E 303/3

VEILEDNING

Den kompetente institusjon i den stat der vedkommende sist var ansatt, fyller ut de relevante delene av blankett E 303/0-303/4. Den 
beholder E 303/0, og sender de øvrige til den arbeidsløse sammen med E 303/5, eller sender den eventuelt til den kompetente institusjon for 

arbeidsløshet på stedet der den arbeidsløse søker arbeid. 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; 
SE = Sverige; UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn og pikenavn) i samme 
rekkefølge som på identitetskort eller pass.

(1b) Tidligere navn omfatter etternavn ved fødselen.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ugyldig. 
Dersom kortet ikke finnes, oppgis: «intet». For slovenske statsborgere oppgis skattenummeret. For maltesiske statsborgere oppgis nummeret 
på det nasjonale identitetskortet. For maltesiske institusjoner skal det maltesiske trygdenummeret oppgis dersom vedkommende ikke er 
maltesisk statsborger. For polske statsborgere oppgis nummeret på identitetskort eller pass.

(4) Dersom dette er kjent.

(5) Dersom attesten skal sendes til en institusjon i Belgia, oppgis trygdeidentifikasjonsnummeret (INSZ-NISS), til en institusjon på Kypros 
oppgis trygdenummeret, til en institusjon i Tsjekkia, Danmark, Estland, Østerrike, Finland, Island, Slovenia, Slovakia eller Sverige, oppgis 
personnummeret, og til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-nummeret.

(6) Fylles ut, om mulig, bare dersom attesten skal utstedes til en arbeidstaker som skal reise til Danmark, Estland, Finland, Island eller Sverige, 
og vedkommende tidligere har vært medlem i en trygdeordning i en av disse statene.

(7) I Estland, Frankrike, Italia, Nederland og Portugal skal den arbeidsløse i tillegg levere inn en søknad om ytelser til den kompetente institusjon 
for arbeidsløshet gjennom arbeidsformidlingskontoret. I Belgia skal den arbeidsløse også levere inn en søknad om ytelser til den kompetente 
institusjon for arbeidsløshet gjennom et betalende organ.

(7a) Stryk det som ikke passer.

(7b) Stryk denne linjen dersom det ikke er fastsatt noe månedlig beløp for ytelser ved arbeidsløshet i den lovgivning som anvendes av den 
institusjon som foretar utbetalingene for en annen institusjons regning.

(8) Med «fast lønnet arbeid» menes i henhold til italiensk lovgivning et arbeid av mer enn fem dagers varighet; i henhold til estisk lovgivning 
ethvert arbeid, og i henhold til belgisk, spansk og nederlandsk lovgivning et arbeid som omfatter minst én normal arbeidsdag; i henhold til 
gresk lovgivning et arbeid som omfatter minst tre arbeidsdager per uke. I henhold til Det forente kongerikes lovgivning menes med «fast 
lønnet arbeid» et arbeid med en inntekt som tilsvarer eller overstiger det minstebeløp som medfører plikt til å betale trygdeavgift. I Polen 
omfatter «fast lønnet arbeid» ansettelsesforhold, arbeidsforhold og avtaler om industrielt hjemmearbeid.

(8a) Med «tilfeldige inntekter» menes i henhold til Det forente kongerikes lovgivning inntekter som er lavere enn det minstebeløp som medfører 
plikt til å betale trygdeavgift. I Polen betraktes utførelse av annet lønnet arbeid, virksomhet utenom landbruksvirksomhet og det å motta en 
inntekt som er høyere enn halvparten av den månedlige minstelønnen som «ureglementerte inntekter», og medfører tap av retten til å motta 
ytelser.

(9) Denne omstendighet medfører ikke suspensjon av ytelser dersom attesten er utstedt av en institusjon i Danmark. I henhold til polsk lovgivning 
bortfaller ytelsene når den arbeidsløse nekter å akseptere et tilbud om opplæring eller offentlig arbeid uten gyldig grunn.

(10) Det samme gjelder når den arbeidsløse mottar alderspensjon dersom attesten er utstedt av en institusjon i Tsjekkia, Slovakia, Estland, Tyskland, 
Luxembourg, Slovenia eller Sveits, når den arbeidsløse mottar uførepensjon dersom attesten er utstedt av en institusjon i Frankrike, Tyskland, 
Luxembourg, Slovenia eller Sveits, eller når den arbeidsløse mottar uførepensjon og samtidig er ute av stand til arbeide heltid selv under 
ekstraordinære vilkår dersom attesten er utstedt av en institusjon i Tsjekkia. Det samme gjelder når den arbeidsløse mottar alderspensjon eller 
delvis uførepensjon etter høyere sats dersom attesten er utstedt av en institusjon på Kypros.

(10a) Denne omstendighet medfører ikke suspensjon av ytelser dersom attesten er utstedt av en institusjon i Estland, Luxembourg, Slovenia, Polen 
eller Portugal. Dersom den er utstedt av en institusjon i Tsjekkia eller Slovakia, skal utbetalingen av ytelser suspenderes bare dersom den 
arbeidsløse mottar ytelser fra syketrygden.

(10aa) Etter tsjekkisk, estisk, ungarsk og slovakisk lov medregnes ikke den arbeidsløses familie ved beregning av ytelser.

(10b) Etter slovakisk lov regnes dette som foreldrestønad.

(11) Gate, nummer, postnummer, sted, stat.

_______________________
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Se veiledningen på side 3

DEN ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD 
FOR VANDREARBEIDERE

E 303/4 (1)

ATTEST OM OPPRETTHOLDELSE AV RETT TIL YTELSER VED ARBEIDSLØSHET

Forordning 1408/71: artikkel 69
Forordning 574/72: artikkel 26 nr. 2, artikkel 83 nr. 1-3, artikkel 97

Dette eksemplar skal tilbakesendes til den kompetente institusjon for å tjene som grunnlag for refusjon av ytelser ved arbeidsløshet som utbetales 
for denne institusjonens regning (forordning 574/72: artikkel 97).

1 Arbeidsløs arbeidstaker Identifikasjonsnummer (4) (5)  .............................................................

1.1 Etternavn (1a)
..............................................................................................................................................................................................................................

1.2 Fornavn
……..............................................................

Tidligere navn (1a) (1b)
….................................................................

Fødselsdato
…....................................................................

1.3 Fødested (2)
………………………………......…………

Statsborgerskap
……………………………….........………

D.N.I. (3)
……………………........……………………

1.4 Den arbeidsløses adresse i den stat som attesten skal sendes til (4) (11)

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………..............................................................................................................................................................

1.5 Fagforening/Arbeidsløshetskasse (6) …………………………………………………………………………….……………………………
…………

2 I henhold til vilkårene i artikkel 69 i forordning 1408/71 har ovennevnte arbeidsløse person rett til ytelser ved arbeidsløshet fra det 
tidspunkt vedkommende registrerer seg ved arbeidsformidlingen i den stat der han/hun søker arbeid.

3 Den arbeidsløse kan likevel motta ytelser fra (dato)  .......................,  dersom han/hun har registrert seg som arbeidssøker 
innen (dato)  ............... ved arbeidsformidlingen (7) i den stat der han/hun søker arbeid (7a).

3.1 Den arbeidsløse kan ikke motta ytelser før (dato)  ...........…………..., ettersom retten til ytelser er suspendert inntil nevnte dato (7a).

4 Den arbeidsløse har rett til ytelser i et tidsrom på høyst  ...................  dager i henhold til artikkel 69 i forordning 1408/71; tidsrommet må 
imidlertid ikke strekke seg ut over (dato)  ...................

4.1 Ytelsene tilstås for alle ukedager unntatt

� mandag             � tirsdag             � onsdag             � torsdag             � fredag             � lørdag             � søndag
Ytelsene tilstås for  ......................  dager per måned.

4.2 Den daglige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  ………..............………….......................... netto, 
herunder forsørgertillegg på: …….…………………………..………………............................... netto, 
og fra (dato)    ............…………........: ............……………………………………........................ netto, 
herunder forsørgertillegg på: ..................………………………….………………………........... netto.

4.3 Den ukentlige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  …… …........……………….................... netto,
og fra (dato)    ....................................:  .........…………………………………….…………........ netto.

4.4 Den månedlige ytelse ved arbeidsløshet beløper seg til:  ………….………….............................. netto (7b).

5 Utbetalingen av ytelsene skal suspenderes ved følgende omstendigheter (forordning 574/72 artikkel 83 nr. 1 bokstav e) og artikkel 83 
nr. 3):

5.1 � når den arbeidsløse begynner i «fast» lønnet arbeid (8) eller med selvstendig næringsvirksomhet,

5.2 � når den arbeidsløse mottar tilfeldige inntekter (8a) fra annet arbeid enn det som er nevnt i nr. 5.1 (i så fall skal utbetalingen av ytelsene 
suspenderes for det antall dager vedkommende mottar slike tilfeldige inntekter),

5.3 � når den arbeidsløse avviser et tilbud om arbeid eller unnlater å møte opp ved innkalling til arbeidsformidlingen,

5.4 � når den arbeidsløse avviser eller unnlater å møte opp ved tilbud om omskolering (9),

5.5 � når den arbeidsløse ikke etterkommer eller slutter å etterkomme kontrolltiltak,

5.6 � når den arbeidsløse er rammet av varig arbeidsuførhet (10),

5.7 � når den arbeidsløse er rammet av midlertidig arbeidsuførhet (i så fall skal utbetalingen av ytelsene suspenderes inntil vedkommende 
på ny registrerer seg som arbeidssøkende) (10a),

5.8 � når den arbeidsløse ikke er til rådighet for arbeidsformidlingen,

5.9 � når antallet familiemedlemmer som gir rett til ytelse av forsørgertillegg reduseres, eller når ett av disse familiemedlemmene har en 
inntekt som omtalt i blankett E 302 (i så fall skal ytelsen utbetales med fradrag av forsørgertillegget) (10aa).

5.10 � når den arbeidsløse mottar ytelser fra en statlig trygdeordning (10b).
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E 303/4

6 Institusjon som fyller ut blanketten

6.1 Navn  ……………………………………………………………………………….………………………………………………………….

6.2 Adresse (11)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

.....................……………………………………………………………………………………………………………………………………

Fylles ut av institusjonen i den stat der den arbeidsløse søker arbeid

7 Følgende beløp er utbetalt til den arbeidsløse på grunnlag av ovenstående attest:

Utbetalingene gjelder følgende 
tidsrom

Antall dager 
som ytelsen 
gjelder for

Dato for 
utbetaling

Anvendt 
valutakurs

Daglig beløp 
uttrykt i

..........................
..................   (12)

Daglig beløp 
uttrykt i

...................…
..................   (13)

Totalt beløp 
uttrykt i

..................……

.................   (13)fra til

1 2 3 4 5 6 7 8

I alt

Begrunnelse for suspensjon av eller stans i utbetalingene:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………………………….......………………………………

8 Institusjon i den stat der den arbeidsløse søker arbeid

8.1 Navn  ……………………………………………………………….....……………………………………………………………………….

8.2 Adresse (11)  ………………………….......…………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

8.3 Stempel

8.4 Dato .......................................................

8.5 Underskrift
…………………………...……………
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E 303/4

VEILEDNING

Den kompetente institusjon i den stat der vedkommende sist var ansatt, fyller ut de relevante delene av blankett E 303/0-303/4. Den beholder E 
303/0, og sender de øvrige til den arbeidsløse sammen med E 303/5, eller sender den eventuelt til den kompetente institusjon for arbeidsløshet 

på stedet der den arbeidsløse søker arbeid. 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; 
SE = Sverige; UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn og pikenavn) i samme 
rekkefølge som på identitetskort eller pass.

(1b) Tidligere navn omfatter etternavn ved fødselen.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ugyldig. 
Dersom kortet ikke finnes, oppgis: «intet». For slovenske statsborgere oppgis skattenummeret. For maltesiske statsborgere oppgis nummeret 
på det nasjonale identitetskortet. Til bruk for institusjoner på Malta skal det maltesiske trygdenummeret oppgis dersom vedkommende ikke er 
maltesisk statsborger. For polske statsborgere oppgis nummeret på identitetskort eller pass.

(4) Dersom dette er kjent.

(5) Dersom attesten skal sendes til en institusjon i Belgia, oppgis trygdeidentifikasjonsnummeret (INSZ-NISS), til en institusjon på Kypros oppgis 
trygdenummeret, til en institusjon i Tsjekkia, Danmark, Østerrike, Finland, Island, Slovenia, Slovakia eller Sverige oppgis personnummeret, 
og til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-nummeret.

(6) Fylles ut, om mulig, bare dersom attesten skal utstedes til en arbeidstaker som skal reise til Danmark, Finland, Island eller Sverige, og 
vedkommende tidligere har vært medlem i en trygdeordning i en av disse statene.

(7) I Frankrike, Italia, Nederland og Portugal skal den arbeidsløse i tillegg levere inn en søknad om ytelser til den kompetente institusjon for 
arbeidsløshet gjennom arbeidsformidlingskontoret. I Belgia skal den arbeidsløse også levere inn en søknad om ytelser til den kompetente 
institusjon for arbeidsløshet gjennom et betalende organ.

(7a) Stryk det som ikke passer.

(7b) Stryk denne linjen dersom det ikke er fastsatt noe månedlig beløp for ytelser ved arbeidsløshet i den lovgivning som anvendes av den 
institusjon som foretar utbetalingene for en annen institusjons regning.

(8) Med «fast lønnet arbeid» menes i henhold til italiensk lovgivning et arbeid av mer enn fem dagers varighet; i henhold til belgisk, spansk og 
nederlandsk lovgivning et arbeid som omfatter minst én normal arbeidsdag; i henhold til gresk lovgivning et arbeid som omfatter minst tre 
arbeidsdager per uke. I henhold til Det forente kongerikes lovgivning menes med «fast lønnet arbeid» et arbeid med en inntekt som tilsvarer 
eller overstiger det minstebeløp som medfører plikt til å betale trygdepremie. I Polen omfatter «fast lønnet arbeid» ansettelsesforhold, 
arbeidsforhold og avtaler om industrielt hjemmearbeid.

(8a) Med «tilfeldige inntekter» menes i henhold til Det forente kongerikes lovgivning inntekter som er lavere enn det minstebeløp som medfører 
plikt til å betale trygdepremie. I Polen betraktes utførelse av annet lønnet arbeid, virksomhet utenom landbruksvirksomhet og det å motta en 
inntekt som er høyere enn halvparten av den månedlige minstelønnen som «ureglementerte inntekter», og medfører tap av retten til å motta 
ytelser.

(9) Denne omstendighet medfører ikke suspensjon av ytelser dersom attesten er utstedt av en institusjon i Danmark. I henhold til polsk lovgivning 
bortfaller ytelsene når den arbeidsløse nekter å akseptere et tilbud om opplæring eller offentlig arbeid uten gyldig grunn.
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(10) Det samme gjelder når den arbeidsløse mottar alderspensjon dersom attesten er utstedt av en institusjon i Tsjekkia, Slovakia, Estland, Tyskland, 
Luxembourg, Slovenia eller Sveits, når den arbeidsløse mottar uførepensjon dersom attesten er utstedt av en institusjon i Frankrike, Tyskland, 
Luxembourg, Slovenia eller Sveits, eller når den arbeidsløse mottar uførepensjon og samtidig er ute av stand til arbeide heltid selv under 
ekstraordinære vilkår dersom attesten er utstedt av en institusjon i Tsjekkia. Det samme gjelder når den arbeidsløse mottar alderspensjon eller 
delvis uførepensjon etter høyere sats dersom attesten er utstedt av en institusjon på Kypros.

(10a) Denne omstendighet medfører ikke suspensjon av ytelser dersom attesten er utstedt av en institusjon i Luxembourg, Slovenia, Polen eller 
Portugal. Dersom den er utstedt av en institusjon i Tsjekkia eller Slovakia, skal utbetalingen av ytelser suspenderes bare dersom den 
arbeidsløse mottar ytelser fra syketrygden.

(10aa) Etter tsjekkisk, estisk, ungarsk og slovakisk lov medregnes ikke den arbeidsløses familie ved beregning av ytelser.

(10b) Etter slovakisk lov regnes dette som forsørgerstønad.

(11) Gate, nummer, postnummer, sted, stat.

(12) Valutaen i den stat som utsteder blankett E 303.

(13) Valutaen i den stat der den arbeidsløse søker arbeid.

________________________
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DEN ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD 
FOR VANDREARBEIDERE

E 303/5

Veiledning for arbeidsløse arbeidstakere som planlegger å reise til en annen medlemsstat for å søke arbeid

Før avreise

bør du ordne alle formaliteter for å sikre retten til eventuelle ytelser i forbindelse med syketrygd, svangerskaps- og fødselstrygd for deg selv og for dine 
familiemedlemmer, også i tidsrommet da du søker arbeid.

Du bør derfor henvende deg til det kontoret for syketrygd du er tilknyttet eller sist var tilknyttet. Der vil du få utstedt europeisk helsetrygdkort til deg 
selv og din familie. Med hensyn til kontantytelser ved sykdom vil kontoret for syketrygd ved framlegging av blankett E 303, som fås ved henvendelse 
til institusjonen for arbeidsløshetstrygd, gi deg en attest med betegnelsen E 119. I tilfelle sykdom, svangerskap eller fødsel legger du fram denne attesten 
for kontoret for syketrygd i den stat der du søker arbeid.

Ved ankomst

på stedet der du skal søke arbeid, henvender du deg til arbeidsformidlingen (i Liechtenstein må du også henvende deg til kontoret for arbeidsløshetstrygd; 
på Kypros, i Finland og Latvia og på Malta må du også henvende deg til det lokale trygdekontor), det vil si:

i Belgia, lokalkontorene til «Office national de l’emploi»/«Rijksdienst voor arbeidsvoorziening» (arbeidsdirektoratet). I Belgia må arbeidsløse 
søke om ytelser til denne kompetente institusjonen gjennom et betalende organ og registrere seg som arbeidssøkere ved et av følgende 
arbeidsformidlingskontorer: VDAB, FOREM, BGDA, ORBEM, ADG,

i Tsjekkia: det lokale «ú�ad práce» (arbeidsformidlingen),

i Danmark: det lokale «Arbejdsformidlingskontor»,

i Estland: «Tööhõiveamet» (det lokale arbeidsformidlingskontoret),

i Tyskland: det lokale «Agentur für Arbeit» (arbeidsformidlingskontoret),

i Hellas: lokalkontoret til «Organismos Apascholiseos Ergatikou Dynamikou» eller, dersom et slikt ikke finnes, lokalkontoret til trygdeinstituttet 
(IKA), 

i Ungarn: det lokale arbeidsformidlingskontor i fylkets admininstrasjonsenter, unntatt i Pest fylke, der lokalkontoret er i Vac, og i Budapest, der 
lokalkontoret ligger i bydel 16,

i Spania: «Dirección Provincial del Servicio Publico de Empleo Estatal» (Instituto de l’Empleo, INEM),

i Frankrike: «Agence locale pour l’emploi» (det lokale arbeidsformidlingskontoret),

i Irland: det nærmeste lokalkontoret til «Department of Social Welfare» (Sosialdepartementet),

i Italia: «Sezione circoscrizionale per l’impiego» (den lokale arbeidsformidling), der du også må levere inn søknad om ytelser ved arbeidsløshet,

på Kypros: den offentlige arbeidsformidlingen (alle distriktsarbeidsformidlingskontorer),

i Latvia: «Nodarbin�t�bas valsts a�ent�ra» (arbeidsformidlingen) og «Valsts soci�l�s apdrošin�šanas a�ent�ra» (det statlige trygdekontor). Etter å ha 
registrert seg ved lokalkontoret til arbeidsformidlingen, må arbeidssøkeren levere inn E 303-blankettene til det statlige trygdekontor for å opprettholde 
retten til ytelse ved arbeidsløshet,

i Luxembourg: «Administration de l’emploi (arbeidsformidlingskontoret),

på Malta: «Employment and Training Corporation», Triq Birzebbugia, Hal Far,

i Nederland: et av lokalkontorene til CWI (Centrum voor werk en inkomen), 

i Polen: den lokale fylkeskommunale arbeidsformidlingen (WUP),

i Portugal: for fastlandet: «Centro de Emprego» (arbeidsformidlingssenteret) på oppholdsstedet; for Madeira: «Direcção Regional de Emprego» (det 
regionale arbeidsdirektoratet) i Funchal; på Azorene: «Centro de Emprego» (arbeidsformidlingssenteret) på oppholdsstedet,

i Det forente kongerike: det lokale «Unemployment Benefit Office of the Employment Service Agency» (kontor for utbetaling av ytelser ved 
arbeidsløshet fra arbeidsformidlingen) eller det lokale «Social Security Office of the Northern Ireland Social Security Agency» (trygdekontoret for 
trygdeorganet for Nord-Irland)

i Østerrike: «Regionale Geschäftsstelle des Arbeidsmarktservice» (det lokale arbeidsformidlingskontor),

i Finland: «Työvoimatoimisto» (arbeidsformidlingen) og lokalkontoret til trygdeinstitusjonen,

i Island: «Atvinnuleysistryggingasjodur» (kontoret for arbeidsløshetstrygd) i Reykjavik,

i Liechtenstein: «Amt für Volkswirtschaft» (kontoret for nasjonaløkonomi) i Vaduz,

i Norge: Arbeidsformidlingen eller «Arbeidskontoret»,

i Sverige: «Arbetsförmedlingen»,

i Sveits: «Office régional de placement» (ORP)/«Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV»/«Ufficio regionale di collocamento» (URC) (den 
regionale arbeidsformidlingen),

i Litauen: de lokale avdelingene av «Lietuvos darbo bir � a» (Den litauiske arbeidsformidlingen),

i Slovakia: Etter registrering ved lokalkontoret for arbeid, sosiale saker og familie («Úrad práce sociálnych veci a rodiny») må arbeidssøkeren levere 
inn blankett E 303 til trygdekontoret («pobo�ka Sociálnej pois�ov�e») for å opprettholde retten til ytelse ved arbeidsløshet,

i Slovenia: det lokale arbeidskontoret til Slovenias arbeidsformidling.

Lever alle eksemplarer av blankett E 303 som du er i besittelse av, inn til det aktuelle kontor, unntatt E 303/5, som du beholder selv. I Danmark er det 
alltid den danske kompetente institusjon som sender blankettene direkte til institusjonen i den stat der vedkommende søker arbeid. Arbeidssøkeren 
mottar derfor bare en kopi.

I blankett E 303 finner du fristen for din henvendelse dersom du fortsatt ønsker å motta ytelser ved arbeidsløshet fra tidspunktet da du sluttet å være 
registrert som arbeidssøker i den stat du reiser fra.
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Så lenge du søker arbeid

er du underlagt kontrolltiltak fra arbeidsformidlingen og organet for arbeidsløshetstrygd, på lik linje med alle andre arbeidsløse på stedet. Dersom det 
skjer endringer i din situasjon som kan ha betydning for retten til ytelser ved arbeidsløshet, er du forpliktet til å underrette den institusjon der du har 
innlevert blankett E 303; det samme gjelder dersom du blir arbeidsudyktig.

Dersom endringen i din situasjon kan gi rett til økte ytelser (for eksempel ved inngåelse av ekteskap eller ved barnefødsel), kan du også sende melding 
om dette direkte til den institusjon der du fikk utlevert blankett E 303, sammen med den nødvendige dokumentasjon.

Dersom du reiser tilbake til den stat der du sist var ansatt, før fristen angitt i rubrikk 4 i blankett E 303 som du har fått utlevert, kan du fortsatt motta 
ytelser ved arbeidsløshet på de vilkår som gjelder i vedkommende stat. Arbeidsformidlingen og organet for arbeidsløshetstrygd i den stat der du sist 
var ansatt, må imidlertid få underretning om hvilke tidsrom du har mottatt ytelser ved arbeidsløshet for i staten du reiste til for å søke arbeid. Før du 
reiser tilbake til staten der du sist var ansatt, må du derfor henvende deg til arbeidsformidlingen for å få utstedt attesten på baksiden av denne blankett, 
med opplysninger om eventuelle tidsrom da du har mottatt ytelser i staten du reiste til for å søke arbeid. 

Dersom du ikke har mottatt disse ytelsene eller bare har mottatt deler av dem, kan du gi en annen person fullmakt til å heve de beløpene du har 
utestående. I Slovakia er dette ikke mulig, da ytelser bare kan mottas av den berettigede person.

Dersom du derimot reiser tilbake etter utløpet av fristen angitt i rubrikk 4 på blankett E 303, kan du miste all rett til ytelser ved arbeidsløshet.

Dersom din overskridelse av fristen skyldes særskilte omstendigheter, kan det kontoret som utstedte blankett E 303 til deg, vedta å gi deg tilbake retten 
til ytelser når du kommer tilbake.
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E 303/5

Fylles ut av institusjonen i den stat der den arbeidsløse søker arbeid

1 Arbeidsløs arbeidstaker Identifikasjonsnummer (1b) (1c)...........................................................

1.1 Etternavn (1)
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Fornavn
…………………………..................……….

Tidligere navn (1) (1a)
…………………........…………………….

Fødselsdato
………………………............…………….

2 E 303 datert  
…………………..................………………

utstedt av følgende institusjon:

2.1 (navn) …………………………………………….……………………………………………………………………………………………

2.2 (adresse)  …………………………………………...……………………………………….…………………………………………………

3 På grunnlag av ovennevnte blankett E 303

3.1 er det utbetalt ytelser ved arbeidsløshet for følgende tidsrom:

fra

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

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

til 

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

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

antall dager

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

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

3.2 er det ikke utbetalt ytelser ved arbeidsløshet for følgende tidsrom:

fra

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

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

til 

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

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

antall dager

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

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

Med følgende begrunnelse (f.eks. utløp av tidsrommet, ny ansettelse, sykdom, vedkommende er reist tilbake til
……………………………………………………………… osv.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

4 Institusjon i den stat der den arbeidsløse søker arbeid

4.1 Navn

4.2 Adresse (11)  ........................................................................................................................................................................................................

…….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3 Stempel

4.4 Dato …………......………………...

4.5 Underskrift
…………………….........…………

FOTNOTER

(1) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn og pikenavn) i samme 
rekkefølge som på identitetskort eller pass.

(1a) Tidligere navn omfatter etternavn ved fødselen.

(1b) Dersom dette er kjent.

(1c) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, Estland, Østerrike, Finland, Island, Slovenia, Slovakia eller Sverige, oppgis 
personnummeret, til en polsk institusjon oppgis PESEL- og NIP-nummeret. Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, oppgis 
trygdeidentifikasjonsnummeret (INSZ-NISS).

_______________________
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DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 
HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav d) i rådsforordning 
(EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av 
trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende 
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(1), 
som gir Den administrative kommisjon i oppgave å fremme og 
utvikle samarbeidet mellom medlemsstatene ved å modernisere 
framgangsmåtene for utveksling av opplysninger, særlig 
ved å tilpasse informasjonsstrømmen mellom institusjonene 
til telematisk utveksling, samtidig som det tas hensyn til 
utviklingen innenfor databehandling i hver medlemsstat med 
sikte på en raskere tilståelse av ytelser,

under henvisning til artikkel 117c nr. 1 i rådsforordning 
(EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning 
(EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av 
trygdeordninger på arbeidstakere og deres familier som flytter 
innenfor Fellesskapet(2), der det fastsettes at Den administrative 
kommisjon skal nedsette en teknisk komité som skal avgi 
rapporter og en begrunnet uttalelse før det treffes beslutninger 
i henhold til artikkel 117, 117a og 117b,

under henvisning til konsekvensene for Den tekniske 
komités virksomhet av utvidelsen av Den europeiske union 
1. mai 2004 —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 23.4.2005, s. 42, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 12.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 631/2004 (EUT L 100 av 6.4.2004, s. 1).

(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 631/2004.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

1. Den administrative kommisjon for trygd for 
vandrearbeidere nedsetter Den tekniske komité for 
databehandling fastsatt ved artikkel 117c nr. 1 i forordning 
(EØF) nr. 574/72. Komiteen skal kalles «Den tekniske 
komité».

2. Den tekniske komité skal ha de oppgaver som er fastsatt 
i artikkel 117c nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72.

3. Mandatet for Den tekniske komités særskilte oppgaver 
skal fastsettes av Den administrative kommisjon for trygd for 
vandrearbeidere, som om nødvendig kan endre mandatet.

Artikkel 2

Den tekniske komité skal om nødvendig vedta sine rapporter 
og begrunnede uttalelser på grunnlag av teknisk dokumentasjon 
og undersøkelser. Komiteen kan anmode de nasjonale 
forvaltninger om alle opplysninger den anser som nødvendige 
i forbindelse med behandlingen av de saker den blir forelagt.

Artikkel 3

1. Den tekniske komité skal bestå av to medlemmer fra 
hver medlemsstat, hvorav den ene skal oppnevnes som fast 
medlem og den andre som varamedlem. Medlemsstatens 
regjerningsrepresentant i Den administrative kommisjon 
skal underrette generalsekretæren for Den administrative 
kommisjon om oppnevningene.

BESLUTNING nr. 200

av 15. desember 2004

om forretningsorden for og sammensetning av Den tekniske komité for databehandling under Den administrative 
kommisjon for trygd for vandrearbeidere(*)

(2005/324/EF)

2008/EØS/35/18



19.6.2008 Nr. 35/175EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Rapportene og de begrunnede uttalelsene skal vedtas med 
simpelt flertall av alle medlemmene, idet hver medlemsstat har 
én stemme, som skal avgis av det faste medlemmet, eller av 
varamedlemmet ved forfall. Det skal framgå av Den tekniske 
komités rapporter eller begrunnede uttalelser om de er vedtatt 
enstemmig eller med simpelt flertall. Dersom det fins et 
mindretall, skal det opplyses om mindretallets konklusjoner 
eller forbehold.

3. En representant for Kommisjonen for De europeiske 
fellesskap eller en person utnevnt av denne skal ha en 
rådgivende rolle i Den tekniske komité.

Artikkel 4

Den tekniske komité skal ledes for et halvt år av gangen av 
det faste medlemmet eller av en annen utnevnt tjenestemann 
fra den stat hvis representant i Den administrative kommisjon 
i samme tidsrom leder denne kommisjonen. Lederen for 
Den tekniske komité skal avlegge rapport om Den tekniske 
komités virksomhet på anmodning fra presidenten for Den 
administrative kommisjon.

Artikkel 5

Den tekniske komité kan opprette ad hoc-arbeidsgrupper som 
skal behandle særskilte spørsmål. Den tekniske komité skal 
beskrive de oppgavene arbeidsgruppene skal utføre og angi 
en tidsplan for utførelsen av oppgavene samt de økonomiske 
konsekvensene av slike tiltak i arbeidsprogrammet nevnt i 
artikkel 7.

Artikkel 6

Sekretariatet for Den administrative kommisjons skal forberede 
og tilrettelegge møtene i Den tekniske komité og utarbeide 
møteprotokollene.

Artikkel 7

Den tekniske komité skal framlegge for Den administrative 
kommisjon et detaljert arbeidsprogram for godkjenning. Den 
tekniske komité skal også hvert år avlegge rapport for Den

administrative kommisjon om sin virksomhet og de oppnådde 
resultater innenfor rammen av arbeidsprogrammet samt 
eventuelle forslag til endring av dette programmet.

Artikkel 8

Ethvert forslag fra Den tekniske komité som medfører 
kostnader for Kommisjonen for De europeiske fellesskap, skal 
godkjennes av representanten for denne institusjonen.

Artikkel 9

De språk som skal anvendes i Den tekniske komité, skal 
være de samme som er anerkjent som offisielle språk for 
Fellesskapets organer, i samsvar med artikkel 290 i traktaten 
om opprettelse av De europeiske fellesskap.

Artikkel 10

De utfyllende bestemmelser som er fastsatt i vedlagte vedlegg, 
får anvendelse også på Den tekniske komité.

Artikkel 11

Denne beslutning erstatter Den administrative kommisjons 
beslutning nr. 169(1).

Artikkel 12

Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende.

Den får anvendelse fra 1. mars 2005.

 President for Den administrative kommisjon

 C.-J. VAN DEN BERG

(3) EFT L 195 av 11.7.1998, s. 46.
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VEDLEGG

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DEN TEKNISKE KOMITÉ

1.  Møtedeltaking

a) Dersom den sittende leder er forhindret fra å delta i et møte i Den tekniske komité, skal vedkommendes varamedlem 
fungere i hans/hennes sted.

b) Medlemmene kan på møtene i Den tekniske komité ledsages av én eller flere sakkyndige dersom sakene som skal 
behandles, er av en slik art at det er nødvendig. Hver delegasjon kan som hovedregel ikke bestå av flere enn fire 
personer.

c) Representanten for Kommisjonen for De europeiske fellesskap eller et medlem av sekretariatet eller den person 
generalsekretæren for Den administrative kommisjon har utpekt, skal delta i samtlige møter i Den tekniske 
komité eller dens ad hoc-arbeidsgrupper. En representant for en annen avdeling i Kommisjonen for De europeiske 
fellesskap kan også delta i disse møtene dersom det er hensiktsmessig for behandlingen av et spørsmål.

2.  Avstemning

a) Når et fast medlem av Den tekniske komité er leder for komiteen, skal vedkommendes varamedlem avgi stemme 
i stedet.

b) Ethvert medlem som er til stede under en avstemning og avholder seg fra å stemme, skal oppfordres av lederen til 
å begrunne hvorfor han/hun avholdt seg fra å stemme.

c) Dersom flertallet av de medlemmene som er til stede, avholder seg fra å stemme, skal forslaget som blir tatt opp 
til avstemning, anses for ikke å ha kommet i betraktning.

3.  Dagsorden

a) Den foreløpige dagsordenen for hvert møte i Den tekniske komité skal utarbeides av sekretariatet for Den 
administrative kommisjon i samråd med lederen for Den tekniske komité. Før sekretariatet foreslår å sette opp 
et punkt på dagsordenen, kan det, dersom det synes nødvendig, be de berørte delegasjonene om å framlegge sine 
synspunkter på spørsmålet skriftlig.

b) Den foreløpige dagsordenen skal i prinsippet inneholde de punkter der en anmodning om oppføring på dagsordenen 
fra et medlem eller fra representanten for Kommisjonen for De europeiske fellesskap samt eventuelle merknader er 
mottatt av sekretariatet for Den administrative kommisjon minst 20 virkedager før møtet begynner.

c) Den foreløpige dagsordenen skal minst ti virkedager før møtet begynner sendes til medlemmene av Den tekniske 
komité, representanten for Kommisjonen for De europeiske fellesskap og alle andre personer som skal delta i 
møtet. Dokumentene som omhandler punktene på dagsordenen, skal sendes dem så snart de foreligger.

d) Ved begynnelsen av hvert møte skal Den tekniske komité godkjenne dagsordenen. For at et punkt som ikke står 
på den foreløpige dagsordenen skal kunne settes på dagsordenen, kreves det enstemmighet i Den tekniske komité. 
Unntatt i hastesaker kan medlemmene av Den tekniske komité utsette til neste møte å ta endelig stilling til punkter 
på den foreløpige dagsordenen som de ikke har mottatt underlagsdokumentene til på sitt eget språk fem virkedager 
før møtet begynner.

4.  Ad hoc-arbeidsgrupper

a) Ad hoc-arbeidsgruppene skal ledes av en sakkyndig utpekt av lederen for Den tekniske komité i samråd med 
representanten for Kommisjonen for De europeiske fellesskap, eller når det ikke er mulig, av en sakkyndig som 
representerer den stat hvis representant i Den administrative kommisjon er leder for denne kommisjonen.

b) Lederen for ad hoc-arbeidsgruppen skal innkalles til møtet i Den tekniske komité der ad hoc-arbeidsgruppens 
rapport behandles.



19.6.2008 Nr. 35/177EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5.  Administrative spørsmål

a) Lederen for Den tekniske komité kan gi sekretariatet for Den administrative kommisjon anvisninger av enhver art 
om avviklingen av møtene og utførelsen av det arbeid som hører inn under Den tekniske komité.

b) Den tekniske komité trer sammen etter innkalling som sekretariatet for Den administrative kommisjon i samråd 
med lederen for Den tekniske komité sender til medlemmene og til representanten for Kommisjonen for De 
europeiske fellesskap ti virkedager før møtet.

c) For hvert møte skal det utarbeides en protokoll, som i prinsippet skal godkjennes på det påfølgende møte.

____________________
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DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 
HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning 
(EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av 
trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende 
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(1), 
som pålegger den å behandle ethvert administrativt spørsmål 
som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) 
nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for gjennomføring av 
forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger 
på arbeidstakere og deres familier som flytter innenfor 
Fellesskapet(2), som pålegger den å utarbeide blankettene til de 
dokumenter som er nødvendige for anvendelsen av forordning 
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF nr. 574/72),

under henvisning til beslutning nr. 146 av 
10. oktober 1990 om fortolkning av artikkel 94 
nr. 9 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71(3),

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 23.5.2005, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 12.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. 
(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 77/2005 (EUT L 16 av 20.1.2005, s. 3). 
(3) EFT L 235 av 23.8.1991, s. 9. Beslutningen sist endret ved beslutning 

nr. 167 (EFT L 195 av 11.7.1998, s. 35).

under henvisning til beslutning nr. 155 av 6. juli 1994 om de 
blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning 
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 401-411)(4),

under henvisning til beslutning nr. 157 av 1. juli 1995 om de 
blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning 
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 401-411)(5), og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å tilpasse blankettene i E 400-serien 1) 
som følge av utvidelsen av Den europeiske union 1. mai 
2004.

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 2) 
(EØS-avtalen) av 2. mai 1992, endret ved protokoll av 
17. mars 1993, vedlegg VI, gjennomfører forordning 
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 innenfor Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater har 3) 
inngått en avtale med Det sveitsiske edsforbund om 
fri bevegelighet for personer (EF/Sveits-avtalen), som 
trådte i kraft 1. juni 2002. Vedlegg II til avtalen viser til 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72.

(4) EFT L 209 av 5.9.1995, s. 1. 
(5) Ikke kunngjort beslutning som utvider beslutning nr. 155 til Østerrike, 

Finland og Sverige.

BESLUTNING nr. 201

av 15. desember 2004

om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av

rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 400-serien)(*)

(2005/376/EF)

2008/EØS/35/19
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4) Av praktiske grunner bør det benyttes identiske 
blanketter innenfor Fellesskapet, innenfor Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde og i forholdet mellom 
Fellesskapet og Det sveitsiske edsforbund —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Beslutning nr. 155 oppheves, og blankett E 401, E 402, 1. 
E 403, E 404, E 405, E 406, E 407 og E 411, som er 
gjengitt i nevnte beslutning, erstattes med blankettene som 
er vedlagt denne beslutning.

Blankett E 413F, som er gjengitt i beslutning nr. 146, 2. 
oppheves.

Blankett nr. 157 oppheves.3. 

De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille 4. 
vedlagte blanketter til rådighet for de berørte parter. Hver 
blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk 
og være slik utformet at de ulike språkversjonene er helt 
sammenfallende, slik at enhver mottaker kan motta en 
blankett som er trykt på vedkommendes eget språk.

5. Denne beslutning skal få anvendelse fra den første dag i 
måneden etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 
tidende. 

 President for Den administrative kommisjon

 C. J. VAN DEN BERG



DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON
Se veiledningen på side 4

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE E 401 (1)

ATTEST OM FAMILIEFORHOLD TIL BRUK FOR TILSTÅELSE AV FAMILIEYTELSER

Forordn. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78

Forordn. 574/72: art. 86.2; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92

A. Anmodning om attest 

1 �  Arbeidstaker �  Person som forsørger barn som har mistet 
en av eller begge foreldrene

�  Pensjonist (ordning for arbeidstakere) (4)

�  Selvstendig næringsdrivende �  Barn som har mistet en av eller begge 
foreldrene

�  Pensjonist (ordning for selvstendig 
næringsdrivende) (4)

1.1 Etternavn (1a)
.............................................................................................................................................................................................................................

1.2 Fornavn
........................................................

Tidligere navn (1b)
.......................................................................

Fødested (2)
..................................................................................

1.3 Fødselsdato
........................................................

Kjønn
.......................................................................

Statsborgerskap
..................................................................................

1.4 Identifikasjonsnummer (3)
.............................................................................................................................................................................................................................

1.5 Sivilstatus � ugift
� skilt

� gift
� separert (5)

� enke/enkemann
� samboer (6) (7)

1.6 Adresse i familiemedlemmenes bostedsland:

Gate ............................................................................................................................ Nr. ............................................................................

Postnummer  .................................. Sted ............................................................... Land .........................................................................

2 � Ektefelle
� Etterlatt far eller mor (8)

� Skilt eller separert ektefelle til yrkesaktiv eller pensjonist
� Samboer (6) (7)

2.1 Etternavn (1a)
.............................................................................................................................................................................................................................

2.2 Fornavn
............................................................

Tidligere navn (1b)
............................................................

Fødested (2)
.........................................................................................

2.3 Fødselsdato                    Kjønn
...............................    .........................

Statsborgerskap
............................................................

Identifikasjonsnummer (3)
.........................................................................................

2.4 Adresse: 

Gate ...................................................................................................................... Nr. ..................................................................................

Postnummer ....................................... Sted .................................................... Land ...............................................................................

2.5 Er yrkesaktiv:            � Ja            � Nei

3 � Personen som familiemedlemmene bor hos, når dette ikke er ektefellen 

3.1 Etternavn (1a)

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

3.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1b)

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

Fødested (2)

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

3.3 Fødselsdato                    Kjønn

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

Statsborgerskap                                    Identifikasjonsnummer(3)

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

3.4 Slektskapsforhold til barnet eller barna .............................................................................................................................................................

3.5 Adresse: 

Gate ...................................................................................................................... Nr. ..................................................................................

Postnummer ....................................... Sted .................................................... Land ...............................................................................

3.6 Er yrkesaktiv:               � Ja    � Nei

1



E 401

4 Familiemedlemmer som det søkes familieytelser for, og som bor hos personen nevnt i felt 2 eller 3

Etternavn Fornavn Fødselsdato (9) Slektskapsforhold) (10) Bosted Trygdeordning (3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................
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5 Navn og adresse på den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser

5.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

5.2 Adresse (10) .........................................................................................................................................................................................................

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

5.3 Journalnummer ...................................................................................................................................................................................................
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E 401

B. Attest

Fylles ut av folkeregisteret eller annen kompetent myndighet eller administrasjon for sivilstandssaker i familiemedlemmenes 
bostedsland (13).

6 Sammensetningen av den husstanden der personene nevnt i felt 4 bor

6.1 Etternavn (1a) Fornavn Fødselsdato (9) Slektskapsforhold (10)

1. .......................................

2. .......................................

3. .......................................

4. .......................................

5. .......................................

6. .......................................

7. .......................................

8. .......................................

9. .......................................

10. .....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Merknader (13) 

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

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

7 Opplysninger som bare skal gis til bruk for danske, islandske eller norske institusjoner (14)

7.1 Personen som har foreldremyndigheten

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

7.2 Utgiftene til barnets underhold 

av det offentlige

� dekkes � dekkes ikke

7.3 Barnets/barnas mor og/eller far

Hvis ja, oppgi dødsdatoen

� er

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

� er ikke død (15)

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

7.4 Barnets/barnas mor og/eller far 

alders- eller uførepensjon 

� mottar � mottar ikke (15)

8 Attest utstedt av folkeregisteret eller en annen kompetent myndighet eller administrasjon for sivilstandssaker (12)

Riktigheten av opplysningene gitt ovenfor bekreftes på grunnlag av de offentlige dokumenter som er i vår besittelse

8.1 Kontorets navn og adresse (11) ...........................................................................................................................................................................

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

8.2 Stempel 8.3 Dato

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

8.4 Underskrift

..........................................................................................................................
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E 401

VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Blanketten består av fire sider, og ingen av 
disse må fjernes, heller ikke sider som ikke er utfylt. Den skal fylles ut på språket til myndigheten oppgitt i felt 8.

FOTNOTER

(1)  Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
GB = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge 
som på identitetskort eller i pass.

(1b) Tidligere navn omfatter etternavn ved fødselen.

(2)  For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3)  Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre oppgis ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i 
Danmark oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i Finland oppgis nummeret i det finske folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis 
det svenske personnummeret, til en institusjon i Island oppgis det islandske personnummeret (kennitala), til en institusjon i Liechtenstein 
oppgis AHV-trygdenummeret, til en institusjon i Litauen oppgis det litauiske personnummeret, til en institusjon i Latvia oppgis det latviske 
identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret (trygdenummeret), til en institusjon på Malta oppgis nummeret på 
identitetskortet for maltesiske statsborgere, for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en institusjon i Norge oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS), til en institusjon i den 
alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Spania oppgis nummeret på det spanske nasjonale 
identitetskortet (D.N.I.), eller N.I.E. for utenlandske statsborgere, selv om kortet er ugyldig, til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-
nummeret, til en institusjon i Portugal oppgis også registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen dersom vedkommende er medlem i 
trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummeret, til en institusjon i Slovenia oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (EMŠO) og skattenummeret, til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV).

(4) I Danmark, Polen, Slovakia, Liechtenstein, Norge og Sveits skilles det ikke mellom pensjonist (ordning for arbeidstakere) og pensjonist (ordning 
for selvstendig næringsdrivende).

(5) Til bruk for norske institusjoner oppgis separasjonsdato 
.........................................................................................................................................................................................................................................

(6) Til bruk for tsjekkiske, danske, islandske og norske institusjoner.

(7) Opplysningen er basert på en erklæring fra den berørte personen.

(8) Med mindre vedkommende allerede er oppført i felt 1.

(9) Til bruk for danske og norske institusjoner oppgis bare barn under 18 år. Til bruk for latviske institusjoner oppgis bare barn under 15 år; barn under 
20 år oppgis også dersom de er under yrkesrettet utdanning eller allmennutdanning, ikke mottar stipend, og ikke er gift.

(10) Oppgi hvert familiemedlems slektskapsforhold til arbeidstakeren eller den selvstendige næringsdrivende ved bruk av følgende koder:

 A = barn født i ekteskap. I Spania og Polen oppgis barn født både i og utenfor ekteskap.

 B = barn anerkjent som ektefødt.

 C = adoptivbarn.

 D = barn født utenfor ekteskap (dersom erklæringen fylles ut for en mannlig arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, skal barn født utenfor 
ekteskap oppgis bare dersom farskapet eller bidragsplikten er offisielt godkjent).

 E = ektefellens særkullsbarn som tilhører arbeidstakerens eller den selvstendige næringsdrivendes husstand.

 F = barnebarn eller søsken som tilhører vedkommendes husstand. Likeledes nevøer og nieser inntil tredje ledd, dersom den kompetente 
institusjonen er en gresk institusjon. Dersom den kompetente institusjonen er en polsk institusjon, oppgis bare barnebarn eller søsken som den 
støtteberettigede eller dennes ektefelle er verge for.

 G = Andre barn, som er faste medlemmer av husstanden på like fot med arbeidstakerens eller den selvstendig næringsdrivendes egne barn 
(fosterbarn). Dersom den kompetente institusjonen er en polsk institusjon, oppgis bare øvrige barn som den støtteberettigede eller dennes ektefelle 
er verge for.

 H = Til bruk for tsjekkiske institusjoner beskrives ytterligere former for foreldremyndighet (foreldremyndighet som etter en rettsavgjørelse er 
tildelt andre personer enn foreldre, verge, kurator osv.)

 Andre slektskapsforhold (f.eks. bestefar) skal skrives fullt ut. Dersom barnet er gift, skilt, enke eller enkemann, oppgis dette i felt 4 og 6.1. Til 
bruk for greske institusjoner oppgis også om barnet har mistet en av eller begge foreldrene.

(11) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land.
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E 401

(12) I Spania, «Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social» (Det regionale kontoret under det nasjonale institutt for sosial trygghet) 
på bostedet, eller eventuelt «Autoridad Municipal» (kommunal myndighet). For sjøfolk, «Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina» 
(Det regionale kontoret for Institutt for sosiale saker for sjøfolk);

 i Frankrike, «mairie» (borgermesterkontoret) eller «caisse d’allocations familiales» (barnetrygdkontoret);

 i Irland, «Child Benefit Section, Department of Social and Family Affairs» (Sosialdepartementet, avdelingen for ytelser til barn), St. Oliver 
Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal;

 på Kypros, «Ministry of Finance, Grants and Benefits Service» (finansdepartementet, avdeling for stønader og ytelser), 1489 Nicosia;

 i Latvia, «Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra» (statens trygdekasse), Riga;

 i Polen, kommune eller distrikt;

 i Portugal, «Junta de Freguesia» (sognerådet) på bostedet til familiemedlemmene;

 i Slovakia, «úrad práce, sociálnych vecí a rodiny» (arbeids- sosial- og familieetaten) på søkerens bosted;

 i Finland, Folkpensionsanstalten, Helsinki;

 i Sverige «försäkringskassan» (trygdekontoret) på bostedet;

 i Det forente kongerike, «Inland Revenue, Child Benefit Office (GB)» (skatteetaten, kontoret for barnetrygd), PO Box 1, Newcastle-upon-Tyne 
NE 88 IAA, eller for Nord-Irland, «Child Benefit Office (NI)» (kontoret for ytelser til barn), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast BT2 
7UW, og «Inland Revenue, Tax Credits Office (Northern Ireland)» (skatteetaten, kontoret for skattefordeler), 52-58 Great Victoria Street, Belfast 
BT2 7WF, alt etter omstendighetene;

 i Sveits, de lokale myndigheter (folkeregisteret) på bostedet.

(13)  Dersom barnet har en annen adresse enn den som er oppgitt i felt 2.5 eller 3.6, skal den andre adressen oppgis. Til bruk for norske og polske 
institusjoner oppgis om barnet bor på barnehjem, spesialskole eller annen døgninstitusjon.

(14)  Disse opplysningene gis bare dersom sivilstandsadministrasjonene har de nødvendige data til disposisjon.

(15)  Stryk det som ikke passer.

______________________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE E 401 Vedlegg PL

ATTEST OM FAMILIENS INNTEKTSFORHOLD TIL BRUK FOR TILSTÅELSE AV FAMILIEYTELSER I HENHOLD TIL POLSK 
LOVGIVNING

Forordn. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78

Forordn. 574/72: art. 86; art. 88; art. 90

Til bruk for tilståelse av familieytelser i henhold til polsk lovgivning

Denne blanketten skal fylles ut av institusjonen i en annen medlemsstat enn den kompetente medlemsstat (1).

1 Bruttoinntekt for personer oppført i felt 1, 2 og 4 på blankett E 401 i tidsrommet fra .................................................................................... 

til .................................................... i en annen medlemsstat enn den kompetente (2)

Person oppført i felt 1 
på blankett E 401

Person oppført i felt 2 
på blankett E 401

Barn (personer oppført i 
felt 3 på blankett E 401

1.1 Lønnsinntekt ........................................ ........................................ ........................................

1.2 Annen arbeidsinntekt (inntekt fra selvstendig 
næringsvirksomhet)

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

1.3 Trygdeytelser:

� herunder familieytelser

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

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

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

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

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

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

1.4 Mottatt underholdsbidrag (3) ........................................ ........................................ ........................................

1.5 Samlede inntekter ........................................ ........................................ ........................................

1.6 Underholdsbidrag utbetalt til andre personer (4) ........................................ ........................................ ........................................

1.7 Trygde- og pensjonspremier ........................................ ........................................ ........................................

1.8 Personlig inntektsskatt ........................................ ........................................ ........................................

2 Institusjon i en annen medlemsstat enn den kompetente (1)

2.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

2.2 Adresse (5) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2.3 Journalnummer ...................................................................................................................................................................................................

2.4 Stempel 2.5 Dato 

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

2.6 Underskrift

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

1



E 401 Vedlegg PL

FOTNOTER

(1) Fylles ut av institusjonen nevnt i vedlegget til beslutning nr. 151 eller ny beslutning nr. 201 (som godkjenner blanketten). Dersom opplysningene 
eller deler av dem ikke kan bekreftes av institusjonen, skal denne blanketten returneres selv om den ikke er/bare delvis er utfylt; om mulig bør den 
sendes inn sammen med en attestert erklæring som inneholder de nødvendige opplysninger fra den berørte person/de berørte personer. 

(2) Tidsrommet blanketten omfatter, skal fylles ut av institusjonen oppført i felt 5 på blankett E 401.

(3) Dersom ytelsen ikke inngår i inntektene oppført i felt 1.3.

(4) Andre personer enn dem som er oppført i felt 1, 2 og 4 på blankett E 401.

(5) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land.

_________________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Se veiledningen på side 3

E 402 (1)

ATTEST OM FORTSATT UTDANNING TIL BRUK FOR TILSTÅELSE AV FAMILIEYTELSER

Forordn. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78

Forordn. 574/72: art. 86; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92

A. Anmodning om attest 

Fylles ut av den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser. Dersom blanketten sendes til en belgisk eller tsjekkisk institusjon, skal blankett 
«E 402 Vedlegg» legges ved.

1 Person som søker om familieytelser

� Arbeidstaker

� Selvstendig næringsdrivende

� Person som søker på annet grunnlag

� Pensjonist (ordning for arbeidstakere

� Pensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende)

� Barn som har mistet en av eller begge foreldrene

1.1 Etternavn (1a)

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

1.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1a)

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

Fødested (2)

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

1.3 Fødselsdato

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

Kjønn

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

Statsborgerskap

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

Identifikasjonsnummer (3)

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

1.4 Adresse (5) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2 Skoleelev eller student

2.1 Etternavn (1a) 

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

2.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1a) 

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

2.3 Fødested (2)(4)

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

Fødselsdato 

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

Identifikasjonsnummer (3)

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

2.4 Adresse (5) 

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

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

2.5 � har fullført høyere utdanning � har ikke fullført høyere utdanning (11)

3 Den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser

3.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

3.2 Adresse (5) ..........................................................................................................................................................................................................

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

3.3 Journalnummer ...................................................................................................................................................................................................

3.4 Stempel 3.5 Dato 

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

3.6 Underskrift 

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

1



E 402

B. Attest

Fylles ut av lærestedet (skole, universitet eller lærested for høyere utdanning) og sendes institusjonen nevnt i felt 3.

4

4.1 Personen nevnt i felt 2 har vært elev/student ved lærestedet oppgitt i felt 7 
siden ...................................................................................................................................................................................................................

4.2 Undervisningsåret startet .......................................................... (dato) og ble avsluttet .......................................................................... (dato)

4.3 Skoletype (6) .......................................................................................................................................................................................................

Studietype (6a) .....................................................................................................................................................................................................

4.4 Hans/hennes utdanning ved dette lærestedet vil sannsynligvis vare til .............................................................................................................

4.5 Antall undervisningstimer er ........................................................................................................................................................... per uke (7).

Disse timene fordeler seg på .................................................................................................................................................... halve dager (8).

4.6 Antall timer til hjemmearbeid anslås til .......................................................................................................................................... per uke (9).

5 Opplysninger som bare skal gis til bruk for institusjoner i Tsjekkia, Frankrike, Latvia, Luxembourg og Nederland

5.1 Personen nevnt i felt 2 har vært elev/student ved lærestedet oppgitt i felt 7, der vedkommende har tatt utdanning av følgende art:

� allmennutdanning                                                                    . � høyskole- eller universitetsutdanning

� teknisk eller yrkesrettet utdanning                                              � annen utdanning (oppgi hvilken)

5.2 Særlige tilfeller (spesifiser)

� korrespondansekurs                                                                    � kveldskurs

� kurs på under 20 timer per uke

� utdanning på mindre enn ett skoleår, fra ........................................................................... til ....................................................................... 

� annet ...............................................................................................................................................................................................................

5.3 Undervisningsavgiften utgjør (9) ........................................................................................................................................................................

5.4 Mottar personen nevnt i felt 2 stipend (6)?            � Ja             � Nei

5.4.1. Stipendet utgjør ..................................................................................................................................................................................................

5.5 Type vederlag eller godtgjøring (10) ...................................................................................................................................................................

5.6 Sivilstatus ...........................................................................................................................................................................................................

6 Opplysninger som bare skal gis til bruk for institusjoner i Tyskland, dersom kurset omfatter under 10 timer per uke

6.1 Kurset foreskrives eller anbefales i en statlig godkjent studieplan.

Hvis nei,

� Ja     � Nei

6.2 Kurset avsluttes med en foreskrevet eller alment anerkjent eksamen.

Hvis nei,

� Ja � Nei

6.3 Det gis regelmessige ferdighetsprøver i løpet av kurset.

Hvis nei,

� Ja     � Nei

6.4 Kurstimene krever omfattende forberedelser eller oppfølging.

Hvis nei,

� Ja     � Nei

6.5 Det kreves ytterligere kunnskaper eller evner som er nødvendige eller nyttige for kurset. � Ja     � Nei

7 Skole, universitet eller lærested for høyere utdanning

7.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

7.2 Adresse (5) ..........................................................................................................................................................................................................

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

7.3 Stempel 7.4 Dato 

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

7.5 Underskrift 

..........................................................................................................................
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VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Den skal fylles ut på språket til lærestedet 
oppgitt i felt 7.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
GB = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) 
i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. I Tsjekkia er personene oppført i felt 1 og 2 identiske når en elev/student søker om 
familieytelser.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3)  Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre oppgis ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i 
Danmark oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i Finland oppgis nummeret i det finske folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis 
det svenske personnummeret, til en institusjon i Island oppgis det islandske personnummeret (kennitala), til en institusjon i Latvia oppgis 
det latviske identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret, til en institusjon i Litauen oppgis det 
litauiske personnummeret, til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret (trygdenummeret), til en institusjon på Malta oppgis nummeret på 
identitetskortet for maltesiske statsborgere, for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en institusjon i Norge oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS), til en institusjon i den 
alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Spania oppgis nummeret på det spanske nasjonale 
identitetskortet (D.N.I.), eller N.I.E. for utenlandske statsborgere, selv om kortet er ugyldig, til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-
nummeret, til en institusjon i Portugal oppgis også registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen dersom vedkommende er medlem i 
trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummeret, til en institusjon i Slovenia oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (EMŠO), til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV). 

(4)  For svenske statsborgere kan opplysningen ikke gis med mindre den erklæres å være nødvendig.

(5) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land.

(6) Oppgi om det er en offentlig, privat eller statskontrollert skole. Fylles bare ut dersom institusjonen oppgitt i felt 3 er en institusjon i Det forente 
kongerike.

(6a) Til bruk for slovakiske institusjoner oppgis det om studiet er et fulltids- eller deltidsstudium.

(7) Til bruk for tyske institusjoner fylles felt 6 ut dersom kurset omfatter under 10 timer per uke.

(8) Fylles ut dersom blanketten sendes til en belgisk eller finsk institusjon; antall halve dager skal oppgis for grunnskoler og videregående skoler.

(9) Til bruk for nederlandske institusjoner.

(10) Til bruk for maltesiske institusjoner oppgis det om barnet mottar noen form for lønn under studiene, og i så fall oppgis beløp per uke.

(11) Til bruk for slovakiske institusjoner oppgis det om videregående utdanning er fullført.

________________________

3



DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Se veiledningen og fotnotene på side 3 av blankett E 402

E 402 Vedlegg (1)

Fylles ut av skolen, lærestedet for høyere utdanning eller universitetet oppgitt i felt 2 dersom anmodningen om familieytelser skal rettes til en belgisk 
eller tsjekkisk institusjon.

1

1.1 På hvor mange halve dager og hvor mange timer er den ukentlige undervisningen fordelt?

halve dager ..................................................................................       timer ......................................................................................................

1.2 Undervisningen            gis �                             gis ikke � før kl. 7 om kvelden 

1.3 Eleven/studenten      deltar �                         deltar ikke � regelmessig på undervisningen.

Dersom han/hun ikke gjør det, oppgi antall fraværsdager og grunnen til fraværet

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

1.4 Undervisningen nevnt i punkt 1.1 ovenfor

(a) �  omfatter                     � omfatter ikke

 praktikanttimer utenfor lærestedet, som kreves for å oppnå en offentlig eksamen.

 Dersom den gjør det, oppgi bruttolønn eller bruttogodtgjøring:

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

for tidsrommet fra ..................................................................................... til ....................................................................................................

(b) �  omfatter                      � omfatter ikke

 praktiske øvelser som finner sted på lærestedet.

 Dersom den gjør det, oppgi timeantall per uke                                 ............................................................................................

(c) �  omfatter                      � omfatter ikke

 studietimer på lærestedet.

 Dersom den gjør det, oppgi timeantall per uke                                 ............................................................................................

1.5 Undervisningens art 

� allmennutdanning      � teknisk eller yrkesrettet opplæring     � kunstutdanning

� høyere utdanning       � universitetsutdanning   

1.6 Studenten          � skriver              � skriver ikke

en hovedoppgave.

Dersom han/hun gjør det, oppgi

� fra hvilken dato?                                                                                ......................................................................................................

� når må han/hun levere hovedoppgaven?                                              .......................................................................................................

1.7 Studieplanen

� er                          � er ikke godkjent av staten

� tilsvarer                � tilsvarer ikke en statlig godkjent studieplan

1.8 Oppgi ferier

� juleferie:                   fra  ....................................................................................  til  ....................................................................................  

� påskeferie:                fra  ....................................................................................  til  ....................................................................................  

� sommerferie:            fra  ....................................................................................  til   ....................................................................................

2 Skole, universitet eller lærested for høyere utdanning

2.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

2.2 Adresse (5) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2.3 Stempel 2.4 Dato 

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

2.5 Underskrift 

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

1



DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Se veiledningen på side 3

E 403 (1)

ATTEST OM LÆRETID OG/ELLER YRKESRETTET OPPLÆRING FOR TILSTÅELSE AV FAMILIEYTELSER

Forordn. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78

Forordn. 574/72: art. 86; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92

A. Anmodning om attest 

Fylles ut av den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser. Dersom blanketten sendes til en fransk institusjon og det dreier seg om 
yrkesrettet opplæring, skal blankett «E 403 Vedlegg» legges ved.

1 Person som søker om familieytelser

� Arbeidstaker

� Selvstendig næringsdrivende

� Person som søker på annet grunnlag

� Pensjonist (ordning for arbeidstakere) 

� Pensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende) 

� Barn som har mistet en av eller begge foreldrene

1.1 Etternavn (1a)

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

1.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1b)

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

Fødested (2)

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

1.3 Fødselsdato             Kjønn

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

Statsborgerskap

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

Identifikasjonsnummer(3)

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

1.4 Adresse i lærlingens bostedsland (4) ..................................................................................................................................................................

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

2 � Lærling � Person under yrkesrettet opplæring (5)

2.1 Etternavn (1a)

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

2.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1a)

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

2.3 Fødested (2)

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

Fødselsdato

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

Kjønn

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

Identifikasjonsnummer(3)

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

2.4 Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

3 Navn og adresse på den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser

3.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

3.2 Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

3.3 Journalnummer ...................................................................................................................................................................................................

3.4 Stempel 3.5 Dato ............................................................................................................

3.6 Underskrift .................................................................................................

1



E 403

B. Attest

Fylles ut av personen, foretaket eller institusjonen som står for opplæringen, og sendes til organet som er ansvarlig for tilsynet med opplæringen, og 
som skal sende den utfylte blanketten til institusjonen oppført i felt 3.

4 Opplysninger om læretid

4.1 Lærlingen nevnt i felt 2 begynte sin opplæring hos oss den ............................................................................................................... 

Med henblikk på utdanning som .........................................................................................................................................................

4.2 Opplæringen finner sted                          � .............. dager per uke                              � ................ timer per uke

og vil vare til ......................................................................................................................................................................................................

4.3. Lærlingen

� mottar

     � utdanningsstønad eller lønn                     � netto (6)                                  � brutto på

          � ukentlig                 � månedlig            ......................................................................

     � andre ytelser (7)

          � losji     � fullpensjon     � halvpensjon     � drikkepenger     � måltider daglig     �annet (7)

fra ............................................................. til ............................................................. til en verdi av: ..............................................................

� mottar ikke

     � lærlingestønad eller lønn      � andre ytelser

4.4 Arbeidssted .........................................................................................................................................................................................................

4.5 Navn på personen, foretaket eller institusjonen som står for opplæringen 

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

4.6 Adresse (4)

4.7. Stempel 4.8 Dato 

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

4.9 Underskrift 

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

5 Påtegning av det organet som er ansvarlig for tilsynet med opplæringen (9)

5.1. Navn ...................................................................................................................................................................................................................

5.2. Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

5.3 Stempel 5.4 Dato 

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

5.5 Underskrift 

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

2



E 403

VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Blanketten består av tre sider, og ingen av 
disse må fjernes, heller ikke sider som ikke er utfylt. Den skal fylles ut på språket til organet oppgitt i felt 5.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
GB = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) 
i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. I Tsjekkia er personene oppført i felt 1 og 2 identiske når en elev/student søker om 
familieytelser.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3)  Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre oppgis ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i 
Danmark oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i Finland oppgis nummeret i det finske folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis 
det svenske personnummeret, til en institusjon i Island oppgis det islandske personnummeret (kennitala), til en institusjon i Latvia oppgis 
det latviske identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret, til en institusjon i Litauen oppgis det 
litauiske personnummeret, til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret (trygdenummeret), til en institusjon på Malta oppgis nummeret på 
identitetskortet for maltesiske statsborgere, for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en institusjon i Norge oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS), til en institusjon i den 
alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Spania oppgis nummeret på det spanske nasjonale 
identitetskortet (D.N.I.), eller N.I.E. for utenlandske statsborgere, selv om kortet er ugyldig, til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-
nummeret, til en institusjon i Portugal oppgis også registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen dersom vedkommende er medlem i 
trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummeret, til en institusjon i Slovenia oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (EMŠO), til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV). 

(4)  Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land.

(5) For franske institusjoner skal blankett «E 403 Vedlegg» utfylles dersom vedkommende person er under praktisk yrkesrettet opplæring.

(6) For tyske institusjoner oppgis bare brutto utdanningstillegg.

(7) Oppgi eventuelt slike ytelser i feltet nedenfor.

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

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

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

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

(8) Dette feltet skal utfylles: i Irland: av «Child Benefit Section, Department of Social and Family Affairs» (Sosial- og familiedepartementet, 
avdelingen for ytelser til barn), St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal, når det gjelder lærlingeforhold der tilsynet ikke hører inn 
under «Industrial Training Authority» (FAS); i Italia: av «Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione» (Provinskontoret for arbeid 
og sysselsetting); i Slovenia: av den slovenske Håndverkerforeningen.

(9) Ifølge fransk lovgivning dreier det seg om forberedende utdanning og yrkesforberedende kurs som har som formål å gi en person uten 
yrkeskompetanse og arbeidskontrakt mulighet til å nå det nivå som er nødvendig for å kunne følge en formell yrkeskompetansegivende utdanning 
eller å kunne gå direkte ut på arbeidsmarkedet.

(10) Angi beløpet i den stats valuta på hvis territorium den yrkeskompetansegivende utdanningen tas.

(11) Fylles ut dersom slik myndighet finnes i det landet der den yrkeskompetansegivende utdanningen tas.

_____________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Se veiledningen og fotnotene på side 3 av blankett E 403

E 403 Vedlegg

Fylles ut dersom anmodningen om familieytelser skal rettes til en fransk institusjon og den gjelder en person under yrkesrettet opplæring.

1 Opplysninger om yrkesrettet opplæring (9)

1.1 Personen nevnt i felt 2 i blankett E 403

� har vært under yrkesrettet opplæring siden ...................................................................................................................................................

� har vært under yrkesrettet opplæring fra .................................................................. til ................................................................................

1.2 Har vedkommende en arbeidskontrakt i forbindelse med sin opplæring?

� Ja                                   � Nei

1.3. Opplæringens art: ...............................................................................................................................................................................................

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

1.4 Opplæringens samlede varighet: ...................................................................................... (måneder, uker) 

1.5 Antall opplæringstimer

– teoretisk del     � ..................................... per uke     � ..................................... per måned

– praktisk del      � ..................................... per uke     � ..................................... per måned

1.6 Mottar vedkommende lønn under opplæringen?      � Ja     � Nei

Dersom ja, oppgi lønnens art:                                   .......................................................................................................................................

Nettobeløp per måned (10):                                       .......................................................................................................................................

1.7 Opplæringssted:                                                         ....................................................................................................................................

1.8 Navnet på personen, foretaket eller institusjonen som står for opplæringen:

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

1.9 Adresse(4): ..........................................................................................................................................................................................................

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

1.10. Stempel 1.11 Dato 

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

1.12 Underskrift 

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

2 Påtegning av det organet som er ansvarlig for tilsynet med opplæringen (11)

2.1. Navn ...................................................................................................................................................................................................................

2.2. Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2.3 Stempel 2.4 Dato ............................................................................................................

2.5 Underskrift .................................................................................................

1



DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Se veiledningen på side 3

E 404 (1)

LEGEATTEST FOR TILSTÅELSE AV FAMILIEYTELSER

Forordn. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78

Forordn. 574/72: art. 86; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92

A. Anmodning om attest 

Fylles ut av den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser.

1 Person som søker om familieytelser

� Arbeidstaker

� Selvstendig næringsdrivende

� Person som søker på annet grunnlag

� Pensjonist (ordning for arbeidstakere)

� Pensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende)

� Barn som har mistet en av eller begge foreldrene

1.1 Etternavn (1a)

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

1.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1a)

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

Fødested (2)

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

1.3 Fødselsdato

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

Kjønn

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

Statsborgerskap

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

Identifikasjonsnummer (3)

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

1.4 Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2 Person legeattesten skal utstedes for

2.1 Etternavn (1a) 

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

2.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1a) 

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

2.3 Fødested (2) 

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

Fødselsdato

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

Kjønn

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

Identifikasjonsnummer (3)

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

2.4 Adresse (4) 

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

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

3 Den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser

3.1 Navn ...............................................................................................................................................................................................................

3.2 Adresse (4) ......................................................................................................................................................................................................

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

3.3 Journalnummer ...............................................................................................................................................................................................

3.4 Stempel 3.5 Dato 

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

3.6 Underskrift 

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

1



E 404

B. Attest

Fylles ut av legen som er utpekt av kontaktorganet (5)(6) i bostedslandet til den undersøkte personen, og sendes til institusjonen oppført i felt 3.

4

4.1 (a) Den undersøktes fysiske eller mentale tilstand                � er forringet                � er ikke forringet

I så fall, angi i hvilken grad: ....................................% 

(b) Den undersøkte      � er i stand til å forsørge seg selv

                                     � er ikke i stand til å forsørge seg selv som følge av sin svekkede fysiske eller mentale tilstand.

(c) Den undersøkte       � er            � er ikke husmor.

I så fall, oppgi om hun  � er            � ikke er i stand til å utføre sitt arbeid i hjemmet.

(d) Eventuelle merknader:

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

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

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

(e) Beskrivelse av den undersøktes tilstand:

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

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

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

4.2 Dato da den svekkede tilstanden eller sykdommen oppstod (så nøyaktig som mulig):

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

4.3 Forventet varighet: .............................................................................................................................................................................................

4.4 (a) Ny undersøkelse                         � er nødvendig                        � er ikke nødvendig.

(b) I så fall, angi dato for undersøkelsen: ..........................................................................................................................................................

5

5.1 Legens etternavn og fornavn: .............................................................................................................................................................................

5.2 Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

5.3 Dato 

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

5.4 Underskrift 

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

2



E 404

VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Blanketten består av tre sider, og ingen av 
disse må fjernes, heller ikke sider som ikke er utfylt. Den skal fylles ut på språket til den legen som utferdiger attesten.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
GB = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i 
samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre oppgis ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i 
Danmark oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i Finland oppgis nummeret i det finske folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis 
det svenske personnummeret, til en institusjon i Island oppgis det islandske personnummeret (kennitala), til en institusjon i Latvia oppgis 
det latviske identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret, til en institusjon i Litauen oppgis det 
litauiske personnummeret, til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret (trygdenummeret), til en institusjon på Malta oppgis nummeret på 
identitetskortet for maltesiske statsborgere, for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en institusjon i Norge oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS), til en institusjon i den 
alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Spania oppgis nummeret på det spanske nasjonale 
identitetskortet (D.N.I.), eller N.I.E. for utenlandske statsborgere, selv om kortet er ugyldig, til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-
nummeret, til en institusjon i Portugal oppgis også registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen dersom vedkommende er medlem i 
trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummeret, til en institusjon i Slovenia oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (EMŠO), til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV).

(4) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land.

(5) Eller legen ved det trygdekontoret som er utpekt av kontaktorganet.

(6) I Slovenia er dette den valgte legen.

_______________________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Se veiledningen på side 3

E 404 Vedlegg PL

LEGEATTEST FOR TILSTÅELSE AV FAMILIEYTELSER I HENHOLD TIL POLSK LOVGIVNING

Forordn. 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78

Forordn. 574/72: art. 86; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92

Til bruk for tilståelse av familieytelser avhengig av familiemedlemmers helsetilstand, i henhold til polsk lovgivning.

A. Anmodning om attest 

Fylles ut av den polske kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser.

1 Person som søker om familieytelser

� Arbeidstaker

� Selvstendig næringsdrivende

� Person som søker på annet grunnlag

� Pensjonist (ordning for arbeidstakere)

� Pensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende)

� Barn som har mistet en av eller begge foreldrene

1.1 Etternavn (1)

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

1.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1)

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

Fødested (2)

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

1.3 Fødselsdato

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

Kjønn

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

Statsborgerskap

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

PESEL- og NIP-nummer

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

1.4 Adresse (3) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2 Person legeattesten skal utstedes for

2.1 Etternavn (1) .......................................................................................................................................................................................................

2.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1) 

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

2.3 Fødested (2)

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

Fødselsdato 

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

Kjønn

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

2.4 Adresse (3) ..........................................................................................................................................................................................................

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

3 Den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser

3.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

3.2 Adresse (3) ..........................................................................................................................................................................................................

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

3.3 Journalnummer ...................................................................................................................................................................................................

3.4 Stempel 3.5 Dato 

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

3.6 Underskrift 

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

1



E 404 Vedlegg PL

B. Attest

Fylles ut av en lege utpekt av kontaktorganet (4) i den undersøktes bostedsstat, og sendes til institusjonen nevnt i felt 3. Avhengig av alderen til personen 
attesten gjelder, fylles del I eller del II ut. Avhengig av helsetilstanden til personer over 16 år, fylles del IIa eller del IIb ut.

I. Den gjelder personer under 16 år

4 Funksjonshemning

4.1 Barnets alder på datoen for undersøkelsen: .......................................................   år    .......................................................................måneder

Barnets vekt .................................................................................      høyde     .................................................................................................

4.2 Forventet varighet av fysisk eller psykisk funksjonshemning som følge av medfødt misdannelse, langvarig sykdom eller kroppsskade er 
på over 12 måneder

� Ja         � Nei

4.3 Trenger permanent pleie eller hjelp for å dekke grunnleggende behov for en person i denne alderen

� Ja         � Nei

II. Den gjelder personer over 16 år

a. Alvorlig grad av fysisk funksjonshemning

4.4 Begrenset arbeid:

(a) ikke i stand til å arbeide                                                        � Ja � Nei

(b) bare i stand til å ha vernet arbeid                                            � Ja � Nei

4.5 Han/hun trenger følgende for å ivareta sine sosiale roller

(a) permanent pleie og hjelp fra andre                                             � Ja � Nei

(b) langvarig pleie og hjelp fra andre                                               � Ja � Nei

4.6 Han/hun er ikke i stand til å bo alene                                                  � Ja � Nei

b. Moderat grad av fysisk funksjonshemning

4.7 Begrenset arbeid:

(a) ikke i stand til å arbeide                                                               � Ja � Nei

(b) bare i stand til å ha vernet arbeid                                                    � Ja � Nei

4.8 Han/hun trenger følgende for å ivareta sine sosiale roller

(a) midlertidig pleie og hjelp fra andre                                                � Ja � Nei

(b) delvis pleie og hjelp fra andre                                                          � Ja � Nei

4.9 Vedkommende ble funksjonshemmet før fylte 16 år                                � Ja � Nei

5

5.1 Legens etternavn og fornavn ..............................................................................................................................................................................

5.2 Adresse (3) ..........................................................................................................................................................................................................

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

5.3 Stempel 5.4 Dato 

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

5.5 Underskrift 

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

2
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VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. I andre felt velges enten ja eller nei. Den skal 
fylles ut på språket til den legen som utferdiger attesten.

FOTNOTER

(1) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i 
samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land.

(4) Eller legen ved det trygdekontoret som er utpekt av kontaktorganet.

INFORMASJON

I henhold til polsk lovgivning anses personer under 16 år som funksjonshemmede dersom de har en fysisk eller psykisk funksjonshemning i et 
tidsrom som forventes å overskride 12 måneder, som følge av medfødt misdannelse, langvarig sykdom eller kroppsskade, og de trenger permanent 
pleie eller hjelp for å dekke grunnleggende behov for en person i denne alderen.

Et kryss for «Ja» i felt 4.2 og 4.3 betyr at vedkommende er funksjonshemmet i henhold til polsk lovgivning.

I henhold til polsk lovgivning kan en person ha en av tre grader av fysisk eller psykisk funksjonshemning: alvorlig, moderat og lett.

En person med alvorlig grad av funksjonshemning er en person som ikke er i stand til å arbeide, eller som er i stand til å ha vernet arbeid, som ikke – 
er i stand til å bo alene, og som trenger permanent eller langvarig pleie og hjelp fra andre for å ivareta sine sosiale roller.

En person med moderat grad av funksjonshemning er en person som ikke er i stand til å arbeide, eller som er i stand til å ha vernet arbeid, eller – 
som trenger midlertidig eller delvis pleie og hjelp fra andre for å ivareta sine sosiale roller.

Et kryss for «Ja» i felt 4.4a, 4.5a, 4.6 eller 4.4a, 4.5b, 4.6 eller 4.4b, 4.5a, 4.6 eller 4.4b, 4.5b, 4.6 betyr at en person har en alvorlig grad av 
funksjonshemning; 4.7a eller 4.7b eller 4.8a eller 4.8b innebærer at vedkommende har en moderat grad av funksjonshemning.

__________________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Se veiledningen på side 3

E 405 (1)

ATTEST OM SAMMENLEGGING AV TRYGDETID, ANSETTELSESTID OG PERIODER SOM SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 
ELLER OM PÅ HVERANDRE FØLGENDE ANSETTELSESPERIODER I FLERE MEDLEMSLAND MELLOM FORFALLSDATOENE 

FASTSATT I DISSE LANDENES LOVGIVNING FOR UTBETALING AV YTELSENE

Forordn. 1408/71: art. 12; art. 72
Forordn. 574/72: art. 10a; art. 85.2 og 3

Denne attesten skal utstedes til medlemmet på vedkommendes anmodning. Om nødvendig skal den kompetente institusjonen henvende seg til den 
institusjonen som medlemmet sist hørte inn under.

A. Fylles ut av den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser som medlemmet hører inn under. 

1 � Arbeidstaker � Selvstendig næringsdrivende � Arbeidsløs

1.1 Etternavn (1a)

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

1.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1a)

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

Fødested (2)

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

1.3 Fødselsdato

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

Kjønn

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

Statsborgerskap

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

Identifikasjonsnummer (3)

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

1.4 Sivilstatus � ugift

� skilt

� gift

� separert

� enke/enkemann

� samboer (4) (5)

1.5 Adresse (6) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2 Den personen som familieytelsen skal utbetales til

2.1 Etternavn (1a)

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

2.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1a)

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

Fødested (2)

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

2.3 Fødselsdato

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

Kjønn

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

Statsborgerskap

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

Identifikasjonsnummer (3)

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

2.4 Adresse (6) ..........................................................................................................................................................................................................

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

3 Den perioden det anmodes om opplysninger for

3.1 Fra   ..........................................................................................     Til ...............................................................................................................

3.2 Arbeidsgiverens navn og adresse (7) ..................................................................................................................................................................

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

3.3 Den selvstendige virksomhetens art (7) ..............................................................................................................................................................

4 Den institusjonen som medlemmet tidligere har hørt inn under i egenskap av arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende

4.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

4.2 Adresse (6) ..........................................................................................................................................................................................................

5 Institusjonen på familiemedlemmenes bosted

5.1 Navn ...............................................................................................................................................................................................................

5.2 Adresse (6) ......................................................................................................................................................................................................

1
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6 Den institusjonen som medlemmet for tiden hører inn under

6.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

6.2 Adresse (6) ..........................................................................................................................................................................................................

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

6.3 Journalnummer ...................................................................................................................................................................................................

6.4 Stempel 6.5 Dato 

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

6.6 Underskrift 

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

B. Fylles ut av den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser som medlemmet tidligere har hørt inn under.

7

7.1 Vi bekrefter at personen nevnt i felt 1 

har vært medlem fra ...................................................... til ....................................................(8) ......................................................................

7.2 I (9) ......................................................................................................................................................................................................................

7.3 � Han/hun har rett til                        � Han/hun har ikke rett til familieytelser 

7.4 Han/hun har mottatt familieytelser fra ...................................................................    til ...................................................................................

7.5 De familiemedlemmene som det er blitt betalt familieytelser for

7.5.1 Etternavn 

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

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

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

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

Fornavn 

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

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

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

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

Fødselsdato 

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

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

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

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

Beløp per måned 

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

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

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

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

7.5.2 Er beløpet regulert?.............................................................................................................................................................................................

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

8 Den institusjonen som medlemmet sist hørte inn under, enten som arbeidstaker eller som selvstendig næringsdrivende

8.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

8.2 Adresse (6) ..........................................................................................................................................................................................................

8.3 Stempel 8.4 Dato 

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

8.5 Underskrift 

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

9. Merknader: .........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Blanketten består av tre sider, og ingen av 
disse må fjernes, heller ikke sider som ikke er utfylt. 

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
GB = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

 For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre oppgis ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i 
Danmark oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i Finland oppgis nummeret i det finske folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis 
det svenske personnummeret, til en institusjon i Island oppgis det islandske personnummeret (kennitala), til en institusjon i Latvia oppgis 
det latviske identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret, til en institusjon i Litauen oppgis det 
litauiske personnummeret, til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret (trygdenummeret), til en institusjon på Malta oppgis nummeret på 
identitetskortet for maltesiske statsborgere, for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en institusjon i Norge oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS), til en institusjon i den 
alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Spania oppgis nummeret på det spanske nasjonale 
identitetskortet (D.N.I.), eller N.I.E. for utenlandske statsborgere, selv om kortet er ugyldig, til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-
nummeret, til en institusjon i Portugal oppgis også registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen dersom vedkommende er medlem i 
trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummeret, til en institusjon i Slovenia oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (EMŠO), til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV).

(4) Til bruk for tsjekkiske, danske, islandske og norske institusjoner.

(5) Denne opplysningen er basert på en erklæring fra den berørte personen.

(6) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land.

(7) I tidsrommet før vedkommende flyttet til det medlemslandet hvis lovgivning han/hun nå omfattes av.

(8) (a) Til bruk for greske institusjoner oppføres antall dager i kalenderåret forut for det året som det anmodes om familieytelser  eller barnetrygd 
for.

(b) Til bruk for belgiske institusjoner skal antall dager som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende oppføres i rubrikken  nedenfor:

Antall dager som arbeidstaker: .................................................................................................................................................................................

Antall dager som selvstendig næringsdrivende: .......................................................................................................................................................

(c) Til bruk for franske institusjoner oppføres antall arbeidsdager og -timer og bruttolønn: 

Antall dager med lønnet arbeid Antall timer med lønnet arbeid Bruttolønn

I løpet av den siste måneden

I løpet av de siste tre måneder

I løpet av de siste seks måneder

(9) Det landet der yrkesvirksomheten er utøvd.

_______________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Se veiledningen på side 2

E 405 Vedlegg PL

ATTEST OM PERSONEN PÅ FORELDREPERMISJON FOR TILSTÅELSE AV FAMILIEYTELSER

Forordn. 1408/71: art. 12; art. 72; art. 73

Forordn. 574/72: art. 10a; art. 85; art. 86

Til bruk for tilståelse av familieytelser i henhold til polsk lovgivning.

A. Anmodning om attest 

1 Person som søker om familieytelser

� Arbeidstaker

1.1 Etternavn (1)

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

1.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1)

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

Fødested (2)

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

1.3 Fødselsdato

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

Kjønn

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

Statsborgerskap

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

PESEL- og NIP-nummer

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

1.4 Sivilstatus � ugift

� skilt

� gift

� separert

� enke/enkemann

� samboer (3) (4)

1.5 Adresse (5) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2 Personen som attesten skal utstedes for

2.1 Etternavn (1)

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

2.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1)

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

Fødested (2)

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

2.3 Fødselsdato

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

Kjønn

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

Statsborgerskap

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

PESEL- og NIP-nummer

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

2.4 Adresse (5) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2.5 Anmodningen gjelder for perioden fra ...................................................................      til ................................................................................

3 Den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser

3.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

3.2 Adresse (5) ..........................................................................................................................................................................................................

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

3.3 Journalnummer ......................................................................................................................

3.4 Stempel 2.5 Dato 

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

2.6 Underskrift 

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

1



E 405 Vedlegg PL

B. Attest

Fylles ut av den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser der personen var registrert tidligere.

4 Vi bekrefter at personen nevnt i felt 2

4.1 var lønnstaker i perioden fra ................................................................................... til ................................................................................. (6)

i ...................................................................................................................................................................................................................... (7)

5 Personen nevnt i felt 2

5.1 er for tiden ansatt eller har annet betalt arbeid                           � Ja                         � Nei

5.2 har for tiden foreldrepermisjon (8)                                            � Ja                         � Nei

6 Navnet på institusjonen der personen nevnt i felt 2 sist var registrert som arbeidstaker

6.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

3.2 Adresse (5) ..........................................................................................................................................................................................................

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

6.3 Stempel 6.4 Dato 

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

6.5 Underskrift 

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

VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Blanketten består av to sider, og ingen av disse 
må fjernes, heller ikke sider som ikke er utfylt. 

FOTNOTER

(1) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i 
samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) Til bruk for nederlandske, islandske, norske og polske institusjoner.

(4) Denne opplysningen er basert på en erklæring fra den berørte personen.

(5) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land.

(6) Vennligst angi nøyaktige datoer (dag/måned/år).

(7) Landet der yrkesvirksomheten utøves.

(8) Viser til ytelser som gis for et barn når en av foreldrene har foreldrepermisjon.

___________________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE
Se veiledningen på side 2

E 406 (1)

ATTEST OM LEGEUNDERSØKELSER ETTER FØDSELEN

Forordn.. 1408/71: art. 73; art. 74

Forordn. 574/72: art. 86; art. 88

Informasjon til medlemmet

For å ha rett til franske familieytelser i henhold til artikkel 73 eller 74 må barnet legeundersøkes etter fødselen; én legeundersøkelse skal finne sted når 
barnet er ni eller ti måneder gammelt, den andre når barnet er 24 eller 25 måneder gammelt. Dersom dette ikke overholdes, vil det medføre delvis tap 
av rettigheter. For å ha rett til slovakiske foreldreytelser i henhold til slovakisk lovgivning må barnet være offisielt registrert som pasient hos en lege, 
og regelmessig gjennomgå forebyggende legeundersøkelser, herunder vaksinering i samsvar med det obligatoriske vaksinasjonsprogrammet. 

A. Anmodning om attest

1 � Arbeidstaker                   � Selvstendig næringsdrivende

1.1 Etternavn (1a)

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

1.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1a)

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

Fødested (1b)

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

1.3 Fødselsdato

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

Kjønn

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

Statsborgerskap

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

Identifikasjonsnummer (1c)

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

1.4 Adresse (2) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2 Barnet legeattesten skal utstedes for

2.1 Etternavn (1a) 

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

2.2 Fornavn

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

2.3 Fødested (1b)

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

Fødselsdato 

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

Kjønn

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

Identifikasjonsnummer (1c)

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

2.4 Adresse (2) ..........................................................................................................................................................................................................

3 Den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser

3.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

3.2 Adresse (2) ..........................................................................................................................................................................................................

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

3.3 Journalnummer ...................................................................................................................................................................................................

3.4 Stempel 3.5 Dato 

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

3.6 Underskrift 

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

1
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B. Attest

Fylles ut av legen som behandler barnet eller legen som velges av personen som har omsorg på barnet.

4

4.1 Barnet nevnt i felt 2 ovenfor gjennomgikk den .................................................................................................................................................

4.2 � en legeundersøkelse i 9. eller 10. måned etter fødselen

4.3 � en legeundersøkelse i 24. eller 25. måned etter fødselen

5

5.1 Legens etternavn og fornavn ..............................................................................................................................................................................

5.2 Adresse (2) ..........................................................................................................................................................................................................

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

5.3 Dato 

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

5.4 Underskrift 

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

VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for landet hvis lovgivning arbeidstakeren er underlagt: FR = Frankrike; SK = Slovakia.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

 For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass.

(1b) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(1c) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre oppgis ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i 
Danmark oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i Finland oppgis nummeret i det finske folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis 
det svenske personnummeret, til en institusjon i Island oppgis det islandske personnummeret (kennitala), til en institusjon i Latvia oppgis 
det latviske identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret, til en institusjon i Litauen oppgis det 
litauiske personnummeret, til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret (trygdenummeret), til en institusjon på Malta oppgis nummeret på 
identitetskortet for maltesiske statsborgere, for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en institusjon i Norge oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS), til en institusjon i den 
alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Spania oppgis nummeret på det spanske nasjonale 
identitetskortet (D.N.I.), eller N.I.E. for utenlandske statsborgere, selv om kortet er ugyldig, til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-
nummeret, til en institusjon i Portugal oppgis også registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen dersom vedkommende er medlem i 
trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummeret, til en institusjon i Slovenia oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (EMŠO), til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV).

(2)  Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land.

_________________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Se veiledningen på side 4

E 407 (1)

LEGEATTEST FOR TILSTÅELSE AV SÆRLIG ELLER FORHØYET BARNETRYGD TIL FUNKSJONSHEMMEDE BARN

Forordn. 1408/71: art. 73; art. 74

Forordn. 574/72: art. 86; art. 88

 

A. Anmodning om attest

Fylles ut av den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser.

1 � Arbeidstaker                   � Selvstendig næringsdrivende

1.1 Etternavn (1a)

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

1.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1a)

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

Fødested (1b)

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

1.3 Fødselsdato

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

Kjønn

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

Statsborgerskap

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

Identifikasjonsnummer (1c)

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

1.4 Adresse (2) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2 Barnet legeattesten skal utstedes for

2.1 Etternavn (1a) 

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

2.2 Fornavn

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

2.3 Fødested (1b)

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

Fødselsdato 

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

Kjønn

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

Identifikasjonsnummer (1c)

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

2.4 Adresse (2) 

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

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

3 Den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser

3.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

3.2 Adresse (2) ..........................................................................................................................................................................................................

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

3.3 Journalnummer ...................................................................................................................................................................................................

3.4 Stempel 3.5 Dato 

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

3.6 Underskrift 

...........................................................................................................................
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B. Attest

Fylles ut av den legen som er utpekt av institusjonen på barnets bosted og sendes til den institusjonen som er oppført i felt 3, sammen med alle nyere 
relevante medisinske dokumenter (bilder av barnet, røntgenbilder, resultater av legeundersøkelser osv.)(4)

4

4.1 Barnets alder på undersøkelsestidspunktet: ................................................................... år ................................................................ måneder

Barnets vekt ............................................. kg ............................................... gram                                 høyde: .......................................cm

4.2 Psykomotorisk utviklingshemming

Hemming i forhold til alderen:                  � Ja        � Nei

I så fall, gi nærmere beskrivelse .........................................................................................................................................................................

4.3 Selvhjulpenhet

Kan barnet sitte?

Kan det snakke?

Kan det spise selv?

� Ja        � Nei

� Ja        � Nei

� Ja        � Nei

Kan det gå?

Kan det kle på seg?

Kan det skrive?

Er det inkontinent?

� Ja        � Nei

� Ja        � Nei

� Ja        � Nei (3)

� Ja        � Nei (3)

4.4 Behov for hjelp

Krever barnets helsetilstand hjelp fra andre?                                             � Ja        � Nei

Hele tiden?          � Ja        � Nei            Daglig, men ikke hele tiden?     � Ja        � Nei

Eller andre tiltak (presiseres): ............................................................................................................................................................................ 

4.5 Funksjonshemmingens art

Er barnets funksjonshemming

sensorisk?          visuell?            ........................................................................................................................................................................

                         auditiv?            ........................................................................................................................................................................

motorisk: .............................................................................................................................................................................................................

mental:               mentalt nivå ............................................................................................................................................................................

                          atferd           ...........................................................................................................................................................................

annet ...................................................................................................................................................................................................................

4.6 Funksjonshemmingens årsak (3)

– medfødt avvik ...................................................................................................... � Ja        � Nei

– sykdom           ...................................................................................................... � Ja        � Nei

   dato da funksjonshemmingen oppstod    ........................................................................................................................................................

   dato for diagnose                          måned ..................................................................... år ...........................................................................

   behandlingen begynte                  måned ..................................................................... år .............................................................................

– ulykke    ...................................................................................................             � Ja        � Nei

   dato for ulykken ..............................................................................................................................................................................................

4.7 Tilleggshemminger

Hvilke?................................................................................................................................................................................................................

Andre lidelser .....................................................................................................................................................................................................

4.8 Andre merknader

Funksjonshemminger i familien: .......................................................................................................................................................................

Utfyllende undersøkelser som allerede er foretatt: ............................................................................................................................................

(Kopi av undersøkelsesrapporter vedlegges om nødvendig)

2
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4.9 Behandling, herunder rehabilitering og opptrening. Hvilken behandling får barnet for tiden? 
.............................................................................................................................................................................................................................

Fra hvilket tidspunkt? .........................................................................................................................................................................................

Hvilken behandling anbefales? ..........................................................................................................................................................................

– Kirurgi .............................................................................................................................................................................................................

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

– Sykehusinnleggelse (de siste tre år) ................................................................................................................................................................

– Hjemmebehandling (legemidler) .............................................................................................................  Fra hvilket tidspunkt? ...../...../.....

   ..................................................................................................................................................................  Fra hvilket tidspunkt? ...../...../.....

   ..................................................................................................................................................................  Fra hvilket tidspunkt? ...../...../.....

– Rehabilitering

Logoped

Fysioterapi

Ergoterapi

(Psyko)terapi

Tidligste hjelp hjemme

Start

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

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

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

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

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

Hyppighet

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

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

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

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

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

Sted

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

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

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

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

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

4.10 Utdannings- og undervisningstiltak

Hvilke tiltak er blitt satt i verk? .........................................................................................................................................................................

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

Fra hvilket tidspunkt? ........................................................................................................................................................................................

Hvilke tiltak anbefales? ......................................................................................................................................................................................

4.11 Prognose

Gi nærmere beskrivelse ......................................................................................................................................................................................

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

4.12 ICD-kode (den internasjonale sykdomsklassifiseringen – WHO)

4.13 Sykdommen oppstod

4.14 Dato for neste kontroll

5

5.1 Legens etternavn og fornavn ..............................................................................................................................................................................

5.2 Adresse (2) ..........................................................................................................................................................................................................

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

5.3 Dato 

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

5.4 Underskrift 

...........................................................................................................................
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VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Blanketten består av fire sider, og ingen av 
disse må fjernes, heller ikke sider som ikke er utfylt. Den skal fylles ut på språket til den legen som utferdiger attesten.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
GB = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

 For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass.

(1b) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(1c) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre oppgis ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i 
Danmark oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i Finland oppgis nummeret i det finske folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis 
det svenske personnummeret, til en institusjon i Island oppgis det islandske personnummeret (kennitala), til en institusjon i Latvia oppgis 
det latviske identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret, til en institusjon i Litauen oppgis det 
litauiske personnummeret, til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret (trygdenummeret), til en institusjon på Malta oppgis nummeret på 
identitetskortet for maltesiske statsborgere, for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en institusjon i Norge oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS), til en institusjon i den 
alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Spania oppgis nummeret på det spanske nasjonale 
identitetskortet (D.N.I.), eller N.I.E. for utenlandske statsborgere, selv om kortet er ugyldig, til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-
nummeret, til en institusjon i Portugal oppgis også registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen dersom vedkommende er medlem 
i trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummeret, til en institusjon i Slovenia oppgis det 
personlige identifikasjonsnummeret (EMŠO), til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV). Dersom dette ikke finnes, 
oppgis «Intet».

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land.

(3)  Skal utfylles dersom en belgisk eller slovakisk institusjon er ansvarlig for å tilstå familieytelser.

(4) I Slovenia skal den fylles ut av en medisinsk komité nedsatt av arbeids-, familie- og sosialministeren. 
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE
Se veiledningen på side 4

E 411 (1)

ANMODNING OM OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED RETT TIL FAMILIEYTELSER I FAMILIEMEDLEMMENES 
BOSTEDSLAND

Forordn. 1408/71: art. 76 

Forordn. 574/72: art. 10

A.  Anmodning om attest

Den kompetente institusjonen for tilståelse av familieytelser i det medlemslandet der arbeidstakeren utøver lønnet virksomhet eller er selvstendig 
næringsdrivende, som ønsker å få kjennskap til om det foreligger rett til familieytelser i medlemslandet der familiemedlemmene er bosatt, skal fylle ut 
del A i to eksemplarer og sende dem til institusjonen på familiemedlemmenes bosted.

1 � Arbeidstaker                   � Selvstendig næringsdrivende

1.1 Etternavn (1a)

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

1.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1a)

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

Fødested (1b)

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

1.3 Fødselsdato

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

Kjønn

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

Statsborgerskap

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

Identifikasjonsnummer (3)

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

1.4 Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

2 Ektefelle (tidligere ektefelle), annen person eller andre personer, hvis rett til familieytelser i familiemedlemmenes bostedsland må 
undersøkes 

2.1 Etternavn (1a)

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

2.2 Fornavn

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

Tidligere navn (1b)

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

Fødselsdato

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

Identifikasjonsnummer (3)

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

2.3 Adresse(4) ...........................................................................................................................................................................................................

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

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

2.4 Slektskapsforhold til familiemedlemmene oppgitt i felt 3

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

2.5 Tidsrom som det anmodes om opplysninger for: ..............................................................................................................................................

3

Etternavn (1a) Fornavn Fødselsdato Slektskapsforhold 
(5)

Nåværende bosted 
(7)

P e r s o n l i g 
i den t i f i ka s jons -
nummer (3)

3.1 ................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 ................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 ................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................
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4 Opplysninger om virksomhet som utøves i familiemedlemmenes bostedsland

4.1 Arbeidsgiver: ......................................................................................................................................................................................................

4.2 Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

4.3 Selvstendig næringsvirksomhet: .........................................................................................................................................................................

4.4 Aktivitet som kan likestilles med yrkesvirksomhet i henhold til beslutning nr. 119 (15)

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

5 Kompetent institusjon

5.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

5.2 Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

5.3 Journalnummer (8) ..............................................................................................................................................................................................

5.4 Stempel 5.5 Dato 

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

5.6 Underskrift 

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

B. Attest

Fylles ut av den kompetente institusjonen på familiemedlemmenes bosted eller av arbeidsgiveren til personen oppgitt i felt 2 (9).

6 Attest fra den kompetente institusjonen for familieytelser på familiemedlemmenes bosted eller fra arbeidsgiveren

6.1 Personen nevnt i felt 2 har i tidsrommet fra ..................................................................... til ............................................................................

� utøvd en yrkesvirksomhet (eller vært i en aktivitet som er likestilt i henhold til beslutning nr. 119) (15)                                        

                                                                  fra ............................................................... til ..........................................................................

� ikke utøvd yrkesvirksomhet (eller vært i en aktivitet som er likestilt i henhold til beslutning nr. 119) (15)                                    

                                                                  fra ............................................................... til ..........................................................................

6.2 Personen nevnt i felt 2 har i tidsrommet   fra .................................................................... til ...........................................................................

� rett til familieytelser for familiemedlemmene

� familieytelsenes samlede beløp: .....................................................................................................................................................................

� har ikke rett til familieytelser av følgende grunn:

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

� har ikke framsatt krav (10)

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

6.3 Inntekt for personene som er oppgitt i felt 2 og 3 (4a)

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

2



E 411

7 Opplysninger om familieytelsene nevnt i felt 6 for hvert enkelt familiemedlem (11)

1

2

3

4

5

6

Etternavn

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

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

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

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

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

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

Fornavn

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

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

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

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

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

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

Fødselsdato

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

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

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

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

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

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

Slektskapsforhold

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

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

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

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

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

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

Bosted

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

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

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

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

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

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

Andre opplysninger om hvert enkelt familiemedlem

1

2

3

4

5

6

Familiemedlem

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

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

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

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

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

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

Type ytelse (14)

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

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

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

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

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

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

Beløp (12)

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

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

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

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

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

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

Hyppighet (uke/måned)

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

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

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

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

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

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

8 Arbeidsgiver for personen oppgitt i felt 2 (9)

8.1 Navn på arbeidsgiver eller firma ........................................................................................................................................................................

8.2 Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

8.3 Stempel 8.4 Dato 

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

8.5 Underskrift 

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

9 Institusjonen på familiemedlemmenes bosted (13)

9.1 Navn ...................................................................................................................................................................................................................

9.2 Adresse (4) ..........................................................................................................................................................................................................

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

9.3 Journalnummer ...................................................................................................................................................................................................

9.4 Stempel 9.5 Dato

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

9.6 Underskrift 

...........................................................................................................................
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VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Blanketten består av fem sider, og ingen av 
disse må fjernes, heller ikke sider som ikke er utfylt.

FOTNOTER

(1)  Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
GB = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits.

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i 
samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass.

(2) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune.

(3) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre oppgis ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i 
Danmark oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i Finland oppgis nummeret i det finske folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis 
det svenske personnummeret, til en institusjon i Island oppgis det islandske personnummeret (kennitala), til en institusjon i Latvia oppgis 
det latviske identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret, til en institusjon i Litauen oppgis det 
litauiske personnummeret, til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret (trygdenummeret), til en institusjon på Malta oppgis nummeret på 
identitetskortet for maltesiske statsborgere, for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en institusjon i Norge oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS), til en institusjon i den 
alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Spania oppgis nummeret på det spanske nasjonale 
identitetskortet (D.N.I.), eller N.I.E. for utenlandske statsborgere, selv om kortet er ugyldig, til en institusjon i Polen oppgis PESEL- og NIP-
nummeret, til en institusjon i Portugal oppgis også registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen dersom vedkommende er medlem i 
trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummeret, til en institusjon i Slovenia oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (EMŠO) og skattenummeret, til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV).

(4) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land. Dersom blanketten sendes til en institusjon i Ungarn, oppgis også siste adresse i Ungarn.

(5) Oppgi hvert familiemedlems slektskapsforhold til arbeidstakeren eller den selvstendige næringsdrivende ved bruk av følgende koder:

 A = født i ekteskap. I Spania og Polen oppgis barn født både i og utenfor ekteskap.

 B = barn anerkjent som ektefødt.

 C = adoptivbarn.

 D = barn født utenfor ekteskap (dersom erklæringen fylles ut for en mannlig arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, skal barn født utenfor 
ekteskap oppgis bare dersom farskapet eller bidragsplikten er offisielt godkjent).

 E = ektefellens særkullsbarn som tilhører arbeidstakerens eller den selvstendige næringsdrivendes husstand.

 F = barnebarn eller søsken som tilhører vedkommendes husstand. Likeledes nevøer og nieser inntil tredje ledd, dersom den kompetente 
institusjonen er en gresk institusjon. Dersom den kompetente institusjonen er en polsk institusjon, oppgis bare barnebarn eller søsken som den 
støtteberettigede eller dennes ektefelle er verge for.

 G = andre barn, som er faste medlemmer av husstanden på like fot med arbeidstakerens eller den selvstendig næringsdrivendes egne barn 
(fosterbarn). Dersom den kompetente institusjonen er en polsk institusjon, oppgis bare andre barn som den støtteberettigede eller dennes ektefelle 
er verge for.

 H = Til bruk for tsjekkiske institusjoner beskrives ytterligere former for foreldremyndighet (foreldremyndighet som etter en rettsavgjørelse er 
tildelt andre personer enn foreldre, verge, kurator osv.). Andre slektskapsforhold (f.eks. bestefar) skal skrives fullt ut.

 I henhold til tsjekkisk lovgivning har barn anerkjent som ektefødt, og adoptivbarn, samme status.

(6) Til bruk for norske institusjoner oppgis bare barn under 16 år. Til bruk for latviske institusjoner oppgis bare barn under 15 år; barn under 20 år 
oppgis også dersom de er under yrkesrettet utdanning eller allmennutdanning, ikke mottar stipend, og ikke er gift.

(7) Dersom et familiemedlem har en annen adresse enn den som er oppgitt i felt 2.3, skal den andre adressen oppgis i feltet nedenfor. Til bruk for 
latviske og norske institusjoner oppgis om barnet bor på barnehjem, spesialskole eller annen døgninstitusjon.

Etternavn og fornavn

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

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

Adresse (4)

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

..................................................................................................................................................................................................................................
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(8)  Til bruk for den institusjonen som sender blanketten.  

(9)  Attesten skal fylles ut av arbeidsgiveren bare når det er denne som skal utbetale bostedslandets familieytelser.

(10)  I slike tilfeller bør institusjonen på bostedet oppgi det familieytelsesbeløp som ville blitt utbetalt dersom er krav var blitt framsatt. Når den ikke 
har tilstrekkelige opplysninger til det, bør nevnte institusjon oppgi i felt 7 de satser som er fastsatt for hvert familiemedlem i vedkommende stats 
lovgivning.

(11)  For norske familieytelser vil bare det samlede beløpet bli oppgitt.

(12) Oppgi eventuelt satsene omhandlet i fotnote (10).

(13) Fylles ut av institusjonen på familiemedlemmenes bosted, eller dersom dette ikke finnes, av kontaktorganet.

(14) Til bruk for slovakiske og tsjekkiske institusjoner oppgis type familieytelse.

(15) EFT C 295 av 2.11.1983, s. 3. 

______________________________________
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Nr. 35/226 19.6.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 
sentralbank(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsmeldingen av 11. mai 1999 med tittelen 
«Gjennomføring av rammebestemmelser om finansielle 
tjenester: en handlingsplan» er det angitt en rekke tiltak 
som er nødvendige for å gjennomføre det felles marked 
for finansielle tjenester.

2) Det europeiske råd oppfordret på sitt møte i Lisboa 
23. og 24. mars 2000 til gjennomføring av denne 
handlingsplanen innen 2005.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 24.3.2005, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 14.

(1) EUT C 112 av 30.4.2004, s. 21.
(2) EUT C 58 av 6.3.2004, s. 23.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 31. mars 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 11. mai 2004.

3) Rådet nedsatte på sitt møte 17. juli 2000 en vismannskomité 
for regulering av europeiske verdipapirmarkeder. I sin 
sluttrapport foreslo komiteen å innføre et regelverk 
med fire nivåer for å gjøre prosessen med utarbeiding 
av Fellesskapets regelverk på verdipapirområdet mer 
fleksibel, effektiv og åpen.

4) I resolusjonen om et mer effektivt regelverk for 
verdipapirmarkedet i Den europeiske union fra Det 
europeiske råds møte i Stockholm 23. og 24. mars 
2001 ble det uttrykt tilfredshet med vismannskomiteens 
rapport og oppfordret til at den foreslåtte metoden med 
fire nivåer ble gjennomført.

5) På bakgrunn av denne utviklingen vedtok Kommisjonen 
6. juni 2001 beslutning 2001/527/EF(4) og 2001/528/
EF(5) om opprettelse av henholdsvis Komiteen av 
europeiske verdipapirtilsyn (CESR) og Den europeiske 
verdipapirkomité (ESC).

6) Demokratisk kontroll og innsyn må inngå i den såkalte 
Lamfalussy-framgangsmåten og utvidelsen av den, 
noe som kan sikres i tilstrekkelig grad bare dersom 
den tverrinstitusjonelle balansen med hensyn til 
gjennomføringstiltak respekteres.

(4) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.
(5) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45. Sist endret ved beslutning 2004/8/EF (EUT 

L 3 av 7.1.2004, s. 33).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF

av 9. mars 2005

om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 93/6/EØF og direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 
2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF for å opprette en ny organisasjonsstruktur for komiteer på området 

finansielle tjenester(*)

2008/EØS/35/20
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7) Ved dette direktiv endres rådsdirektiv 73/239/EØF av 
24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter om 
adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte 
forsikring med unntak av livsforsikring(1), 85/611/EØF av 
20. desember 1985 om samordning av lover og forskrifter 
om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer 
(UCITS-fond)(2), 91/675/EØF av 19. desember 1991 om 
nedsettelse av en forsikringskomité(3), 92/49/EØF av 
18. juni 1992 om samordning av lover og forskrifter om 
direkte forsikring med unntak av livsforsikring (tredje 
direktiv om annen forsikring enn livsforsikring)(4) og 
93/6/EØF av 15. mars 1993 om investeringsforetaks 
og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(5) samt 
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF av 30. mai 
1994 om innskuddsgarantiordninger(6), 98/78/EF av 
27. oktober 1998 om utvidet tilsyn med forsikringsforetak 
som er del av en forsikringsgruppe(7), 2000/12/EF av 
20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet 
som kredittinstitusjon(8), 2001/34/EF av 28. mai 2001 om 
vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på 
en fondsbørs og opplysninger som skal offentliggjøres 
om disse verdipapirene(9), 2002/83/EF av 5. november 
2002 om livsforsikring(10) og 2002/87/EF av 16. desember 
2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, 
forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt 
konglomerat. Hensikten med dette direktiv er bare å 
foreta visse endringer i komiteers organisasjonsstruktur. 
Ingen av endringene er ment å utvide den myndighet til 
å vedta gjennomføringstiltak som er tillagt Kommisjonen 
i henhold til disse direktivene, og heller ikke den 
myndighet som er tillagt Rådet i henhold til direktiv 93/6/
EØF.

(1) EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(2) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/39/EF (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1).

(3) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 32. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(4) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/87/EF (EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1).

(5) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/39/
EF.

(6) EFT L 135 av 31.5.1994, s. 5. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(7) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2002/87/
EF.

(8) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/69/EF (EUT L 125 av 28.4.2004, s. 44).

(9) EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/109/
EF (EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38).

(10) EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/66/
EF (EUT L 168 av 1.5.2004, s. 35).

8) Europaparlamentet godkjente i sin resolusjon av 
5. februar 2002 metoden med fire nivåer for verdipapirer, 
på grunnlag av den høytidelige erklæring avgitt av 
Kommisjonen overfor Europaparlamentet samme dag 
og brevet av 2. oktober 2001 fra kommisjonsmedlemmet 
med ansvar for det indre marked til lederen for 
Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære 
spørsmål om ivaretakelse av Europaparlamentets rolle i 
denne prosessen. I sin resolusjon av 21. november 2002 
oppfordret Kommisjonen til at visse sider ved denne 
metoden ble utvidet til bank- og forsikringssektorene, 
under forutsetning av at Rådet klart forpliktet seg til å 
sikre en tilfredsstillende institusjonell balanse.

9) De forpliktelser Kommisjonen har påtatt seg med 
hensyn til Fellesskapets regelverk på verdipapirområdet 
i ovennevnte erklæring av 5. februar 2002 og brevet av 
2. oktober 2001, bør utfylles med tilstrekkelige garantier 
for en tilfredsstillende institusjonell balanse.

10) Rådet oppfordret 3. desember 2002 Kommisjonen til 
å gjennomføre ordninger for de øvrige sektorene for 
finansielle tjenester på grunnlag av sluttrapporten fra 
vismannskomiteen.

11) Det er også nødvendig med garantier i forbindelse 
med utvidelsen av metoden med fire nivåer fordi EUs 
institusjoner ennå ikke har så stor praktisk erfaring 
med Lamfalussy-framgangsmåten med fire nivåer. 
Dessuten har Den tverrinstitusjonelle tilsynsgruppen som 
overvåker Lamfalussy-framgangsmåten, i sin første og 
andre foreløpige rapport kommet med visse merknader 
og en viss kritikk når det gjelder framgangsmåtens 
virkemåte.

12) Lamfalussy-framgangsmåtens viktigste mål er at 
Fellesskapets regelverk skal vedtas raskt og være av 
høy kvalitet. Hvorvidt framgangsmåten blir vellykket, 
avhenger mer av de institusjonelle partnernes politiske 
vilje til å opprette en egnet ramme for vedtakelsen av 
regelverket, enn av at utarbeidingen av de tilknyttede 
delegerte tekniske bestemmelsene framskyndes. Dersom 
det legges for stor vekt på at utarbeidingen av de 
delegerte bestemmelsene skal gå raskt, vil dette dessuten 
kunne skape betydelige problemer med hensyn til disse 
bestemmelsenes kvalitet.

13) Utvidelsen av Lamfalussy-framgangsmåten berører ikke 
mulige beslutninger om organiseringen av tilsyn på 
europeisk plan.
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14) For dette formål bør, når det gjelder banksektoren, rollen 
til Den rådgivende komité for bankspørsmål (BAC), 
nedsatt ved direktiv 2000/12/EF, tilpasses.

15) Som følge av den tilpassede rollen bør Den rådgivende 
komité for bankspørsmål erstattes av «Den europeiske 
komité for bankspørsmål».

16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
direktiv 2000/12/EF, er tiltak med generelt virkeområde 
og bør vedtas i samsvar med artikkel 5 i rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

17) De vedtatte gjennomføringstiltakene bør ikke endre de 
grunnleggende bestemmelsene i direktivene.

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

19) Når Kommisjonen utøver sin gjennomføringsmyndighet, 
bør den overholde følgende prinsipper: behovet for å sikre 
tillit til finansmarkedene blant investorer ved å fremme 
høye standarder for innsyn i disse markedene; behovet 
for å gi investorene et stort utvalg av konkurrerende 
investeringsmuligheter samt opplysninger og vern 
tilpasset deres situasjon; behovet for å sikre at uavhengige 
reguleringsmyndigheter håndhever reglene på en ensartet 
måte, særlig når det gjelder bekjempelse av økonomisk 
kriminalitet; behovet for stor grad av innsyn og samråd 
med alle markedsdeltakere, Europarlamentet og Rådet; 
behovet for å stimulere til nyskaping i finansmarkedene, 
slik at de blir dynamiske og effektive; behovet for å 
sikre markedets integritet ved å overvåke økonomisk 
nyskaping nøye og reagere på den; betydningen av å 
redusere kapitalkostnaden og øke tilgangen til kapital; 
behovet for å opprettholde balansen mellom kostnader 
og nytte på lang sikt for markedsdeltakerne (herunder 
små og mellomstore bedrifter og småinvestorer) ved 
alle gjennomføringstiltak; behovet for å bedre den 
internasjonale konkurranseevnen til EUs finansmarkeder, 
uten at dette berører en hardt tiltrengt utvidelse av 
det internasjonale samarbeidet; behovet for å skape 
like vilkår for alle markedsdeltakere ved å utarbeide 
fellesskapsbestemmelser hver gang det er hensiktsmessig; 
behovet for å respektere forskjellene mellom de nasjonale 
markedene når disse forskjellene ikke i utilbørlig grad 
skader sammenhengen i det indre marked; behovet for 

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

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

20) Visse gjeldende bestemmelser om teknisk tilpasning 
av direktiv 2000/12/EF må samordnes med beslutning 
1999/468/EF.

21)  For å sikre institusjonelt og juridisk samsvar med 
den metoden som benyttes i andre sektorer innenfor 
Fellesskapet, ble Den europeiske komité for bankspørsmål 
nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2004/10/EF(2) som en 
rådgivende komité som skal bistå Kommisjonen med 
utviklingen av Fellesskapets regelverk for bankvirksomhet. 
Henvisninger til de rådgivende funksjonene til Den 
rådgivende komité for bankspørsmål i direktiv 2000/12/
EF bør derfor utgå.

22)  Når det gjelder kontrollen med forholdstallene for 
observasjon av kredittinstitusjoners solvens og likviditet, 
er det ikke lenger behov for kompetansen til Den 
rådgivende komité for bankspørsmål med tanke på 
harmoniseringen av kapitaldekningsreglene og utviklingen 
av de teknikkene som kredittinstitusjoner benytter for å 
måle og styre sin likviditetsrisiko.

23)  De betydelige framskrittene som er gjort innenfor 
samarbeid og informasjonsutveksling mellom 
tilsynsmyndigheter, særlig gjennom programerklæringer, 
har dessuten overflødiggjort Kommisjonens regelmessige 
overvåking av visse enkeltstående tilsynsbeslutninger 
og den systematiske underretningen om disse til Den 
rådgivende komité for bankspørsmål.

24)  Nedsettelsen av Den europeiske komité for bankspørsmål 
bør ikke utelukke andre former for samarbeid mellom 
ulike myndigheter som deltar i regulering av og tilsyn 
med kredittinstitusjoner, særlig innenfor Den europeiske 
banktilsynskomité, nedsatt ved kommisjonsbeslutning 
2004/5/EF(3).

25)  Forsikringskomiteen, nedsatt ved direktiv 91/675/
EØF, skal bistå Kommisjonen i utøvelsen av dennes 
gjennomføringsmyndighet i henhold til de direktiver 
som er vedtatt i forsikringssektoren, og særlig foreta de 
nødvendige tekniske tilpasningene for å ta hensyn til 
utviklingen i forsikringssektoren. Slike tiltak skal treffes 
i samsvar med beslutning 1999/468/EF.

(2) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 36.
(3) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 28.
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26)  I henhold til direktiv 91/675/EØF skal Forsikringskomiteen 
også gjennomgå alle spørsmål knyttet til anvendelsen 
av fellesskapsbestemmelser om forsikringssektoren, og 
særlig gi råd til Kommisjonen om forslag til regelverk 
som Kommisjonen har til hensikt å legge fram for 
Europaparlamentet og Rådet.

27)  Med sikte på å skape et indre marked der forsikringstakere 
og begunstigede har tilstrekkelig vern, er forsikrings- 
og tjenestepensjonsforetak som utøver virksomhet 
i det indre marked i samsvar med prinsippene om 
etableringsadgang og adgang til å yte tjenester, underlagt 
særlig fellesskapsregelverk. For å sikre at det indre 
marked virker på en tilfredsstillende måte, og for å 
opprettholde finansiell stabilitet, bør et slikt regelverk 
raskt kunne tilpasses endringer i markedet som påvirker 
disse sektorene, særlig med hensyn til finansielle og 
tekniske aspekter.

28)  Forsikringskomiteens rolle bør derfor tilpasses, og 
komiteen bør som følge av dette døpes om til «Den 
europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner». 
Når det gjelder tjenestepensjoner, bør Den europeiske 
komité for forsikring og tjenestepensjoner imidlertid ikke 
ta opp arbeidsrettslige og sosialrettslige spørsmål som 
f.eks. organisering av tjenestepensjonsordninger, særlig 
med hensyn til obligatorisk medlemskap og resultater av 
tariffavtaler.

29)  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
rettsaktene som omfattes av direktiv 91/675/EØF, er 
tiltak med generelt virkeområde og bør vedtas i samsvar 
med artikkel 5 i beslutning 1999/468/EF.

30)  For å sikre institusjonelt og juridisk samsvar med 
den metoden som benyttes i andre sektorer innenfor 
Fellesskapet, ble Den europeiske komité for forsikring 
og tjenestepensjoner nedsatt ved kommisjonsbeslutning 
2004/9/EF(1) som en rådgivende komité som 
skal bistå Kommisjonen på områdene forsikring og 
tjenestepensjoner. Henvisninger til Forsikringskomiteens 
rådgivende funksjoner i direktiv 91/675/EØF bør derfor 
utgå.

31)  Ved direktiv 85/611/EØF ble Kontaktutvalget for 
UCITS-fond nedsatt for å bistå Kommisjonen ved å 
lette en harmonisert gjennomføring av nevnte direktiv 
ved regelmessige samråd, fremme samråd mellom 
medlemsstatene og om nødvendig gi Kommisjonen råd 
om endringer av nevnte direktiv.

32)  Kontaktutvalget for UCITS-fond fungerer også innenfor 
rammen av komitéframgangsmåten i henhold til 
beslutning 1999/468/EF for å bistå Kommisjonen med 
de tekniske endringene som skal foretas i direktiv 85/611/
EØF.

(1) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 34.

33)  Rådet oppfordret 3. desember 2002 Kommisjonen til å treffe 
tiltak for å overføre til Den europeiske verdipapirkomité 
blant annet den funksjonen Kontaktutvalget for UCITS-
fond har som rådgiver for Kommisjonen i utøvelsen av 
dennes gjennomføringsmyndighet.

34)  For fullt ut å kunne gjennomføre den modell som er 
omhandlet i de seneste direktivene på verdipapirområdet, 
særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 
28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering 
(markedsmisbruk)(2), som gir Den europeiske 
verdipapirkomité i oppgave å gi råd til Kommisjonen 
ved utøvelsen av dennes forskriftsmyndighet, samtidig 
som organiseringen av andre sider av Den europeiske 
verdipapirkomités arbeid underlegges beslutning 
2001/528/EF, er det nødvendig å oppheve bestemmelsene 
i artikkel 53 i direktiv 85/611/EØF, der det nåværende 
Kontaktutvalget for UCITS-fonds oppbygning og 
oppgaver er fastsatt, med unntak av dets funksjon 
innenfor rammen av komitéframgangsmåten.

35)  Den europeiske verdipapirkomités myndighet bør derfor 
uttrykkelig utvides ut over den myndighet den allerede er 
tillagt ved direktiv 2003/6/EF slik at den også omfatter 
de funksjonene som nå er fastsatt i direktiv 85/611/EØF. 
De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
sistnevnte direktiv, er tiltak med generelt virkeområde 
og bør vedtas i samsvar med artikkel 5 i beslutning 
1999/468/EF.

36)  Direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 
92/49/EØF, 93/6/EØF, 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/
EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF bør derfor 
endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

ENDRINGER AV DIREKTIV 93/6/EØF, 94/19/EF OG 
2000/12/EF OM BANKSEKTOREN

Artikkel 1

Direktiv 93/6/EØF

I artikkel 7 nr. 9 tredje punktum i direktiv 93/6/EØF utgår 
ordene «samt til Den rådgivende komité for bankspørsmål».

(2) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
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Artikkel 2

Direktiv 94/19/EF

I artikkel 3 nr. 1 tredje avsnitt i direktiv 94/19/EF erstattes 
ordene «Den rådgivende komité for bankspørsmål» med «Den 
europeiske komité for bankspørsmål».

Artikkel 3

Direktiv 2000/12/EF

I direktiv 2000/12/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2 nr. 4 skal lyde:

«4. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 60 nr. 2 gjøre vedtak om eventuelle endringer 
i listen i nr. 3.»

2. I artikkel 2 nr. 5 skal tredje ledd lyde:

 «For andre kredittinstitusjoner enn dem som er opprettet 
i områder som nylig er gjenvunnet fra havet eller er 
resultat av deling eller fusjon av eksisterende institusjoner 
som er underlagt sentralorganet, kan Kommisjonen 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 60 nr. 2 fastsette 
tilleggsregler for anvendelsen av annet ledd, herunder 
oppheving av unntakene i første ledd, dersom den mener at 
tilknytning av nye institusjoner som omfattes av ordningen 
fastsatt i annet ledd vil kunne ha en negativ virkning på 
konkurransen.»

3. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Tillatelse

 Medlemsstatene skal pålegge kredittinstitusjonene å 
innhente tillatelse før de begynner sin virksomhet. De skal 
fastsette vilkårene for slik tillatelse, med forbehold for 
artikkel 5-9, og underrette Kommisjonen om dem.»

4. I artikkel 22 nr. 9 utgår annet punktum.

5. I artikkel 22 nr. 10 utgår annet punktum.

6. Artikkel 23 nr. 1 skal lyde:

«1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
skal underrette Kommisjonen og vedkommende 
myndigheter i de andre medlemsstatene 

a) om alle tillatelser gitt til et direkte eller indirekte 
datterforetak av ett eller flere morforetak som er 
underlagt lovgivningen i en tredjestat,

b) hver gang et slikt morforetak erverver en eierandel i 
en kredittinstitusjon i Fellesskapet slik at sistnevnte 
blir et datterforetak av morforetaket.

 Når det er gitt tillatelse til et direkte eller indirekte 
datterforetak av ett eller flere morforetak som 
er underlagt lovgivningen i en tredjestat, skal 
gruppens struktur spesifiseres i meldingen som 
vedkommende myndigheter skal oversende 
Kommisjonen i henhold til artikkel 11.»

7. I artikkel 24 nr. 2 erstattes ordene «Den rådgivende komité 
for bankspørsmål» med «Den europeiske komité for 
bankspørsmål».

8. Artikkel 25 nr. 3 skal lyde:

«3. Med forbehold for traktatens artikkel 300 nr. 1 og 2 
skal Kommisjonen, med bistand fra Den europeiske 
komité for bankspørsmål, gjennomgå resultatet av 
forhandlingene nevnt i nr. 1 og den situasjonen som 
følger av det.»

9. I artikkel 49 nr. 2 tredje ledd erstattes ordene «Den 
rådgivende komité for bankspørsmål» med «Den europeiske 
komité for bankspørsmål».

10. I artikkel 52 nr. 9 skal tredje ledd lyde:

 «Den berørte vedkommende myndighet skal oversende 
opplysningene til vedkommende myndigheter i de andre 
medlemsstatene.»

11. I artikkel 56a annet ledd første punktum erstattes ordene 
«Den rådgivende komité for bankspørsmål kan» med 
«Kommisjonen kan anmode Den europeiske komité for 
bankspørsmål om å».

12. Avdeling VI oppheves.

13.  Artikkel 60 nr. 2 skal lyde:

«2. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske 
komité for bankspørsmål nedsatt ved 
kommisjonsbeslutning 2004/10/EF(*) (heretter kalt 
«komiteen»).

________________
(*) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 36.»

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

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

14.  I artikkel 64 nr. 2 og 6 utgår ordene «og Den rådgivende 
komité for bankspørsmål».

KAPITTEL II

ENDRINGER AV DIREKTIV 73/239/EØF, 91/675/EØF, 
92/49/EØF, 98/78/EF OG 2002/83/EF OM FORSIKRINGS- 

OG TJENESTEPENSJONSSEKTORENE

Artikkel 4

Direktiv 73/239/EØF

I direktiv 73/239/EØF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 29a skal lyde:

«Artikkel 29a

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal underrette 
Kommisjonen og vedkommende myndigheter i de andre 
medlemsstatene 

a) om alle tillatelser gitt til et direkte eller indirekte 
datterforetak av ett eller flere morforetak som er underlagt 
lovgivningen i en tredjestat,

b) hver gang et slikt morforetak erverver en eierandel i et 
forsikringsforetak i Fellesskapet slik at sistnevnte blir dets 
datterforetak.

2. Når en slik tillatelse som er nevnt i nr. 1 bokstav a), er 
gitt til et direkte eller indirekte datterforetak av ett eller flere 
morforetak som er underlagt en tredjestats lovgivning, skal 
gruppens struktur spesifiseres i meldingen som vedkommende 
myndigheter skal oversende Kommisjonen.»

2) Artikkel 29b nr. 4 annet ledd skal lyde:

«I tilfellene nevnt i første ledd kan det også, uansett tidspunkt og 
i tillegg til at det innledes forhandlinger etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 5 i beslutning 1999/468/EF(*), og i samsvar 
med artikkel 7 nr. 3 og artikkel 8 i nevnte beslutning, 
bestemmes at vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
skal begrense eller utsette sine vedtak om

a) søknader som er kommet inn når vedtaket gjøres, eller om 
framtidige søknader om tillatelse,

b) eierandeler som erverves av direkte eller indirekte 
morforetak som er underlagt lovgivningen i vedkommende 
tredjestat.

_______________

(*) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

Artikkel 5

Direktiv 91/675/EØF

I direktiv 91/675/EØF gjøres følgende endringer:

1. I tittelen erstattes ordet «forsikringkomité» med ordene 
«Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner».

2. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske 
komité for forsikring og tjenestepensjoner nedsatt ved 
kommisjonsbeslutning 2004/9/EF av 5. november 2003(*) 
(heretter kalt «komiteen»).

2. Lederen for Den europeiske tilsynskomité for forsikring 
og tjenestepensjoner nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2004/6/
EF(**) skal delta på komiteens møter som observatør.

3. Komiteen kan invitere sakkyndige og observatører til å 
delta på møtene.

4. Kommisjonen skal ivareta komiteens 
sekretariatsoppgaver.

______________

(*) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 34.

(**) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 30.»

3. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

1. Når det på området annen direkte forsikring enn 
livsforsikring og direkte livsforsikring, gjenforsikring og 
tjenestepensjoner vedtas rettsakter der Kommisjonen tillegges 
myndighet til å gjennomføre de reglene som er fastsatt i 
rettsaktene, får artikkel 5 og 7 i rådsbeslutning 1999/468/
EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 
utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(*) anvendelse, samtidig som det tas hensyn til 
bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
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Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

2. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

________________

(*) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

4. Artikkel 3 og 4 oppheves.

Artikkel 6

Direktiv 92/49/EØF

I artikkel 40 nr. 10 første punktum i direktiv 92/49/EØF erstattes 
ordene «framlegge for Forsikringskomiteen nedsatt ved direktiv 
91/675/EØF, en rapport som viser» med «underrette Den 
europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner om».

Artikkel 7

Direktiv 98/78/EF

I direktiv 98/78/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 10a nr. 3 skal lyde:

«3.   Med forbehold for traktatens artikkel 300 nr. 1 og 2 skal 
Kommisjonen, med bistand fra Den europeiske komité for 
forsikring og tjenestepensjoner, gjennomgå resultatet av 
forhandlingene nevnt i nr. 1 og den situasjonen som følger 
av det.»

2. Artikkel 11 nr. 5 skal lyde:

«5.   Senest 1. januar 2006 skal Kommisjonen framlegge en 
rapport om gjennomføringen av dette direktiv og eventuelt 
om behovet for ytterligere harmonisering.»

Artikkel 8

Direktiv 2002/83/EF

I direktiv 2002/83/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 46 nr. 9 første punktum erstattes ordene «skal 
Kommisjonen framlegge for Forsikringskomiteen en 
rapport som viser» med «skal Kommisjonen underrette 
Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner 
om».

2. Artikkel 58 skal lyde:

«Artikkel 58

Opplysninger fra medlemsstatene til Kommisjonen

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen og vedkommende myndigheter i 
de andre medlemsstatene 

a) om alle tillatelser gitt til et direkte eller indirekte 
datterforetak av ett eller flere morforetak som er 
underlagt lovgivningen i en tredjestat,

b) hver gang et slikt morforetak erverver en eierandel i et 
forsikringsforetak i Fellesskapet slik at sistnevnte blir 
dets datterforetak.

Når en slik tillatelse som er nevnt i bokstav a), er 
gitt til et direkte eller indirekte datterforetak av ett 
eller flere morforetak som er underlagt en tredjestats 
lovgivning, skal gruppens struktur spesifiseres i meldingen 
som vedkommende myndigheter skal oversende 
Kommisjonen.»

3. Artikkel 65 nr. 1 skal lyde:

«1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske komité 
for forsikring og tjenestepensjoner nedsatt ved 
kommisjonsbeslutning 2004/9/EF(*).

_____________

(*) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 34.»

KAPITTEL III

ENDRINGER AV DIREKTIV 85/611/EØF OG 2001/34/
EF OM VERDIPAPIRSEKTOREN

Artikkel 9

Direktiv 85/611/EØF

I direktiv 85/611/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 6c gjøres følgende endringer:

a) I nr. 9 skal annet punktum lyde:

«Hvert annet år skal Kommisjonen framlegge en 
rapport om slike tilfeller.»

b) I nr. 10 skal annet punktum lyde:

«Hvert annet år skal Kommisjonen framlegge en 
rapport om slike tilfeller.»

2. I artikkel 14 nr. 6 oppheves annet ledd.
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3. I artikkel 21 nr. 4 erstattes tredje ledd med følgende:

«Slike opplysninger skal drøftes i Den europeiske 
verdipapirkomité.»

4. I artikkel 22 nr. 4 erstattes tredje ledd fjerde punktum med 
følgende:

 «Slike meddelelser kan drøftes i Den europeiske 
verdipapirkomité.»

5. Overskriften i avsnitt X skal lyde:

 «Den europeiske verdipapirkomité».

6. Artikkel 53 oppheves.

7. Artikkel 53a skal lyde:

«Artikkel 53a

De tekniske endringene som skal gjøres i dette direktiv 
på følgende områder, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 53b nr. 2:

a) avklaring av definisjonene for å sikre en enhetlig 
anvendelse av dette direktiv i hele Fellesskapet,

b) tilpasning av terminologien og formuleringen 
av definisjonene i samsvar med senere rettsakter 
om foretak for kollektiv investering i omsettelige 
verdipapirer og tilknyttede spørsmål.»

8. Ny artikkel 53b skal lyde:

«Artikkel 53b

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

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

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

_________________

(*) EUT L 191 av 13.7.2001, s. 45. Sist endret ved 
beslutning 2004/8/EF (EUT L 3 av 7.1.2004, s. 33).

(**) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

Artikkel 10

Direktiv 2001/34/EF

I direktiv 2001/34/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 108 oppheves.

2. Artikkel 109 skal lyde:

«Artikkel 109

1. For å kunne tilpasse minstebeløpet for forventet 
markedsverdi fastsatt i artikkel 43 nr. 1 til det den 
økonomiske situasjon krever, skal Kommisjonen framlegge 
for Den europeiske verdipapirkomité, nedsatt ved 
kommisjonsbeslutning 2001/528/EF av 6. juni 2001(*), et 
utkast til tiltak som skal treffes.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 
7 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(**) 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene 
i beslutningens artikkel 8.

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

___________________

(*) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45. Sist endret ved 
beslutning 2004/8/EF (EUT L 3 av 7.1.2004, s. 33).

(**) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

KAPITTEL IV

ENDRINGER AV DIREKTIV 2002/87/EF OM 
FINANSIELLE KONGLOMERATER

Artikkel 11

Direktiv 2002/87/EF

Artikkel 19 nr. 2 i direktiv 2002/87/EF skal lyde:

«2.  Med forbehold for traktatens artikkel 300 nr. 1 og 2 
skal Kommisjonen, med bistand fra Den europeiske 
komité for bankspørsmål, Den europeiske komité for 
forsikring og tjenestepensjoner og Komiteen for finansielle 
konglomerater, gjennomgå resultatet av forhandlingene 
nevnt i nr. 1 og den situasjonen som følger av det.»
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KAPITTEL V

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 12

Gjennomføringstiltak

1. De gjennomføringstiltak som vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8, kan 
ikke endre de grunnleggende bestemmelsene i direktivene.

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

3. Dersom vilkårene fastsatt i henhold til traktaten for 
utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen, blir endret, skal Kommisjonen gjennomgå 
dette direktiv på nytt og eventuelt foreslå endringer. En slik 
ny gjennomgåelse skal i alle tilfeller være foretatt senest 
31. desember 2007.

Artikkel 13

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Medlemsstatene skal innen 13. mai 2005 sette i kraft de lover 
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 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.

Artikkel 14

Ikrafttredelse

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

Artikkel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. mars 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J.P. BORRELL FONTELLES N. SCHMIT

 President Formann

______________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 
sentralbank(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Effektive, oversiktlige og integrerte verdipapirmarkeder 1) 
bidrar til et virkelig indre marked i Fellesskapet og 
fremmer vekst og skaping av arbeidsplasser ved bedre 
fordeling av kapital og reduksjon av kostnadene. 
Offentliggjøring av nøyaktige og omfattende opplysninger 
om verdipapirutstedere til rett tid sikrer vedvarende tillit 
hos investorene og gjør det mulig å foreta en kvalifisert 
vurdering av deres økonomiske resultater og eiendeler. 
Dette styrker investorvernet og markedets effektivitet.

For dette formål bør verdipapirutstedere sikre tilstrekkelig 2) 
åpenhet overfor investorer gjennom en regelmessig 
informasjonsstrøm. For samme formål bør aksjeeiere, 
eller fysiske personer eller rettssubjekter som har 
stemmeretter eller finansielle instrumenter som gir rett 
til å erverve eksisterende aksjer med stemmeretter, også 
underrette utstedere om erverv av eller andre endringer i 
betydelige eierandeler i selskaper, slik at sistnevnte kan 
holde offentligheten underrettet.

I kommisjonsmeldingen av 11. mai 1999 med 3) 
tittelen «Gjennomføring av rammebestemmelser om 
finansmarkedene: en handlingsplan» er det angitt en 
rekke tiltak som er nødvendige for å gjennomføre det 
indre marked for finansielle tjenester. Det europeiske 
råd oppfordret på sitt møte i Lisboa i mars 2000 
til gjennomføring av handlingsplanen innen 2005. I 
handlingsplanen understrekes behovet for å utarbeide 
et direktiv om strengere innsynskrav. Dette behovet ble 
bekreftet på Det europeiske råds møte i Barcelona i mars 
2002.

Dette direktiv bør være forenlig med de oppgavene 4) 
og pliktene som er tillagt Det europeiske system av 
sentralbanker (ESSB) og medlemsstatenes sentralbanker 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 15.

(1) EUT C 80 av 30.3.2004, s. 128.
(2) EUT C 242 av 9.10.2003, s. 6.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 30. mars 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 2. desember 2004.

ved traktaten og vedtektene til Det europeiske system 
av sentralbanker og Den europeiske sentralbank. I den 
forbindelse bør de medlemsstatenes sentralbanker hvis 
aksjer er opptatt til notering på et regulert marked, vies 
særlig oppmerksomhet for å sikre at hovedmålene i 
fellesskapsretten forfølges.

Bedre harmonisering av bestemmelsene i nasjonal 5) 
lovgivning om krav til verdipapirutstedere om periodiske 
og løpende opplysninger bør føre til et høyt investorvern 
i hele Fellesskapet. Dette direktiv berører imidlertid 
ikke gjeldende fellesskapsregelverk for andeler utstedt 
av foretak for kollektiv investering av annen type enn 
lukket, eller for andeler ervervet eller avhendet av slike 
foretak.

For dette direktivs formål vil tilsyn med en utsteder av 6) 
aksjer eller obligasjoner med en pålydende verdi på mindre 
enn 1 000 euro, best kunne utføres av medlemsstaten der 
utstederen har sitt forretningskontor. Med hensyn til dette 
er det avgjørende å sikre samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det 
prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges 
ut til offentlig tegning eller opptas til notering(4). Av 
samme grunn bør det innføres en viss fleksibilitet, slik 
at utstedere i tredjestater og selskaper i Fellesskapet som 
bare utsteder andre verdipapirer enn dem som er nevnt 
ovenfor, kan velge hjemstat.

Et godt investorvern i hele Fellesskapet vil gjøre det 7) 
mulig å fjerne hindringer for opptak av verdipapirer til 
notering på regulerte markeder som ligger i eller driver 
virksomhet i en medlemsstat. Andre medlemsstater enn 
hjemstaten bør ikke lenger kunne begrense opptak av 
verdipapirer på sine regulerte markeder ved å pålegge 
strengere krav til periodiske og løpende opplysninger om 
utstedere av verdipapirer som opptas til notering på et 
regulert marked.

Fjerning av hindringer på grunnlag av hjemstatsprinsippet 8) 
i henhold til dette direktiv bør ikke berøre områder som 
ikke omfattes av dette direktiv, som aksjeeieres rett til å 
gripe inn i en utsteders ledelse. Det bør heller ikke berøre 
hjemstatens rett til å kreve at utstederen også offentliggjør 
deler av eller alle obligatoriske opplysninger i pressen.

(4) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/109/EF

av 15. desember 2004

om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på 
et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF(*)

2008/EØS/35/21
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Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 9) 
av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1) har allerede banet veien for en 
samordning av standarder for finansiell rapportering 
i hele Fellesskapet for utstedere hvis verdipapirer er 
opptatt til notering på et regulert marked, og som må 
utarbeide konsernregnskaper. Det er dermed allerede 
fastsatt en særlig ordning for verdipapirutstedere utover 
den alminnelige ordningen for alle selskaper, som 
fastsatt i selskapsrettsdirektivene. Dette direktiv bygger 
på denne framgangsmåten med hensyn til årsrapport og 
delårsrapport, herunder prinsippet om å gi et pålitelig 
bilde av en utsteders eiendeler og forpliktelser, finansielle 
stilling og resultat. Et sammendrag av regnskapet som del 
av en halvårsrapport utgjør også et tilstrekkelig grunnlag 
for å gi et slikt pålitelig bilde av de første seks månedene 
av en utsteders regnskapsår.

Når en utsteders verdipapirer er opptatt til notering på et 10) 
regulert marked, bør en årsrapport sikre at det hvert år 
offentliggjøres opplysninger. Bedre sammenlignbarhet 
mellom årsrapporter er til nytte for investorer i 
verdipapirmarkeder bare dersom de kan være sikre på at 
opplysningene vil bli offentliggjort innen en viss tid etter 
regnskapsårets slutt. Når det gjelder obligasjoner som er 
opptatt til notering på et regulert marked før 1. januar 
2005 og utstedt av en utsteder med forretningskontor 
i en tredjestat, kan hjemstaten på visse vilkår tillate at 
utstederne ikke utarbeider årsrapporter etter de standarder 
som kreves i henhold til dette direktiv.

Ved dette direktiv innføres det mer omfattende 11) 
halvårsrapporter for utstedere av aksjer som er opptatt til 
notering på et regulert marked. Dette bør gjøre det mulig 
for investorer å foreta en mer kvalifisert vurdering av 
utstederens situasjon.

En hjemstat kan gi utstedere av obligasjoner fritak for 12) 
kravet om halvårsrapporter dersom det dreier seg om

kredittinstitusjoner som opptrer som mindre ⎯ 
utstedere av obligasjoner, eller

utstedere som allerede finnes på datoen for dette ⎯ 
direktivs ikrafttredelse, og som utelukkende utsteder 
obligasjoner som er dekket av en ubetinget og 
ugjenkallelig garanti fra hjemstaten eller en av dens 
regionale eller lokale myndigheter, eller

i en overgangsperiode på ti år, obligasjoner som ⎯ 
er opptatt til notering på et regulert marked før 
1. januar 2005, og som bare kan erverves av 
profesjonelle investorer. Dersom hjemstaten gir 
et slikt unntak, kan det ikke utvides til å gjelde 
obligasjoner som opptas til notering på et regulert 
marked på et senere tidspunkt.

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

Europaparlamentet og Rådet ser med tilfredshet at 13) 
Kommisjonen har forpliktet seg til raskt å vurdere 
å bedre åpenheten med hensyn til vederlagspolitikk, 
samlet utbetalt vederlag, herunder betinget eller 
utsatt vederlag, og naturalytelser til hvert medlem av 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer i henhold 
til handlingsplanen «Modernisering av selskapsretten 
og forbedring av foretaksstyringen i Den europeiske 
union» av 21. mai 2003, og Kommisjonens planer 
om å framlegge en rekommandasjon om dette emnet i 
nærmeste framtid.

Hjemstaten bør oppmuntre utstedere hvis aksjer er 14) 
opptatt til notering på et regulert marked, og som har 
sin hovedvirksomhet innenfor utvinningsindustri, til å 
offentliggjøre betalinger til regjeringer i sin årsrapport. 
Hjemstaten bør også fremme økt åpenhet om slike 
betalinger innenfor den rammen som er fastsatt i 
forskjellige internasjonale finansielle fora.

Dette direktiv vil også gjøre det obligatorisk for utstedere 15) 
som bare utsteder obligasjoner på regulerte markeder, 
å offentliggjøre halvårsrapporter. Unntak bør gis bare 
for engrosmarkeder på grunnlag av en pålydende verdi 
per enhet på minst 50 000 euro, som fastsatt i direktiv 
2003/71/EF. Dersom obligasjonene utstedes i en annen 
valuta, bør unntak være mulig bare dersom pålydende 
verdi per enhet i en slik valuta på utstedelsesdagen 
tilsvarer minst 50 000 euro.

Mer punktlige og pålitelige opplysninger om 16) 
aksjeutstederens resultater i løpet av regnskapsåret 
krever også hyppigere periodiske opplysninger. Det 
bør derfor innføres et krav om å offentliggjøre en 
delårsredegjørelse i løpet av regnskapsårets første 
halvdel og enda en redegjørelse i løpet av regnskapsårets 
andre halvdel. Aksjeutstedere som allerede offentliggjør 
kvartalsrapporter, bør ikke være forpliktet til å 
offentliggjøre delårsredegjørelser.

Egnede ansvarsregler fastsatt av den enkelte medlemsstat 17) 
i henhold til nasjonale lover og forskrifter bør gjelde 
for utstederen, dennes administrasjons-, ledelses- 
og kontrollorganer eller for ansvarlige personer hos 
utstederen. Medlemsstatene bør fritt kunne fastsette 
ansvarets omfang.
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Offentligheten bør opplyses om endringer i betydelige 18) 
eierandeler i selskaper hvis aksjer er opptatt til notering 
på et regulert marked som ligger i eller driver virksomhet 
i Fellesskapet. Disse opplysningene bør gjøre det mulig 
for investorene å erverve eller avhende aksjer med full 
kjennskap til endringer i stemmefordelingen, og bør 
også føre til mer effektiv kontroll av aksjeutstedere 
og større åpenhet i markedet når det gjelder viktige 
kapitalbevegelser. Opplysninger om aksjer eller finansielle 
instrumenter som fastsatt i artikkel 13, som er stilt som 
sikkerhet, bør gis under visse omstendigheter.

Artikkel 9 og artikkel 10 bokstav c) bør ikke få anvendelse 19) 
på aksjer som stilles til rådighet for eller av medlemmer 
av Det europeiske system av sentralbanker når de utfører 
sine oppgaver som monetære myndigheter, forutsatt 
at stemmerettene knyttet til slike aksjer ikke utøves. 
Henvisningen til «kort tidsrom» i artikkel 11 bør anses som 
en henvisning til kredittransaksjoner som utføres i samsvar 
med traktaten og Den europeiske sentralbanks rettsakter, 
særlig Den europeiske sentralbanks retningslinjer for 
pengepolitiske instrumenter og framgangsmåter samt 
TARGET, og til kredittransaksjoner med sikte på å 
utføre tilsvarende oppgaver i henhold til nasjonale 
bestemmelser.

For å unngå unødvendige byrder for visse markedsdeltakere 20) 
og klargjøre hvem som faktisk øver innflytelse på 
en utsteder, er det ikke nødvendig med meldingsplikt 
for betydelige eierandeler i form av aksjer eller andre 
finansielle instrumenter som fastsatt i artikkel 13, som 
gir rett til å erverve aksjer med hensyn til markedspleiere 
eller depositarer, eller for eierandeler i form av aksjer 
eller finansielle instrumenter ervervet utelukkende for 
avregnings- og oppgjørsformål, innenfor grenser og 
garantier som gjelder for hele Fellesskapet. Hjemstaten 
bør tillates å gi begrensede unntak med hensyn til 
eierandeler i form av aksjer i kredittinstitusjoners og 
investeringsforetaks handelsporteføljer.

For å klargjøre hvem som faktisk har en betydelig eierandel 21) 
i form av aksjer eller andre finansielle instrumenter i 
samme utsteder i hele Fellesskapet, bør morforetak ikke 
pålegges å legge sammen sine egne eierandeler med 
dem som forvaltes av foretak for kollektiv investering 
i omsettelige verdipapirer eller av investeringsforetak, 
forutsatt at slike foretak utøver sin stemmerett uavhengig 
av sine morforetak og oppfyller visse andre vilkår.

Løpende underretning av innehavere av verdipapirer 22) 
som er opptatt til notering på et regulert marked, bør 
fortsatt bygge på prinsippet om likebehandling. Slik 
likebehandling gjelder bare for aksjeeiere i samme 
situasjon og berører derfor ikke spørsmålet om hvor 
mange stemmeretter som kan være knyttet til en bestemt 
aksje. På samme måte bør innehavere av obligasjoner 
fra samme emisjon fortsatt behandles likt, selv når det 
gjelder statsgjeld. Det bør gjøres lettere å gi opplysninger 
til innehavere av aksjer og/eller obligasjoner på 

generalforsamlinger. Særlig bør innehavere av aksjer 
og/eller obligasjoner bosatt i utlandet trekkes mer aktivt 
inn ved at de får mulighet til å utpeke fullmektiger til 
å opptre på deres vegne. Av samme grunner bør det 
besluttes på en generalforsamling av innehavere av aksjer 
og/eller obligasjoner hvorvidt moderne informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi skal kunne tas i bruk. I så fall 
bør utstederne innføre ordninger for effektivt å underrette 
innehaverne av deres aksjer og/eller obligasjoner, i 
den grad det er mulig for dem å identifisere disse 
innehaverne.

For at hindringer skal kunne fjernes og Fellesskapets nye 23) 
opplysningskrav håndheves på en effektiv måte, kreves 
det også at vedkommende myndighet i hjemstaten foretar 
hensiktsmessige kontroller. Dette direktiv bør i det 
minste gi en minstegaranti for at disse opplysningene er 
tilgjengelige til rett tid. Av den grunn bør det finnes minst 
ett registrerings- og lagringssystem i hver medlemsstat.

En plikt for utstederen til å oversette alle løpende 24) 
og periodiske opplysninger til alle relevante språk i 
alle medlemsstater der vedkommendes verdipapirer 
er opptatt til notering, fremmer ikke integrasjon av 
verdipapirmarkedene, men hindrer opptak til notering 
av verdipapirer på regulerte markeder på tvers av 
landegrensene. Utstederen bør derfor i visse tilfeller 
kunne gi opplysninger på et språk som er vanlig på 
det internasjonale finansområdet. Ettersom det kreves 
en særlig innsats for å tiltrekke investorer fra andre 
medlemsstater og tredjestater, bør medlemsstatene ikke 
lenger hindre aksjeeiere, personer som utøver stemmerett 
eller innehavere av finansielle instrumenter i å gi de 
nødvendige meldinger til utstederne på et språk som er 
vanlig på det internasjonale finansområdet.

Investorenes tilgang til opplysninger om utstedere bør 25) 
organiseres bedre på fellesskapsplan for aktivt å fremme 
integrasjon av europeiske kapitalmarkeder. Investorer som 
ikke befinner seg i utstederens hjemstat, bør likestilles med 
investorer i utstederens hjemstat når de søker tilgang til 
slike opplysninger. Dette kan oppnås dersom hjemstaten 
sikrer overholdelse av minstekvalitetsstandardene for 
rask spredning av opplysninger i hele Fellesskapet på en 
måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, avhengig 
av hvilken type obligatoriske opplysninger det dreier 
seg om. Dessuten bør opplysninger som er spredt, være 
tilgjengelige i hjemstaten på en sentralisert måte, slik at 
det kan bygges opp et europeisk nett som er tilgjengelig 
til overkommelige priser for småinvestorer, samtidig 
som det unngås overlapping mellom registreringskravene 
for utstederne. Utstederne bør kunne nyte godt av fri 
konkurranse når de velger medier eller operatører som 
skal spre opplysninger i henhold til dette direktiv.
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For ytterligere å forenkle investorenes tilgang til 26) 
foretaksopplysninger på tvers av medlemsstatenes grenser, 
bør det overlates til de nasjonale tilsynsmyndighetene å 
utarbeide retningslinjer for oppretting av elektroniske 
nett, i nært samarbeid med de andre berørte parter, 
særlig verdipapirutstedere, investorer, markedsdeltakere, 
operatører av regulerte markeder og formidlere av 
finansielle opplysninger.

For å sikre et effektivt investorvern og regulerte markeder 27) 
som virker på en tilfresstillende måte, bør reglene for 
opplysninger som utstedere av verdipapirer som er opptatt 
til notering på et regulert marked, skal offentliggjøre, 
også gjelde for utstedere som ikke har forretningskontor 
i en medlemsstat, og som ikke omfattes av traktatens 
artikkel 48. Det bør også sikres at eventuelle relevante 
tilleggsopplysninger om utstedere fra Fellesskapet eller 
tredjestater som kreves offentliggjort i en tredjestat, 
men ikke i en medlemsstat, gjøres tilgjengelige for 
offentligheten i Fellesskapet.

Det bør utpekes en enkelt vedkommende myndighet i hver 28) 
medlemsstat som skal ha det endelige ansvaret for tilsyn 
med overholdelsen av bestemmelser vedtatt i henhold 
til dette direktiv samt for internasjonalt samarbeid. 
Dette bør være en administrativ myndighet, og det bør 
sikres at den er uavhengig av markedsdeltakere slik 
at interessekonflikter unngås. Medlemsstatene kan 
imidlertid utpeke en annen vedkommende myndighet 
til å undersøke om opplysningene nevnt i dette direktiv 
utarbeides i samsvar med relevante regler for rapportering, 
og treffe hensiktsmessige tiltak dersom det oppdages 
overtredelser. En slik myndighet behøver ikke å være av 
administrativ art.

Økende virksomhet over landegrensene krever bedre 29) 
samarbeid mellom de nasjonale vedkommende 
myndigheter, herunder omfattende bestemmelser om 
utveksling av opplysninger samt forebyggende tiltak. 
Organiseringen av regulerings- og tilsynsoppgaver i hver 
medlemsstat bør ikke være til hinder for effektivt samarbeid 
mellom vedkommende nasjonale myndigheter.

Rådet nedsatte på sitt møte 17. juli 2000 en vismannskomité 30) 
for regulering av europeiske verdipapirmarkeder. I 
sluttrapporten foreslo komiteen å innføre en ny metode 
for utarbeiding av regelverk med fire nivåer, dvs. 
rammevilkår, tekniske gjennomføringstiltak, samarbeid 
mellom nasjonale verdipapirtilsyn og håndheving av 
Fellesskapets regelverk. Dette direktiv bør begrenses til 
å fastsette rammevilkårene, mens de tekniske detaljene 
bør fastsettes i gjennomføringstiltakene, som vedtas 
av Kommisjonen med bistand fra Den europeiske 
verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 
2001/528/EF(1).

(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45. Beslutningen endret ved beslutning 2004/8/
EF (EUT L 3 av 7.1.2004, s. 33).

Resolusjonen som ble vedtatt på Det europeiske råds 31) 
møte i Stockholm i mars 2001, innebar en godkjenning 
av sluttrapporten fra vismannskomiteen og den 
foreslåtte metoden med fire nivåer som skal gjøre 
prosessen med utarbeiding av Fellesskapets regelverk på 
verdipapirområdet mer effektivt og åpen.

I henhold til nevnte resolusjon bør gjennomføringstiltakene 32) 
brukes oftere for å sikre at tekniske bestemmelser 
kan holdes à jour med utviklingen på markedet og på 
tilsynsområdet, og det bør fastsettes frister for alle faser i 
arbeidet med gjennomføringstiltakene.

Ved europaparlamentsresolusjon av 5. februar 2002 om 33) 
gjennomføring av et regelverk for finansielle tjenester 
godkjente Europaparlamentet også vismannskomiteens 
rapport på grunnlag av den høytidelige erklæring avgitt 
av Kommisjonen overfor Europaparlamentet samme dag 
og brevet av 2. oktober 2001 fra kommisjonsmedlemmet 
med ansvar for det indre marked til lederen for 
Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære 
spørsmål om ivaretakelse av Europaparlamentets rolle i 
denne prosessen.

Europaparlamentet bør få en frist på tre måneder fra 34) 
utkastet til gjennomføringstiltak oversendes første gang, 
til å gjennomgå tiltakene og avgi uttalelse. I behørig 
begrunnede hastetilfeller kan imidlertid denne fristen 
forkortes. Dersom Europaparlamentet innen nevnte frist 
vedtar en resolusjon, bør Kommisjonen gjennomgå 
utkastet til tiltak på nytt.

Tekniske gjennomføringstiltak for bestemmelsene fastsatt 35) 
i dette direktiv kan bli nødvendige for å ta hensyn til 
utviklingen på verdipapirmarkedene. Kommisjonen bør 
derfor ha myndighet til å vedta gjennomføringstiltak, 
forutsatt at disse ikke endrer de grunnleggende 
bestemmelsene i dette direktiv, og at Kommisjonen 
handler i henhold til dette direktivs prinsipper etter 
samråd med Den europeiske verdipapirkomité.

Når Kommisjonen utøver sin gjennomføringsmyndighet 36) 
i henhold til dette direktiv, bør den overholde følgende 
prinsipper:

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

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

behovet for å sikre at uavhengige ⎯ 
reguleringsmyndigheter håndhever reglene på en 
ensartet måte, særlig når det gjelder bekjempelse av 
økonomisk kriminalitet,
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behovet for stor grad av innsyn og samråd med alle ⎯ 
markedsdeltakere, Europaparlamentet og Rådet,

behovet for å stimulere til nyskaping i ⎯ 
finansmarkedene slik at de blir dynamiske og 
effektive,

behovet for å sikre markedets integritet ved å ⎯ 
overvåke økonomisk nyskaping nøye og reagere 
på den,

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

behovet for å opprettholde balansen mellom nytte og ⎯ 
kostnad på lang sikt for markedsdeltakerne, herunder 
små og mellomstore bedrifter og småinvestorer, ved 
alle gjennomføringstiltak,

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

behovet for å skape like vilkår for ⎯ 
alle markedsdeltakere ved å utarbeide 
fellesskapsbestemmelser hver gang det er 
hensiktsmessig,

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

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

For å sikre at kravene fastsatt i dette direktiv, eller dette 37) 
direktivs gjennomføringstiltak, oppfylles, bør enhver 
overtredelse av slike krav eller tiltak raskt avsløres og 
sanksjoner om nødvendig iverksettes. For dette formål bør 
tiltak og sanksjoner være tilstrekkelig avskrekkende, stå 
i forhold til overtredelsen og gjennomføres konsekvent. 
Medlemsstatene bør sikre at de beslutninger som treffes 
av vedkommende nasjonale myndigheter, kan prøves for 
domstolene.

Målet med dette direktiv er å skjerpe gjeldende innsynskrav 38) 
for verdipapirutstedere og investorer som erverver eller 
avhender betydelige eierandeler hos utstedere hvis aksjer 
er opptatt til notering på et regulert marked. Dette direktiv 
erstatter noen av kravene fastsatt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/34/EF av 28. mai 2001 om vilkår 
for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en 
fondsbørs og opplysninger som skal offentliggjøres om 
disse verdipapirene(1). For å samle innsynskravene i en 

(1) EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 
2003/71/EF.

enkelt rettsakt må nevnte direktiv endres. En slik endring 
bør imidlertid ikke berøre medlemsstatenes mulighet til 
å pålegge ytterligere krav i henhold til artikkel 42-63 i 
direktiv 2001/34/EF, som fortsatt gjelder.

Dette direktiv er i samsvar med europaparlaments- og 39) 
rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern 
av fysiske personer i forbindelse med behandling 
av personopplysninger og om fri utveksling av slike 
opplysninger(2).

Dette direktiv respekterer de grunnleggende rettigheter 40) 
og overholder de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.

Ettersom målene for dette direktiv, å sikre investorenes 41) 
tillit gjennom tilsvarende åpenhet i hele Fellesskapet 
og dermed gjennomføre det indre marked, ikke kan 
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene på grunnlag 
av gjeldende fellesskapsregelverk, 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 direktiv ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 42) 
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:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I dette direktiv fastsettes krav til offentliggjøring 
av periodiske og løpende opplysninger om utstedere hvis 
verdipapirer allerede er opptatt til notering på et regulert 
marked som ligger i eller driver virksomhet i en medlemsstat.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på andeler utstedt av 
foretak for kollektiv investering av annen type enn lukket, eller 
på andeler ervervet eller avhendet av slike foretak for kollektiv 
investering.

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EFT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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3. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende 
bestemmelsene i artikkel 16 nr. 3 og artikkel 18 nr. 2, 3 og 4 på 
verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, 
og som er utstedt av dem eller deres regionale eller lokale 
myndigheter.

4. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende artikkel 17 
på sine nasjonale sentralbanker i deres egenskap av utstedere 
av aksjer opptatt til notering på et regulert marked dersom et 
slikt opptak fant sted før 20. januar 2005.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

«verdipapirer» omsettelige verdipapirer som definert i a) 
artikkel 4 nr. 1 punkt 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle 
instrumenter(1), med unntak av pengemarkedsinstrumenter 
som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 19 i nevnte direktiv, 
med en løpetid på mindre enn tolv måneder, som nasjonal 
lovgivning kan få anvendelse på,

«obligasjoner» obligasjoner eller andre former for b) 
omsettelige gjeldsinstrumenter, med unntak av verdipapirer 
som kan sidestilles med aksjer i selskaper, eller som, 
dersom de konverteres eller dersom tilknyttede retter 
utøves, gir rett til å erverve aksjer eller verdipapirer som 
kan sidestilles med aksjer,

«regulert marked» et marked som definert i artikkel 4 nr. 1 c) 
punkt 14 i direktiv 2004/39/EF,

«utsteder» et offentlig- eller privatrettslig rettssubjekt, d) 
herunder en stat, hvis verdipapirer er opptatt til notering på 
et regulert marked, der utstederen i tilfelle av depotbevis 
som representerer verdipapirer, er utstederen av de 
representerte verdipapirene,

«aksjeeier» en fysisk person eller et offentlig- eller e) 
privatrettslig rettssubjekt som direkte eller indirekte 
innehar

utstederens aksjer i eget navn og for egen regning,i) 

utstederens aksjer i eget navn, men på vegne av en ii) 
annen fysisk person eller et annet rettssubjekt,

depotbevis, der innehaveren av depotbeviset skal anses iii) 
som aksjeeier for underliggende aksjer representert ved 
depotbevisene,

«kontrollert foretak» ethvert foretakf) 

der en fysisk person eller et rettssubjekt sitter med i) 
flertallet av stemmerettene, eller

der en fysisk person eller et rettssubjekt har rett til ii) 
å utnevne eller avsette flertallet av medlemmene i 

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet og 
samtidig er aksjeeier eller deltaker i foretaket, eller

der en fysisk person eller et rettssubjekt er aksjeeier iii) 
eller deltaker og alene kontrollerer flertallet av 
aksjeeiernes og deltakernes stemmeretter, i henhold til 
en avtale inngått med andre aksjeeiere eller deltakere 
i foretaket, eller

der en fysisk person eller et rettssubjekt har rett til å iv) 
øve, eller faktisk øver, dominerende innflytelse eller 
kontroll,

«foretak for kollektiv investering av annen type enn g) 
lukket» verdipapirfond og investeringsselskaper

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

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

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

«hjemstat»i) 

for en utsteder av obligasjoner hvis pålydende verdi i) 
per enhet er under 1 000 euro, eller for en utsteder av 
aksjer,

dersom utstederen har forretningskontor i ⎯ 
Fellesskapet, den medlemsstat der vedkommende 
har sitt forretningskontor,

dersom utstederen har sitt forretningskontor i en ⎯ 
tredjestat, den medlemsstat der utstederen skal 
inngi de årlige opplysningene til vedkommende 
myndighet i henhold til artikkel 10 i direktiv 
2003/71/EF.

Definisjonen av «hjemstat» får anvendelse på 
obligasjoner i andre valutaer enn euro, forutsatt 
at pålydende verdi per enhet i en slik valuta på 
utstedelsesdagen er under 1 000 euro, med mindre 
verdien er nesten lik 1 000 euro,

for alle utstedere som ikke er nevnt i nr. i), den ii) 
medlemsstat utstederen har valgt blant den 
medlemsstat der utstederen har sitt forretningskontor, 
og de medlemsstater som har opptatt vedkommendes 
verdipapirer til notering på et regulert marked. 
Utstederen kan velge bare én medlemsstat som 
hjemstat. Dette valget skal gjelde i minst tre år, med 
mindre utstederens verdipapirer ikke lenger er opptatt 
til notering på et regulert marked i Fellesskapet,
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«vertsstat» en medlemsstat der verdipapirer er opptatt j) 
til notering på et regulert marked, dersom denne ikke er 
hjemstaten,

«obligatoriske opplysninger» alle opplysninger som k) 
utstederen, eller enhver person som har søkt om opptak 
av verdipapirer til notering på et regulert marked uten 
utstederens samtykke, er forpliktet til å offentliggjøre 
i henhold til dette direktiv, i henhold til artikkel 6 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. 
januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering 
(markedsmisbruk)(1) eller i henhold til lover og forskrifter 
i en medlemsstat vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 1 i dette 
direktiv,

«elektroniske midler» elektroniske midler til behandling l) 
(herunder digital komprimering), lagring og overføring 
av data via kabel, radio, optisk teknologi eller andre 
elektromagnetiske midler,

«forvaltningsselskap» et selskap som definert i artikkel 1a m) 
nr. 2 i rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985 om 
samordning av lover og forskrifter om visse foretak for 
kollektiv investering i verdipapirer (UCITS-fond)(2),

«markedspleier» en person som på finansmarkedene har n) 
påtatt seg fortløpende å handle for egen regning ved å 
kjøpe eller selge finansielle instrumenter gjennom å utnytte 
sin egenkapital og til priser som personen selv fastsetter,

«kredittinstitusjon» et foretak som definert i artikkel 1 nr. o) 
1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/
EF av 20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve 
virksomhet som kredittinstitusjon(3),

«verdipapirer som utstedes fortløpende eller gjentatte p) 
ganger» obligasjoner fra samme utsteder utstedt i flere 
omganger, eller minst to atskilte emisjoner av verdipapirer 
av lignende type og/eller klasse.

2. Ved anvendelse av definisjonen av «kontrollert foretak» 
i nr. 1 bokstav f) ii) skal innehaverens stemmeretter og 
rettigheter knyttet til utnevnelse og avsettelse omfatte rettigheter 
som innehas av ethvert annet foretak som kontrolleres av 
aksjeeieren, og rettigheter som innehas av en fysisk person 
eller et rettssubjekt som opptrer, om enn i eget navn, på 
vegne av aksjeeieren, eller på vegne av et annet foretak som 
kontrolleres av aksjeeieren.

3. For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 
finansmarkedene og sikre ensartet anvendelse av nr. 1, skal 
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 27 
nr. 2 vedta gjennomføringstiltak med hensyn til definisjonene 
i nr. 1.

(1) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
(2) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/39/

EF.
(3) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2004/69/EF (EUT L 125 av 28.4.2004, s. 44).

Kommisjonen skal særlig

fastsette framgangsmåter for hvordan utstederen skal velge a) 
hjemstat for formålene i nr. 1 bokstav i) ii),

b) dersom det er relevant i forbindelse med valg av hjemstat 
som nevnt i nr. 1 bokstav i) ii), tilpasse treårsperioden etter 
utstederens resultater på bakgrunn av eventuelle nye krav 
i fellesskapsretten med hensyn til opptak til notering på et 
regulert marked,

c) for formålene i nr. 1 bokstav l) utarbeide en veiledende 
liste over midler som ikke anses som elektroniske midler, 
idet det tas hensyn til vedlegg V til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en 
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 
forskrifter(4).

Artikkel 3

Integrasjon av verdipapirmarkedene

1. Hjemstaten kan stille strengere krav til en utsteder enn 
dem som er fastsatt i dette direktiv.

Hjemstaten kan også stille strengere krav til en aksjeeier, eller 
en fysisk person eller et rettssubjekt som nevnt i artikkel 10 
eller 13, enn dem som er fastsatt i dette direktiv.

2. En vertsstat kan ikke

a) med hensyn til opptak av verdipapirer til notering på 
et regulert marked på dens territorium, stille strengere 
opplysningskrav enn dem som er fastsatt i dette direktiv, 
eller i artikkel 6 i direktiv 2003/6/EF,

b) med hensyn til melding av opplysninger, stille strengere 
krav til en fysisk person eller et rettssubjekt som nevnt 
i artikkel 10 eller 13, enn dem som er fastsatt i dette 
direktiv.

KAPITTEL II

PERIODISKE OPPLYSNINGER

Artikkel 4

Årsrapporter

1. Utstederen skal offentliggjøre sin årsrapport senest fire 
måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, og skal sørge for 
at den er offentlig tilgjengelig i minst fem år.

(4) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.
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2. Årsrapporten skal omfatte

a) revidert årsregnskap,

b) årsberetningen,

c) erklæringer fra ansvarlige personer hos utstederen, 
med navn og stillingsbetegnelser tydelig angitt, om at 
årsregnskapet, som er utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder, etter deres beste overbevisning gir 
et pålitelig bilde av eiendeler, forpliktelser, finansiell 
stilling og resultat for utstederen og foretak som inngår 
i konsernet som helhet, og at årsberetningen inneholder 
en pålitelig oversikt over virksomhetens utvikling og 
resultater og stillingen til utstederen og de foretak som 
inngår i konsernet som helhet, sammen med en beskrivelse 
av de viktigste risikoer og usikkerhetsfaktorer de står 
overfor.

3. Dersom utstederen i henhold til sjuende rådsdirektiv 
83/349/EØF av 13. juni 1983 om konsoliderte regnskaper(1) skal 
utarbeide konsernregnskaper, skal det reviderte årsregnskapet 
omfatte slike reviderte regnskaper utarbeidet i samsvar med 
forordning (EF) nr. 1606/2002 samt morforetakets årsregnskap 
utarbeidet i samsvar med nasjonal lovgivning i medlemsstaten 
der morforetaket har sitt forretningskontor.

Dersom utstederen ikke skal utarbeide konsernregnskaper, 
skal det reviderte årsregnskapet omfatte regnskapet utarbeidet 
i samsvar med nasjonal lovgivning i medlemsstaten der 
selskapet har sitt forretningskontor.

4. Årsregnskapet skal revideres i samsvar med artikkel 
51 og 51a i fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 
om årsregnskapene for visse selskapsformer(2) og, dersom 
utstederen skal utarbeide konsernregnskaper, i samsvar med 
artikkel 37 i direktiv 83/349/EØF.

Revisjonsberetningen, undertegnet av personen(e) med ansvar 
for revisjon av regnskapene, skal offentliggjøres i sin helhet 
sammen med årsrapporten.

5. Årsberetningen skal utarbeides i samsvar med artikkel 
46 i direktiv 78/660/EØF og, dersom utstederen skal utarbeide 
konsernregnskaper, i samsvar med artikkel 36 i direktiv 
83/349/EØF.

6. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 27 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for å ta hensyn til 
den tekniske utvikling på finansmarkedene og sikre ensartet 
anvendelse av nr. 1. Kommisjonen skal særlig angi de tekniske 
vilkår som gjelder for at en offentliggjort årsrapport, herunder 

(1) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/51/EF (EUT L 178 av 17.7.2003, s. 16).

(2) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/51/
EF.

revisjonsberetningen, skal forbli offentlig tilgjengelig. 
Kommisjonen kan eventuelt også tilpasse femårsperioden 
nevnt i nr. 1.

Artikkel 5

Halvårsrapporter

1. En utsteder av aksjer eller obligasjoner skal offentliggjøre 
en halvårsrapport for regnskapsårets første seks måneder, så 
snart som mulig, men senest to måneder etter utløpet av den 
aktuelle perioden. Utstederen skal sørge for at halvårsrapporten 
forblir tilgjengelig for offentligheten i minst fem år.

2. Halvårsrapporten skal inneholde

a) sammendrag av regnskapet,

b) halvårsberetning,

c) erklæringer fra ansvarlige personer hos utstederen, med navn 
og stillingsbetegnelser tydelig angitt, om at sammendraget 
av regnskapet, som er utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder, etter deres beste overbevisning gir 
et pålitelig bilde av eiendeler, forpliktelser, finansiell 
stilling og resultat for utstederen eller de foretak som 
inngår i konsernet som helhet i henhold til nr. 3, og at 
halvårsberetningen inneholder en pålitelig oversikt over 
opplysningene som kreves i henhold til nr. 4.

3. Dersom utstederen skal utarbeide konsernregnskaper, 
skal sammendraget av regnskapet utarbeides i samsvar 
med den relevante internasjonale regnskapsstandard for 
delårsrapportering vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1606/2002.

Dersom utstederen ikke skal utarbeide konsernregnskaper, skal 
sammendraget av regnskapet minst inneholde sammendrag av 
balansen, sammendrag av resultatregnskap og forklarende noter 
til disse regnskapene. Ved utarbeidingen av sammendraget 
av balansen og sammendraget av resultatregnskapet skal 
utstederen følge de samme prinsippene for innregning og 
måling som ved utarbeidingen av årsrapporten.

4. Halvårsberetningen skal minst inneholde en angivelse 
av betydelige hendelser i løpet av regnskapsårets første seks 
måneder og deres innvirkning på sammendraget av regnskapet, 
sammen med en beskrivelse av de viktigste risikoer og 
usikkerhetsfaktorer for regnskapsårets siste seks måneder. 
For utstedere av aksjer skal halvårsberetningen også omfatte 
betydelige transaksjoner mellom nærstående parter.
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5. Dersom halvårsrapporten er revidert, skal 
revisjonsberetningen gjengis i sin helhet. Det samme gjelder for 
en uttalelse om begrenset revisjon. Dersom halvårsrapporten 
ikke er revidert eller sammenfattet av revisorer, skal utstederen 
påpeke dette i beretningen.

6. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 27 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for å ta hensyn til 
den tekniske utvikling på finansmarkedene og sikre ensartet 
anvendelse av nr. 1-5 i denne artikkel.

Kommisjonen skal særlig

a) angi hvilke tekniske vilkår som gjelder for at en offentliggjort 
halvårsrapport, herunder uttalelsen om begrenset revisjon, 
skal forbli offentlig tilgjengelig,

b) nærmere definere hva som menes med uttalelse om 
begrenset revisjon,

c) angi minstekravet til innhold i sammendraget av balansen 
og resultatregnskapet og de forklarende merknadene til 
disse regnskapene, dersom de ikke er utarbeidet i samsvar 
med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 
1606/2002.

Kommisjonen kan eventuelt også tilpasse femårsperioden 
nevnt i nr. 1.

Artikkel 6

Delårsredegjørelser

1. Med forbehold for artikkel 6 i direktiv 2003/6/EF skal en 
utsteder hvis aksjer er opptatt til notering på et regulert marked, 
offentliggjøre en redegjørelse i løpet av regnskapsårets første 
halvdel og enda en redegjørelse i løpet av regnskapsårets 
andre halvdel. En slik redegjørelse skal offentliggjøres tidligst 
ti uker etter begynnelsen og senest seks uker før utgangen av 
det relevante halvåret. Den skal inneholde opplysninger om 
tidsrommet mellom begynnelsen av det relevante halvåret og 
offentliggjøringsdatoen for redegjørelsen. En slik redegjørelse 
skal gi

⎯ en forklaring på viktige hendelser og transaksjoner 
som har funnet sted i det relevante tidsrom, og deres 
innvirkning på utstederens og utstederens kontrollerte 
foretaks finansielle stilling, og

⎯ en generell beskrivelse av utstederens og utstederens 
kontrollerte foretaks finansielle stilling og resultater i det 
relevante tidsrommet.

2. Utstedere som i henhold til nasjonal lovgivning, det 
regulerte markeds regler eller på eget initiativ offentliggjør 
kvartalsrapporter i samsvar med slik lovgivning eller slike 
regler, er ikke forpliktet til å offentliggjøre redegjørelsene 
omhandlet i nr. 1.

3. Kommisjonen skal senest 20. januar 2010 framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet en rapport om åpenheten i 
utstedernes kvartalsrapporter og redegjørelser for å undersøke 
om de framlagte opplysningene oppfyller målet om at 
investorene skal kunne foreta kvalifiserte vurderinger av 
utstederens finansielle stilling. En slik rapport skal omfatte 
en vurdering av innvirkningen på områder der Kommisjonen 
vurderer å framlegge forslag til endring av denne artikkel.

Artikkel 7

Ansvar

Medlemsstatene skal sikre at ansvaret for opplysningene 
som skal utarbeides og offentliggjøres i henhold til artikkel 
4, 5, 6 og 16, i det minste ligger hos utstederen og dennes 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, og skal sikre 
at deres lover og forskrifter om erstatningsansvar gjelder for 
utstederne, organene nevnt i denne artikkel eller ansvarlige 
personer hos utstederne.

Artikkel 8

Unntak

1. Artikkel 4, 5 og 6 får ikke anvendelse på følgende 
utstedere:

a) stater, en stats regionale eller lokale myndigheter, 
internasjonale offentlige organer som minst én 
medlemsstat er medlem av, Den europeiske sentralbank og 
medlemsstatenes nasjonale sentralbanker, uansett om de 
utsteder aksjer eller andre verdipapirer, og

b) en utsteder som bare utsteder obligasjoner som er opptatt 
til notering på et regulert marked, med en pålydende verdi 
per enhet på minst 50 000 euro, eller, for obligasjoner i en 
annen valuta enn euro, med en pålydende verdi per enhet 
som tilsvarer minst 50 000 euro på utstedelsesdagen.

2. Hjemstaten kan velge ikke å anvende artikkel 5 på 
kredittinstitusjoner hvis aksjer ikke er opptatt til notering på et 
regulert marked, og som fortløpende eller gjentatte ganger bare 
har utstedt obligasjoner, forutsatt at den samlede pålydende 
verdi av alle slike obligasjoner er under 100 000 euro, og at 
de ikke har offentliggjort et prospekt i henhold til direktiv 
2003/71/EF.

3. Hjemstaten kan velge ikke å anvende artikkel 5 på 
utstedere som allerede finnes på ikrafttredelsesdatoen for 
direktiv 2003/71/EF, og som utelukkende utsteder obligasjoner 
som er dekket av en ubetinget og ugjenkallelig garanti fra 
hjemstaten eller en av dens regionale eller lokale myndigheter, 
på et regulert marked.
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KAPITTEL III

LØPENDE OPPLYSNINGER

AVSNITT I

Opplysninger om betydelige eierandeler

Artikkel 9

Melding av erverv eller avhending av betydelige 
eierandeler

1. Hjemstaten skal sikre at en aksjeeier som erverver eller 
avhender aksjer fra en utsteder hvis aksjer er opptatt til notering 
på et regulert marked, og som det er knyttet stemmerett til, gir 
utstederen melding om hvor stor andel av stemmerettene hos 
utstederen vedkommende innehar som følge av ervervet eller 
avhendingen, dersom denne andelen når, overskrider eller 
faller under terskelverdiene 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 
30 %, 50 % og 75 %.

Stemmerettene skal beregnes på grunnlag av alle aksjer som 
det er knyttet stemmerett til, selv om utøvelsen av denne retten 
har opphørt midlertidig. Videre skal disse opplysningene 
gis også for alle aksjer av samme klasse som det er knyttet 
stemmerett til.

2. Hjemstaten skal sikre at aksjeeierne gir melding til 
utstederen om andelen av stemmeretter, dersom denne andelen 
når, overskrider eller faller under terskelverdiene nevnt i nr. 1 
som følge av hendelser som endrer fordelingen av stemmeretter, 
og på grunnlag av opplysningene offentliggjort i henhold til 
artikkel 15. Dersom utstederen har sitt forretningskontor i en 
tredjestat, skal det gis melding om tilsvarende hendelser.

3. Hjemstaten kan unnlate å anvende

a) terskelverdien på 30 % dersom den anvender en terskelverdi 
på en tredel,

b) terskelverdien på 75 % dersom den anvender en terskelverdi 
på to tredeler.

4. Denne artikkel får ikke anvendelse på aksjer ervervet 
bare med sikte på avregning eller oppgjør innenfor den vanlige 
korte oppgjørssyklusen, eller på depositarer som innehar aksjer 
i egenskap av depositar, forutsatt at slike depositarer kan utøve 
stemmerett knyttet til slike aksjer bare etter instrukser gitt 
skriftlig eller elektronisk.

5. Denne artikkel får heller ikke anvendelse på en 
markedspleiers erverv eller avhending av en betydelig eierandel 
som når eller overskrider terskelverdien på 5 %, når denne 
opptrer som markedspleier, forutsatt at

dette er tillatt i markedspleierens hjemstat i henhold til a) 
direktiv 2004/39/EF, og

markedspleieren verken griper inn i den berørte utsteders b) 
ledelse eller øver innflytelse på utstederen for at denne skal 
kjøpe slike aksjer eller støtte aksjeprisen.

6. Hjemstater som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav i) kan 
bestemme at stemmeretter som inngår i handelsporteføljen 
som definert i artikkel 2 nr. 6 i rådsdirektiv av 15. mars 
1993 om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners 
kapitaldekningsgrad(1) til en kredittinstitusjon eller et 
investeringsforetak, ikke skal medregnes for formålene i denne 
artikkel, forutsatt at

stemmerettene som inngår i handelsporteføljen, ikke a) 
overstiger 5 %, og

kredittinstitusjonen eller investeringsforetaket sikrer b) 
at stemmeretter som er knyttet til aksjer som inngår 
i handelsporteføljen, ikke utøves eller på annen måte 
anvendes til å gripe inn i utstederens ledelse.

7. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 27 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for å ta hensyn til 
den tekniske utvikling på finansmarkedene og sikre ensartet 
anvendelse av nr. 2, 4 og 5 i denne artikkel.

Kommisjonen skal særlig angi den lengste varigheten av 
den «korte oppgjørssyklusen» nevnt i nr. 4 samt relevante 
kontrollordninger for vedkommende myndighet i 
medlemsstaten. Dessuten kan Kommisjonen utarbeide en liste 
over hendelsene nevnt i nr. 2.

Artikkel 10

Erverv eller avhending av betydelige andeler av 
stemmeretter

Meldingskravene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 og 2 får også 
anvendelse på en fysisk person eller et rettssubjekt i den grad 
denne har rett til å erverve, avhende eller utøve stemmerett i ett 
eller flere av følgende tilfeller:

stemmerett som innehas av en tredjemann som nevnte a) 
person eller rettssubjekt har inngått en avtale med, der de 
forplikter seg til å føre en langsiktig, felles politikk med 
hensyn til forvaltningen av den aktuelle utsteder, ved en 
samordnet bruk av sin stemmerett,

stemmerett som innehas av en tredjemann i henhold til b) 
en avtale inngått med nevnte person eller rettssubjekt om 
en midlertidig overdragelse av nevnte stemmerett mot 
betaling,

stemmerett som er knyttet til aksjer som er deponert som c) 
sikkerhet hos nevnte person eller rettssubjekt, forutsatt at 
personen eller rettssubjektet sitter med stemmeretten og 
erklærer at vedkommende har til hensikt å bruke den,

(1) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/39/
EF.
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stemmerett som er knyttet til aksjer som nevnte person d) 
eller rettssubjekt har evigvarende rettighet til,

stemmerett som innehas, eller som kan utøves som definert e) 
i bokstav a)-d), av et foretak som kontrolleres av nevnte 
person eller rettssubjekt,

stemmerett som er knyttet til aksjer deponert hos f) 
nevnte person eller rettssubjekt, og som personen eller 
rettssubjektet kan benytte etter eget skjønn, i mangel av 
særlig instruks fra aksjeeierne,

stemmerett som innehas av en tredjemann i eget navn, men g) 
på vegne av nevnte person eller rettssubjekt,

stemmerett som nevnte person eller rettssubjekt kan utøve h) 
ved fullmakt, og som personen eller rettsubjektet kan 
benytte etter eget skjønn, i mangel av særlig instruks fra 
aksjeeierne.

Artikkel 11

1. Artikkel 9 og artikkel 10 bokstav c) får ikke anvendelse 
på aksjer som stilles til rådighet for medlemmer av Det 
europeiske system av sentralbanker når de utfører sine 
oppgaver som monetære myndigheter, herunder aksjer som 
stilles til rådighet for eller av medlemmer av Det europeiske 
system av sentralbanker i henhold til en avtale om pant eller 
gjenkjøp, eller en lignende likviditetsavtale for pengepolitiske 
formål eller innenfor et betalingssystem.

2. Unntaket får anvendelse på nevnte transaksjoner i et kort 
tidsrom og forutsatt at stemmeretten knyttet til slike aksjer ikke 
utøves.

Artikkel 12

Melding og offentliggjøring av betydelige eierandeler

1. Meldingen som kreves i henhold til artikkel 9 og 10, skal 
omfatte følgende opplysninger:

situasjonen som oppstår med hensyn til stemmerett,a) 

eventuelt den kjeden av kontrollerte foretak som b) 
stemmeretten faktisk innehas gjennom,

datoen da terskelverdien ble nådd eller overskredet,c) 

aksjeeierens identitet, selv om nevnte aksjeeier ikke har d) 
rett til å utøve stemmerett i henhold til vilkårene i 
artikkel 10, og identiteten til den fysiske person eller det 
rettssubjekt som har rett til å utøve stemmerett på vegne 
av aksjeeieren.

2. Meldingen til utstederen skal gis snarest mulig, men 
senest innen fire handelsdager, hvorav første dag er dagen 
etter datoen da aksjeeieren, eller den fysiske person eller 
rettssubjektet nevnt i artikkel 10,

får kjennskap til ervervet, avhendingen eller muligheten til a) 
å utøve stemmerett, eller ut fra omstendighetene burde ha 
fått kjennskap til dette, uavhengig av datoen da ervervet, 

avhendingen eller muligheten til å utøve stemmerett trer i 
kraft, eller

underrettes om hendelsen nevnt i artikkel 9 nr. 2.b) 

3. Et foretak skal være fritatt for plikt til å gi melding i 
henhold til nr. 1 dersom meldingen gis av morforetaket eller, 
når morforetaket selv er et kontrollert foretak, av dettes eget 
morforetak.

4. Et forvaltningsselskaps morforetak er ikke forpliktet 
til å legge sammen sine eierandeler i henhold til artikkel 9 
og 10 med eierandeler som forvaltningsselskapet forvalter 
på vilkårene fastsatt i direktiv 85/611/EØF, forutsatt at et 
slikt forvaltningsselskap utøver sin stemmerett uavhengig av 
morforetaket.

Artikkel 9 og 10 får imidlertid anvendelse dersom morforetaket, 
eller et annet kontrollert foretak under morforetaket, har investert 
i eierandeler som forvaltes av et slikt forvaltningsselskap, og 
forvaltningsselskapet ikke etter eget skjønn kan utøve den 
stemmerett som er knyttet til slike eierandeler, men bare kan 
utøve denne stemmeretten etter direkte eller indirekte instruks 
fra morforetaket eller et annet kontrollert foretak under 
morforetaket.

5. Morforetaket til et investeringsforetak med tillatelse i 
henhold til direktiv 2004/39/EF er ikke forpliktet til å legge 
sammen sine eierandeler i henhold til artikkel 9 og 10 med 
de eierandeler som slike investeringsforetak forvalter for den 
enkelte kunde i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 9 i direktiv 
2004/39/EF, forutsatt at

investeringsforetaket har tillatelse til å yte slik ⎯ 
porteføljeforvaltning i henhold til avsnitt A nr. 4 i vedlegg 
I til direktiv 2004/39/EF,

det bare kan utøve stemmerett knyttet til slike aksjer ⎯ 
etter skriftlig eller elektronisk instruks, eller det sørger 
for at individuell porteføljeforvaltning utføres uavhengig 
av andre tjenester på vilkår som tilsvarer vilkårene i 
direktiv 85/611/EØF ved at det innføres hensiktsmessige 
ordninger, og

investeringsforetaket utøver sin stemmerett uavhengig av ⎯ 
morforetaket.

Artikkel 9 og 10 får imidlertid anvendelse dersom morforetaket, 
eller et annet kontrollert foretak under morforetaket, har investert 
i eierandeler som forvaltes av et slikt investeringsforetak, og 
investeringsforetaket ikke etter eget skjønn kan utøve den 
stemmerett som er knyttet til slike eierandeler, men bare kan 
utøve denne stemmeretten etter direkte eller indirekte instruks 
fra morforetaket eller et annet kontrollert foretak under 
morforetaket.

6. Ved mottak av meldingen nevnt i nr. 1, men senest tre 
handelsdager etter dette, skal utstederen offentliggjøre alle 
opplysninger i meldingen.
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7. En hjemstat kan frita utstedere for kravet i nr. 6 dersom 
opplysningene i meldingen offentliggjøres av vedkommende 
myndighet på vilkårene fastsatt i artikkel 21, ved mottak av 
meldingen, men senest tre handelsdager etter dette.

8. For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 
finansmarkedene og sikre ensartet anvendelse av nr. 1, 2, 4, 5 
og 6 i denne artikkel, skal Kommisjonen etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 27 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak med sikte 
på å

utarbeide et standardskjema som skal anvendes i hele a) 
Fellesskapet ved melding av de nødvendige opplysninger 
til utstederen i henhold til nr. 1, eller ved inngivelse av 
opplysninger i henhold til artikkel 19 nr. 3,

fastsette en kalender over «handelsdager» for alle b) 
medlemsstater,

fastsette i hvilke tilfeller aksjeeieren, eller den fysiske c) 
person eller rettssubjektet nevnt i artikkel 10, eller begge, 
skal gi den nødvendige melding til utstederen,

klargjøre under hvilke omstendigheter aksjeeieren, eller d) 
den fysiske person eller rettssubjektet nevnt i artikkel 10, 
burde ha fått kjennskap til ervervet eller avhendingen,

klargjøre de vilkår for uavhengighet som skal oppfylles e) 
av forvaltningsselskaper og deres morforetak, eller av 
investeringsforetak og deres morforetak, for å være 
berettiget til unntakene i nr. 4 og 5.

Artikkel 13

1. Meldingskravene fastsatt i artikkel 9 får også anvendelse 
på en fysisk person eller et rettssubjekt som direkte eller 
indirekte innehar finansielle instrumenter som gir rett til å 
erverve, utelukkende på en slik innehavers initiativ og i henhold 
til en formell avtale, aksjer som det er knyttet stemmerett til, og 
som allerede er utstedt, fra en utsteder hvis aksjer er opptatt til 
notering på et regulert marked.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 27 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for å ta hensyn til 
den tekniske utvikling på finansmarkedene og sikre ensartet 
anvendelse av nr. 1. Kommisjonen skal særlig fastsette

typen og sammenleggingen av finansielle instrumenter a) 
nevnt i nr. 1,

arten av den formelle avtalen nevnt i nr. 1,b) 

meldingens innhold, idet det utarbeides et standardskjema c) 
til bruk i hele Fellesskapet for dette formål,

meldingsfristen,d) 

hvem meldingen skal gis til.e) 

Artikkel 14

1. Når en utsteder av aksjer som er opptatt til notering på et 
regulert marked, erverver eller avhender egne aksjer selv, eller 
gjennom en person som opptrer i eget navn, men på utstederens 
vegne, skal hjemstaten sikre at utstederen offentliggjør andelen 
av egne aksjer snarest mulig, men senest fire handelsdager etter 
et slikt erverv eller en slik avhending, dersom denne andelen 
når, overskrider eller faller under terskelverdiene på 5 % eller 
10 % av stemmerettene. Andelen skal beregnes på grunnlag av 
det samlede antallet aksjer som det er knyttet stemmerett til.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 27 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for å ta hensyn til 
den tekniske utvikling på finansmarkedene og sikre ensartet 
anvendelse av nr. 1.

Artikkel 15

Med henblikk på beregning av terskelverdiene fastsatt i artikkel 
9 skal hjemstaten minst kreve at utstederen offentliggjør samlet 
antall stemmeretter og samlet kapital ved utløpet av hver 
kalendermåned der det har funnet sted en slik økning eller et 
slikt fall.

Artikkel 16

Tilleggsopplysninger

1. En utsteder av aksjer som er opptatt til notering på 
et regulert marked, skal umiddelbart offentliggjøre enhver 
endring i rettighetene knyttet til de forskjellige aksjeklassene, 
herunder endringer i rettigheter knyttet til finansielle derivater 
utstedt av utstederen selv som gir tilgang til utstederens 
aksjer.

2. En utsteder av andre verdipapirer enn aksjer som er 
opptatt til notering på et regulert marked, skal umiddelbart 
offentliggjøre enhver endring i rettighetene til innehavere av 
andre verdipapirer enn aksjer, herunder endringer i vilkår og 
betingelser som indirekte kan påvirke disse rettighetene, særlig 
som følge av endring av lånevilkår eller rentesatser.

3. En utsteder av verdipapirer som er opptatt til notering 
på et regulert marked, skal umiddelbart offentliggjøre nye 
utstedelser av lån, særlig enhver garanti eller sikkerhet som 
stilles i den forbindelse. Med forbehold for direktiv 2003/6/EF 
får dette nummer ikke anvendelse på et internasjonalt offentlig 
organ som minst én medlemsstat er medlem av.
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AVSNITT II

Opplysninger til innehavere av verdipapirer som er opptatt 
til notering på et regulert marked

Artikkel 17

Opplysningskrav til utstedere av aksjer som er opptatt til 
notering på et regulert marked

1. En utsteder av aksjer som er opptatt til notering på 
et regulert marked, skal sørge for likebehandling av alle 
aksjeeiere som er i samme situasjon.

2. Utstederen skal sørge for at alle de midler og opplysninger 
som er nødvendige for at aksjeeierne skal kunne utøve 
sine rettigheter, er tilgjengelige i hjemstaten, og at dataenes 
integritet bevares. Aksjeeiere skal ikke hindres i å utøve sine 
rettigheter ved fullmakt, med forbehold for lovgivningen i den 
stat der utstederen har sitt forretningskontor. Utstederen skal 
særlig

gi opplysninger om tid, sted og dagsorden for a) 
generalforsamlinger, samlet antall aksjer og stemmeretter 
samt aksjeeiernes rett til å delta på generalforsamlinger,

stille til rådighet et fullmaktsskjema, i papirform eller b) 
eventuelt elektronisk, for enhver person som har rett 
til å stemme ved en generalforsamling, sammen med 
innkallingen til generalforsamlingen eller, på anmodning, 
etter bekjentgjøringen av generalforsamlingen,

som sin representant utpeke en finansinstitusjon som c) 
aksjeeierne kan utøve sine finansielle rettigheter gjennom, 
og

offentliggjøre kunngjøringer eller sende ut rundskriv om d) 
utdeling og betaling av utbytte og utstedelse av nye aksjer, 
herunder opplysninger om eventuelle tildelings-, tegnings-, 
annullerings- eller konverteringsordninger.

3. Med sikte på formidling av opplysninger til aksjeeierne 
skal hjemstaten tillate utstedere å bruke elektroniske midler, 
forutsatt at en slik beslutning treffes på en generalforsamling 
og minst oppfyller følgende vilkår:

a) bruk av elektroniske midler skal på ingen måte avhenge 
av plasseringen av forretningskontoret eller bostedet til 
aksjeeieren eller, i tilfellene nevnt i artikkel 10 bokstav 
a)-h), til de fysiske personene eller rettssubjektene,

b) det skal innføres ordninger for identifisering, slik at 
aksjeeiere, eller fysiske personer eller rettssubjekter med 
rett til å utøve eller styre utøvelsen av stemmerett, blir 
underrettet på en effektiv måte, 

c) aksjeeiere, eller i tilfellene nevnt i artikkel 10 bokstav a)-e) 
de fysiske personer eller rettssubjekter som har rett til å 

erverve, avhende eller utøve stemmeretter, skal anmodes 
skriftlig om samtykke til bruk av elektroniske midler til 
formidling av opplysninger, og dersom de ikke motsetter 
seg dette innen et rimelig tidsrom, skal de anses å ha gitt 
sitt samtykke. De skal når som helst i framtiden kunne be 
om at disse opplysningene formidles skriftlig, og

d) en eventuell fordeling av kostnadene til formidling av slike 
opplysninger med elektroniske midler skal fastsettes av 
utsteder etter prinsippet om likebehandling fastsatt i nr. 1.

4. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 27 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for å ta hensyn til 
den tekniske utvikling på finansmarkedene og til utviklingen 
innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt 
sikre ensartet anvendelse av nr. 1, 2 og 3. Den skal særlig 
angi hvilke typer finansinstitusjoner en aksjeeier kan utøve 
sine finansielle rettigheter gjennom, som omhandlet i nr. 2 
bokstav c).

Artikkel 18

Opplysningskrav til utstedere av obligasjoner som er 
opptatt til notering på et regulert marked

1. En utsteder av obligasjoner som er opptatt til notering 
på et regulert marked, skal sørge for likebehandling av alle 
innehavere av obligasjoner fra samme emisjon med hensyn til 
rettigheter knyttet til disse obligasjonene.

2. Utstederen skal sørge for at alle de midler og opplysninger 
som er nødvendige for at obligasjonseiere skal kunne utøve 
sine rettigheter, er tilgjengelige i hjemstaten, og at dataenes 
integritet bevares. Obligasjonseiere skal ikke hindres i å utøve 
sine rettigheter ved fullmakt, med forbehold for lovgivningen 
i den stat der utstederen har sitt forretningskontor. Utstederen 
skal særlig

offentliggjøre kunngjøringer eller sende ut rundskriv om a) 
tid, sted og dagsorden for møter for obligasjonseiere, 
utbetaling av renter, utøvelse av eventuelle konverterings-, 
ombyttings-, tegnings- eller annulleringsrettigheter samt 
innehavernes rett til å delta,

stille til rådighet et fullmaktsskjema, i papirform eller b) 
eventuelt elektronisk, for enhver person som har rett 
til å stemme ved et møte for obligasjonseiere, sammen 
med innkallingen til møtet eller på anmodning etter 
bekjentgjøringen av møtet, og

som sin representant utpeke en finansinstitusjon som c) 
obligasjonseierne kan utøve sine finansielle rettigheter 
gjennom.
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3. Dersom bare innehavere av obligasjoner med en pålydende 
verdi per enhet på minst 50 000 euro, eller, for obligasjoner i 
en annen valuta enn euro, med en pålydende verdi per enhet 
som tilsvarer minst 50 000 euro på utstedelsesdagen, inviteres 
til et møte, kan utstederen velge hvilken som helst medlemsstat 
som møtested, forutsatt at alle de midler og opplysninger som 
er nødvendige for at slike innehavere skal kunne utøve sine 
rettigheter, er tilgjengelige i den aktuelle medlemsstaten.

4. Med sikte på formidling av opplysninger til 
obligasjonseierne skal hjemstaten, eller den medlemsstat 
utstederen velger i henhold til nr. 3, tillate utstedere å bruke 
elektroniske midler, forutsatt at en slik beslutning treffes på en 
generalforsamling og minst oppfyller følgende vilkår:

bruk av elektroniske midler skal på ingen måte avhenge av a) 
hvor obligasjonseieren eller den som representerer denne 
ved fullmakt har sitt forretningskontor eller bosted,

det skal innføres ordninger for identifisering, slik at b) 
obligasjonseiere blir underrettet på en effektiv måte,

obligasjonseierne skal anmodes skriftlig om samtykke til c) 
bruk av elektroniske midler til formidling av opplysninger, 
og dersom de ikke motsetter seg dette innen et rimelig 
tidsrom, skal de anses å ha gitt sitt samtykke. De skal når 
som helst i framtiden kunne be om at disse opplysningene 
formidles skriftlig, og

en eventuell fordeling av kostnadene til formidling av slike d) 
opplysninger med elektroniske midler skal fastsettes av 
utsteder etter prinsippet om likebehandling fastsatt i nr. 1.

5. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 27 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for å ta hensyn til 
den tekniske utvikling på finansmarkedene og til utviklingen 
innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt 
sikre ensartet anvendelse av nr. 1-4. Den skal særlig angi 
hvilke typer finansinstitusjoner en obligasjonseier kan utøve 
sine finansielle rettigheter gjennom, som omhandlet i nr. 2 
bokstav c).

KAPITTEL IV

ALMINNELIGE FORPLIKTELSER

Artikkel 19

Hjemstatstilsyn

1. Dersom utstederen, eller en person som uten utstederens 
samtykke har søkt om opptak av vedkommendes verdipapirer 
til notering på et regulert marked, offentliggjør obligatoriske 
opplysninger, skal vedkommende samtidig inngi disse 

opplysningene til vedkommende myndighet i hjemstaten. 
Denne vedkommende myndighet kan beslutte å offentliggjøre 
disse opplysningene på sitt nettsted.

Dersom en utsteder foreslår å endre sitt stiftelsesdokument 
eller sine vedtekter, skal vedkommende oversende utkastet til 
endring til vedkommende myndighet i hjemstaten og til det 
regulerte markedet der verdipapirene er opptatt til notering. 
Slik oversendelse skal skje umiddelbart, men senest på datoen 
for innkalling til den generalforsamling som skal stemme over 
eller underrettes om endringen.

2. Hjemstaten kan frita en utsteder for kravet i nr. 1 med 
hensyn til opplysninger som offentliggjøres i henhold til 
artikkel 6 i direktiv 2003/6/EF eller artikkel 12 nr. 6 i dette 
direktiv.

3. Opplysninger som i henhold til artikkel 9, 10, 12 
og 13 skal meddeles utstederen, skal samtidig inngis til 
vedkommende myndighet i hjemstaten.

4. For å sikre ensartet anvendelse av nr. 1, 2 og 3 skal 
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 27 nr. 2 
vedta gjennomføringstiltak.

Kommisjonen skal særlig angi hvilken framgangsmåte en 
utsteder, en aksjeeier eller en innehaver av andre finansielle 
instrumenter, eller en person eller et rettssubjekt som nevnt 
i artikkel 10, skal følge ved inngivelse av opplysninger til 
vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold til henholdsvis 
nr. 1 eller 3, for å

gjøre det mulig å inngi opplysninger elektronisk i a) 
hjemstaten,

samordne inngivelse av årsrapporten nevnt i artikkel 4 i b) 
dette direktiv og inngivelsen av de årlige opplysningene 
nevnt i artikkel 10 i direktiv 2003/71/EF.

Artikkel 20

Språk

1. Dersom verdipapirer opptas til notering på et regulert 
marked bare i hjemstaten, skal obligatoriske opplysninger 
offentliggjøres på et språk som er godtatt av vedkommende 
myndighet i hjemstaten.

2. Dersom verdipapirer opptas til notering på et regulert 
marked både i hjemstaten og i en eller flere vertsstater, skal 
obligatoriske opplysninger offentliggjøres

på et språk som er godtatt av vedkommende myndighet i a) 
hjemstaten, og
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avhengig av utstederens valg, enten på et språk som er b) 
godtatt av vedkommende myndigheter i disse vertsstatene, 
eller på et språk som er vanlig på det internasjonale 
finansområdet.

3. Dersom verdipapirer opptas til notering på et regulert 
marked i en eller flere vertsstater, men ikke i hjemstaten, skal 
obligatoriske opplysninger etter utstederens valg offentliggjøres 
enten på et språk som er godtatt av vedkommende myndigheter 
i disse vertsstatene, eller på et språk som er vanlig på det 
internasjonale finansområdet.

Dessuten kan hjemstaten ved lov eller forskrift fastsette at 
de obligatoriske opplysningene etter utstederens valg skal 
offentliggjøres enten på et språk som er godtatt av hjemstatens 
vedkommende myndighet, eller på et språk som er vanlig på 
det internasjonale finansområdet.

4. Dersom verdipapirer opptas til notering på et regulert 
marked uten utstederens samtykke, påhviler forpliktelsene i 
nr. 1-3 ikke utstederen, men den person som uten utstederens 
samtykke har bedt om slikt opptak.

5. Medlemsstatene skal tillate at aksjeeiere og de fysiske 
personer eller rettssubjekter som er nevnt i artikkel 9, 10 og 
13, meddeler opplysninger til en utsteder i henhold til dette 
direktiv bare på et språk som er vanlig på det internasjonale 
finansområdet. Dersom utstederen mottar en slik melding, 
kan medlemsstatene ikke kreve at utstederen skal framlegge 
en oversettelse på et språk som er godtatt av vedkommende 
myndigheter.

6. Dersom verdipapirer med en pålydende verdi per enhet 
på minst 50 000 euro, eller, for obligasjoner i en annen valuta 
enn euro, med en pålydende verdi som tilsvarer minst 50 000 
euro på utstedelsesdagen, opptas til notering på et regulert 
marked i en eller flere medlemsstater, skal obligatoriske 
opplysninger, som unntak fra nr. 1-4, offentliggjøres enten 
på et språk som er godtatt av vedkommende myndigheter i 
hjemstaten og vertsstaten, eller på et språk som er vanlig på det 
internasjonale finansområdet, avhengig av hva utstederen eller 
den person som uten utstederens samtykke har bedt om slikt 
opptak, velger.

7. Dersom et søksmål om innholdet i obligatoriske 
opplysninger bringes inn for en domstol i en medlemsstat, 
skal ansvaret for betaling av påløpte utgifter til oversettelse av 
opplysninger med henblikk på rettergangen avgjøres i samsvar 
med medlemsstatens lovgivning.

Artikkel 21

Tilgang til obligatoriske opplysninger

1. Hjemstaten skal sikre at utstederen, eller den person som 
har søkt om opptak til notering på et regulert marked uten 

utstederens samtykke, offentliggjør obligatoriske opplysninger 
på en måte som sikrer rask tilgang til slike opplysninger, 
og som ikke innebærer forskjellsbehandling, og gjør dem 
tilgjengelige for den offisielt utpekte ordningen nevnt i nr. 

2. Utstederen, eller den person som har søkt om opptak til 
notering på et regulert marked uten utstederens samtykke, kan 
ikke kreve særskilt betaling av investorene for å gi opplysningene. 
Hjemstaten skal kreve at utstederen bruker medier som med 
rimelighet kan forventes å sikre at opplysningene blir formidlet 
på en effektiv måte til offentligheten i hele Fellesskapet. 
Hjemstaten kan ikke kreve at det benyttes bare medier hvis 
operatører er etablert på dens territorium.

2. Hjemstaten skal sikre at det er minst én offisielt utpekt 
ordning for sentral lagring av obligatoriske opplysninger. 
Disse ordningene skal oppfylle minstekvalitetsstandarder for 
sikkerhet, visshet med hensyn til opplysningskilde, registrering 
av tid og lett tilgang for sluttbrukere, og skal samordnes med 
framgangsmåten for inngivelse av opplysninger i henhold til 
artikkel 19 nr. 1.

3. Dersom verdipapirer opptas til notering på et regulert 
marked i bare én vertsstat og ikke i hjemstaten, skal vertsstaten 
sikre at de obligatoriske opplysningene offentliggjøres i 
samsvar med kravene i nr. 1.

4. For å ta hensyn til den tekniske utvikling på finans-
markedene og til utviklingen innenfor informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi samt sikre ensartet anvendelse av 
nr. 1, 2 og 3, skal Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 27 nr. 2.

Kommisjonen skal særlig angi

minstestandarder for spredning av obligatoriske a) 
opplysninger som nevnt i nr. 1,

minstestandarder for den sentrale lagringsordningen nevnt b) 
i nr. 2.

Kommisjonen kan også opprette og ajourføre en liste 
over medier som kan brukes til å spre opplysninger til 
offentligheten. 

Artikkel 22

Retningslinjer

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal 
utarbeide hensiktsmessige retningslinjer for ytterligere å lette 
offentlighetens tilgang til opplysninger som skal offentliggjøres 
i henhold til direktiv 2003/6/EF, direktiv 2003/71/EF og dette 
direktiv.
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Målet med disse retningslinjene er å opprette

et elektronisk nett på nasjonalt plan mellom nasjonale a) 
verdipapirtilsyn, operatører av regulerte markeder 
og nasjonale selskapsregistre som omfattes av første 
rådsdirektiv 68/151/EØF av 9. mars 1968 om samordning 
av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper 
som definert i traktatens artikkel 48(1) annet ledd for å 
verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med 
det formål å gjøre garantiene likeverdige(2), og

ett enkelt elektronisk nett, eller en plattform av elektroniske b) 
nett mellom medlemsstatene.

2. Kommisjonen skal senest 31. desember 2006 
vurdere resultatene oppnådd som følge av nr. 1, og kan 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 27 nr. 2 vedta 
gjennomføringstiltak for å lette overholdelsen av artikkel 19 
og 21.

Artikkel 23

Tredjestater

1. Dersom utstederens forretningskontor er i en tredjestat, 
kan vedkommende myndighet i hjemstaten frita utstederen 
for kravene i artikkel 4-7 og artikkel 12 nr. 6, artikkel 
14, artikkel 15 og artikkel 16-18, forutsatt at den berørte 
tredjestats lovgivning inneholder tilsvarende krav, eller at 
utstederen oppfyller kravene i lovgivningen i en tredjestat, som 
vedkommende myndighet i hjemstaten anser som likeverdige.

Opplysningene som omfattes av kravene fastsatt i tredjestaten, 
skal imidlertid inngis i samsvar med artikkel 19 og 
offentliggjøres i samsvar med artikkel 20 og 21.

2. Som unntak fra nr. 1 kan en utsteder som har sitt 
forretningskontor i en tredjestat, fritas for å utarbeide 
sitt årsregnskap i samsvar med artikkel 4 eller 5 før det 
regnskapsår som begynner 1. januar 2007 eller senere, forutsatt 
at en slik utsteder utarbeider sitt årsregnskap i samsvar med 
de internasjonalt godkjente standardene nevnt i artikkel 9 i 
forordning (EF) nr. 1606/2002.

3. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal sørge for 
at opplysninger offentliggjort i en tredjestat som kan være av 
betydning for offentligheten i Fellesskapet, offentliggjøres i 
samsvar med artikkel 20 og 21, selv om slike opplysninger 
ikke er obligatoriske i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav k).

(1) Red. anm.: Tittelen er justert for å ta hensyn til omnummereringen av 
artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap i samsvar 
med Amsterdam-traktatens artikkel 12. Den opprinnelige henvisningen var 
til traktatens artikkel 58.

(2) EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/58/EF (EUT L 221 av 4.9.2003, s. 13).

4. For å sikre ensartet anvendelse av nr. 1 skal Kommisjonen 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 27 nr. 2 vedta 
gjennomføringstiltak

i) for å innføre en ordning som sikrer likeverdighet mellom 
opplysningene som kreves i henhold til dette direktiv, 
herunder årsregnskaper, og opplysninger, herunder 
årsregnskaper, som kreves i henhold til en tredjestats lover 
og forskrifter,

ii) der det fastslås at den tredjestat der utstederen har sitt 
forretningskontor, på grunnlag av nasjonale lover og 
forskrifter eller praksis basert på internasjonale standarder 
utarbeidet av internasjonale organisasjoner, sikrer 
likeverdighet med opplysningskravene fastsatt i dette 
direktiv.

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 27 
nr. 2 treffe de nødvendige beslutninger om likeverdighet for 
regnskapsstandarder som brukes av tredjestaters utstedere, 
på vilkårene fastsatt i artikkel 30 nr. 3, senest fem år etter 
datoen nevnt i artikkel 31. Dersom Kommisjonen beslutter 
at en tredjestats regnskapsstandarder ikke er likeverdige, kan 
den tillate at de berørte utstederne fortsetter å bruke slike 
regnskapsstandarder i en passende overgangsperiode.

5. For å sikre ensartet anvendelse av nr. 2 kan 
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 27 nr. 
2 vedta gjennomføringstiltak der det fastsettes hvilken type 
opplysninger offentliggjort i en tredjestat som er av betydning 
for offentligheten i Fellesskapet.

6. Foretak med forretningskontor i en tredjestat som ville 
ha krevd tillatelse i henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktiv 
85/611/EØF, eller, for porteføljeforvaltning i henhold til 
avsnitt A nr. 4 i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, dersom det 
hadde hatt sitt forretningskontor eller, bare når det gjelder 
et investeringsforetak, sitt hovedkontor i Fellesskapet, fritas 
også for forpliktelsen til å legge sammen sine eierandeler med 
morforetakets eierandeler i henhold til kravene i artikkel 12 nr. 4 
og 5, forutsatt at de oppfyller tilsvarende vilkår for uavhengighet 
som forvaltningsselskaper eller investeringsforetak.

7. For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 
finansmarkedene og sikre ensartet anvendelse av nr. 6, skal 
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 27 
nr. 2 vedta gjennomføringstiltak der det fastslås at en tredjestat 
på grunnlag av sine nasjonale lover og forskrifter sikrer 
likeverdighet med uavhengighetskravene i dette direktiv og 
dets gjennomføringstiltak.
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KAPITTEL V

VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

Artikkel 24

Vedkommende myndigheter og deres fullmakter

1. Hver medlemsstat skal utpeke den sentrale myndigheten 
nevnt i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF som sentral 
vedkommende forvaltningsmyndighet med ansvar for å 
ivareta forpliktelsene fastsatt i dette direktiv og sikre at 
bestemmelser som vedtas i henhold til dette direktiv, anvendes. 
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om dette.

For formålene i nr. 4 bokstav h) kan imidlertid medlemsstatene 
utpeke en annen vedkommende myndighet enn den sentrale 
vedkommende myndighet nevnt i første ledd.

2. Medlemsstatene kan tillate at deres sentrale vedkommende 
myndighet delegerer oppgaver. Med unntak av oppgavene 
nevnt i nr. 4 bokstav h) skal enhver delegering av oppgaver 
i forbindelse med forpliktelsene fastsatt i dette direktiv og 
dets gjennomføringstiltak, gjennomgås på nytt fem år etter 
dette direktivs ikrafttredelse og skal opphøre åtte år etter dette 
direktivs ikrafttredelse. Enhver delegering av oppgaver skal 
skje på en bestemt måte med angivelse av hvilke oppgaver som 
skal utføres, og på hvilke vilkår de skal utføres.

Disse vilkårene skal omfatte en klausul som pålegger 
vedkommende enhet å være organisert på en slik måte at 
interessekonflikter unngås og opplysninger som mottas i 
forbindelse med utførelsen av de delegerte oppgavene, ikke 
brukes urettmessig eller til å hindre konkurranse. I alle tilfeller 
skal det endelige ansvar for kontrollen med overholdelsen av 
bestemmelsene i dette direktiv og gjennomføringstiltak vedtatt 
i henhold til det, ligge hos vedkommende myndighet som er 
utpekt i samsvar med nr. 1.

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

4. Hver vedkommende myndighet skal ha de nødvendige 
fullmakter til å kunne utføre sine oppgaver. Den skal minst ha 
fullmakt til å

kreve at revisorer, utstedere, aksjeeiere, innehavere av andre a) 
finansielle instrumenter eller personer eller rettssubjekter 
som nevnt i artikkel 10-13, samt personer som kontrollerer 
dem eller kontrolleres av dem, framlegger opplysninger og 
dokumenter,

kreve at utstederen offentliggjør de opplysninger som b) 
kreves i henhold til bokstav a), med de midler og innen 
de frister som myndigheten anser nødvendig. Den kan 
offentliggjøre slike opplysninger på eget initiativ dersom 

utstederen, eller de personer som kontrollerer denne 
eller kontrolleres av den, ikke gjør det, og etter å ha gitt 
utstederen anledning til å uttale seg,

kreve at ledelsen hos utstedere, aksjeeiere, innehavere c) 
av andre finansielle instrumenter eller hos personer 
eller rettssubjekter som nevnt i artikkel 10-13, meddeler 
opplysningene som kreves i henhold til dette direktiv, 
eller i henhold til nasjonal lovgivning vedtatt i henhold 
til dette direktiv, og om nødvendig framlegger ytterligere 
opplysninger og dokumenter,

utsette, eller be det relevante regulerte marked om å utsette, d) 
notering av verdipapirer i høyst ti dager om gangen, 
dersom den har begrunnet mistanke om at bestemmelser i 
dette direktiv, eller i nasjonal lovgivning vedtatt i henhold 
til dette direktiv, er overtrådt,

e) forby notering på et regulert marked dersom den fastslår 
at bestemmelser i dette direktiv, eller i nasjonal lovgivning 
vedtatt i henhold til dette direktiv, er overtrådt, eller 
dersom den har begrunnet mistanke om at bestemmelser i 
dette direktiv er overtrådt,

f) overvåke at utstederen offentliggjør opplysninger til rett 
tid for å sikre best mulig og lik tilgang for offentligheten i 
alle medlemsstater der verdipapirene opptas til notering, og 
treffe hensiktsmessige tiltak dersom dette ikke er tilfellet,

g) offentliggjøre det forhold at en utsteder, en aksjeeier, 
en innehaver av andre finansielle instrumenter eller en 
person eller et rettssubjekt som nevnt i artikkel 10-13, ikke 
oppfyller sine forpliktelser,

h) undersøke om opplysningene nevnt i dette direktiv er 
utarbeidet i samsvar med relevante rapporteringsregler, 
og treffe hensiktsmessige tiltak dersom det avdekkes 
overtredelser,

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

5. Nr. 1-4 berører ikke en medlemsstats mulighet til å 
iverksette særskilte juridiske og administrative ordninger 
for oversjøiske europeiske territorier der medlemsstaten har 
ansvar for forbindelser med tredjestater.

6. Revisors framlegging av opplysninger eller beslutninger 
for vedkommende myndigheter i forbindelse med pålegg fra 
vedkommende myndighet i henhold til nr. 4 bokstav a) skal 
ikke anses som brudd på noen restriksjon på offentliggjøring 
av opplysninger pålagt ved avtale eller ved lov eller forskrift, 
og innebærer ingen form for erstatningsansvar for nevnte 
revisorer.
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Artikkel 25

Taushetsplikt og samarbeid mellom medlemsstatene

1. Taushetsplikt skal gjelde alle personer som arbeider eller 
har arbeidet for vedkommende myndighet og for enheter som 
vedkommende myndigheter har delegert visse oppgaver til. 
De opplysningene som omfattes av taushetsplikt, kan ikke gis 
videre til noen annen person eller myndighet, med mindre dette 
er fastsatt i en medlemsstats lover og forskrifter.

2. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal 
samarbeide med hverandre når det er nødvendig for at de 
skal kunne utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet i 
henhold til dette direktiv eller nasjonal lovgivning vedtatt i 
henhold til dette direktiv. Vedkommende myndigheter skal 
bistå vedkommende myndigheter i andre medlemsstater.

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

4. Medlemsstatene kan inngå samarbeidsavtaler om 
utveksling av opplysninger med vedkommende myndigheter 
eller organer i tredjestater som i henhold til sin lovgivning kan 
utføre enhver oppgave som i henhold til dette direktiv er pålagt 
vedkommende myndigheter etter artikkel 24. En slik utveksling 
av opplysninger skal omfattes av garantier om taushetsplikt 
som minst tilsvarer dem som er omhandlet i denne artikkel. 
Utvekslingen av opplysninger har til formål å gi nevnte 
vedkommende myndigheter eller organer mulighet til å utføre 
sine tilsynsoppgaver. Når opplysningene stammer fra en annen 
medlemsstat, kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke 
fra vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, og 
eventuelt bare for de formål vedkommende myndigheter har 
gitt samtykke til.

Artikkel 26

Forebyggende tiltak

1. Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten fastslår 
at utstederen, aksjeeieren, innehaveren av andre finansielle 
instrumenter eller personen eller enheten nevnt i artikkel 
10 har begått uregelmessigheter eller ikke har oppfylt sine 
forpliktelser, skal den underrette vedkommende myndighet i 
hjemstaten om dette.

2. Dersom utstederen eller verdipapirinnehaveren til tross 
for tiltak truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, 
eller fordi slike tiltak viser seg å være utilstrekkelige, fortsetter 
å overtre de relevante lover eller forskrifter, skal vedkommende 

myndighet i vertsstaten, etter å ha underrettet vedkommende 
myndighet i hjemstaten, i samsvar med artikkel 3 nr. 2 treffe 
alle egnede tiltak for å verne investorene. Kommisjonen skal 
så snart som mulig underrettes om slike tiltak.

KAPITTEL VI

GJENNOMFØRINGSTILTAK

Artikkel 27

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske 
verdipapirkomité nedsatt ved artikkel 1 i beslutning 2001/528/
EF.

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

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

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

4. Med forbehold for de gjennomføringstiltak som allerede 
er vedtatt innen 20. januar 2009, skal anvendelsen av dette 
direktivs bestemmelser om vedtakelse av tekniske forskrifter 
og beslutninger etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2, opphøre. 
Etter forslag fra Kommisjonen kan Europaparlamentet og 
Rådet fornye de berørte bestemmelser etter framgangsmåten 
fastsatt i traktatens artikkel 251, og for dette formål skal de 
gjennomgå dem på nytt innen utløpet av fireårsperioden.

Artikkel 28

Sanksjoner

1. Uten at det berører medlemsstatenes rett til å iverksette 
strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene i samsvar 
med nasjonal lovgivning sikre at det minst kan treffes 
egnede forvaltningsmessige tiltak eller iverksettes sivile og/
eller administrative sanksjoner mot ansvarlige personer når 
bestemmelsene som vedtas i henhold til dette direktiv, ikke 
er overholdt. Medlemsstatene skal sikre at disse tiltakene 
er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker 
avskrekkende.

2. Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndighet 
kan offentliggjøre alle tiltak som er truffet eller sanksjoner som 
er iverksatt ved overtredelse av bestemmelser som er vedtatt i 
henhold til dette direktiv, med mindre slik offentliggjøring kan 
skape alvorlig uro på finansmarkedene eller påføre de berørte 
parter uforholdsmessig stor skade.
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Artikkel 29

Klageadgang

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

KAPITTEL VII

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 30

Overgangsbestemmelser

1. Som unntak fra artikkel 5 nr. 3 i dette direktiv kan 
hjemstaten frita utstederne nevnt i artikkel 9 i forordning 
(EF) nr. 1606/2002 for plikten til å offentliggjøre regnskaper i 
henhold til nevnte forordning for regnskapsåret som begynner 
1. januar 2006 eller senere.

2. Uten hensyn til artikkel 12 nr. 2 skal en aksjeeier senest 
to måneder etter datoen i artikkel 31 nr. 1 underrette utstederen 
om sin andel av stemmerettene og kapitalen hos utstederen på 
nevnte dato i samsvar med artikkel 9, 10 og 13, med mindre 
vedkommende allerede har gitt en melding med de samme 
opplysningene før denne datoen.

Uten hensyn til artikkel 12 nr. 6 skal en utsteder deretter 
offentliggjøre opplysningene mottatt i slike meldinger senest 
tre måneder etter datoen i artikkel 31 nr. 1.

3. Dersom en utsteder har sitt forretningskontor i en 
tredjestat, kan hjemstaten frita en slik utsteder for plikten 
til å utarbeide årsregnskaper i henhold til artikkel 4 nr. 3 og 
årsberetningen i henhold til artikkel 4 nr. 5, men bare når det 
gjelder verdipapirer som allerede er opptatt til notering på et 
regulert marked i Fellesskapet før 1. januar 2005, forutsatt at

vedkommende myndighet i hjemstaten bekrefter a) 
at årsregnskapene utarbeidet av utstederne fra en slik 
tredjestat gir et pålitelig bilde av utstederens eiendeler og 
forpliktelser, finansielle stilling og resultater,

tredjestaten der utstederen har sitt forretningskontor, ikke b) 
har gjort bruken av internasjonale regnskapsstandarder 
nevnt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002 
obligatorisk, og

Kommisjonen ikke har truffet beslutning i henhold til artikkel c) 
23 nr. 4 ii) om hvorvidt ovennevnte regnskapsstandarder er 
likeverdige med

regnskapsstandardene fastsatt i de lover og forskrifter ⎯ 
som gjelder i tredjestaten der utstederen har sitt 
forretningskontor, eller

regnskapsstandardene i en tredjestat som vedkommende ⎯ 
utsteder har valgt å overholde.

4. Hjemstaten kan frita utstedere for å offentliggjøre 
halvårsrapport i henhold til artikkel 5 i ti år fra 1. januar 2005, 
men bare når det gjelder obligasjoner som allerede er opptatt 
til notering på et regulert marked i Fellesskapet før 1. januar 
2005, forutsatt at hjemstaten har besluttet å tillate at slike 
utstedere omfattes av bestemmelsene i artikkel 27 i direktiv 
2001/34/EF på tidspunktet for opptak av slike obligasjoner.

Artikkel 31

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 20. januar 2007 treffe alle de 
tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De 
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

2. Når medlemsstatene vedtar tiltak i henhold til artikkel 
3 nr. 1, artikkel 8 nr. 2 og 3, artikkel 9 nr. 6 eller artikkel 30, 
skal de umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om disse tiltakene.

Artikkel 32

Endringer

Med virkning fra datoen nevnt i artikkel 31 nr. 1 gjøres 
følgende endringer i direktiv 2001/34/EF:

1) I artikkel 1 oppheves bokstav g) og h).

2) Artikkel 4 oppheves.

3) I artikkel 6 oppheves nr. 2.

4) Artikkel 8 nr. 2 skal lyde:

«2. Medlemsstatene kan pålegge utstedere av verdipapirer 
som er opptatt til offisiell notering, tilleggsplikter, forutsatt 
at disse tilleggspliktene gjelder generelt for alle utstedere 
eller for enkelte kategorier utstedere.»

5) Artikkel 65-97 oppheves.



Nr. 35/254 19.6.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6) Artikkel 102 og 103 oppheves.

7) I artikkel 107 nr. 3 oppheves annet ledd.

8) I artikkel 108 nr. 2 gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) utgår ordene «og den regelmessige 
offentliggjøring av opplysninger som kreves av 
selskaper hvis aksjer er opptatt»,

b) bokstav b) oppheves,

c) bokstav c) iii) oppheves,

d) bokstav d) oppheves.

Henvisninger til de opphevede bestemmelsene skal forstås som 
henvisninger til bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 33

Revisjon

Kommisjonen skal innen 30. juni 2009 framlegge rapport for 
Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av dette direktiv, 
herunder om det er hensiktsmessig å avvikle unntakene 
for eksisterende obligasjoner etter tiårsperioden omhandlet 
i artikkel 30 nr. 4, og eventuelle virkninger av dette på de 
europeiske finansmarkedene.

Artikkel 34

Ikrafttredelse

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

Artikkel 35

Adressater

Dette direktiv 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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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/25/EF av 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav for 
roro-passasjerskip(1), særlig artikkel 10, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2003/25/EF får anvendelse på alle roro-
passasjerskip som går i rutetrafikk til eller fra en havn i 
en medlemsstat, uansett hvilket flagg de fører, når de går 
i utenriksfart.

2) I henhold til artikkel 6 i direktiv 2003/25/EF skal roro-
passasjerskip oppfylle særlige stabilitetskrav som er 
nærmere definert i vedlegg I til nevnte direktiv, og 
medlemsstatene skal ved anvendelse av disse kravene 
følge retningslinjene i vedlegg II til samme direktiv.

3) I henhold til artikkel 10 i direktiv 2003/25/EF kan 
vedleggene til direktivet endres etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 11 nr. 2 for å ta hensyn til utviklingen 
på internasjonalt plan, og særlig i Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjon (IMO).

4) Ved IMO-resolusjon MSC 141(76) av 5. desember 2002 
ble det innført en revidert modellforsøksmetode og 
tilhørende retningslinjer i henhold til resolusjon 14 fra 
SOLAS-konferansen (sikkerhet for menneskeliv til sjøs) 
av 1995. Resolusjon 14 omhandler regionale avtaler om 
særlige stabilitetskrav for roro-passasjerskip.

5) Den reviderte modellforsøksmetoden bør erstatte 
modellforsøksmetoden fastsatt i direktiv 2003/25/EF, 
som tidligere fikk anvendelse. Skip som har gjennomført 
den tidligere benyttede modellforsøksmetoden og bestått, 
trenger ikke gjennomføre dette forsøket på nytt.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 48 av 19.2.2005, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 16.

(1) EUT L 123 av 17.5.2003, s. 22.

6) Direktiv 2003/25/EF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 
forurensning fra skip, nedsatt ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2099/2002(2) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2003/25/EF gjøres følgende endringer:

1.  I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a)  Nr. 2.3 skal lyde:

«2.3.  den tetthet i tverrskips- og langskipsskott som 
betraktes som tilstrekkelig for å inneslutte det 
antatt oppsamlede sjøvannet i det aktuelle 
rommet på det skadede roro-dekket, skal stå 
i forhold til lensesystemet, og skal motstå 
hydrostatisk trykk i samsvar med resultatene fra 
skadeberegningen. Slike skott skal være minst 
4 meter høye, med mindre vannivået er lavere 
enn 0,5 meter. I slike tilfeller kan høyden på 
skottet beregnes ved hjelp av følgende formel:

Bh  = 8hw

der

Bh er høyden på skottet 

og hw er vannivået.

(2) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 415/2004 (EUT L 68 av 6.3.2004, s. 10).

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/12/EF

av 18. februar 2005

om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EF om 
særlige stabilitetskrav for roro-passasjerskip(*)

2008/EØS/35/22



Nr. 35/256 19.6.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Skottets minstehøyde skal i alle tilfeller ikke 
være mindre enn 2,2 meter. Når det dreier 
seg om skip med hengedekk, skal imidlertid 
skottets minstehøyde ikke være mindre enn 
avstanden til undersiden av hengedekket når 
dette er i senket stilling,»

b)  Tillegget «Modellforsøksmetode» erstattes med teksten 
i vedlegg I til dette direktiv.

2.  I vedlegg II erstattes del II med tittelen «Modellforsøk» 
med teksten i vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal senest tolv måneder etter direktivets 
ikrafttredelsesdato sette i kraft de lover og forskrifter som er 
nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. februar 2005.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident
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VEDLEGG I

«Tillegg

Modellforsøksmetode

1.  Mål

Denne reviderte modellforsøksmetoden er en revisjon av metoden i tillegget til vedlegget til resolusjon 14 fra SOLAS-
konferansen av 1995. Etter ikrafttredelsen av Stockholm-avtalen har en rekke modellforsøk blitt utført i 
samsvar med den forsøksmetoden som tidligere fikk anvendelse. I løpet av disse forsøkene har en rekke 
forbedringer av framgangsmåtene blitt identifisert. Hensikten med denne nye modellforsøksmetoden er å ta 
med disse forbedringene og sammen med de vedlagte retningslinjene utgjøre en mer robust framgangsmåte for 
vurderingen av et skadet roro-passasjerskips evne til å holde seg flytende i sjøgang. Ved de forsøk som er nevnt 
i nr. 1.4 i stabilitetskravene i vedlegg I, skal skipet kunne motstå en sjøgang som definert i nr. 4 nedenfor, når 
de verste skadeforholdene tas i betraktning.

2.  Definisjoner

LBP er lengden mellom perpendikulærene

HS er signifikant bølgehøyde

B er skipets bredde på spant

TP er bølgeperioden

TZ er nullkryssperioden

3.  Skipsmodell

3.1.  Modellen skal være en kopi av det virkelige skipet både når det gjelder ytre konfigurasjon og indre 
utforming, særlig alle skadede rom som har en betydning for prosessen med fylling og tømming av vann. 
Intakt dypgående, trim, krenging og KG-grensekurver som tilsvarer det verste skadetilfellet, skal benyttes. 
Videre skal forsøkene som skal vurderes, tilsvare de verste skadetilfellene definert i samsvar med SOLAS-
regel II-1/8.2.3.2 (SOLAS 90) med hensyn til det samlede området under den positive GZ-kurven, og 
senterlinjen for skadeåpningen skal være plassert innenfor følgende område:

3.1.1.  ± 35 % LBP fra midskips.

3.1.2.  Et tilleggsforsøk vil være påkrevd for det verste skadetilfellet innenfor ± 10 % LBP fra midskips dersom 
skadetilfellet det er vist til i nr. 1 er utenfor ± 10 % LBP fra midskips.

3.2.  Modellen skal oppfylle følgende krav:

3.2.1.  lengden mellom perpendikulærene (LBP) skal være minst 3 meter eller en lengde som svarer til en 
modellskala på 1:40 dersom denne verdien er størst, og den vertikale utstrekningen opptil minst tre ganger 
normalhøyden av overbygninger over skottdekket (fribordsdekket),

3.2.2.  skrogtykkelse i vannfylte rom skal ikke overstige 4 mm,

3.2.3.  i både intakt og skadet tilstand skal modellen oppfylle korrekte deplasement- og dypgangsmerker (TA, TM, 
TF, babord og styrbord) med en toleranse ved alle dypgangsmerker på høyst + 2 mm. Dypgangsmerker for 
og akter skal plasseres så nær FP og AP som det er praktisk mulig,

3.2.4.  alle skadede rom og roro-lasterom skal modelleres med korrekt fyllingsgrad for volum og overflate (faktiske 
verdier og fordeling) som sikrer at innstrømmet vannmengde og massefordeling blir representert på en 
korrekt måte,

3.2.5.  bevegelsesegenskapene skal i modellen svare til det virkelige skipets egenskaper, med særlig 
oppmerksomhet rettet mot intakt GM-toleranse og treghetsradius i rulle- og stampebevegelser. Begge radiene 
skal måles i luft og befinne seg innenfor området 0,35B 0,4B for rullebevegelser og 0,2LOA 0,25LOA for 
stampebevegelser,
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3.2.6.  viktige konstruksjonstrekk som vanntette skott, lufteventiler osv. over og under skottdekket som kan føre 
til usymmetrisk fylling, skal etterlignes så langt det er praktisk mulig, slik at de representerer den virkelige 
situasjonen. Ventilasjons- og kryssfyllingsanordninger skal konstrueres for et minste tverrsnittareal på 
500 mm2,

3.2.7.  formen på skadeåpningen skal være som følger:

1.  trapesformet profil med side med 15° stigning til vertikalen og bredde til konstruksjonsvannlinjen definert 
i samsvar med SOLAS-regel II-1/8.4.1,

2.  likesidet trekantet profil i horisontalplanet med en høyde lik B/5 i henhold til SOLAS-regel II-1/8.4.2. 
Dersom sidekledninger er montert innenfor B/5, skal skadens lengde ved sidekledningene ikke være 
mindre enn 25 mm,

3.  uten hensyn til bestemmelsene i nr. 3.2.7.1 og 3.2.7.2 ovenfor, skal alle rom som anses som skadede ved 
beregningen av de verst tenkelige skadetilfeller som nevnt i nr. 3.1, fylles i modellforsøkene.

3.3.  Modellen i fylt likevektstilstand skal krenges med en ekstra krengevinkel som tilsvarer den som frambringes 
av krengemomentet Mh = høyeste (Mpass; Mlaunch)-Mwind, men ikke i noe tilfelle skal endelig krenging 
være mindre enn 1° mot skaden. Mpass, Mlaunch og Mwind er som fastsatt i SOLAS-regel II-1/8.2.3.4. For 
eksisterende skip kan denne vinkelen settes lik 1°.

4.  Framgangsmåte for forsøk

4.1.  Modellen skal utprøves i et langkammet irregulært bølgemønster definert ved JONSWAP-spektrumet med en 
signifikant bølgehøyde HS, med en forsterkningsfaktor � =3,3 og en bølgeperiode TP= 4√HS (TZ = TP/1,285). 
HS er signifikant bølgehøyde for skipets fartsområde, som ikke skal overskrides med en sannsynlighet på 
mer enn 10 % på årsbasis, men som er begrenset til høyst 4 meter.

 Ytterligere krav:

4.1.1. bassengbredden skal være tilstrekkelig til å unngå kontakt eller annen vekselvirkning med sidene i bassenget 
og anbefales å ikke være mindre enn LBP + 2 meter,

4.1.2.  bassengdybden skal være tilstrekkelig for korrekt bølgemodellering, men ikke mindre enn 1 meter,

4.1.3.  for at et representativt bølgetog skal kunne benyttes, skal målinger utføres før forsøket på tre ulike steder 
innenfor avdriftsområdet,

4.1.4.  bølgesonden nærmest bølgegeneratoren skal plasseres i den posisjon der modellen plasseres når forsøket 
begynner,

4.1.5.  variasjonen i HS og TP skal være innenfor ± 5 % for de tre plasseringene, og

4.1.6.  i løpet av forsøkene skal det for godkjenningsformål tillates en toleranse på + 2,5 % i HS, ± 2,5 % i TP og 
± 5 % i TZ med henvisning til bølgesonden nærmest bølgegeneratoren.

4.2.  Modellen bør drive fritt og plasseres i kryssende sjø (90° posisjon) med skadehullet rettet mot de 
innkommende bølgene, uten permanent fortøyning av den anvendte modellen. For å opprettholde en posisjon 
i kryssende sjø på ca. 90° i løpet av modellforsøket, skal følgende krav oppfylles:

4.2.1.  forstavnliner for selvstyring for mindre justeringer skal være plassert ved midtlinjen mellom for- og 
akterstavn, på en symmetrisk måte og på et nivå mellom KG-posisjonen og den skadede vannlinjen, og 

4.2.2.  hastigheten på vognen skal være lik modellens faktiske avdriftshastighet, med eventuelle nødvendige 
justeringer av hastigheten.

4.3.  Det skal utføres minst ti forsøk. Hvert forsøk skal vare så lenge at det oppnås en stabil tilstand, men ikke 
mindre enn 30 minutter i sanntid. Det skal brukes forskjellige bølgetog i hvert forsøk.
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5.  Overlevingskriterier

 Modellen skal anses for å overleve dersom den når en stabil tilstand under de påfølgende forsøksseriene slik 
det kreves i nr. 4.3. Modellen skal anses for å ha kantret dersom det foreligger rullevinkler på mer enn 30° mot 
den vertikale aksen eller konstant (gjennomsnittlig) krengning på mer enn 20° i mer enn tre minutter i sanntid, 
selv om modellen oppnår en stabil tilstand.

6.  Dokumentasjon av forsøket

6.1.  Modellforsøksprogrammet skal være forhåndsgodkjent av myndigheten.

6.2.  Forsøkene skal dokumenteres med en rapport og en video eller annen visuell dokumentasjon som inneholder 
all relevant informasjon om modellen og forsøksresultatene, som skal godkjennes av myndigheten. 
Dokumentasjonen skal minst omfatte teoretiske og målte bølgespektre og statistikk (HS, TP, TZ) for 
bølgehøyde på tre ulike steder i bassenget for å oppnå et representativt bølgetog, og for forsøkene med 
modellen, tidsrekker med hovedstatistikk for målt bølgehøyde nærmest bølgegeneratoren, samt opplysninger 
om modellens rulle-, duve- og stampebevegelser og om avdriftshastighet.»

____________
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VEDLEGG II

«Del II

MODELLFORSØK

Formålet med disse retningslinjene er å sikre at ensartede metoder benyttes ved konstruksjon og verifikasjon av 
modellene, samt ved gjennomføring og analyser av modellforsøkene.

Innholdet i nr. 1 og nr. 2 i tillegget til vedlegg I er selvforklarende.

Nr. 3 — Skipsmodell

3.1.  Det spiller i seg selv ingen rolle hvilket materiale modellen er framstilt av, forutsatt at modellen både i intakt 
og skadet tilstand er så stiv at den har de samme hydrostatiske egenskaper som det virkelige skipet, og at 
skrogets bøyning i bølger er ubetydelig.

 Det er også viktig å sikre at de skadede rommene utformes så nøyaktig som praktisk mulig, for å sikre at den 
innstrømmende vannmengden blir forholdsmessig korrekt.

 Ettersom innstrømming av vann (selv i små mengder) i de intakte delene av modellen påvirker dens oppførsel, 
må det treffes tiltak for å sikre at slik innstrømming ikke finner sted.

 I modellforsøk med de verst tenkelige skader i henhold til SOLAS nær skipets for- og akterstavn, er det 
observert at tiltakende fylling ikke var mulig på grunn av tendensen til vann på dekk til å oppsamles nær 
skadeåpningen og således strømme ut. Siden slike modeller var i stand til å overleve i svært høy sjø, mens 
de kantret i mindre høy sjø med mindre alvorlige SOLAS-skader på lengre avstand fra for- og akterstavn, ble 
grensen på ± 35 % innført for å forhindre dette.

 Omfattende forskning utført for å utarbeide egnede kriterier for nye fartøyer har tydelig vist at GM og fribord 
er viktige parametrer for passasjerskips evne til å holde seg flytende, og området under kurven for reststabilitet 
en annen viktig faktor. Det verste skadetilfellet ifølge SOLAS som oppfyller kravene i nr. 3.1, skal derfor 
velges slik at det minste mulige areal oppnås under kurven for reststabilitet.

3.2.  Detaljer ved modellen

3.2.1.  Det erkjennes at skalaeffekter spiller en viktig rolle for modellens oppførsel under forsøkene, og det er 
viktig å sikre at disse effektene begrenses så langt det er praktisk mulig. Modellen skal være så stor som 
mulig ettersom detaljene i de skadede rommene blir lettere å konstruere og skalaeffektene reduseres i større 
modeller. Det kreves derfor at modellens lengde i målestokk ikke er mindre enn 1:40 eller 3 meter, avhengig 
av hvilken av disse verdiene som er størst.

 Det er ved forsøk konstatert at modellens vertikale utstrekning kan påvirke resultatene ved dynamiske forsøk. 
Det kreves derfor at skipsmodellen har minst tre ganger normalhøyden av overbygninger over skottdekket 
(fribordsdekket), slik at de store bølgene i bølgetoget ikke bryter over modellen.

3.2.2.  For å sikre at mengden av innstrømmet vann og dets tyngdepunkt er korrekt vist, skal modellen være så 
tynn som praktisk mulig ved de antatte skadestedene. Skrogtykkelsen skal ikke overstige 4 mm. Det er ikke 
alltid mulig å konstruere modellens skrog og de primære og sekundære oppdelingene ved skadestedet i 
tilstrekkelig detalj, og på grunn av disse begrensningene kan det være umulig å beregne nøyaktig rommets 
antatte fyllingsgrad.
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3.2.3.  Det er viktig å kontrollere dypgående ikke bare i intakt tilstand, men også i skadet tilstand for korrelasjon 
med de verdier som er funnet ved beregning av stabilitet i skadet tilstand. Av praktiske grunner aksepteres en 
toleranse på + 2 mm for ethvert dypgående.

3.2.4.  Når dypgående etter skade er målt, kan det vise seg nødvendig å justere fyllingsgraden i det skadede 
rommet, enten ved å sette inn intakte rom eller ved å legge til vekter. Det er imidlertid også viktig å sikre at 
det innstrømmede vannets tyngdepunkt er korrekt vist. I slike tilfeller skal eventuelle justeringer foretas med 
tilstrekkelig sikkerhetsmargin.

 Dersom det er nødvendig å utstyre modellen med sperrer på dekk, og sperrene er lavere enn den høyden på 
skottet som er angitt nedenfor, skal modellen utstyres med kameraer (CCTV) slik at det er mulig å overvåke 
om vannet skyller over, eller om det samles opp vann på den delen av dekket som ikke er skadet. I så fall skal 
et videoopptak av dette inngå som en del av forsøksrapporten.

 Høyden på tverrskips- eller langskipsskott som betraktes som tilstrekkelig for å inneslutte det antatt oppsamlede 
sjøvannet i det aktuelle rommet på det skadede roro-dekket, skal være minst 4 meter, med mindre vannivået er 
lavere enn 0,5 meter. I slike tilfeller kan høyden på skottet beregnes ved hjelp av følgende formel:

 Bh = 8hw

 der Bh er høyden på skottet og 

 hw er vannivået.

 Skottets minstehøyde skal i alle tilfeller ikke være mindre enn 2,2 meter. Når det dreier seg om skip 
med hengedekk, skal imidlertid skottets minstehøyde ikke være mindre enn avstanden til undersiden av 
hengedekket når dette er i senket stilling,

3.2.5.  For å sikre at modellens bevegelsesegenskaper stemmer overens med det virkelige skipets, er det viktig 
at modellen utsettes for både krenging og rulling i intakt tilstand slik at intakt GM og massefordeling kan 
kontrolleres. Massefordelingen skal måles i luft. Det virkelige skipets treghetsradius tverrskips skal være 
innenfor området 0,35B– 0,4B, og treghetsradius langskips skal være innenfor området 0,2L–0,25L.

Merk:  Selv om krenging og rulling av modellen i skadet tilstand kan godtas som kontroll av kurven for 
reststabilitet, kan ikke slike forsøk erstatte forsøk i intakt tilstand.

3.2.6.  Det forutsettes at ventilatorene i det virkelige skipets skadede avdeling verken hindrer at vannet strømmer 
inn, eller beveger seg. Når skalaen til ventilasjonssystemene på det virkelige skipet forsøkes redusert, kan 
det imidlertid inntreffe uønskede skalaeffekter på modellen. For å sikre at slike skalaeffekter ikke inntreffer, 
anbefales det å konstruere ventilasjonssystemene i en større skala enn modellen, slik at man er sikker på at 
vannets bevegelser på bildekket ikke påvirkes.

3.2.7.  Det anses som hensiktsmessig å anta at skadeformen representerer et tversnittsareal av det rammede skipets 
baugparti. Vinkelen på 15° er basert på en undersøkelse av tverrsnittsarealet på en avstand på B/5 fra baugen 
for et representativt utvalg av fartøyer av ulike typer og størrelser.

 Den prismeformede skadeåpningens likesidede trekantede profil tilsvarer lastevannlinjen.
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 Dersom skipet er utstyrt med sidekledning med en bredde på mindre enn B/5, skal skadens lengde ved 
sidekledningene ikke være mindre enn 25 mm slik at man dessuten unngår skalaeffekter.

3.3.  I den opprinnelige modellforsøksmetoden i resolusjon 14 fra SOLAS-konferansen av 1995 ble påvirkningen 
av krenging som skyldtes maksimalt krengemoment som følge av sammenstimling av passasjerer, utsetting 
av redningsfarkoster, vind og vending ikke tatt i betraktning, selv om en slik påvirkning var en del av 
SOLAS. Resultater fra en undersøkelse har imidlertid vist at det ville være klokt å ta hensyn til disse 
virkningene, og av praktiske grunner beholde minsteverdien på 1° krenging mot skaden. Det skal bemerkes 
at krenging som skyldes vending ikke ble ansett som relevant.

3.4.  I tilfeller der det er en margin i GM i de faktiske lastetilstandene sammenlignet med GM-grensekurven 
(utledet fra SOLAS 90), kan myndighetene godta at denne marginen utnyttes i modellforsøket. I slike 
tilfeller skal GM grensekurven justeres. Denne justeringen kan gjøres på følgende måte:

 d = dS-0,6 (dS-dLS)

 der dS er oppdelingsdypgående og dLS er lettskipsdypgående.

 Den justerte kurven er en rett linje mellom GM-kurven som ble benyttet i modellforsøket ved 
oppdelingsdypgående og skjæringspunktet for den opprinnelige SOLAS 90-kurven og dypgående d.

Nr. 4 — Framgangsmåte for forsøk

4.1.  Bølgespektre

 JONSWAP-spektrumet skal brukes ettersom det beskriver de bølger som oppstår når vindens innhentingsstrekning 
og varighet er begrenset, og tilsvarer forholdene i størsteparten av verden. Det er i denne forbindelse viktig at 
ikke bare bølgetogets bølgeperioder kontrolleres, men også at nullkryssperioden er korrekt.

 Det kreves at bølgespektrumet registreres og dokumenteres for hvert forsøk. Målingene for denne registreringen 
skal foretas ved sonden nærmest bølgegeneratoren.

 Det kreves også at modellen utstyres med instrumenter som gjør det mulig å overvåke og registrere dens 
bevegelser (rulle-, duve- og stampebevegelser) og stilling (krenging, nedtrykking og trim).

 Det er blitt konstatert at det er upraktisk å fastsette absolutte grenser for signifikante bølgehøyder, bølgeperioder 
og nullkryssperioder for modellens bølgespektre. Det er derfor innført en akseptabel margin.
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4.2.  For å unngå at fortøyingssystemet forstyrrer skipets dynamikk skal bukseringsvognen (som 
fortøyingssystemet er festet til) følge modellen i dens aktuelle avdriftshastighet. I sjø med uregelmessige 
bølger vil avdriftshastigheten ikke være konstant, og en konstant hastighet på vognen vil føre til lavfrekvente 
svingninger med stor amplitude i avdriften, noe som vil kunne påvirke modellens oppførsel.

4.3.  Et tilstrekkelig antall forsøk i ulike bølgetog er nødvendig for å sikre statistisk pålitelighet, dvs. målet er 
å fastslå med en høy grad av sikkerhet at et usikkert skip vil kantre under de valgte forholdene. Minst 10 
forsøk anses som tilstrekkelig til å gi et rimelig pålitelighetsnivå.

Nr. 5 — Overlevingskriterier

Innholdet i dette nummer er selvforklarende.

Nr. 6 — Godkjenning av forsøk

Rapporten til myndigheten skal inneholde følgende dokumenter:

a)  beregninger av stabilitet i skadet tilstand for verste skadetilfelle ifølge SOLAS og verste skade midtskips 
(dersom de er forskjellige),

b)  tegning av modellens generelle utforming med detaljer om konstruksjon og instrumentering,

c)  krengeforsøk og målinger av treghetsradius,

d)  nominelle og målte bølgespektre (på tre ulike steder for å oppnå et representativt bølgetog og for forsøkene 
med modellen fra sonden nærmest bølgegeneratoren),

e)  representativ registrering av modellens bevegelser, stilling og drift, 

f)  relevante videoopptak.

Merk:

Myndigheten skal bevitne alle forsøk.»

___________________
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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 rådsfordning (EF) 
nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart 
og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1), særlig 
artikkel 5 nr. 4 og artikkel 6 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Forordning (EF) nr. 1592/2002 ble gjennomført 1) 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 
av 24. september 2003 om fastsettelse av 
gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og 
miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, 
deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 
produksjonsorganisasjoner(2).

Den nåværende teksten i nr. 21A.163 bokstav c) i 2) 
vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003, om godkjente 
produksjonsorganisasjoners rett til å utstede et sertifikat 
for frigivelse for bruk (EASA-skjema 1) for produkter, 
åpner for ulike tolkninger og gjenspeiler ikke den 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2005, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 17.

(1) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1701/2003 (EUT L 243 av 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6.

opprinnelige hensikten, som er å tildele slike rettigheter 
til godkjente produksjonsorganisasjoner for produkter.
Forordning (EF) nr. 1702/2003 bør derfor endres.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er basert på uttalelse 3) 
fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå(3) i samsvar med 
artikkel 12 nr. 2 bokstav b) og artikkel 14 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1592/2002.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 4) 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 54 i forordning 
(EF) nr. 1592/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I nr. 21A.163 bokstav c) i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 1702/2003, utgår ordene «i henhold til 21A.307».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

(3) Uttalelse nr. 1/2004 av 24.2.2004.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 381/2005

av 7. mars 2005

om endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og 
miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 

produksjonsorganisasjoner(*)

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

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

__________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens 
artikkel 93(1), særlig artikkel 27,

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å gjøre det lettere for medlemsstatene å utarbeide 
meldinger om statsstøtte og for Kommisjonen å vurdere 
dem, bør det utarbeides et obligatorisk meldingsskjema. 
Skjemaet bør være så omfattende som mulig.

2) Standardmeldingsskjemaet, skjemaet for sammenfattende 
opplysninger og skjemaet for tilleggsopplysninger 
bør dekke alle eksisterende retningslinjer og 
rammebestemmelser om statsstøtte. De bør endres eller 
erstattes i samsvar med den videre utviklingen av disse 
tekstene.

3) Det bør innføres en forenklet ordning for melding av 
visse endringer av eksisterende støtte. Slike forenklede 
ordninger bør godtas bare dersom Kommisjonen jevnlig 
er blitt underrettet om gjennomføringen av den aktuelle 
eksisterende støtten.

4) Av hensyn til rettssikkerheten bør det presiseres at det 
ikke er nødvendig å gi Kommisjonen melding om små 
økninger på inntil 20 % i en støtteordnings opprinnelige 
budsjett, særlig for å ta hensyn til virkningene av 
inflasjon, siden det ikke er sannsynlig at disse økningene 
vil innvirke på Kommisjonens opprinnelige vurdering av 
ordningens forenlighet, forutsatt at de andre vilkårene i 
støtteordningen forblir uendret.

5) Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 659/1999 fastsetter 
at medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen 
årlige rapporter om alle eksisterende støtteordninger 
eller om individuell støtte som er gitt utenfor en 
godkjent støtteordning, som ikke er underlagt en særlig 
rapporteringsplikt knyttet til et betinget vedtak.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 18.

(1) EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1. Endret ved tiltredelsesakten av 2003.

6) For at Kommisjonen skal kunne oppfylle sine 
forpliktelser med hensyn til kontroll av støtte, skal 
den motta nøyaktige opplysninger fra medlemsstatene 
om de former for støtte og de støttebeløp de har gitt i 
henhold til eksisterende støtteordninger. Det er mulig 
å forenkle og forbedre ordningene for rapportering av 
statsstøtte til Kommisjonen som er angitt i den felles 
framgangsmåte for rapportering og melding i henhold 
til EF-traktaten og Verdens handelsorganisasjons avtale 
angitt i Kommisjonens brev til medlemsstatene av 2. 
august 1995. Den delen av den felles framgangsmåten 
som gjelder medlemsstatenes plikt til å gi melding om 
subsidier i henhold til artikkel 25 i WTO-avtalen om 
subsidier og utjevningstiltak og artikkel XVI i GATT 
1994, som ble vedtatt 21. juli 1995, omfattes ikke av 
denne forordning.

7) Opplysningene som kreves i den årlige rapporten, skal 
gjøre det mulig for Kommisjonen å kontrollere de 
samlede støttenivåene og danne seg et generelt overblikk 
over virkningene av de forskjellige støtteformene på 
konkurransen. Med henblikk på dette kan Kommisjonen 
også anmode medlemsstatene om ad hoc å framskaffe 
tilleggsdata for utvalgte emner. Emnevalget bør drøftes 
på forhånd med medlemsstatene.

8) Den årlige rapporteringen omfatter ikke opplysninger 
som kan være nødvendige for å kontrollere at bestemte 
støttetiltak overholder fellesskapsretten. Kommisjonen 
bør derfor forbeholde seg retten til å be om tilsagn fra 
medlemsstatene eller knytte vilkår til vedtak med krav 
om at det skal framlegges ytterligere opplysninger.

9) Det bør presiseres at fristene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 659/1999 bør beregnes i samsvar med rådsforordning 
(EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse 
av regler for frister, datoer og tidspunkter(2), supplert 
med de nærmere regler som er fastsatt i denne forordning. 
Reglene fastsatt i denne forordning bør anvendes på 
frister som allerede er fastsatt, men som ikke er utløpt på 
datoen for forordningens ikrafttredelse.

(2) EFT nr. L 124 av 8.6.1971, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 794/2004

av 21. april 2004

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av 
EF-traktatens artikkel 93(*)
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10) Formålet med tilbakebetalingen er å gjenopprette 
situasjonen før den ulovlige støtten ble gitt. For å sikre 
likebehandling bør fordelen måles objektivt fra det 
tidspunkt støtten ble stilt til rådighet for mottakerforetaket, 
uavhengig av resultatet av eventuelle forretningsmessige 
beslutninger foretaket har truffet etterpå.

11) I samsvar med alminnelig finansiell praksis er det 
hensiktsmessig å fastsette tilbakebetalingsrenten som en 
årlig prosentsats.

12) Omfanget og hyppigheten av transaksjoner mellom 
banker resulterer i en rentesats som hele tiden er målbar 
og statistisk signifikant, og som derfor bør ligge til grunn 
for tilbakebetalingsrenten). Interbank-bytterenten bør 
imidlertid justeres for å gjenspeile de generelt høyere 
forretningsmessige risikoene utenfor banksektoren. På 
grunnlag av opplysningene om interbank-bytterenten bør 
Kommisjonen fastsette en enkelt tilbakebetalingsrente 
for hver medlemsstat. Av hensyn til rettssikkerheten 
og likebehandlingen er det hensiktsmessig å fastsette 
en nøyaktig metode for beregning av rentesatsen samt 
offentliggjøring av gjeldende tilbakebetalingsrente på 
et hvilket som helst tidspunkt samt relevante tidligere 
gjeldende satser.

13) En tildeling av statsstøtte kan anses å redusere 
mottakerforetakets finansieringsbehov på mellomlang 
sikt. Derfor, og i samsvar med alminnelig finansiell 
praksis, kan mellomlang sikt defineres som fem år. 
Tilbakebetalingsrenten bør derfor svare til en årlig 
prosentsats som fastsettes for fem år.

14) Siden formålet er å gjenopprette situasjonen før den 
ulovlige støtten ble gitt, bør tilbakebetalingsrenten som 
fastsettes av Kommisjonen, i samsvar med alminnelig 
finansiell praksis, forrentes årlig. Av samme grunn bør 
tilbakebetalingsrenten som gjelder det første året av 
tilbakebetalingsperioden, anvendes i de første fem årene 
av tilbakebetalingsperioden, og tilbakebetalingsrenten 
som gjelder i det sjette året av tilbakebetalingsperioden, i 
de følgende fem årene.

15) Denne forordning bør anvendes på beslutninger om 
tilbakebetaling som er meddelt etter denne forordnings 
ikrafttredelsesdato —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I

FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Denne forordning fastsetter nærmere regler for form, 
innhold og andre detaljer i meldinger og årlige rapporter nevnt 
i forordning (EF) nr. 659/1999. Forordningen fastsetter også 
bestemmelser om beregning av frister i alle framgangsmåter 
som gjelder statsstøtte samt rentesatsen for tilbakebetaling av 
ulovlig støtte.

2. Denne forordning får anvendelse på støtte som gis 
innenfor alle sektorer.

kapittel II

MELDINGER

Artikkel 2

Meldingsskjemaer

Uten at det berører medlemsstatenes plikt til å melde statsstøtte 
innen kullsektoren som fastsatt i kommisjonsvedtak 2002/871/
EF(1), skal meldinger om ny støtte i henhold til artikkel 2 nr. 1 
i forordning (EF) nr. 659/1999, unntatt dem nevnt i artikkel 4 
nr. 2, utarbeides på meldingsskjemaet fastsatt i del I i vedlegg 
I til denne forordning.

Tilleggsopplysninger som er nødvendige for å vurdere tiltaket 
i henhold til forordninger, retningslinjer, rammebestemmelser 
og andre tekster som gjelder for statsstøtte, skal angis på 
skjemaet for tilleggsopplysninger fastsatt i vedlegg I del III.

Når relevante retningslinjer eller rammebestemmelser endres 
eller erstattes, skal Kommisjonen tilpasse de tilsvarende 
skjemaene og opplysningsskjemaene.

Artikkel 3

Oversending av meldinger

1. Meldingen skal oversendes Kommisjonen via den 
berørte medlemsstats faste representant. Den skal rettes til 
Kommisjonens generalsekretær.

Dersom medlemsstaten har til hensikt å benytte seg av 
en særlig framgangsmåte fastsatt i eventuelle forordninger, 
retningslinjer, rammebestemmelser og andre tekster som 
gjelder for statsstøtte, skal en kopi av meldingen sendes 
til den ansvarlige generaldirektør. Generalsekretæren og 
generaldirektørene kan utpeke kontaktpunkter for mottaking 
av meldinger.

2. All etterfølgende korrespondanse skal rettes til den 
ansvarlige generaldirektør eller til kontaktpunktet som er 
utpekt av generaldirektøren.

3. Kommisjonen skal rette sin korrespondanse til den 
berørte medlemsstats faste representant eller til enhver annen 
adresse som er utpekt av denne medlemsstaten.

4. Inntil 31. desember 2005 skal medlemsstatene oversende 
meldingene på papir. Når det er mulig skal det også oversendes 
en elektronisk kopi av meldingen.

(1) EFT L 300 av 5.11.2002, s. 42.
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Med virkning fra 1. januar 2006 skal meldinger oversendes 
elektronisk, med mindre annet er avtalt mellom Kommisjonen 
og meldermedlemsstaten.

All korrespondanse i sammenheng med en melding som er 
framlagt etter 1. januar 2006, skal oversendes elektronisk.

5. Datoen for oversending per faks til nummeret angitt av 
mottakeren skal betraktes som datoen for oversending på papir 
dersom den undertegnede originalen mottas høyst ti dager 
senere.

6. Senest innen 30. september 2005 skal Kommisjonen, etter 
samråd med medlemsstatene, offentliggjøre i Den europeiske 
unions tidende nærmere opplysninger om ordningene for 
elektronisk oversending av meldinger, herunder adresser og 
eventuelle bestemmelser som er nødvendige for å verne 
fortrolige opplysninger.

Artikkel 4

Forenklet framgangsmåte for melding av visse endringer i 
eksisterende støtte

1. Med hensyn til artikkel 1 bokstav c) i forordning (EF) 
nr. 659/1999 menes med: «endringer i eksisterende støtte» alle 
endringer unntatt endringer av ren formell eller administrativ 
art, som ikke kan påvirke vurderingen av om støttetiltaket er i 
samsvar med det felles marked. En økning av det opprinnelige 
budsjettet for en eksisterende støtteordning på inntil 20 % 
betraktes likevel ikke som en endring i eksisterende støtte.

2. Følgende endringer i eksisterende støtte skal meldes på 
det forenklede meldingsskjemaet fastsatt i vedlegg II.

a) økninger av budsjettet til en godkjent støtteordning på over 
20 %,

b) forlengelse av en eksisterende godkjent støtteordning med 
inntil seks år, med eller uten en økning av budsjettet,

c) innstramming av kriteriene for anvendelse av en godkjent 
støtteordning, reduksjon av støtteandel eller reduksjon av 
støtteberettigede kostnader.

Kommisjonen skal bestrebe seg på å treffe en avgjørelse 
om støtte som er meldt ved hjelp av det forenklede 
meldingsskjemaet, innen en frist på én måned.

3. Den forenklede framgangsmåten for melding skal ikke 
brukes til å gi melding om endringer i støtteordninger som 
medlemsstatene ikke har framlagt årlige rapporter for i samsvar 
med artikkel 5, 6 og 7, med mindre de årlige rapportene for 
årene det er gitt støtte, framlegges samtidig med meldingen.

kapittel III

ÅRLIGE RAPPORTER

Artikkel 5

Form og innhold i de årlige rapportene

1. Med forbehold for annet og tredje ledd i dette nummer og 
uten at det berører eventuelle andre spesifikke rapporteringskrav 

fastsatt i et betinget vedtak i henhold til artikkel 7 nr. 4 i 
forordning (EF) nr. 659/1999 eller overholdelsen av eventuelle 
forpliktelser fastsatt av den berørte medlemsstat i tilknytning til 
en beslutning om å tillate støtte, skal medlemsstatene utarbeide 
årlige rapporter om eksisterende støtteordninger som hører 
under artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF) nr. 659/1999 for hvert 
hele kalenderår eller for hver del av kalenderåret som støtten 
gjelder for i samsvar med standardrapporteringsskjemaet 
fastsatt i vedlegg III A.

Skjemaet for årlige rapporter om eksisterende støtteordninger 
knyttet til produksjon, bearbeiding og markedsføring av 
landbruksvarer oppført i vedlegg I til traktaten er fastsatt i 
vedlegg III B.

Skjemaet for årlige rapporter om eksisterende støtteordninger 
knyttet til produksjon, bearbeiding og markedsføring av 
fiskerivarer oppført i vedlegg I til traktaten er fastsatt i vedlegg 
III C.

2. Kommisjonen kan anmode medlemsstatene om å 
framskaffe tilleggsdata for utvalgte emner, som drøftes på 
forhånd med medlemsstatene.

Artikkel 6

Oversending og offentliggjøring av årlige rapporter

1. Hver medlemsstat skal oversende Kommisjonen sine 
årlige rapporter i elektronisk form innen 30. juni i året som 
følger etter det året rapportene omhandler.

I berettigede tilfeller kan medlemsstatene framlegge overslag, 
forutsatt at de faktiske tallene oversendes senest sammen med 
dataene for det påfølgende året.

2. Kommisjonen skal hvert år offentliggjøre en resultattavle 
for statsstøtte som inneholder en sammenfatning av 
opplysningene i de årlige rapportene som ble framlagt det 
foregående året.

Artikkel 7

De årlige rapportenes status

Oversendingen av årlige rapporter skal ikke anses for å 
oppfylle plikten til å melde støttetiltak i henhold til artikkel 88 
nr. 3 før de gjennomføres, og en slik oversending skal heller 
ikke på noen måte foregripe utfallet av en gransking av påstått 
ulovlig støtte etter framgangsmåten fastsatt i kapittel III i 
forordning (EF) nr. 659/1999.
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kapittel IV

FRISTER

Artikkel 8

Beregning av frister

1. Fristene som er fastsatt i forordning (EF) nr. 659/1999 
og i denne forordning, eller som er fastsatt av Kommisjonen 
i henhold til traktatens artikkel 88, skal beregnes i samsvar 
med forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 og de særlige 
reglene fastsatt i nr. 2 til 5 i denne artikkel. Dersom reglene 
er motstridende, skal bestemmelsene i denne forordning ha 
forrang.

2. Fristene skal angis i måneder eller virkedager.

3. Når det gjelder fristene for tiltak som skal treffes 
av Kommisjonen, utgjør mottakingen av meldingen eller 
etterfølgende korrespondanse i samsvar med artikkel 3 nr. 1 
og 2 i denne forordning den aktuelle hendelsen i henhold til 
artikkel 3 nr. 1 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71.

Når det gjelder meldinger som er oversendt etter 31. desember 
2005 og tilhørende korrespondanse, utgjør mottakingen av den 
elektroniske meldingen eller kommunikasjonen på den aktuelle 
adressen offentliggjort i Den europeiske unions tidende, den 
aktuelle hendelsen.

4. Når det gjelder frister for tiltak som skal treffes av 
medlemsstatene, utgjør mottakingen av den relevante 
meldingen eller korrespondansen fra Kommisjonen i samsvar 
med artikkel 3 nr. 3 i denne forordning den aktuelle hendelsen 
i henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EØF, Euratom) nr. 
1182/71.

5. Når det gjelder fristen for framlegging av kommentarer 
for tredjemann og medlemsstater som ikke er direkte berørt 
av framgangsmåten, etter at framgangsmåten for formell 
gransking nevnt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 
659/1999 er innledet, utgjør offentliggjøringen av meldingen 
om innledning i Den europeiske unions tidende den aktuelle 
hendelsen i henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EØF, 
Euratom) nr. 1182/71.

6. Enhver anmodning om forlengelse av en frist skal 
være behørig begrunnet og skal framlegges skriftlig minst 
to virkedager før utløpet til adressen angitt av parten som 
fastsetter fristen.

kapittel V

RENTESATS VED TILBAKEBETALING AV 
ULOVLIG STØTTE

Artikkel 9

Metode for fastsettelse av rentesats

1. Med mindre annet er fastsatt i et særlig vedtak, skal 
rentesatsen som skal anvendes ved tilbakebetaling av støtte 
som er gitt i strid med traktatens artikkel 88 nr. 3, være en årlig 
prosentsats fastsatt for hvert kalenderår.

Den skal beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 
femårige interbank-bytterentene for september, oktober og 
november i foregående år pluss 75 basispunkter. I behørig 

begrunnede tilfeller kan Kommisjonen øke satsen med mer enn 
75 basispunkter for én eller flere medlemsstater.

2. Dersom de siste tre måneders gjennomsnitt for de 
tilgjengelige femårige interbank-bytterenter pluss 
75 basispunkter avviker med mer enn 15 % fra gjeldende 
rentesats for tilbakebetaling av statsstøtte, skal Kommisjonen 
foreta en ny beregning av sistnevnte.

Den nye satsen skal gjelde fra første dag i måneden som 
følger etter at Kommisjonen har foretatt en ny beregning. 
Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om den nye 
beregningen og om datoen denne gjelder fra per brev.

3. Rentesatsen skal fastsettes for hver enkelt medlemsstat 
eller for to eller flere medlemsstater sammen.

4. I mangel av pålitelige eller ekvivalente data eller ved 
særlige omstendigheter kan Kommisjonen, i nært samarbeid 
med medlemsstatene, fastsette en rentesats for tilbakebetaling 
av statsstøtte for én eller flere medlemsstater på grunnlag av 
en annen metode og på grunnlag av de opplysninger den har 
tilgang til.

Artikkel 10

Offentliggjøring

Kommisjonen skal offentliggjøre aktuelle og relevante 
historiske rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte i Den 
europeiske unions tidende og til orientering på Internett.

Artikkel 11

Metode for anvendelse av renten

1. Rentesatsen som skal anvendes, skal være gjeldende 
rente på den dato da den ulovlige støtten første gang ble stilt til 
rådighet for mottakeren.

2. Det skal beregnes rentes rente fram til datoen for 
tilbakebetaling av støtten. Det skal beregnes rente for hvert 
etterfølgende år av renter som er påløpt det foregående år.

3. Rentesatsen nevnt i nr. 1, skal anvendes i hele perioden 
fram til datoen for tilbakebetaling. Dersom det er gått mer enn 
fem år fra datoen da den ulovlige støtten første gang ble stilt 
til rådighet for mottakeren og datoen for tilbakebetaling av 
renten, skal likevel rentesatsen beregnes på ny med femårige 
intervaller, samtidig som det tas utgangspunkt i gjeldende rente 
på tidspunktet for ny beregning.
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kapittel VI

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 12

Gjennomgåelse

Kommisjonen skal i samråd med medlemsstatene gjennomgå 
anvendelsen av denne forordning innen fire år etter at den er 
trådt i kraft.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

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

Kapittel II får anvendelse bare på meldinger som oversendes 
Kommisjonen mer enn fire måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning.

Kapittel III får anvendelse på årlige rapporter som omfatter 
støtte som gis fra og med 1. januar 2003.

Kapittel IV får anvendelse på enhver frist som er fastsatt men 
ikke utløpt på datoen for ikrafttredelsen av denne forordning.

Artikkel 9 og 11 får anvendelse på ethvert vedtak om 
tilbakebetaling som er meldt etter datoen for ikrafttredelsen av 
denne forordning.

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

Utferdiget i Brussel, 21. april 2004.

 For Kommisjonen

 Mario MONTI

 Medlem av Kommisjonen

__________________
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VEDLEGG I

STANDARDMELDINGSSKJEMA FOR STATSSTØTTE I HENHOLD TIL EF-TRAKTATENS ARTIKKEL 
88 NR. 3 OG OPPLYSNINGER OM ULOVLIG STØTTE

Dette skjemaet skal benyttes av medlemsstatene til melding, i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 3, av 
nye støtteordninger og individuell støtte. Det skal benyttes også når et tiltak som ikke er støtte, meldes til 
Kommisjonen av hensyn til rettssikkerheten.

Medlemsstatene skal dessuten bruke dette skjemaet når Kommisjonen anmoder om alle opplysninger om 
påstått ulovlig støtte.

Dette skjemaet består av tre deler:

I. Alminnelige opplysninger: skal alltid fylles ut

II. Sammenfattende opplysninger for offentliggjøring i Den europeiske unions tidende

III. Skjema for tilleggsopplysninger etter type støtte

Det gjøres oppmerksom på at dersom skjemaet ikke fylles ut på en korrekt måte, kan det medføre at meldingen 
returneres under henvisning til at den er ufullstendig. Den berørte medlemsstats faste representant skal 
oversende det utfylte skjemaet på papir. Skjemaet skal rettes til Kommisjonens generalsekretær.

Dersom en medlemsstat har til hensikt å benytte seg av en særlig framgangsmåte fastsatt i forordninger, 
retningslinjer, rammebestemmelser eller andre tekster som gjelder for statsstøtte, skal en kopi av meldingen 
også rettes til generaldirektøren for den ansvarlige avdeling i Kommisjonen.
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Del I

ALMINNELIGE OPPLYSNINGER

MELDINGENS STATUS

Gjelder opplysningene i dette skjemaet:

� melding i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 3?

� eventuell ulovlig støtte(1)?

Dersom svaret er ja, vennligst angi dato for innføring av støtten. Fyll ut skjemaet og de relevante 
tilleggsskjemaene.

� tiltak som ikke er støtte, som meldes til Kommisjonen av hensyn til rettssikkerheten?

Angi nedenfor årsakene til at meldermedlemsstaten anser at tiltaket ikke er statsstøtte som definert i 
EF-traktatens artikkel 87 nr. 1. Fyll ut de relevante delene av dette skjemaet og vedlegg alle nødvendige 
underlagsdokumenter.

Et tiltak utgjør ikke statsstøtte dersom et av vilkårene fastsatt i EF-traktatens artikkel 87 nr. 1 ikke er oppfylt. 
Gi en fullstendig vurdering av tiltaket på bakgrunn av følgende kriterier, og legg særlig vekt på det kriteriet 
som du anser for ikke å være oppfylt:

– Ingen overføring av offentlige ressurser (f.eks. når du mener at det ikke dreier seg om et statlig tiltak eller 
dersom det dreier seg om et lovgivningsmessig tiltak som ikke medfører overføring av offentlige midler)

– Medfører ingen fordel (f.eks. når prinsippet om normal markedsatferd respekteres)

– Ingen selektivitet/spesifisitet (f.eks. når tiltaket er åpent for alle foretak, i alle økonomiske sektorer og uten 
områderestriksjon og uten skjønn)

– Ingen konkurransevridning/ingen innvirkning på handelen innenfor Fellesskapet (f.eks. når virksomheten 
ikke er av økonomisk art eller når den økonomiske virksomheten utelukkende er lokal)

1. Angivelse av støttegiveren

1.1. Berørt medlemsstat

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

1.2 Berørte regioner (dersom aktuelt)

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

1.3.  .............................................................................................................................................................................. 

 Ansvarlig kontaktperson:

 Navn :  ................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................

Telefon :  ................................................................................................................................................

Faks :  ................................................................................................................................................

E-post :  ................................................................................................................................................

(1) I henhold til artikkel 1 bokstav f) i rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 
anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1) (heretter kalt ”saksbehandlingsforordningen”) menes med: 
«ulovlig støtte» ny støtte som innføres i strid med traktatens artikkel 88 nr. 3.
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1.4. Ansvarlig kontaktperson ved den faste representasjon:

Navn :  ................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................

Telefon :  ................................................................................................................................................

Faks :  ................................................................................................................................................

E-post :  ................................................................................................................................................

1.5 Dersom du ønsker at en kopi av den offisielle korrespondansen fra Kommisjonen til medlemsstatene skal 
sendes til andre nasjonale myndigheter, vennligst angi deres navn og adresse her:

Navn :  ................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................

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

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

1.6. Angi hvilken medlemsstatsreferanse du ønsker skal angis på korrespondanse fra Kommisjonen

2. Angivelse av støtten

2.1. Betegnelse på støtten (eller navn på foretaket som mottar støtten dersom det dreier seg om individuell støtte)

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

2.2. Kort beskrivelse av formålet med støtten.

 Angi støttens hovedformål og eventuelle sekundære formål:

 Hovedformål Sekundært formål(1)
 (Bare ett kryss)

Regionutvikling � �

Forskning og utvikling � �

Miljøvern � �

Redning av kriserammede foretak � �

Omstrukturering av kriserammede foretak � �

Små og mellomstore foretak � �

Sysselsetting � �

Opplæring � �

Risikokapital � �

Fremme av eksport og internasjonalisering � �

Tjenester av allmenn økonomisk interesse � �

Sektorutvikling(2) � �

Sosial støtte til enkeltforbrukere � �

Kompensasjon for skader forårsaket av natur-
katastrofer eller uvanlige hendelser � �

Gjennomføring av et viktig prosjekt av felles
Europeisk interesse � �

Støtte for å avhjelpe en alvorlig forstyrrelse i
økonomien � �

Bevaring av kulturarv � �

Kultur � �

(1) Et sekundært formål er et formål støtten vil reserveres for i tillegg til hovedformålet. F.eks. en ordning der hovedformålet er 
forskning og utvikling, kan ha som sekundært formål små og mellomstore bedrifter (SMB) dersom støtten er reservert for små 
og mellomstore bedrifter. Det sekundære formålet kan også være sektorielt, f.eks. en forsknings- og utviklingsordning innenfor 
stålsektoren.

(2) Vennligst angi sektor i punkt 4.2.
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2.3. Skjema for individuell støtte(1)

2.3.1. Gjelder meldingen en støtteordning?

 � ja  � nei

– Dersom svaret er ja, endrer ordningen en eksisterende støtteordning?

 � ja  � nei

– Dersom svaret er ja, er vilkårene for forenklet framgangsmåte for melding i henhold til artikkel 4 nr. 2 i 
gjennomføringsforordning (EF) nr. (...) av (...) oppfylt?

 � ja  � nei

– Dersom svaret er ja, vennligst fyll ut det forenklede meldingsskjemaet (se vedlegg II).

– Dersom svaret er nei, vennligst forsett utfyllingen av dette skjemaet og angi om den opprinnelige 
ordningen som endres, ble meldt til Kommisjonen.

 � ja  � nei

– Dersom svaret er ja, vennligst angi

Støttenummer:

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

Dato for Kommisjonens godkjenning (referanse på brevet fra Kommisjonen (SG(..)D/...):

.../.../ ...............................................................................................................................................................

Den opprinnelige ordningens varighet:  ........................................................................................................

Angi hvilke vilkår som er endret i forhold til den opprinnelige ordningen og hvorfor:

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

2.3.2. Gjelder meldingen individuell støtte?

 � ja  � nei

– Dersom svaret er ja, vennligst sett kryss i en av boksene nedenfor

� støtte som gis på grunnlag av en ordning, men som skal meldes individuelt

Henvisning til den godkjente ordningen:

Navn:  ............................................................................................................................................................

Støttenummer:  ..............................................................................................................................................

Kommisjonens godkjenningsbrev .........................................: ......................................................................

� individuell støtte som ikke gis på grunnlag av en ordning

2.3.3. Gjelder meldingen individuell støtte eller en støtteordning som meldes i henhold til en unntaksforordning? 
Dersom svaret er ja, vennligst sett kryss i en av boksene nedenfor:

� Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 
87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter(2). Bruk skjemaet for tilleggsopplysninger i del 
III.1.

� Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 
og 88 på opplæringsstøtte(3). Bruk skjemaet for tilleggsopplysninger i del III.2.

(3) I henhold til artikkel 1 bokstav e) i rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 
anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1) menes med: «individuell støtte» støtte som ikke gis på 
grunnlag av en støtteordning, eller støtte som gis på grunnlag av en støtteordning, men som er meldepliktig.

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små 
og mellomstore bedrifter, EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33.

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte, 
EFT L 10 av 13.1.2001, s. 20.
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� Kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 av 5. desember 2002 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 
87 og 88 på statsstøtte til sysselsetting(1). Bruk skjemaet for tilleggsopplysninger i del III.3.

� Kommisjonsforordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte 
til små og mellomstore bedrifter som er virksomme innen produksjon, bearbeiding og markedsføring av 
landbruksvarer. (EFT L 1 av 3.1.2004).

3. Nasjonalt rettslig grunnlag

3.1. Før opp det nasjonale rettslige grunnlaget, herunder gjennomføringsbestemmelser og deres respektive 
referansegrunnlag:

Tittel:  ....................................................................................................................................................................

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

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

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

Referanse (dersom aktuelt):  .................................................................................................................................

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

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

3.2. Angi dokumentene som er vedlagt denne meldingen:

� Kopi av relevante utdrag av den endelige teksten til det rettslige grunnlaget (og om mulig en nettlenke)

� Kopi av relevante utdrag av utkastet til det rettslige grunnlaget (og om mulig en nettlenke)

3.3. Dersom det dreier seg om en endelig tekst, inneholder den endelige teksten en bestemmelse om at organet 
som gir støtte, kan gi støtte bare etter at Kommisjonen har godkjent støtten (bestemmelse om nektet 
iverksetting)?

 � ja  � nei

4. Støttemottakere

4.1. Støttemottakernes geografiske plassering

� i en region som ikke er et støtteområde

� i en støtteberettiget region i henhold til EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav c) (angi nærmere på NUTS 
3-nivå eller lavere)

� i en støtteberettiget region i henhold til EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) (angi nærmere på NUTS 
2-nivå eller lavere)

� blandet: angi nærmere ...................................................................................................................................

4.2. Støttemottakernes virksomhetssektorer:

� .............................. Virksomhet som ikke hører under en bestemt sektor

� ..............................A Landbruk

� ..............................B Fiskeri

� ..............................C Bryting og utvinning

� ..............................10.1 Kull

� ..............................D Produksjonsindustri

� ..............................17 Tekstiler

� ..............................21 Papirmasse og papir

� ..............................24 Kjemisk industri og farmasøytisk industri

� ..............................24.7 Kunstfibrer

� ..............................27.1 Jern og stål(2)

� ..............................29 Industrimaskiner

� ..............................DL Elektrisk og optisk utstyr

� ..............................34.1 Motorvogner

� ..............................35.1 Skipsbygging

� .............................. Annen produksjonsindustri, angi nærmere:  .........................................

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 av 5. desember 2002 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til 
sysselsetting, EFT L 337 av 13.12.2002, s. 3 og EFT L 349 av 24.12.2002, s. 126.

(2) Vedlegg B til kommisjonsmelding: ”Rammebestemmelser for flere sektorer om regionstøtte til store investeringsprosjekter”, EFT 
C 70 av 19.3.2002, s. 8.
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� ..............................E Elektrisitets-, gass- og vannforsyning

� ..............................F Bygge- og anleggsvirksomhet

� ..............................52 Detaljhandel

� ..............................H Hotell- og restaurantvirksomhet (turisme)

� ..............................I Transport

� ..............................60 Landtransport og transport via rørledning

� ..............................60.1 Jernbanetransport

� ..............................60.2 Annen landtransport

� ..............................61.1 Sjøfart og kysttrafikk

� ..............................61.2 Transport på innlands vannveier

� ..............................62 Lufttransport

� ..............................64 Post og telekommunikasjoner

� ..............................J

� ..............................72 Databehandlingsvirksomhet og tilknyttet virksomhet

� ..............................92 Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport

� .............................. Annet, angi nærmere i samsvar med NACE rev. 1.1(1):

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

4.3. Dersom det dreier seg om individuell støtte:  ......................................................................................................

Navn på støttemottakeren:  ...................................................................................................................................

Type støttemottaker:  ............................................................................................................................................

� SMB

Antall lønnstakere:  ...............................................................................................................................................

Årsomsetning:  ......................................................................................................................................................

Årsbalanse:  ..........................................................................................................................................................

Uavhengighet:  ......................................................................................................................................................

(Vedlegg en formell erklæring i samsvar med Kommisjonens rekommandasjon om små og mellomstore 
bedrifter(2) eller framlegg annen dokumentasjon for kriteriene ovenfor):

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

� stort foretak

� kriserammet foretak(3)

4.4. Dersom det dreier seg om en støtteordning:

Type støttemottakere:

� alle foretak (store foretak og små og mellomstore bedrifter)

� bare store foretak

� små og mellomstore bedrifter

� mellomstore bedrifter

� små bedrifter

� svært små bedrifter

� følgende støttemottakere:  .............................................................................................................................

Anslått antall støttemottakere:

� under 10

� fra 11 til 50 

� fra 51 til 100

� fra 101 til 500

� fra 501 til 1000

� over 1000

(1) NACE rev. 1.1 er en standard for næringsgruppering som benyttes innenfor Det europeiske fellesskap.
(2) Kommisjonsrekommandasjon av 6. mai 2003 om definisjon av svært små, små og mellomstore bedrifter, EFT L 124 av 20.5.2003, 

s. 36 og forslag til kommisjonsforordning (EF) nr. .../... om endring av forordning (EF) nr. 70/2001 med hensyn til utvidelse av 
dennes anvendelsesområde til også å omfatte støtte til forskning og utvikling.

(3) I henhold til definisjonen i fellesskapsretningslinjene for redning og omstrukturering av kriserammede foretak EFT C 288 av 
9.10.1999, s. 218.
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5. Støttebeløp/årlige kostnader

Dersom det dreier seg om individuell støtte, vennligst angi samlet beløp for hvert aktuelt tiltak:

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

Dersom det dreier seg om en ordning, vennligst angi årlig beløp på det planlagte budsjettet og samlet beløp 
(i nasjonal valuta):

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

I tilknytning til skattetiltak angis anslått årlig og samlet inntektstap som følge av skattelettelser i tidsrommet 
som meldingen dekker:

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

Dersom budsjettet ikke vedtas for et år, vennligst angi hvilket tidsrom budsjettet dekker:

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

Dersom meldingen gjelder endringer av en eksisterende støtteordning, vennligst angi de budsjettmessige 
vikningene av de meldte endringene av ordningen:

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

6. Støtteform og finansieringsmidler

Angi hvilken form for støtte som stilles til rådighet for støttemottakeren (dersom aktuelt, for hvert tiltak):

� Direkte støtte

� Lån på gunstige vilkår (herunder nærmere opplysninger om lånegarantien)

� Rentesubsidie

� Skattefordel (f.eks. skattefradrag, reduksjon av skattegrunnlaget, reduksjon av skatteprosenten og 
skatteutsettelse). Angi nærmere:

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

� Reduksjon av trygde- og pensjonspremier

� Kapitaltilførsel

� Gjeldsavskrivning

� Garanti (herunder blant annet opplysninger om lån eller andre finansielle transaksjoner som dekkes av 
garantien, sikkerhet som kreves og den premie som skal betales)

� Annet. Angi nærmere:  ..................................................................................................................................

For hvert støtteinstrument gis en detaljert beskrivelse av reglene og anvendelsesvilkårene, herunder særlig 
støttens nivå og skattebehandling, og om støtte gis automatisk når visse objektive kriterier er oppfylt (i så 
fall angis kriteriene) eller om tildelingsmyndighetene har adgang til en viss skjønnsutøvelse.

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

Angi hvordan støtten finansieres: Dersom støtten ikke finansieres via statens/regionens/kommunens 
alminnelige budsjett, vennligst angi hvordan den da finansieres:

� Gjennom parafiskale avgifter eller skatter til en mottaker som ikke er staten. Angi alle opplysninger 
om avgiftene og produktene/aktivitetene de pålegges. Angi særlig om produkter som importeres 
fra andre medlemsstater, pålegges avgifter. Vedlegg en kopi av det rettslige grunnlaget for avgifts-
belastningen  ..................................................................................................................................................

� Akkumulerte reserver

� Offentlige foretak

� Annet (angi nærmere)  ...................................................................................................................................

7. Varighet

7.1. Dersom det dreier seg om individuell støtte:

Angi datoen for iverksettingen av støtten (angi datoen for hver delsum dersom støtten gis i delsummer)

 ..............................................................................................................................................................................
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Angi varigheten av tiltaket som det gis støtte til

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

7.2. Dersom det dreier seg om en støtteordning:

Angi fra og med hvilken dato støtten kan gis

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

Angi til og med hvilken dato støtten kan gis

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

Dersom varigheten overstiger seks år, vis at det er nødvendig med en lengre periode for å nå ordningens 
mål:

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

8. Kumulasjon av forskjellige typer av støtte

Kan støtten kumuleres med støtte fra andre lokale, regionale eller nasjonale ordninger eller fellesskapsordninger 
for å dekke de samme støtteberettigede kostnadene?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke ordninger som innføres for å sikre at reglene for kumulasjon 
følges:

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

9. Fortrolighet

 Inneholder meldingen fortrolige opplysninger som ikke kan gis til tredjemann?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke deler som er fortrolige og hvorfor:

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

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

Dersom svaret er nei, kommer Kommisjonen til å offentliggjøre sitt vedtak uten å spørre medlemsstaten.

10. Støttens forenlighet med det felles marked

Angi hvilke gjeldende forordninger, rammebestemmelser, retningslinjer og andre tekster som får anvendelse 
på statsstøtte, som utgjør et eksplisitt rettslig grunnlag for å tillate støtten (presiser ved behov for hvert tiltak) 
og fyll ut det relevante skjemaet for tilleggsopplysninger i del III.

� Støtte til små og mellomstore bedrifter

� Melding av individuell støtte i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 70/2001

� Melding av hensyn til rettssikkerheten

� Støtte til små og mellomstore bedrifter innenfor landbrukssektoren

� Opplæringsstøtte

� Melding om individuell støtte i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 68/2001

� Melding av hensyn til rettssikkerheten

� Regionstøtte

� Støtte som hører under rammebestemmelsene for flere sektorer om regionstøtte til store 
investeringsprosjekter

� Støtte til forskning og utvikling

� Støtte til redning av kriserammede foretak

� Støtte til omstrukturering av kriserammede foretak

� Støtte til audiovisuell produksjon

� Støtte til miljøvern
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� Risikokapitalstøtte

� Støtte innenfor landbrukssektoren

� Støtte innen transportsektoren

� Støtte til fiskerisektoren

Dersom gjeldende forordninger, rammebestemmelser eller andre tekster som får anvendelse på statsstøtte, 
ikke gir et eksplisitt rettslig grunnlag for å tillate støtten som omfattes av dette skjema, gis en velbegrunnet 
forklaring på hvorfor støtten anses som forenlig med EF-traktaten, med henvisning til den unntaksbestemmelse 
i EF-traktaten som får anvendelse (artikkel 86 nr. 2, artikkel 87 nr. 2 bokstav a) eller b), artikkel 87 nr. 3 
bokstav a), b), c) eller d) samt alle andre spesifikke bestemmelser som gjelder for landbruk og transport.

 11. Utestående betalingsordrer

Med hensyn til individuell støtte har potensielle støttemottakere som omfattes av tiltaket, mottatt statsstøtte 
som omfattes av et utestående tilbakebetalingskrav?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere:

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

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

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

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

12. Andre opplysninger

Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av reglene for statsstøtte.

13. Vedlegg

Angi hvilke dokumenter som er vedlagt meldingen og vedlegg papirkopier av dokumentene eller direkte 
Internett-lenker til de relevante dokumentene.

14. Erklæring

Jeg bekrefter herved at opplysningene i dette skjemaet og i dets vedlegg samt i vedlagte dokumenter er 
nøyaktige og fullstendige.

 Dato og sted:  ........................................................................................................................................................

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

 Underskrivers navn og stilling:  ...........................................................................................................................
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Del II

SAMMENFATTENDE OPPLYSNINGER FOR OFFENTLIGGJØRING I DEN EUROPEISKE UNIONS 
TIDENDE

Støttenummer:

Medlemsstat:

Region:

Støtteordningens navn og formål eller navnet på 
foretaket som mottar individuell støtte (støtte som 
gis på grunnlag av en ordning, men som skal meldes 
individuelt og støtte som ikke gis på grunnlag av en 
ordning):

Rettslig grunnlag:

Planlagte årlige kostnader eller samlet beløp som er 
gitt i individuell støtte:
(i nasjonal valuta)

Støtteordning Planlagte årlige 
kostnader:

.... millioner 
euro

Samlet beløp: .... millioner 
euro

Individuell støtte Samlet beløp for 
hvert tiltak:

.... millioner 
euro

Varighet:

Høyeste tillatte støtteandel for individuell støtte eller 
for støtteordning:

Økonomiske sektorer: Alle sektorer:

– eller begrenset til særlige sektorer 
som angitt under ”Alminnelige 
opplysninger” (Del I nr.  4.2)

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Navn:
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Del III

SKJEMAER FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER

Skal eventuelt fylles ut avhengig av den aktuelle typen støtte:

1. Støtte til små og mellomstore bedrifter

2. Opplæringsstøtte

3. Sysselsettingsstøtte

4. Regionstøtte

5. Støtte som hører under rammebestemmelsene for flere sektorer

6. Støtte til forskning og utvikling

a) når det dreier seg om en ordning

b) når det dreier seg om individuell støtte

7. Støtte til redning av kriserammede foretak

a) når det dreier seg om en ordning

b) når det dreier seg om individuell støtte

8. Støtte til omstrukturering av kriserammede foretak

a) når det dreier seg om en ordning

b) når det dreier seg om individuell støtte

9. Støtte til audiovisuell produksjon

10. Støtte til miljøvern

11. Risikokapitalstøtte

12. Støtte innenfor landbrukssektoren

a) Støtte til landbruk

i) Støtte til investeringer i driftsenheter i landbruket

ii) Støtte til investeringer i tilknytning til bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer

b) Støtte til miljøvennlig landbruk

c) Støtte som godtgjøring for ulemper i vanskeligstilte områder

d) Etableringsstøtte til unge gårdbrukere

e) Støtte til førtidspensjonering og opphør av landbruksvirksomhet

f) Støtte til reduksjon av produksjons-, bearbeidings- og markedsføringskapasitet

g) Støtte til produsentsammenslutninger

h) Støtte som skal kompensere for skader på landbruksproduksjonen eller produksjonsmidlene i landbruket

j) Støtte til sammenslåing av dyrket mark

k) Støtte for å fremme produksjon og markedsføring av kvalitetslandbruksvarer

l) Støtte til yting av teknisk bistand innenfor landbrukssektoren

m) Støtte til oppdrettssektoren

n) Støtte til randområdene og de egeiske øyer

o) Støtte i form av subsidierte kortsiktige lån

p) Støtte til salgsfremmende tiltak og reklame for landbruksvarer og visse varer som ikke er landbruksvarer

q) Støtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak

r) Støtte som gjelder TSE-testing, selvdøde dyr og slakteavfall

13. Støtte innen transportsektoren

a) Individuell støtte til omstrukturering av kriserammede foretak innen luftfartssektoren

b) Støtte til transportinfrastruktur

c) Støtte til sjøtransport

d) Støtte til kombinert transport

14. Støtte til fiskerisektoren.
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Del III.1

SKJEMAER FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL SMÅ OG MELLOMSTORE 
BEDRIFTER

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av individuell støtte i henhold til artikkel 6 i 
forordning (EF) nr. 70/2001(1) som endret(2). Det skal dessuten anvendes i tilknytning til individuell støtte eller en 
ordning som meldes til Kommisjonen av hensyn til rettssikkerheten.

1. Den individuelle støttens eller støtteordningens art

 Gjelder den individuelle støtten eller støtteordningen:

1.1. � investeringsstøtte

1.2. � rådgivningstjenester samt andre tjenester og aktiviteter ved deltaking på messer og utstillinger

1.3. � kostnader til forskning og utvikling

� ja:

– ved melding av støtte til forskning og utvikling til små og mellomstore bedrifter utfylles 
følgende:

– skjema 6a for tilleggsopplysninger om støtte til forskning og utvikling  når det dreier seg 
om ordninger

– skjema 6a for tilleggsopplysninger om støtte til forskning og utvikling  når det dreier seg 
om individuell støtte

2. Støtte til nyinvesteringer

2.1. Dekker støtten investering i fast kapital ved:

� etablering av en ny virksomhet?

� utvidelse av en eksisterende virksomhet?

� oppstart av en ny virksomhet, som innebærer grunnleggende forandringer av produktet eller 
produksjonsprosessen i den eksisterende virksomheten (gjennom rasjonalisering, økning av mangfoldet 
eller modernisering?)

� kjøp av en virksomhet, som er lukket, eller som hadde vært lukket dersom den ikke hadde blitt kjøpt?

 Er utskiftningsinvesteringer utelukket?

         � ja  � nei

2.2. Er støtten beregnet som en prosentdel av:

� støtteberettigede kostnader i tilknytning til investeringen?

� arbeidskraftkostnadene knyttet til arbeidsplassene som er skapt som følge av investeringen (støtte til 
skaping av arbeidsplasser)

2.3. a) � investering i materielle aktiva:  

Er investeringens verdi fastsatt som en prosentdel på grunnlag av:

� grunnen?

� bygningene?

� anlegg/maskiner (utstyr)?

(Gi en kort beskrivelse):

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

Dersom virksomhetens vesentligste økonomiske aktivitet er i transportsektoren, ses det bort fra 
transportmidler og -utstyr i tilknytning til støtteberettigede kostnader (med unntak av jernbanenes rullende 
materiell)?

    � ja  � nei

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12.1.2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og 
mellomstore bedrifter (EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33).

(2) EFT L 63 av 28.2.2004, s. 22.
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Dersom svaret er nei, vennligst angi hvilke transportmidler eller hvilket transportutstyr som er 
støtteberettiget:

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

 b) � Salgsprisen for overtakelse av en virksomhet som er lukket eller som ville ha vært lukket dersom den 
ikke hadde blitt kjøpt

c) � Immaterielle investeringer

Støtteberettigede kostnader ved immaterielle investeringer er kostnadene ved erverv av teknologi.

� patentrettigheter

� produksjonslisenser eller patentert knowhow

� ikke-patentert knowhow (teknisk kunnskap)

Gi en kort beskrivelse(1) ................................................................................................................................

 d) � arbeidskraftkostnader:

Er støttens størrelse beregnet som en prosentdel av arbeidskraftkostnadene knyttet til arbeidsplassene som 
er skapt i løpet at et tidsrom på to år?

 � ja  � nei

2.4. Støtteandeler

Investeringsprosjekter utenfor de regioner som er omfattet av artikkel 87 nr. 3 bokstav  c) og artikkel 87 
nr. 3 bokstav a) som gjelder:

  � små bedrifter  � mellomstore bedrifter

Hvor stor er bruttostøtteandelen for investeringsprosjekter?

Angi nærmere:  .....................................................................................................................................................

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

Investeringsprosjekter i de regioner som er omfattet av artikkel 87 nr. 3 bokstav c) og  ......... artikkel 87 nr. 3 
bokstav a) som gjelder:

 � små bedrifter  � mellomstore bedrifter

 Hvor stor er bruttostøtteandelen for investeringsprosjekter?

 Angi nærmere:  .....................................................................................................................................................

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

3. Kumulering av støtte

3.1. Hva er den øvre grensen for kumulering av støtte?

 Angi nærmere:  .....................................................................................................................................................

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

4. Særlige vilkår for støtte til skaping av arbeidsplasser

4.1. Finnes det garantier for at støtte til skaping av arbeidsplasser er knyttet til gjennomføringen av et prosjekt for 
nyinvesteringer i materielle eller immaterielle aktiva?

 � ja  � nei

4.2. Finnes det garantier for at støtten bidrar til å skape arbeidsplasser innen tre år fra avslutningen av 
investeringene?

 � ja  � nei

(1) Denne beskrivelsen skal avspeile hvordan myndighetene har til hensikt å sikre sammenhengen med punkt 4.6 i retningslinjer for 
nasjonal regionstøtte, EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9, endret ved Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til redning og 
omstrukturering av kriserammede foretak, EFT C 288 av 9.10.1999, s. 2, og etterfølgende endringer av retningslinjene for nasjonal 
regionstøtte, EFT C 258 av 9.9.2000, s. 5.
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Dersom svaret på et av de to spørsmålene ovenfor er nei, vennligst angi hvordan myndighetene har til hensikt 
å oppfylle disse kravene:

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

4.3. Representerer skaping av arbeidsplasser en nettoøkning av antallet ansatte i den aktuelle virksomheten i 
forhold til gjennomsnittet for de siste tolv månedene?

 � ja  � nei

4.4. Finnes det garantier for at sysselsettingen i den aktuelle regionen vil bli opprettholdt i minst fem år?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, hvilke garantier dreier det seg om:  ....................................................................................

4.5. Finnes det garantier for at arbeidsplasser som går tapt i referanseperioden, trekkes fra det synlige antall skapte 
arbeidsplasser i samme periode?

 � ja  � nei

5. Særlige vilkår for investeringsprosjekter i områder med høyere regionstøtte

5.1. Omfatter støtten en bestemmelse om at støttemottakeren skal bidra med minst 25 % av den samlede 
investeringen og at det ikke vil bli gitt støtte til dette beløpet?

 � ja  � nei

5.2. Hvilke garantier finnes for at støtten til nyinvesteringer (både til materielle og immaterielle investeringer) 
forutsetter at investeringen opprettholdes i minst fem år?

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

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

6. Støtte til rådgivningstjenester og andre tjenester

6.1. Er de støtteberettigede kostnadene begrenset til:

� Kostnader knyttet til tjenester levert av eksterne og andre tjenesteytere?

Angi om de aktuelle tjenestene ikke er varige eller regelmessige, eller ikke har tilknytning til foretakets 
normale driftskostnader som f.eks. løpende skatterådgivning, regelmessig juridisk rådgivning eller 
reklamevirksomhet

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

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

� Kostnader knyttet til deltaking på messer og utstillinger? Angi om støtten er knyttet til ekstraomkostninger 
ved leie, innredning og drift av standen:

 .......................................................................................................................................................................  
Er støtten begrenset til den første deltakingen på messer og utstillinger?

 � ja  � nei

� Andre kostnader (særlig dersom støtten gis direkte til tjenesteyteren eller rådgiveren). Angi vilkårene:

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

6.2. Angi høyeste tillatte bruttostøtteandel

Dersom støtteandelen overstiger 50 % brutto, gi en nærmere begrunnelse for nødvendigheten av 
støtteandelen:

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

6.3. Hva er den øvre grensen for kumulering av støtte:

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

 ..............................................................................................................................................................................
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7. Nødvendigheten av støtten

7.1. Er det i tilknytning til støtten planlagt at det skal sendes en søknad om støtte før arbeidet med prosjektet 
innledes?

  � ja  � nei

7.2. Dersom svaret er nei, har medlemsstaten vedtatt lovbestemmelser om innføring av en lovbestemt rett til støtte 
etter objektive kriterier og uten at medlemsstaten skal utøve ytterligere skjønn?

 � ja  � nei

8. Andre opplysninger

Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av forordning (EF) nr. 70/2001.

Del III.2

SKJEMAER FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM OPPLÆRINGSSTØTTE

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av individuell støtte i henhold til artikkel 5 i 
forordning (EF) nr. 68/2001(1) som endret(2). Det skal dessuten anvendes ved individuell støtte eller en ordning som 
meldes til Kommisjonen av hensyn til rettssikkerheten.

1. Den individuelle støttens eller støtteordningens omfang

1.1. Får tiltaket anvendelse på framstilling og/eller bearbeiding og/eller markedsføring av landbruksvarene oppført 
i vedlegg I til EF-traktaten?

 � ja  � nei

1.2. Får tiltaket anvendelse på framstilling og/eller bearbeiding og/eller markedsføring av fiskerivarene oppført i 
vedlegg I til EF-traktaten?

 � ja  � nei

1.3. Kan det gis støtte til sjøtransportsektoren?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst svar på følgende spørsmål:

 Er deltakeren et ikke-aktivt besetningsmedlem?

 � ja  � nei

 Gjennomføres opplæringen om bord på skip som er registrert i Fellesskapet?

 � ja  � nei

1.4. Hvor høy er bruttostøtteandelen? Angi nærmere:

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

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

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

2. Type ordning eller individuell støtte

 Gjelder støtteordningen eller den individuelle støtten:

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 av 12.1.2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte (EFT 
L 10 av 13.1.2001, s. 20).

(2) EFT L 63 av 28.2.2004, s. 20.
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2.1. Særlig opplæring:

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi tiltaket knyttet til særlig opplæring:

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

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

2.2. Generell opplæring:

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi tiltaket knyttet til generell opplæring:

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

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

2.3. Gjelder opplæringsstøtten vanskeligstilte arbeidstakere?:

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi tiltaket for vanskeligstilte arbeidstakere:

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

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

2.4. Støtteandel

2.4.1. Støtte til generell opplæring

2.4.1.1. � gitt utenfor regioner som mottar støtte i henhold til EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) og c):

 Dersom svaret er ja, vennligst angi bruttostøtteandelen

– for større bedrifter: ...........................................................................................

– for små og mellomstore bedrifter: ...................................................................

 Dersom svaret er ja, vennligst angi støtteandelen for vanskeligstilte arbeidstakere:

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

2.4.1.2. � gitt i regioner som mottar støtte i henhold til EF-traktatens artikkel 87 nr.3 bokstav a) og c):

 Dersom svaret er ja, vennligst angi bruttostøtteandelen

– for større bedrifter: ...........................................................................................

– for små og mellomstore bedrifter: ...................................................................

Dersom svaret er ja, vennligst angi støtteandelen for vanskeligstilte arbeidstakere:

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

2.4.2. Støtte til særlig opplæring

2.4.2.1. � gitt utenfor regioner som mottar støtte i henhold til EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) og c):

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi bruttostøtteandelen

– for større bedrifter: ...........................................................................................

– for små og mellomstore bedrifter: ...................................................................

Dersom svaret er ja, vennligst angi støtteandelen for vanskeligstilte arbeidstakere:

 ..............................................................................................................................................................................  
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2.4.2.2. � gitt i regioner som mottar støtte i henhold til EF-traktatens artikkel 87 nr.3 bokstav a) og c):

 Dersom svaret er ja, vennligst angi bruttostøtteandelen

– for større bedrifter: ...........................................................................................

– for små og mellomstore bedrifter: ...................................................................

 ..............................................................................................................................................................................  
Dersom svaret er ja, vennligst angi støtteandelen for vanskeligstilte arbeidstakere:

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

3. Støtteberettigede kostnader

Hvilke kostnader er støtteberettigede i henhold ordningen eller ved individuell støtte?

� personalkostnader for lærere og instruktører

� reisekostnader for lærere og instruktører og deltakere

� andre løpende kostnader som f.eks. materialer, utstyr osv.

� avskrivning av hjelpemidler og instrumenter, i den grad de utelukkende brukes til  . opplæringsprosjektet

� kostnader ved rådgivningstjenester og veiledning i tilknytning til opplæringsprosjektet

� personalkostnader for deltakerne

� indirekte kostnader (administrasjon, leie, faste kostnader, transport og  ...............opplæringskostnader for 
deltakere)

Dersom det dreier seg om individuell ad hoc-støtte innenfor en ordning, framlegges klar dokumentasjon for 
hver av de støtteberettigede kostnadene, med fordeling på de enkelte postene  .................................................

4. Kumulering

 Kan støtten som fastsettes i ordningen eller den individuelle støtten kumuleres med annen støtte?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, kan støtteandelene nevnt i artikkel 4 i forordning 68/2001 i så fall overskrides ved 
kumuleringen?

 � ja  � nei

5. Andre opplysninger

Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av forordning (EF) nr. 68/2001.
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Del III.3

SKJEMAER FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM SYSSELSETTINGSSTØTTE

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av individuell støtte eller enhver 
støtteordning i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 2204/2002(1). Det skal dessuten anvendes ved 
individuell støtte eller en ordning som meldes til Kommisjonen av hensyn til rettssikkerheten. Dette skjemaet 
for tilleggsopplysninger skal også anvendes ved melding av sysselsettingsstøtte 

1. Den individuelle støttens eller støtteordningens omfang

1.1. Får tiltaket anvendelse på framstilling og/eller bearbeiding og/eller markedsføring av landbruksvarene oppført 
i vedlegg I til EF-traktaten?

 � ja  � nei

1.2. Får tiltaket anvendelse på framstilling og/eller bearbeiding og/eller markedsføring av fiskerivarene oppført i 
vedlegg I til EF-traktaten?

 � ja  � nei

2. Skaping av arbeidsplasser

2.1. Er støtteandelene beregnet som en prosentdel av arbeidskraftkostnadene knyttet til arbeidsplassene som er 
skapt over et tidsrom på to år? .............................................................................................................................

 � ja  � nei

2.2. Gjelder de arbeidsplassene som er skapt, små og mellomstore bedrifter utenfor områder eller sektorer som det 
kan gis støtte til i henhold til EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 87 nr. 3 bokstav c)?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi bruttostøtteandelene:

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

 Er arbeidsplassene skapt i områder eller sektorer som det kan gis støtte til i henhold til  EF-traktatens artikkel 
87 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 87 nr. 3 bokstav c)?

 � ja  � nei

2.2.1. Uttrykkes støtten som andel i forhold til standardreferansekostnader?

 � ja  � nei

 Beskattes støtten?

 � ja  � nei

 Hvor stor er nettostøtteandelen?

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

 Skal den øvre grensen økes på grunn av at støtteordningen eller støtten også omfatter små og mellomstore 
bedrifter?

 � ja  � nei

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

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 av 12.1.2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte (EFT 
L 10 av 13.1.2001, s. 20).
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2.2.2 Skal mottakeren bidra med mindre enn 25 % av de støtteberettigede kostnadene som det kan gis støtte til?

 � ja  � nei

2.2.3. Sikrer støtten at sysselsettingen opprettholdes i minst tre år når det gjelder store foretak?

 � ja  � nei

 Sikrer støtten at sysselsettingen i regioner eller sektorer som er berettiget til  ...... regionstøtte, opprettholdes i 
minst to år når det gjelder små og mellomstore bedrifter?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, hvilke garantier finnes i så fall for at støtten, uansett om den er knyttet til nyinvesteringen 
eller ikke, oppfyller kravene om at de skapte arbeidsplassene  skal opprettholdes i minst to eller tre år?

2.2.4. Representerer skapingen av arbeidsplasser en nettoøkning av antall ansatte både i det aktuelle anlegget og i det 
aktuelle foretaket i forhold til gjennomsnittet for de siste tolv  månedene?

 � ja  � nei

2.2.5. Har de nyansatte arbeidstakerne aldri vært i arbeid, eller har de mistet eller vært i ferd med å miste sitt tidligere 
arbeid?

 � ja  � nei

2.2.6. Innebærer ordningen at det skal framlegges søknad om støtte før den aktuelle arbeidsplassen skapes?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, har medlemsstaten vedtatt lovbestemmelser om innføring av lovbestemt rett til støtte 
etter objektive kriterier, og uten at medlemsstatene skal utøve ytterligere skjønn?

 � ja  � nei

2.2.7. Innebærer støtten at dersom skapingen av arbeidsplasser er knyttet til gjennomføringen av prosjekter 
som gjelder investering i materielle og immaterielle aktiver, og dersom arbeidsplassene skapes i små og 
mellomstore bedrifter innen tre år regnet fra gjennomføringen av investeringen, skal søknaden om støtte 
framlegges før arbeidet med investeringsprosjektene innledes?

 � ja  � nei

2.3. Når det skapes arbeidsplasser i tilknytning til produksjon, bearbeiding og markedsføring av varer nevnt i 
vedlegg I til traktaten i områder som kan betraktes som vanskeligstilte i henhold til rådsforordning (EF) 
nr. 1257/1999(1), gjelder en høyere øvre grense for regionstøtte i samsvar med artikkel 4 nr. 3 fjerde ledd i 
forordning (EF) nr. 2204/2002 eller eventuelle høyere øvre grenser for støtte i forordning (EF) nr. 1257/1999. 
Angi støtteandelen for støtten som gis.

3. Ansettelse av vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere

3.1. Er støtteandelene beregnet som en prosentdel av arbeidskraftkostnadene knyttet til arbeidsplassene som er 
skapt over et tidsrom på et år?

 � ja  � nei

 Overstiger bruttostøtteandelen i tilknytning til sysselsetting av vanskeligstilte eller funksjonshemmede 
arbeidstakere henholdsvis 50 % eller 60 %?

 � ja  � nei

3.2. Utgjør ansettelsen en nettoøkning av antall arbeidstakere i den aktuelle virksomheten?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, er stillingen eller stillingene blitt ledige som følge av frivillig adgang, pensjonering som 
følge av alder, frivillig reduksjon av arbeidstiden eller lovlig oppsigelse på grunn av forseelse og ikke som 
følge av nedlegging av stillinger?

 � ja  � nei

3.3. Er støtten begrenset til vanskeligstilte arbeidstakere som definert i artikkel 2 bokstav f)?

 � ja  � nei

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og garantifond for 
landbruket og om endring og oppheving av visse forordninger (EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80).
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3.3. Er støtten begrenset til funksjonshemmede arbeidstakere som definert i artikkel 2 bokstav g)?

 � ja  � nei

 Dersom støtten ikke er begrenset til vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere som definert i 
artikkel 2 bokstav f) og g), vennligst angi hvorfor de  aktuelle kategoriene av arbeidstakere bør anses som 
vanskeligstilte.

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

4. Ytterligere kostnader ved sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere

4.1. Gjelder støtten ansettelse av enkeltstående funksjonshemmede arbeidstakere og tilknyttede kostnader?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, skal det påvises at vilkårene i artikkel 6 nr. 2 er oppfylt.

4.2. Gjelder støtten vernet sysselsetting?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, skal det påvises at støtten ikke overstiger kostnadene ved ombygging, installering 
eller utvidelse av den aktuelle virksomheten eller administrasjons- og transportkostnader i tilknytning til 
sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere.

5. Kumulering

5.1. Får den øvre grensen for støtte fastsatt i artikkel 4, 5 og 6 anvendelse uten hensyn til om prosjektet finansieres 
utelukkende med statsmidler eller finansieres delvis av EU?

 � ja  � nei

5.2. Kan den meldte støtten til skaping av nye arbeidsplasser kumuleres med annen statsstøtte som definert i 
EF-traktatens artikkel 87 nr. 1, eller med annen EU-støtte til de samme arbeidskraftkostnadene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, kan kumuleringen føre til at støtteandelen fastsatt i artikkel 4 nr. 2 og 3 overskrides (med 
unntak av støtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere)?

 � ja  � nei

5.3. Kan den meldte støtten til skaping av arbeidsplasser i henhold til artikkel 4 i denne forordning kumuleres med 
annen statsstøtte som definert i EF-traktatens artikkel 87 nr.  1 i tilknytning til kostnader til investeringer som 
er knyttet til skapingen av arbeidsplasser og som ennå ikke er gjennomført på tidspunktet for skapingen av 
arbeidsplasser, eller som er gjennomført i løpet av de tre årene før skapingen av arbeidsplassene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, kan den kumulerte støtten føre til at støtteandelen overstiger den aktuelle øvre grensen 
for regional investeringsstøtte som fastsatt i retningslinjene for regional investeringsstøtte og i kartet som 
Kommisjonen har godkjent for hver medlemsstat eller taket fastsatt i unntaksforordning (EF) nr. 70/2001?

 � ja  � nei
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5.4. Kan støtten til ansettelse av vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere i henhold til forordningens 
artikkel 5 og 6 kumuleres med støtte og/eller støttetiltak fra Fellesskapet til skaping av arbeidsplasser i henhold 
til forordningens artikkel 4 for de samme arbeidskraftkostnadene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, finnes det garantier for at en slik kumulering ikke fører til en bruttostøtteandel på over 
100 % av arbeidskraftkostnadene i en hvilken som helst periode da arbeidstakeren eller arbeidstakerne er 
ansatt?

5.5. Kan støtten til ansettelse av vanskeligstilte eller funksjonshemmede arbeidstakere i henhold til forordningens 
artikkel 5 og 6 kumuleres med støtte og/eller støttetiltak fra Fellesskapet til andre formål enn skaping av 
arbeidsplasser i henhold til forordningens artikkel 4 for de samme arbeidskraftkostnadene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke andre formål det er tale om:  ............................................................

 Dersom svaret er ja, finnes det garantier for at en slik kumulering ikke fører til en bruttostøtteandel på over 
100 % av arbeidskraftkostnadene i en hvilken som helst periode da arbeidstakeren eller arbeidstakerne er 
ansatt?

 � ja  � nei

6. Andre opplysninger

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av forordning (EF) nr. 2204/2002.

Del III.4

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM REGIONSTØTTE

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av enhver støtteordning eller individuell 
støtte i henhold til retningslinjene for nasjonal regionstøtte(1).

Det kan imidlertid ikke benyttes til melding av nye regionale støttekart. Individuell støtte eller ordninger som 
omfattes av forordningene om fritak, både forordningen om små og mellomstore bedrifter og om sysselsetting(2), 
omfattes selvfølgelig ikke av meldeplikten. Medlemsstatene bør derfor opplyse nøyaktig hva meldingen gjelder. 
I de særlige tilfeller der meldingen gjelder både støtte til større foretak og til små og mellomstore bedrifter, har 
medlemsstatene mulighet til bare å anmode om godkjenning av den første gruppen.

Som nevnt i retningslinjene for regionstøtte er regionstøtte en særlig form for støtte siden den er forbeholdt 
visse områder. Formålet med støtten er å fremme utviklingen i vanskeligstilte regioner ved å støtte investeringer 
og skaping av arbeidsplasser innenfor rammene av en bærekraftig utvikling.

Det kan gis unntak fra prinsippet om støttens uforenlighet som fastsatt i traktaten for regionstøtte bare dersom 
det kan garanteres at konkurransevridningen den medfører, oppveies av fordelene med støtten i form av 
utvikling.

1. Type ordning eller individuell støtte

 Støtteordningen eller den individuelle støtten gjelder:

1.1. � nyinvestering

 � Støtten beregnes som en prosentdel av investeringens verdi

 � Støtten beregnes som en prosentdel av arbeidskraftkostnadene for de ansatte

1.2.  � driftsstøtte

(1) Retningslinjer for nasjonal regionstøtte, EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9, endret ved fellesskapsretningslinjene for statsstøtte til redning 
og omstrukturering av kriserammede foretak, EFT C 28 av 9.10.1999, s. 2 og påfølgende endringer av retningslinjene for nasjonal 
regionstøtte, EFT C 258 av 9.9.2000, s. 5.

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til 
små og mellomstore bedrifter, EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33 og kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 av 12. desember 2002 
om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til sysselsetting, EFT L 337 av 13.12.2002, s. 3 og EFT L 349 av 
24.12.2002, s. 126.
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1.3. � begge

1.4. � Støtten gis:

 � automatisk dersom vilkårene i ordningen er oppfylt

� på grunnlag av skjønn etter vedtak gjort av myndighetene

Dersom støtten gis for hvert enkelt tilfelle, gi en kort beskrivelse av de anvendte kriteriene og vedlegg en kopi 
av de administrative bestemmelsene som gjelder for tildelingen av støtte:

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

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

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

1.5. Overholder støtten takene for regionstøttekartet som gjelder på tidspunktet for tildeling av støtten – herunder de 
regionale takene som følger av de aktuelle tiltakene som skal treffes innenfor rammen av rammebestemmelsene 
for flere sektorer fra 2002(1)?

 � ja  � nei

Henviser ordningen til gjeldende regionstøttekart?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere:  .....................................................................................................

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

2.  Støtte til nyinvesteringer(2)

2.1.  Omfatter ordningen investering i fast kapital eller skaping av arbeidsplasser i tilknytning til:

� etablering av en ny virksomhet? 

� utvidelse av en eksisterende virksomhet? 

� oppstart av en ny aktivitet som innebærer grunnleggende forandringer av produktet eller produksjonsprosessen 
i den eksisterende virksomheten (gjennom rasjonalisering, økning av mangfoldet eller modernisering)?

� overtakelse av en lukket virksomhet eller en virksomhet som ellers ville ha blitt lukket? 

2.2.  Omfatter støtten en bestemmelse om at støttemottakeren skal bidra med minst 25 % av den samlede 
investeringen, og at det ikke vil bli gitt støtte til dette beløpet? 

 � ja  � nei

2.3.  Medfører støtten at det skal framlegges søknad om støtte før prosjektene kan påbegynnes? 

 � ja  � nei

Dersom ikke alle punktene ovenfor er oppfylt, vennligst angi hvorfor og hvordan de nødvendige vilkår vil 
bli oppfylt: 

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

2.4.  Utrykkes støtte under ordningen som andel i forhold til standardreferansekostnad?

 � ja  � nei

Beskattes støtten? 

 � ja  � nei

Hva er bruttostøtteandelene?

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

Hvilke parametrer brukes for å beregne støtteandelene?

(1) Kommisjonens brev av 8.3.2002 til medlemsstatene om egnede tiltak i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 1 i henhold til 
rammebestemmelsene for flere sektorer (SG(2002) D/228828) og Kommisjonens brev av 8.3.2002 til medlemsstatene egnede 
tiltak i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 1 med hensyn til reglene for støtte til kunstfiberindustrien og Fellesskapets 
rammebestemmelser om statsstøtte til bilindustrien (SG(2002) D/228829).

(2) Med dette menes som angitt i punkt 4.1 i retningslinjene for nasjonal regionstøtte, EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9, «formålet 
med regionstøtte er å sikre enten produktive investeringer (nyinvesteringer) eller skaping av arbeidsplasser, som er knyttet til 
investeringene. Metoden favoriserer dermed verken kapitalfaktoren eller arbeidsfaktoren.»
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2.4.1. � Tilskudd:

Gjeldende avskrivningsregler?:

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

Nedsettelse av skatt på foretakets overskudd: 

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

2.4.2. � Lån til nedsatt rente og rentesubsidier: 

høyeste tillatte rentetilskudd: 

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

lengste løpetid for lånet:

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

høyeste tillatte låneandel(1): 

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

lånets lengste avdragsfrie periode: 

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

Dersom det dreier seg om lån til nedsatt rente, vennligst angi laveste rentesats: 

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

Dersom det dreier seg om statlige lån: 

– Er det stilt alminnelig sikkerhet for lånet? 

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

– Hva er forventet misligholdsgrad? 

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

– Økes referansesatsen ved situasjoner som medfører særlig risiko?

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

2.4.3. � Garantiordninger:

Angi for hvilke typer lån det kan gis garantier og angi gebyrene (jf. foregående nummer):

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

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

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

Hva er forventet misligholdsgrad?

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

Gi opplysninger som gjør det mulig å beregne støtteandelen for garantier, herunder løpetid, andel og beløp:

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

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

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

2.5.  Er utskiftningsinvesteringer utelukket fra ordningen?(2):

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, fyll ut avsnittet om driftsstøtte.p2.6. 

(1) Lånebeløpet uttrykt i prosent av de støtteberettigede investeringene.
(2) Utskiftningsinvesteringer anses som driftsstøtte og er derfor utelukket fra nyinvesteringer.
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2.6 Er bistand til kriserammede foretak(1) og/eller finansiell omstrukturering av kriserammede foretak utelukket 
fra ordningen? 

 � ja  � nei

Dersom svaret er nei, vil investeringsstøtte til et større foretak i løpet av omstruktureringsperioden i så fall 
blive meldt individuelt? 

 � ja  � nei

2.7.  Omfatter de støtteberettigede kostnadene under ordningen: 

2.7.1. � Materielle investeringer: 

Fastsettes investeringsverdien som en prosentdel på grunnlag av(2):

� grunn

� bygninger

� anlegg/maskinger (utstyr)?

Gi en kort beskrivelse(3):

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

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

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

Dersom det dreier seg om oppkjøp av en virksomhet av den type som investeringsstøtten er beregnet til, er det 
noen garanti for at den aktuelle virksomheten ikke tilhører et kriserammet foretak?

 � ja  � nei

Finnes det tilstrekkelige garantier for at tidligere tildelt støtte til erverv av aktiva er tatt i betraktning/fratrukket 
som omhandlet i nr. 4.5 i retningslinjene for regionstøtte forut for oppkjøpet? 

 � ja  � nei

Finnes det tilstrekkelige garantier for at transaksjonene skjer på markedsvilkår?

 � ja  � nei

Dersom svaret på et av de tre spørsmålene ovenfor er nei, vennligst angi hvordan de nødvendige vilkår vil 
bli oppfylt: 

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

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

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

2.7.2. � Immaterielle investeringer: 

Fastsettes investeringsverdien på grunnlag av kostnader til teknologioverføring i form av erverv av: 

� patenter 

� produksjonslisenser eller patentert knowhow

� ikke patentert knowhow 

Gi en kort beskrivelse(4): 

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

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

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

Er støtte under ordningen betinget av at støtteberettigede kostnader til immaterielle investeringer ikke må 
overstige 25 % av standardberegningsgrunnlaget for store foretak?

 � ja  � nei

(1) I henhold til definisjonen i fellesskapsretningslinjene for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak EFT C 
288 av 9.10.1999, s. 2.

(2) I transportsektoren kan kostnader til kjøp av transportmateriell ikke inngå i standardberegningsgrunnlaget. Disse kostnadene er ikke 
berettiget til støtte til nyinvesteringer.

(3) Beskrivelsen bør avspeile hvordan myndighetene har til hensikt å sikre oppfyllelse av punkt 4.4 og 4.5 i retningslinjene for 
regionstøtte, EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9.

(4) Beskrivelsen bør avspeile hvordan myndighetene har til hensikt å sikre oppfyllelse av punkt 4.6 i retningslinjene for regionstøtte, 
EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9.
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Dersom svaret er nei, vennligst angi hvordan kravene vil bli oppfylt: 

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

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

 

Med hensyn til store virksomheter garanterer ordningen at støtteberettigede aktiva: 

2.7.2.1. � utelukkende anvendes i virksomheten som mottar støtte?

2.7.2.2. � er avskrivningsberettigede aktiva?

2.7.2.3. � er ervervet fra tredjemann på markedsvilkår?

Dersom et av nevnte vilkår ikke uttrykkelig framgår av støtteordningen, vennligst angi årsakene til dette og 
hvordan det vil bli sikret at de immaterielle aktiva som det kan gis støtte til, forblir i den støtteberettigede 
region og ikke overføres til andre regioner: 

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

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

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

Hvilke garantier finnes for at støtte til nyinvesteringer (både materielle og immaterielle investeringer) gjøres 
betinget av at investeringen opprettholdes i minst fem år?

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

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

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

2.8. Hvilke garantier finnes for at kumuleringsreglene overholdes i tilfeller hvor støtten til nyinvesteringer er 
knyttet til støtte til sysselsetting?

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

2.9. Støtte til skaping av arbeidsplasser som er knyttet til nyinvesteringer

2.9.1.  Garanterer tiltaket at støtte til skaping av arbeidsplasser er forbundet med gjennomføringen av en 
nyinvestering? 

 � ja  � nei

Garanterer tiltaket at skapingen av arbeidsplasser skjer innen tre år etter at investeringen er gjennomført?

 � ja  � nei

Dersom svaret på et av spørsmålene ovenfor er nei, vennligst angi hvordan myndighetene har til hensikt å 
oppfylle disse vilkårene:

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

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

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

Dersom investeringen ikke er knyttet til opprettelse av en ny virksomhet, vennligst angi referanseperioden for 
beregningen av antall arbeidsplasser som er skapt:

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

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

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

2.9.2.  Garanterer tiltaket at skapingen av arbeidsplasser fører til en nettoøkning av antallet arbeidsplasser i en bestemt 
virksomhet i forhold til gjennomsnittet i en referanseperiode?

 � ja  � nei

Garanterer tiltaket at antallet nedlagte arbeidsplasser i referanseperioden fratrekkes ved angivelse av antall nye 
arbeidsplasser i samme periode?(1): 

 � ja  � nei

(1) Antallet arbeidsplasser svarer til antallet årsarbeidsenheter, dvs. antall heltidsansatte lønnstakere i et år. Deltidsansatte og 
sesongarbeidere regnes som brøkdeler av en årsarbeidsenhet.
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Dersom svaret på et av spørsmålene ovenfor er nei, vennligst angi hvordan kravene vil bli oppfylt: 

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

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

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

2.9.3.  Beregnes støtten på grunnlag av: 

� en prosentdel av arbeidskraftkostnadene per skapt arbeidsplass?

� et fast beløp per skapt arbeidsplass? 

� annet (f.eks. en progressiv sats for hver skapt arbeidsplass). Angi nærmere:

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

Forklar parametrene som er brukt til å beregne støtteandelen:

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

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

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

2.9.4.  Garanterer tiltaket at de skapte arbeidsplassene bevares i minst fem år?

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

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

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

3.  Driftsstøtte

3.1.  Hva er den direkte forbindelsen mellom tildelingen av driftsstøtte og dennes bidrag til den regionale 
utvikling?

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

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

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

3.2.  Hvilke strukturproblemer skal driftsstøtten rette opp?

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

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

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

3.3.  Hvilke garantier finnes for at støttens art og nivå står i forhold til ulempene den skal kompensere for?

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

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

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

3.4.  Hvordan sikres det at støtten er avtagende og tidsbegrenset?

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

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

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

4.  Særlige spørsmål knyttet til de mest fjerntliggende regioner eller som har lav befolkningstetthet 

4.1.  Dersom støtten verken er tidsbegrenset eller avtagende, vennligst angi om følgende vilkår er oppfylt: 

4.1.1.  Gis støtten til en region som er mest fjerntliggende eller som har lav befolkningstetthet? 

 � ja  � nei

4.1.2.  Skal støtten delvis dekke merkostnadene til transport? 

 � ja  � nei
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Framlegg bevis for slike merkostnader og angi metoden for beregning av omfanget av disse(1): 

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

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

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

Angi høyeste tillatte støttebeløp (på grunnlag av støtte per km eller på grunnlag av støtte per km og per 
vektenhet) og hvor stor prosentdel av merkostnadene som dekkes av støtten:

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

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

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

4.1.3.  Skal støtten dekke merkostnadene ved å drive økonomisk virksomhet som følge av faktorene nevnt i 
EF-traktatens artikkel 299 nr. 2?

 � ja  � nei

Angi merkostnadsbeløpet og metoden for beregning av disse:

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

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

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

Hvordan er merkostnadene knyttet til faktorene nevnt i EF-traktatens artikkel 299 nr. 2?

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

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

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

5.  Ordningens virkeområde

5.1.  Får ordningen anvendelse på produksjon av landbruksvarene oppført i vedlegg I til traktaten?:

 � ja  � nei

Med hensyn til investeringsstøtte kan myndighetene bekrefte at følgende kriterier er oppfylt? 

– Mottakernes økonomiske levedyktighet er sikret:

 � ja  � nei

– Samsvar med EUs minstestandarder for miljø, hygiene og dyrs velferd: 

 � ja  � nei

– Tilgang til utsalgssteder i samsvar med gjeldende markedsorganisering (i samsvar med nr. 4.2.5 i 
retningslinjene for landbruket)(2): 

 � ja  � nei

Gi nærmere opplysninger om oppfyllelsen av disse kriteriene: 

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

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

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

Hvilken type støtteberettigede kostnader dreier det seg om?

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

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

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

(1) Det bør framgå av beskrivelsen hvordan myndighetene har til hensikt å sikre at støtten gis bare for å dekke merkostnadene til 
transport av varer innenfor de nasjonale grenser, at støtten beregnes på grunnlag av billigste transportmiddel og korteste vei mellom 
produksjonsstedet eller bearbeidingsstedet og utsalgsstedet og at støtten ikke kan gis til transport av varer fra foretak som det ikke 
finnes noen alternativ lokalisering for.

(2) EFT C 232 av 12.8.2000, s. 24 sammen med EFT C 28 av 1.2.2000, s. 7.
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Kan myndighetene gi nærmere opplysninger om overholdelsen de høyeste tillatte støtteandelene(1)?

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

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

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

5.2.  Får ordningen anvendelse på bearbeiding og/eller markedsføring av landbruksvarene oppført i vedlegg I til 
EF-traktaten?

 � ja � nei

Med hensyn til investeringsstøtte kan myndighetene bekrefte at følgende kriterier er oppfylt?

– Mottakernes økonomiske levedyktighet er sikret:

 � ja  � nei

– Samsvar med EUs minstestandarder for miljø, hygiene og dyrs velferd:

 � ja  � nei

– Tilgang til utsalgssteder i samsvar med gjeldende markedsorganisering (i samsvar med nr. 4.2.5 i 
retningslinjene for landbruket)(2):

 � ja  � nei

Kan myndighetene gi nærmere opplysninger om oppfyllelsen av disse kriteriene? 

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

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

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

Inneholder tiltaket en bestemmelse om at det skal framlegges en årlig rapport med opplysninger om at 
ordningen tar hensyn til restriksjonene nevnt i nr. 4.2.5 i retningslinjene for statsstøtte til landbrukssektoren?

 � ja � nei

Inneholder tiltaket en bestemmelse om at all støtte til investering innenfor landbrukssektoren skal meldes i 
samsvar med traktatens artikkel 88 nr. 3, dersom de støtteberettigede kostnadene overstiger 25 millioner euro 
eller støttebeløpet overstiger tolv millioner euro?

 � ja  � nei

Dersom svaret på et av de to spørsmålene ovenfor er nei, vennligst angi hvordan myndighetene har til hensikt 
å oppfylle de nødvendige vilkår:

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

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

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

Får tiltaket anvendelse på produksjon, bearbeiding og/eller markedsføring av fiskerivarer og/eller 
akvakulturprodukter oppført i vedlegg I til traktaten?

 � ja  � nei

Kan myndighetene gi opplysninger om oppfyllelsen av de særlige regler som gjelder?

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

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................

5.3.  Får ordningen anvendelse på transportsektoren?

 � ja  � nei

(1) Høyeste tillatte støtteintensitet er 40 % (50 % i vanskeligstilte områder).
(2) EFT C 232 av 12.8.2000, s. 24 sammen med EFT C 28 av 1.2.2000, s. 7.
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Dersom svaret er ja, inneholder ordningen i så fall en bestemmelse om at transportmateriell (aktiva i annet enn 
fast eiendom) er utelukket fra støtteberettigede investeringskostnader(1)?

 � ja  � nei

6.  Overholdelse av rammebestemmelser som gjelder enkelte sektorer og flere sektorer

6.1.  Inneholder ordningen spesifikke bestemmelser, som forbud mot støtte til stålsektoren(2) og/eller 
kunstfiberindustrien(3)?

 � ja  � nei

6.2.  For støtte tildelt etter 1. januar 2003: Overholder støtteordningen den individuelle meldeplikt som følger av nr. 
24 i rammebestemmelsene for flere sektorer fra 2002(4)?

 � ja  � nei

6.3. For støtte tildelt før 1. januar 2004: Inneholder ordningen en bestemmelse om at støtte til større 
investeringsprosjekter meldes enkeltvis?

 � ja  � nei

 Dersom svaret på et av disse spørsmålene er nei, vennligst angi hvordan myndighetene har til hensikt å 
oppfylle de nødvendige vilkår:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

7.  Andre opplysninger

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av det aktuelle tiltaket som omfattes av 
retningslinjene for regionstøtte.

Del III.5

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE SOM HØRER UNDER 
RAMMEBESTEMMELSENE FOR FLERE SEKTORER(5)

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av enhver støtte som omfattes av 
rammebestemmelsene for flere sektorer om regionstøtte til store investeringsprosjekter(6).

1.  Tilleggsopplysninger om støttemottakerne

1.1.  Strukturen til foretaket eller foretakene som investerer i prosjektet: 

1.1.1.  Støttemottakerens identitet 

1.1.2.  Dersom støttemottakeren har en annen juridisk identitet enn foretaket eller foretakene som finansierer 
prosjektet eller omfattes av støtten, beskriv i tillegg disse forskjellene.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................

(1) Bortsett fra rullende jernbanemateriell som fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 
(EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33).

(2) I henhold til vedlegg B til kommisjonsmeldingen om rammebestemmelser om regionstøtte til store investeringsprosjekter 
(EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8).

(3) I henhold til vedlegg D til kommisjonsmeldingen om rammebestemmelser for flere sektorer om regionstøtte til store 
investeringsprosjekter (EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8).

(4) I henhold til denne bestemmelsen «skal medlemsstatene gi melding om hvert tilfelle av regional investeringsstøtte dersom den 
foreslåtte støtten overstiger den høyeste tillatte støtten til en investering i henhold til tabellen og reglene fastlagt i nr. 21» 
(EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8).

(5) I tilknytning til støtte som gis utenfor godkjente ordninger, skal medlemsstatene framlegge nærmere opplysninger om støttens 
gunstige virkninger for det aktuelle området.

(6) Kommisjonsmelding: «Rammebestemmelser for flere sektorer om regionstøtte til store investeringsprosjekter» 
(EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8).
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1.1.3.  Angi hvilken foretaksgruppe støttemottakerens tilhører og beskriv gruppens struktur og de enkelte 
morselskapenes eierstruktur:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.2. Angi følgende opplysninger for de tre siste regnskapsårene for foretak som investerer i prosjektet

1.2.1.  Omsetningen på verdensplan, i EØS og i den berørte medlemsstat:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.2.2.  Overskudd etter skatt og kontantstrøm (på konsolidert grunnlag):

 ..............................................................................................................................................................................  

1.2.3.  Sysselsettingen på verdensplan, i EØS og i den berørte medlemsstat:

 ..............................................................................................................................................................................  

1.2.4.  Fordeling av salget på forskjellige markeder i den berørte medlemsstat, i resten av EØS og utenfor EØS:

 ..............................................................................................................................................................................  

1.2.5.  Reviderte regnskaper og årsberetninger for tre siste årene:

 ..............................................................................................................................................................................  

1.3. Dersom investeringen skjer i et eksisterende industrianlegg, gi følgende opplysninger om enheten for de tre 
siste regnskapsårene:

1.3.1.  Samlet omsetning:

 ..............................................................................................................................................................................  

1.3.2.  Overskudd etter skatt og kontantstrøm:

 ..............................................................................................................................................................................  

1.3.3.  Sysselsetting:

 ..............................................................................................................................................................................  

1.3.4.  Fordeling av salget på forskjellige markeder i den berørte medlemsstat, i resten av EØS og utenfor EØS:

 ..............................................................................................................................................................................  

2.  Støtte 

 Gi følgende opplysninger for hver støtte: 

2.1.  Beløp

2.1.1.  Støttens nominelle omfang og brutto og netto støtteekvivalent:

 ..............................................................................................................................................................................  

2.1.2.  Er støttetiltaket underlagt selskapsskatt (eller annen direkte beskatning)? Dersom tiltaket bare beskattes delvis, 
vennligst angi omfanget?

 ..............................................................................................................................................................................  

2.1.3.  Gi en fullstendig tidsplan for utbetaling av den planlagte støtten. Gi følgende opplysninger om den planlagte 
offentlige støttepakken:

 ..............................................................................................................................................................................  

2.2.  Egenskaper:

2.2.1.  Er noen av støttetiltakene i den totale pakken ennå ikke fastlagt?

 � ja � nei
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Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere: 

 ..............................................................................................................................................................................  

2.2.2.  Hvilke av ovennevnte tiltak skal ikke anses som statsstøtte, og hva er grunnene til dette:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.3  Finansiering fra fellesskapskilder (EIB, EKSF-instrumenter, det sosiale fondet, det regionale fondet, andre):

2.3.1.  Skal noen av ovennevnte tiltak delfinansieres med fellesskapsmidler? Forklar nærmere.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.3.2.  Vil det bli søkt om tilleggsstøtte til samme prosjekt fra andre europeiske eller internasjonale 
finansieringsinstitusjoner?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, hva er beløpet?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.  Støttede prosjekter

3.1. Prosjektets varighet: (angi planlagt startdato for den nye produksjonen og i hvilket år full produksjon kan 
nås):

 ..............................................................................................................................................................................  

3.2.  Beskrivelse av prosjektet:

3.2.1.  Angi prosjekttype og om det er tale om et nytt anlegg eller en kapasitetsutvidelse eller annet:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.2.2.  Gi en kort og generell beskrivelse av prosjektet:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.3.  Fordeling av prosjektkostnadene:

3.3.1.  Angi de samlede kostnader til kapitalen som skal investeres og avskrives i prosjektets løpetid:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.3.2.  Foreta en detaljert fordeling av kapitalkostnader og andre kostnader (2) i tilknytning til 
investeringsprosjektet.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.4.  Finansiering av de samlede prosjektkostnadene:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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4.  Produkt- og markedsegenskaper

4.1.  Beskrivelse av produktet eller produktene som omfattes av prosjektet:

4.1.1.  Angi hvilke produkter som vil bli produsert på anlegget som det er gitt støtte til, når investeringen er avsluttet, 
og hvilke (del)sektorer produktene hører inn under (angi PRODCOM-kode eller CPA-kode for prosjekter i 
tjenestesektoren):

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.1.2.  Hvilke produkter vil de nye produktene erstatte? Dersom produktene som erstattes, ikke blir produsert på 
samme sted, vennligst angi hvor de når blir produsert.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.1.3.  Hvilke andre produkter kan produseres med de nye anleggene uten ekstra kostnader eller med begrensede 
ekstra kostnader?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.2. Kapasitetshensyn:

4.2.1.  Beregn prosjektets innvirkning på støttemottakerens totale levedyktighet innenfor EØS (herunder på 
foretaksgruppenivå) for hvert at de berørte produkter (i årlige enheter året før prosjektets startår og ved 
avslutning av prosjektet)

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.2.2.  Gi et anslag over alle EØS-produsenters samlede kapasitet for hvert av de berørte produktene.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.3.  Markedsdata:

4.3.1.  Gi data om synlig forbruk av det eller de berørte produkter for hvert av de siste seks regnskapsår. Dersom det 
finnes statistikker utarbeidet av andre kilder, tas disse med for å illustrere svaret.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.3.2.  Utarbeid en prognose over utviklingen i det synlige forbruket av det eller de berørte produkter for de kommende 
tre regnskapsår. Dersom det finnes statistikker utarbeidet av andre kilder, tas disse med for å illustrere svaret.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.3.3.  Er det tilbakegang i det relevante markedet? Hva er grunnene til dette?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.3.4.  Gi et anslag over markedsandelen (i verdi) til støttemottakeren eller den foretaksgruppe støttemottakeren 
tilhører for året før prosjektets startår og ved prosjektets avslutning.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

5. Andre opplysninger

Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av retningslinjene for regionstøtte.
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Del III.6.A

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL FORSKNING OG UTVIKLING: 
STØTTEORDNINGER

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av støtteordninger som omfattes av 
Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling(1). Skjemaet skal også benyttes ved 
støtteordninger til forskning og utvikling til små og mellomstore bedrifter som ikke omfattes av forordningen om 
gruppefritak for små og mellomstore bedrifter(2), samt til støtte til produksjon, bearbeiding og markedsføring 
av landbruksvarer.

1.  Forskningsstadium

 Forskning og utvikling som er berettiget til støtte

1.1. Forundersøkelser:

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilket forskningsstadium undersøkelsen gjelder:

� grunnforskning

� industriell forskning

� prekompetitiv utvikling

Dersom svaret er ja, vennligst gi eksempler på større prosjekter:

 ..............................................................................................................................................................................  

1.2.  Grunnforskning:

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst gi eksempler på større prosjekter:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.3. Industriell forskning:

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst gi eksempler på større prosjekter:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.4.  Prekompetitiv utvikling:

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst gi eksempler på større prosjekter:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1. 5.  Patentsøknader og patentfornyelser for små og mellomstore bedrifter:

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi aktuelt forskningsstadium:

� grunnforskning

� industriell forskning

� prekompetitiv utvikling

(1) Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling (EFT C 45 av 17.2.1996, s. 5) og påfølgende endringer 
(EFT C 48 av 13.2.1998, s. 2), og kommisjonsmelding om forlengelse av rammebestemmelsene (EFT C 111 av 8.5.2002, s. 3).

(2) Forordning 70/2001 med endringer (EFT L 63 av 28.2.2004, s. 22).
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2.  Ytterligere opplysninger om støttemottaker

2.1. Institusjoner for høyere utdanning eller forskningsinstitusjoner?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst gi et anslag over antall involverte institusjoner:

 ..............................................................................................................................................................................  

Dersom svaret er ja, vennligst angi om andre foretak mottar støtte:

 � ja  � nei

Dreier det seg om offentlige institusjoner for høyere utdanning eller offentlige forskningsinstitusjoner?

 � ja  � nei

2.2. Annet (angi nærmere):  .........................................................................................................................................

3.  Forskningssamarbeid

 For å gjøre Kommisjonen i stand til å kontrollere om bidrag fra offentlige forskningsinstitusjoner til et 
forsknings- og utviklingsprosjekt utgjør støtte, svar på følgende spørsmål:(1)

3.1. Medfører prosjektene at offentlige ideelle forskningsinstitusjoner eller institusjoner for høyere utdanning 
utfører forskning på vegne av eller i samarbeid med industrien?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere om:

– De offentlige ideelle forskningsinstitusjonene eller institusjonene for høyere utdanning mottar betaling for 
tilsvarende markedspris for tjenestene de utfører?

 � ja  � nei

eller

– Bærer deltakerne fra industrien de samlede kostnadene ved prosjektet?

 � ja  � nei

eller

– Når resultatene som ikke medfører immaterialrettigheter kan spres i vidt omfang, tilfaller da samtlige 
eventuelle immaterialrettigheter de offentlige ideelle institusjonene?

 � ja  � nei

eller 

– Får de offentlige ideelle institusjonene en kompensasjon som tilsvarer markedsprisen, fra de industrielle 
samarbeidspartnerne (som er i besittelse av immaterialrettigheter som følge av forskningsprosjektet) 
for immaterialrettighetene som følger av forskningsprosjektet og for resultatene som ikke medfører 
immaterialrettigheter, men som kan spres i vidt omfang til interessert tredjemann?

 � ja  � nei

3.2.  Gjennomføres prosjektene i samarbeid med flere foretak?

 � ja  � nei

(1) Jf. nr. 5.8 i Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling (EFT C 45 av 17.2.1996, s. 5).
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Dersom svaret er ja, hvilke vilkår gjelder for samarbeidet?

 ..............................................................................................................................................................................  

4.  Forskning på oppdrag fra staten

4.1.  Fastsetter prosjektene at de offentlige myndigheter bestiller forskning og utvikling hos foretak?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, omfatter ordningen i så fall en åpen anbudsprosedyre?

 � ja  � nei

4.2.  Fastsetter prosjektene at de offentlige myndigheter kan kjøpe resultatene av foretakenes forskning og 
utvikling?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, omfatter ordningen i så fall en åpen anbudsprosedyre?

 � ja  � nei

5.  Type støtte

� Støtte knyttet til en forsknings- og utviklingskontrakt som er inngått med industriforetak (angi 
nærmere):

 .......................................................................................................................................................................  

� Forskudd som skal tilbakebetales dersom prosjektet lykkes (angi nærmere beløp og tilbakebetalingsvilkår; 
angi særlig kriteriene for å vurdere prosjektets suksess):

 .......................................................................................................................................................................  

� annet (angi nærmere):

 .......................................................................................................................................................................  

6.  Støtteberettigede kostnader

� Kostnader til personale som arbeider utelukkende med forskningsaktiviteten:

 .......................................................................................................................................................................  

� Kostnader til varig materiell som brukes utelukkende og permanent til forskningsaktiviteten (utstyr og 
instrumenter): ....................................................

� Kostnader til jord og bygninger som brukes utelukkende og permanent til forskningsaktiviteten (unntatt 
ved kommersiell overdragelse):

� Kostnader til rådgivningstjenester og tilsvarende tjenester som brukes utelukkende til forskningsaktiviteten, 
herunder forskning, teknisk knowhow, patenter osv. som kjøpes inn:

 .......................................................................................................................................................................  

� Andre diverse kostnader som påløper direkte som følge av forskningsaktiviteten:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................  

Angi ved behov fordelingen av forskningskostnadene på forskning og utvikling som mottar støtte og forskning 
og utvikling som ikke mottar støtte:

 ..............................................................................................................................................................................  

Angi fordelingen av budsjettet mellom foretak, forskningssentre og universiteter:

 ..............................................................................................................................................................................  

� Andre driftskostnader (kostnader til materiell, leveranser og lignende produkter som påløper som en 
direkte følge av forskningsaktiviteten).
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7.  Støtteandel

7.1.  Støttens bruttoandel:

 Definisjonsfase eller forundersøkelser :  ............................................................................................................

 Grunnforskning :  ............................................................................................................

 Industriell forskning :  ............................................................................................................

 Prekompetitiv utvikling :  ............................................................................................................

7.2.  For støtte til patentsøknader og patentfornyelser for små og mellomstore bedrifter, vennligst angi 
forskningsaktiviteten som først dannet grunnlaget for de aktuelle patentene:  ...................................................

 Planlagt støtteandel:  .............................................................................................................................................

7.3.  Omfatter en og samme forsknings- og utviklingsaktivitet flere forskningsstadier?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, hvilke?

 ..............................................................................................................................................................................

Angi benyttet støtteandel:  ....................................................................................................................................

7.4.  Eventuelle forhøyelser:

7.4.1. Dersom støttes gis til små og mellomstore bedrifter, vennligst angi hvilken forhøyelse som eventuelt er 
anvendt:

 ..............................................................................................................................................................................

7.4.2. Har forskningsprosjektene tilknytning til er bestemt prosjekt eller et program som er igangsatt som et ledd i 
Fellesskapets gjeldende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi eventuell forhøyelse:

 ..............................................................................................................................................................................

 Angi også den nøyaktige tittelen på det særlige prosjektet eller programmet som er igangsatt som et 
ledd i Fellesskapets gjeldende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, om mulig med 
innbydelsesreferansen («call identifier», jf. nettstedet CORDIS, www.cordis.lu).

 Omfatter prosjektet, som inngår i et særlig prosjekt eller program som er igangsatt som et ledd i Fellesskapets 
gjeldende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, et samarbeid på tvers av landegrensene 
mellom foretak og offentlige forskningsorganer eller mellom minst to uavhengige partnere i to medlemsstater, 
med omfattende spredning og offentliggjøring av resultatene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, hvilken forhøyelse anvendes?.........................................................................

 � ja  � nei

7.4.3.  Foregår de støttede forsknings- og utviklingsaktivitetene i støtteberettigede regioner i henhold til EF-traktatens 
artikkel 87 nr. 3 bokstav a) eller c) på tidspunktet da støtten gis?

 � ja  � nei

 Angi anvendt forhøyelse:

 ..............................................................................................................................................................................

7.4.4. Dersom forskningsaktivitetene ikke har tilknytning til er bestemt prosjekt eller et program som er igangsatt 
som et ledd i Fellesskapets gjeldende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, vennligst angi 
om minst et av følgende vilkår er oppfylt:

– prosjektet innbærer et reelt samarbeid på tvers av landegrensene mellom to uavhengige partnere fra to 
medlemsstater, særlig som et ledd i samordningen av nasjonale politikker for forskning og teknologisk 
utvikling

 � ja  � nei
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– prosjektet innbærer et reelt samarbeid mellom foretak og offentlige forskningsorganer, særlig som et ledd 
i samordningen av nasjonale politikker for forskning og teknologisk utvikling

 � ja  � nei

– prosjektet etterfølges av en bred offentliggjøring av resultatene, tildeling av patentlisenser eller det treffes 
andre egnede tiltak under vilkår som svarer til vilkårene for spredning av resultatene av Fellesskapets 
aktiviteter innen forskning og teknologisk utvikling

 � ja  � nei

 Dersom minst et av ovennevnte vilkår er oppfylt, vennligst angi eventuell forhøyelse:

 ..............................................................................................................................................................................

7.5  Dersom det forekommer kumulering av forhøyelser og støtteandeler, vennligst angi høyeste tillatte støtteandel 
for hvert enkelt forskningsstadium:  .....................................................................................................................

8.  Støttens stimulerende virkning

8.1.  Angi de nødvendige opplysninger for vurderingen av støttens stimulerende virkning for store foretak

 ..............................................................................................................................................................................

8.2.  Omfatter ordningen en bestemmelse om at de årlige rapportene om gjennomføringen av støtten skal inneholde 
en beskrivelse av den stimulerende virkningen av hver enkelt anvendelse av ordningen for store foretak?

 � ja  � nei

9.  Flernasjonale aspekter

9.1.  Omfatter prosjektene (ordningen/programmet) flernasjonale aspekter (f.eks. Esprit- eller Eureka-prosjekter)?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere:  .....................................................................................................

9.2.  Innebærer forsknings- og utviklingsprosjektene et samarbeid med partnere fra andre stater?

 Dersom svaret er ja, vennligst angi:

a) hvilke andre medlemsstater ....................................................................................................................

b) hvilke andre tredjestater .........................................................................................................................

c) hvilke andre foretak fra andre stater.......................................................................................................

9.3.  Angi hvordan de samlede kostnadene fordeles mellom de forskjellige partnerne:

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

10.  Tilgang til resultatene

10.1. Hvem kommer til å eie resultatene av den aktuelle forskningen og utviklingen?

10.2. Er det knyttet bestemte vilkår til tildelingen av lisenser for resultatene?

 ..............................................................................................................................................................................

10. 3. Er det fastsatt regler for alminnelig offentliggjøring/spredning av forsknings- og utviklingsresultatene?

 � ja  � nei

10.4.  Angi planlagte tiltak for senere bruk/utvikling av resultatene:

 ..............................................................................................................................................................................

10.5.  Finnes det bestemmelser om at resultatene av offentlig finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter skal 
gjøres tilgjengelige for industrien i Fellesskapet på like vilkår?

 � ja  � nei
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11.  Informasjons- og kontrolltiltak

11.1.  Angi hvilke informasjons- og kontrolltiltak son er truffet for å sikre at de støttede prosjektene er i samsvar med 
målene fastsatt i den relevante lovgivningen:

 ..............................................................................................................................................................................

11.2.  Angi nærmere hvordan Kommisjonen skal underrettes om gjennomføringen av ordningen:

 ..............................................................................................................................................................................

11.3. Andre nyttige opplysninger, herunder et anslag over hvor mange arbeidsplasser som skapes eller 
opprettholdes:

 ..............................................................................................................................................................................

12.  Bestemmelser som får anvendelse for landbrukssektoren

12.1.  Kan det bekreftes at følgende fire vilkår er oppfylt i alle tilfeller? 

� Støtten er av allmenn interesse for den berørte sektor (eller undersektor) og medfører ikke utilbørlig 
konkurransevridning i andre sektorer (eller undersektorer).

� Informasjonen skal offentliggjøres i egnede aviser, vitenskapelige tidsskrifter som minst skal være 
landsdekkende eller som spres via Internett og som ikke er begrenset til medlemmene av en enkelt 
organisasjon, slik at det sikres at alle som kan være interessert i forskningsaktiviteten, lett kan finne ut at 
arbeidet er planlagt eller igangsatt og at resultatene er eller vil bli gjort tilgjengelige på anmodning for alle 
berørte parter. Offentliggjøringen av disse opplysningene bør ikke skje senere enn eventuelle opplysninger 
som gis direkte til medlemmene av særlige organisasjoner.

� Alle berørte parter, herunder støttemottakeren, kan utnytte resultatene av forskningsaktiviteten på like 
vilkår med hensyn til kostnader og tid.

� Støtten oppfyller vilkårene i vedlegg II – «Intern støtte: Grunnlag for unntak fra forpliktelsene til å 
redusere statsstøtte i jordbruksavtalen inngått ved slutten av Uruguay-runden i GATT.(1)

 � ja  � nei

 Dersom ikke alle ovennevnte vilkår er oppfylt, gjelder de alminnelige reglene (spørsmål 1-11).

12.2  Angi planlagt støtteandel:

 ..............................................................................................................................................................................

13.  Andre opplysninger

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling.

(1) Jordbruksavtale inngått ved slutten av Uruguay-runden i GATT (EFT L 336 av 23.12.2004, s. 31).
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Del III.6.B

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL FORSKNING OG UTVIKLING: 
INDIVIDUELL STØTTE

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av alle støtteordninger som hører under Fellesskapets 
rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling(1). Skjemaet skal også benyttes ved støtteordninger til 
forskning og utvikling for små og mellomstore bedrifter som ikke omfattes av forordningen om gruppefritak for små og 
mellomstore bedrifter(2), samt til støtte til produksjon, bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer.

1.  Forskningsstadium

 Forskning og utvikling som er berettiget til støtte

1.1. Forundersøkelser:

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilket forskningsstadium undersøkelsen gjelder:

� grunnforskning

� industriell forskning

� prekompetitiv utvikling

Dersom svaret er ja, vennligst gi eksempler på større prosjekter:

 ..............................................................................................................................................................................  

1.2.  Grunnforskning:

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst gi eksempler på større prosjekter:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.3. Industriell forskning:

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst gi eksempler på større prosjekter:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.4.  Prekompetitiv utvikling:

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst gi eksempler på større prosjekter:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1. 5.  Patentsøknader og patentfornyelser for små og mellomstore bedrifter:

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi aktuelt forskningsstadium:

� grunnforskning

� industriell forskning

� prekompetitiv utvikling

(1) Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling (EFT nr. C 45 av 17.2.1996, s. 5) og påfølgende 
endringer (EFT C 48 av 13.2.1998, s. 2), og kommisjonsmelding om forlengelse av rammebestemmelsene (EFT C 111 av 
8.5.2002, s. 3).

(2) Forordning 70/2001, med endringer (EFT L 63 av 28.2.2004, s. 20).
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2.  Ytterligere opplysninger om støttemottaker

2.1. Institusjoner for høyere utdanning eller forskningsinstitusjoner?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst gi et anslag over antall involverte institusjoner:

 ..............................................................................................................................................................................  

Dersom svaret er ja, vennligst angi om andre foretak mottar støtte:

 � ja  � nei

Dreier det seg om offentlige institusjoner for høyere utdanning eller offentlige forskningsinstitusjoner?

 � ja  � nei

2.2. Annet (angi nærmere):  .........................................................................................................................................

3.  Forskningssamarbeid

 For å gjøre Kommisjonen i stand til å kontrollere om bidrag fra offentlige forskningsinstitusjoner til et 
forsknings- og utviklingsprosjekt utgjør støtte, svar på følgende spørsmål:(1)

3.1. Medfører prosjektene at offentlige ideelle forskningsinstitusjoner eller institusjoner for høyere utdanning 
utfører forskning på vegne av eller i samarbeid med industrien?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere om:

– De offentlige ideelle forskningsinstitusjonene eller institusjonene for høyere utdanning mottar betaling for 
tilsvarende markedspris for tjenestene de utfører?

 � ja  � nei

eller

– Bærer deltakerne fra industrien de samlede kostnadene ved prosjektet?

 � ja  � nei

eller

– Når resultatene som ikke medfører immaterialrettigheter kan spres i vidt omfang, tilfaller da samtlige 
eventuelle immaterialrettigheter de offentlige ideelle institusjonene?

 � ja  � nei

eller

– Får de offentlige ideelle institusjonene en kompensasjon som tilsvarer markedsprisen, fra de industrielle 
samarbeidspartnerne (som er i besittelse av immaterialrettigheter som følge av forskningsprosjektet) 
for immaterialrettighetene som følger av forskningsprosjektet og for resultatene som ikke medfører 
immaterialrettigheter, men som kan spres i vidt omfang til interessert tredjemann?

 � ja  � nei

3.2.  Gjennomføres prosjektene i samarbeid med flere foretak?

 � ja  � nei

(1) Jf nr. 5.8 i Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling (EFT nr. C 45 av 17.2.1996, s. 5).
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Dersom svaret er ja, hvilke vilkår gjelder for samarbeidet?

 ..............................................................................................................................................................................  

4.  Forskning på oppdrag fra staten

4.1.  Fastsetter prosjektene at de offentlige myndigheter bestiller forskning og utvikling hos foretak?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, omfatter ordningen i så fall en åpen anbudsprosedyre?

 � ja  � nei

4.2.  Fastsetter prosjektene at de offentlige myndigheter kan kjøpe resultatene av foretakenes forskning og 
utvikling?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, omfatter ordningen i så fall en åpen anbudsprosedyre?

 � ja  � nei

5.  Type støtte

� Støtte knyttet til en forsknings- og utviklingskontrakt som er inngått med industriforetak (angi nærmere):

.................................................................................................................................... 

� Forskudd som skal tilbakebetales dersom prosjektet lykkes (angi nærmere beløp og tilbakebetalingsvilkår; angi 
særlig kriteriene for å vurdere prosjektets suksess):

.................................................................................................................................... 

� annet (angi nærmere):

 ..............................................................................................................................................................................  

6.  Støtteberettigede kostnader

� Kostnader til personale som arbeider utelukkende med forskningsaktiviteten:

 .......................................................................................................................................................................  

� Kostnader til varig materiell som brukes utelukkende og permanent til forskningsaktiviteten (utstyr og 
instrumenter): ................................................................................................................................................

� Kostnader til jord og bygninger som brukes utelukkende og permanent til forskningsaktiviteten (unntatt 
ved kommersiell overdragelse):

� Kostnader til rådgivningstjenester og tilsvarende tjenester som brukes utelukkende til forskningsaktiviteten, 
herunder forskning, teknisk knowhow, patenter osv. som kjøpes inn:

 .......................................................................................................................................................................  

� Andre diverse kostnader som påløper direkte som følge av forskningsaktiviteten:

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................  

Angi ved behov fordelingen av forskningskostnadene på forskning og utvikling som mottar støtte og forskning 
og utvikling som ikke mottar støtte:

 ..............................................................................................................................................................................  

Angi fordelingen av budsjettet mellom foretak, forskningssentre og universiteter:

 ..............................................................................................................................................................................  
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7.  Støtteandel

7.1.  Støttens bruttostøtteandel:

Definisjonsfase eller forundersøkelser :  ............................................................................................................

Grunnforskning :  ............................................................................................................

Industriell forskning :  ............................................................................................................

Prekompetitiv utvikling :  ............................................................................................................

7.2.  For støtte til patentsøknader og patentfornyelser for små og mellomstore bedrifter, vennligst angi 
forskningsaktiviteten som først dannet grunnlaget for de aktuelle patentene:  ...................................................

 Planlagt støtteandel:  .............................................................................................................................................

7.3.  Omfatter en og samme forsknings- og utviklingsaktivitet flere forskningsstadier?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, hvilke?

 

Angi benyttet støtteandel:  ....................................................................................................................................

7.4.  Eventuelle forhøyelser:

7.4.1. Dersom støttes gis til små og mellomstore bedrifter, vennligst angi hvilken forhøyelse som eventuelt er 
anvendt:

 ..............................................................................................................................................................................

7.4.2. Har forskningsprosjektene tilknytning til er bestemt prosjekt eller et program som er igangsatt som et ledd i 
Fellesskapets gjeldende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi eventuell forhøyelse:

 ..............................................................................................................................................................................

Angi også den nøyaktige tittelen på det særlige prosjektet eller programmet som er igangsatt som et 
ledd i Fellesskapets gjeldende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, om mulig med 
innbydelsesreferansen («call identifier», jf. nettstedet CORDIS, www.cordis.lu).

Omfatter prosjektet, som inngår i et særlig prosjekt eller program som er igangsatt som et ledd i Fellesskapets 
gjeldende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, et samarbeid på tvers av landegrensene 
mellom foretak og offentlige forskningsorganer eller mellom minst to uavhengige partnere i to medlemsstater, 
med omfattende spredning og offentliggjøring av resultatene?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, hvilken forhøyelse anvendes?.........................................................................

 � ja  � nei

7.4.3.  Foregår de støttede forsknings- og utviklingsaktivitetene i støtteberettigede regioner i henhold til EF-traktatens 
artikkel 87 nr. 3 bokstav a) eller c) på tidspunktet da støtten gis?

 � 87 nr. 3 bokstav a)  � 87 nr. 3 bokstav c)

Angi anvendt forhøyelse:

 ..............................................................................................................................................................................

7.4.4. Dersom forskningsaktivitetene ikke har tilknytning til er bestemt prosjekt eller et program som er igangsatt 
som et ledd i Fellesskapets gjeldende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, vennligst angi 
om minst et av følgende vilkår er oppfylt:

– prosjektet innbærer et reelt samarbeid på tvers av landegrensene mellom to uavhengige partnere fra to 
medlemsstater, særlig som et ledd i samordningen av nasjonale politikker for forskning og teknologisk 
utvikling

 � ja  � nei
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– prosjektet innbærer et reelt samarbeid mellom foretak og offentlige forskningsorganer, særlig som et ledd 
i samordningen av nasjonale politikker for forskning og teknologisk utvikling

 � ja  � nei

– prosjektet etterfølges av en bred offentliggjøring av resultatene, tildeling av patentlisenser eller det treffes 
andre egnede tiltak under vilkår som svarer til vilkårene for spredning av resultatene av Fellesskapets 
aktiviteter innen forskning og teknologisk utvikling

 � ja  � nei

Dersom minst et av ovennevnte vilkår er oppfylt, vennligst angi eventuell forhøyelse:

 ..............................................................................................................................................................................

 Dersom det forekommer kumulering av forhøyelser og støtteandeler, vennligst angi høyeste tillatte støtteandel 
for hvert enkelt forskningsstadium:

 ..............................................................................................................................................................................

8.  Støttens stimulerende virkning

8.1.  Hvordan har kostnadene til forskning og udvik1ing økt eller minsket?

 ..............................................................................................................................................................................

8.2.  Tildeles støtten til forsknings- og utviklingsaktiviteter ut over mottakerens vanlige aktiviteter?

 � ja  � nei

8.3.  Skapes det vitenskapelige og/eller teknologiske aktiviteter i tilknytning til forsknings- og 
utviklingsaktiviteten?

 � ja  � nei

8.4.  Hvordan har utviklingen vært med hensyn til antall personer som er engasjert i forsknings- og 
utviklingsaktiviteter?

 ..............................................................................................................................................................................

8.5. Er det skapt arbeidsplasser i tilknytning til forsknings- og utviklingsaktivitetene?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst gi et anslag over antall arbeidsplasser som er skapt:  .........................................

8.6.  Er arbeidsplasser opprettholdt som følge av forsknings- og utviklingsaktivitetene?

 � ja  � nei

8.7. Hvor stor er foretakets omsetning:  ......................................................................................................................

8.8. Er det knyttet tilleggskostnader til samarbeid på tvers av landegrensene?

 � ja  � nei

8.9.  Angi planlagte tiltak hensyn til hel eller delvis utnytting av forskningsresultatene

 ..............................................................................................................................................................................

8.10. Er det planlagt tiltak for at små og mellomstore bedrifter skal kunne delta?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke tiltak:  ...............................................................................................  
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8.11.  Andre faktorer som bidrar til støttens stimulerende virkning, f.eks. økonomisk eller teknologisk risiko: 

 ..............................................................................................................................................................................

8.12.  Dersom det dreier seg om individuelle prosjekter som gjelder markedsnær forskning utført av store foretak, 
hvordan er det sikret at støtten virker stimulerende for forskning og utvikling?

 ..............................................................................................................................................................................

8.13.  Godtgjør at søknaden om støtte er innlevert før forsknings- og utviklingsarbeidet startet:

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

9.  Flernasjonale aspekter

9.1.  Omfatter prosjektene (ordningen/programmet) flernasjonale aspekter (f.eks. Esprit- eller Eureka-prosjekter)?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere: ...................................................................................................

9.2.  Innebærer forsknings- og utviklingsprosjektene et samarbeid med partnere fra andre stater?

 Dersom svaret er ja, vennligst angi:

a) hvilke andre medlemsstater ....................................................................................................................

b) hvilke andre tredjestater .........................................................................................................................

c) hvilke andre foretak fra andre stater.......................................................................................................

9.3.  Angi hvordan de samlede kostnadene fordeles mellom de forskjellige partnerne:

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

10.  Tilgang til resultatene

10.1. Hvem kommer til å eie resultatene av den aktuelle forskningen og utviklingen?

10.2. Er det knyttet bestemte vilkår til tildelingen av lisenser for resultatene?

 ..............................................................................................................................................................................

10. 3. Er det fastsatt regler for alminnelig offentliggjøring/spredning av forsknings- og utviklingsresultatene?

 � ja  � nei

10.4.  Angi planlagte tiltak for senere bruk/utvikling av resultatene:

 ..............................................................................................................................................................................

10.5.  Finnes det bestemmelser om at resultatene av offentlig finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter skal 
gjøres tilgjengelige for industrien i Fellesskapet på like vilkår?

 � ja  � nei
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11.  Informasjons- og kontrolltiltak

11.1.  Angi hvilke informasjons- og kontrolltiltak son er truffet for å sikre at de støttede prosjektene er i samsvar med 
målene fastsatt i den relevante lovgivningen:

 ..............................................................................................................................................................................

11.2.  Angi nærmere hvordan Kommisjonen skal underrettes om gjennomføringen av ordningen:

 ..............................................................................................................................................................................

11.3. Andre nyttige opplysninger, herunder et anslag over hvor mange arbeidsplasser som skapes eller 
opprettholdes:

 ..............................................................................................................................................................................

12.  Bestemmelser som får anvendelse for landbrukssektoren

12.1.  Kan det bekreftes at følgende fire vilkår er oppfylt i alle tilfeller?

� Støtten er av allmenn interesse for den berørte sektor (eller undersektor) og medfører ikke utilbørlig 
konkurransevridning i andre sektorer (eller undersektorer).

� Informasjonen skal offentliggjøres i egnede aviser, vitenskapelige tidsskrifter som minst skal være 
landsdekkende eller som spres via Internett og som ikke er begrenset til medlemmene av en enkelt 
organisasjon, slik at det sikres at alle som kan være interessert i forskningsaktiviteten, lett kan finne ut at 
arbeidet er planlagt eller igangsatt og at resultatene er eller vil bli gjort tilgjengelige på anmodning for alle 
berørte parter. Offentliggjøringen av disse opplysningene bør ikke skje senere enn eventuelle opplysninger 
som gis direkte til medlemmene av særlige organisasjoner.

� Alle berørte parter, herunder støttemottakeren, kan utnytte resultatene av forskningsaktiviteten på like 
vilkår med hensyn til kostnader og tid.

� Støtten oppfyller vilkårene i vedlegg II – «Intern støtte: Grunnlag for unntak fra forpliktelsene til å 
redusere statsstøtte i jordbruksavtalen inngått ved slutten av Uruguay-runden i GATT.(1)

 � ja  � nei

 Dersom ikke alle ovennevnte vilkår er oppfylt, gjelder de alminnelige reglene (spørsmål 1-11).

12.2  Angi planlagt støtteandel:

 ..............................................................................................................................................................................

13.  Andre opplysninger

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling.

Del III.7.A

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL REDNING AV KRISERAMMEDE 
FORETAK: STØTTEORDNINGER

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av støtteordninger som omfattes av 
Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak(2).

1.  Støtteberettigelse

1.1.  Er ordningen begrenset til foretak som oppfyller minst et av følgende kriterier for støtteberettigelse:

1.1.1. Er ordningen begrenset til foretak der over halvparten av den tegnede kapitalen er forsvunnet og over en firedel 
av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste tolv månedene?

 � ja  � nei

(1) Jordbruksavtale inngått ved slutten av Uruguay-runden i GATT (EFT L 336 av 23.12.2004, s. 31).
(2) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak (EFT C 288 av 

9.10.1999, s. 2).
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1.1.2. Dreier det seg om et selskap med ubegrenset ansvar der over halvparten av den ansvarlige kapitalen som angitt 
i selskapets regnskaper er forsvunnet, og der over en firedel av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste 
tolv månedene?

 � ja  � nei

1.1.3. Oppfyller foretakene kriteriene i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling?

 � ja  � nei

1.2.  Er ordningen begrenset til redning av kriserammede små og mellomstore bedrifter som oppfyller 
fellesskapsdefinisjonen på små og mellomstore bedrifter?

 � ja  � nei

2.  Støttens form

2.1.  Har støtten som gis i henhold til ordningen, form av lånegarantier eller lån?

 � ja  � nei

2.2.  Dersom svaret er ja, gis lånet til en rentesats som minst svarer til satsene som gjelder for lån til sunne foretak, 
og særlig til referansesatsen fastsatt av Kommisjonen?

 � ja  � nei

 Gi nærmere opplysninger.

2.3.  Vil støtten i henhold til ordningen være knyttet til lån som skal tilbakebetales i løpet av høyst tolv måneder 
etter siste låneutbetaling til foretaket?

 � ja  � nei

3.  Andre elementer

3.1.  Vil støtten i henhold til ordningen gis med begrunnelse i alvorlige sosiale vanskeligheter? Gi en begrunnelse.

3.2.  Vil støtten i henhold til ordningen ikke få utilbørlige negative ringvirkninger for andre medlemsstater? Gi en 
begrunnelse.

3.3.  Forklar hvorfor støtteordningen anses for å være begrenset til det nødvendige minimum (dvs. begrenset til et 
beløp som er nødvendig for å sikre foretaket drift i den perioden som støtten er godkjent for. Denne perioden 
bør ikke overstige seks måneder).

3.4.  Forplikter medlemsstaten seg til innen seks måneder etter at støtten er gitt, enten å godkjenne en 
omstruktureringsplan eller en avviklingsplan eller å kreve at støttemottakeren tilbakebetaler lånet og støtten 
som svarer til risikopremien?

 � ja  � nei

 Angi høyeste tillatte støttebeløp som kan gis til et enkelt foretak som ledd i en redningsoperasjon:

 ..............................................................................................................................................................................

3.5.  Angi alle relevante opplysninger om alle andre former for støtte som kan gis til foretak som er berettiget til 
redningsstøtte i samme tidsrom.

4.  Årlig rapport

4.1.  Forplikter medlemsstaten seg til minst en gang i året å framlegge rapporter om gjennomføringen av ordningen, 
som inneholder opplysningene angitt i Kommisjonens veiledning om standardrapporter?

 � ja  � nei
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4.2.  Forplikter medlemsstaten seg til å ta med i denne rapporten en liste over mottakerforetak med minst følgende 
opplysninger:

a) foretakets navn;

b) foretakets sektorkode (tosifret kode i henhold til NACE(1));

c) antall sysselsatte;

d) årsomsetning og balansesum;

e) støttebeløp som er gitt;

f) eventuelt opplysninger om omstruktureringsstøtte eller tilsvarende støtte som foretaket tidligere har 
mottatt;

g) opplysning om hvorvidt mottakerforetaket har blitt avviklet eller vært gjenstand for kollektiv 
insolvensbehandling før utløpet av omstruktureringsperioden.

 � ja  � nei

5.  Andre opplysninger 

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av Fellesskapets retningslinjer for støtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak.

Del III.7.B

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL REDNING AV KRISERAMMEDE 
FORETAK: INDIVIDUELL STØTTE

 Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av støtteordninger for redning som omfattes 
av Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak(2).

1.  Støtteberettigelse

1.1.  Dreier det seg om et selskap med ubegrenset ansvar der over halvparten av den tegnede kapitalen er forsvunnet, 
og der over en firedel av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste tolv månedene?

 � ja � nei

1.2. Dreier det seg om et selskap med ubegrenset ansvar der over halvparten av den ansvarlige kapitalen som angitt 
i selskapets regnskaper er forsvunnet, og der over en firedel av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste 
tolv månedene?

 � ja  � nei

1.3. Oppfyller foretaket kriteriene i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling? 

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja på et av spørsmålene ovenfor, vedlegg relevante dokumenter (seneste resultatregnskap 
med balansekonto eller rettsavgjørelse om å innlede en undersøkelse av foretaket i henhold til nasjonal 
selskapslovgivning).

 Dersom svaret er nei på alle spørsmålene ovenfor, vedlegg bevis på at det dreier seg om et kriserammet foretak 
som dermed er berettiget til å motta redningsstøtte.

1.4.  Når ble foretaket opprettet?  .................................................................................................................................

1.5.  Når starten driften ved foretaket? .........................................................................................................................

(1) Standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap, offentliggjort av De europeiske fellesskaps statistiske kontor.
(2) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak (EFT C 288 av 

9.10.1999, s. 2).
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1.6. Tilhører foretaket en større foretaksgruppe? 

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst gi fullstendige opplysninger om foretaksgruppen (organisasjonskart som viser 
forholdet mellom de enkelte medlemmene av gruppen med nærmere opplysninger om kapital og stemmeretter) 
og vedlegg bevis på at foretakets vanskeligheter er spesifikke for foretaket og ikke et resultat av en vilkårlig 
kostnadsfordeling innenfor foretaksgruppen og at foretakets vanskeligheter er for alvorlige til at gruppen kan 
løse dem på egen hånd.

l. 7.  Har foretaket (eller foretaksgruppen det tilhører) tidligere mottatt noen form for redningsstøtte?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst gi fullstendige opplysninger (tidspunkt, beløp, henvisning til eventuelt tidligere 
kommisjonsvedtak, osv.)

2.  Støttens form

2.1.  Har støtten som gis i henhold til ordningen, form av lånegarantier eller lån? Kopier av relevante dokumenter 
bør vedlegges.

 � ja  � nei

2.2.  Dersom svaret er ja, gis lånet til en rentesats som minst svarer til satsene som gjelder for lån til sunne foretak, 
og særlig til referansesatsen fastsatt av Kommisjonen?

 � ja  � nei

 Gi nærmere opplysninger.

2.3.  Er støtten knyttet til lån som skal tilbakebetales i løpet av høyst tolv måneder etter siste låneutbetaling til 
foretaket?

 � ja  � nei

3.  Andre elementer

3.1.  Gis støtten med begrunnelse i alvorlige sosiale vanskeligheter? Gi en begrunnelse.

3.2.  Har støtten ingen utilbørlige negative ringvirkninger for andre medlemsstater? Gi en begrunnelse.

3.3.  Forklar hvorfor støtteordningen anses for å være begrenset til det nødvendige minimum (dvs. begrenset til et 
beløp som er nødvendig for å sikre foretaket drift i den perioden som støtten er godkjent for.) Forklaringen bør 
bygge på en avviklingsplan for de kommende seks måneder og en sammenlikning av driftskostnadene og de 
finansielle kostnadene for de siste tolv månedene.

3.4.  Forplikter medlemsstaten seg til innen seks måneder etter at redningsstøtten er godkjent, å oversende 
Kommisjonen en omstruktureringsplan eller en avviklingsplan eller et bevis på at lånet er tilbakebetalt i sin 
helhet og/eller at garantien har opphørt?

 � ja  � nei

4.  Andre opplysninger

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av retningslinjene for støtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak.
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Del III.8.A

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL OMSTRUKTURERING AV 
KRISERAMMEDE FORETAK: STØTTEORDNINGER

 Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av støtteordninger for omstrukturering 
som omfattes av Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede 
foretak(1).

1.  Støtteberettigelse

1.1.  Er ordningen begrenset til foretak som oppfyller minst et av følgende kriterier for støtteberettigelse:

1.1.1. Er ordningen begrenset til foretak der over halvparten av aksjekapitalen er forsvunnet, og der over en firedel 
av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste tolv månedene?

 � ja  � nei

1.1.2. Dreier det seg om selskaper med ubegrenset ansvar der over halvparten av den tegnede kapitalen som angitt 
i selskapets regnskaper er forsvunnet, og der over en firedel av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste 
tolv månedene?

 � ja  � nei

1.1.3. Oppfyller foretakene kriteriene i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling?

 � ja  � nei

1.2.  Er ordningen begrenset til redning av kriserammede små og mellomstore bedrifter som oppfyller 
fellesskapsdefinisjonen på små og mellomstore bedrifter?  ....................................................................
   

 � ja  � nei

2. Gjenoppretting av levedyktigheten

 Det skal iverksettes en omstruktureringsplan som skal sikre gjenoppretting av levedyktigheten. Planen skal 
inneholde minst følgende opplysninger:

2.1.  En presentasjon av de forskjellige markedsforventninger på grunnlag av markedsundersøkelsen.

2.2.  Analyse av årsakene til at foretaket befinner seg i en krisesituasjon.

2.3.  En presentasjon av den planlagte framtidige strategien for foretaket og hvordan den vil føre til levedyktighet.

2.4.  En fullstendig beskrivelse av og oversikt over de planlagte omstruktureringstiltak og kostnadene ved dem.

2.5.  Tidsplan for gjennomføring av de forskjellige tiltakene og fristen for den fullstendige gjennomføringen av 
omstruktureringsplanen.

2.6.  Opplysninger om foretakets produksjonskapasitet, særlig om anvendelsen av kapasiteten og om 
kapasitetsreduksjoner.

2.7.  En fullstendig beskrivelse av finansieringsplanen for omstruktureringen, herunder:

– Anvendelse av disponibel ansvarlig kapital;

– Salg av aktiva eller datterforetak for å bidra til å finansiere omstruktureringen;

– Økonomiske forpliktelser fra forskjellige aksjeeiere og tredjemann (som kreditorer, banker mv.);

– Støttebeløp fra offentlige myndigheter, med begrunnelse for nødvendigheten av beløpet.

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak (EFT C 288 av 
9.10.1999, s. 2).
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2.8.  Forventede resultatregnskaper de neste fem årene med anslått kapitalavkastning og følsomhetsanalyser basert 
på forskjellige scenarier.

2.9.  Navn på dem som har utarbeidet omstruktureringsplanen samt tidspunktet for utarbeidingen.

3.  Hindring av utilbørlig konkurransevridning

 Fastsetter ordningen at foretakene som mottar støtte, ikke kan øke kapasiteten så lenge omstruktureringsplanen 
varer?

 � ja  � nei

4.  Støtten skal begrenses til det nødvendige minimum

 Beskriv hvordan det vil bli sikret at støtte som gis under ordningen, begrenses til det nødvendige minimum.

5.  Prinsippet om bare én gang

 Er det utelukket at mottakerforetakene mottar omstruktureringsstøtte mer enn én gang i løpet av et tidsrom på 
ti år?

 � ja  � nei

 Alle tilfeller hvor dette prinsippet ikke overholdes skal meldes enkeltvis.

6.  Støttebeløp

6.1. Angi høyeste tillatte støttebeløp som kan gis til et enkelt foretak som ledd i en omstrukturerings-
operasjon:  .............................................................................................................................................................

6.2.  Angi alle relevante opplysninger om alle andre former for støtte som kan gis til foretak som er berettiget til 
omstruktureringsstøtte i samme tidsrom.

7.  Årlig rapport

7.1.  Forplikter medlemsstaten seg til minst en gang i året å framlegge rapporter om hvordan ordningen virker, som 
inneholder opplysningene angitt i Kommisjonens veiledning om standardrapporter?

 � ja  � nei

7.2.  Forplikter medlemsstaten seg til å ta med i denne rapporten en liste over mottakerforetak med minst følgende 
opplysninger:

a) foretakets navn;

b) foretakets sektorkode (tosifret kode i henhold til NACE(1));

c) antall sysselsatte;

d) årsomsetning og balansesum;

e) støttebeløp som er gitt;

f) eventuelt opplysninger om omstruktureringsstøtte eller tilsvarende støtte som foretaket tidligere har 
mottatt;

g) opplysning om hvorvidt mottakerforetaket har blitt avviklet eller vært gjenstand for kollektiv 
insolvensbehandling før utløpet av omstruktureringsperioden.

 � ja  � nei

(1) Standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap, offentliggjort av De europeiske fellesskaps statistiske kontor.
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8.  Andre opplysninger

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av Fellesskapets retningslinjer for støtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak.

Del III.8.B

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL OMSTRUKTURERING AV 
KRISERAMMEDE FORETAK: INDIVIDUELL STØTTE

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av støtteordninger for omstrukturering 
som omfattes av Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede 
foretak(1).

1.  Støtteberettigelse

1.1.  Dreier det seg om et selskap med ubegrenset ansvar der over halvparten av den tegnede kapitalen er forsvunnet, 
og der over en firedel av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste tolv månedene?

 � ja  � nei

1.2. Dreier det seg om et selskap med ubegrenset ansvar der over halvparten av den ansvarlige kapitalen som angitt 
i selskapets regnskaper er forsvunnet, og der over en firedel av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste 
tolv månedene?

 � ja  � nei

1.3. Oppfyller foretaket kriteriene i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja på et av spørsmålene ovenfor, vedlegg relevante dokumenter (seneste resultatregnskap 
med balansekonto eller rettsavgjørelse om å innlede en undersøkelse av foretaket i henhold til nasjonal 
selskapslovgivning).

Dersom svaret er nei på alle spørsmålene ovenfor, vedlegg bevis på at det dreier seg om et kriserammet foretak 
som dermed er berettiget til å motta omstruktureringsstøtte.

1.4.  Når ble foretaket opprettet?  .................................................................................................................................

1.5.  Når starten driften ved foretaket? .........................................................................................................................

1.6. Tilhører foretaket en større foretaksgruppe?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst gi fullstendige opplysninger om foretaksgruppen (organisasjonskart som viser 
forholdet mellom de enkelte medlemmene av gruppen med nærmere opplysninger om kapital og stemmeretter) 
og vedlegg bevis på at foretakets vanskeligheter er spesifikke for foretaket og ikke et resultat av en vilkårlig 
kostnadsfordeling innenfor foretaksgruppen, og at foretakets vanskeligheter er for alvorlige til at gruppen kan 
løse dem på egen hånd.

l. 7.  Har foretaket (eller foretaksgruppen det tilhører) tidligere mottatt noen form for redningsstøtte?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst gi fullstendige opplysninger (tidspunkt, beløp, henvisning til eventuelt tidligere 
kommisjonsvedtak, osv.)

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak (EFT C 288 av 9.10.1999, s. 2). 
Det gjøres oppmerksom på at det skal brukes et særlig skjema for støtte til omstrukturering av foretak innen luftfartssektoren (Del 
III.13.a) og innenfor landbrukssektoren (Del III.12.p).
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2.  Omstruktureringsplan 

2.1.  Vedlegg en kopi av markedsundersøkelsen for de markeder der det kriserammede foretaket utøver sin 
virksomhet, med navn på organisasjonen som har utført undersøkelsen. Markedsundersøkelsen skal særlig 
inneholde:

2.1.1.  En nøyaktig definisjon av aktuelle produktmarkeder og geografiske markeder.

2.1.2. Navnene på foretakets hovedkonkurrenter med angivelse av deres respektive markedsandeler på verdensplan, 
EU-plan eller nasjonalt plan.

2.1.3. Opplysninger om utviklingen med hensyn til foretakets markedsandeler de siste årene.

2.1.4. En vurdering av den samlede produksjonskapasiteten og etterspørselen på fellesskapsplan med angivelse av 
om det er overkapasitet på markedet eller ikke.

2.1.5. Fellesskapsprognoser for trendene i etterspørselen, samlet kapasitet og prisene på markedet i de neste fem 
årene.

2.2.  Vedlegg omstruktureringsplanen. Planen skal inneholde minst følgende opplysninger:

2.2.1.  En presentasjon av de forskjellige markedsforventninger på grunnlag av markedsundersøkelsen.

2.2.2. Analyse av årsakene til at foretaket befinner seg i en krisesituasjon.

2.2.3. En presentasjon av den planlagte framtidige strategien for foretaket og hvordan den vil føre til levedyktighet.

2.2.4. En fullstendig beskrivelse av og oversikt over planlagte omstruktureringstiltak og kostnadene ved disse.

2.2.5. Tidsplan for gjennomføring av de forskjellige tiltakene og fristen for den fullstendige gjennomføringen av 
omstruktureringsplanen.

2.2.6. Opplysninger om foretakets produksjonskapasitet, særlig om anvendelse av kapasiteten og om 
kapasitetsreduksjoner.

2.2.7. En fullstendig beskrivelse av finansieringsplanen for omstruktureringen, herunder:

– Anvendelse av disponibel ansvarlig kapital;

– Salg av aktiva eller datterforetak for å bidra til å finansiere omstruktureringen;

– Økonomiske forpliktelser fra forskjellige aksjeeiere og tredjemann (som kreditorer, banker mv.);

– Støttebeløp fra offentlige myndigheter, med begrunnelse for nødvendigheten av beløpet.

2.2.8. Forventede resultatregnskaper de neste fem årene med anslått kapitalavkastning og følsomhetsanalyser basert 
på forskjellige scenarier.

2.2.9. Navn på dem som har utarbeidet omstruktureringsplanen samt tidspunktet for utarbeidingen.

2.3.  Angi hvilke motytelser som foreslås for å oppveie de konkurransevridende virkningene på fellesskapsplan. 

2.4.  Angi alle relevante opplysninger om alle andre former for støtte som gis til foretaket som mottar 
omstruktureringsstøtte i løpet av omstruktureringsperioden, enten støtten gis gjennom en støtteordning eller 
ikke.

3.  Andre opplysninger

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av Fellesskapets retningslinjer for støtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak.
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Del III.9

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL AUDIOVISUELL PRODUKSJON

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av støtte som omfattes av kommisjonsmeldingen 
om visse rettslige aspekter ved filmverk og andre audiovisuelle verk(1).

1.  Støtteordningen

1.1.  Beskriv så nøyaktig som mulig formålet med støtten og støttens virkeområde for hvert enkelt tiltak, der det er 
aktuelt.

1.2.  Gis støtten direkte til skaping av kulturverk (filmverk eller audiovisuelle verk)?

1.3.  Angi hvilke bestemmelser som sikrer at støtten går til et kulturformål:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.4.  Medfører støtten at industriinvesteringer støttes?

2.  Vilkår for støtteberettigelse

2.1.  Angi vilkårene for å være berettiget til den planlagte støtte:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.2.  Støttemottakere:

2.2.1. Skiller ordningen mellom særlige kategorier av støttemottakere (f.eks. fysiske/juridiske personer, avhengige/
uavhengige produsenter/radiosendere ..................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................  

2.2.2. Inneholder ordningen en differensiering på grunn av nasjonalitet eller bosted?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.2.3. Med hensyn til etablering på territoriet til en medlemsstat, er støttemottakerne forpliktet til å oppfylle andre 
vilkår enn å være representert ved et fast organ? Det gjøres oppmerksom på at vilkårene for etablering skal 
fastsettes i forhold til den aktuelle medlemsstats territorium og ikke en underinndeling av denne staten.

2.2.4. Dersom støtten inneholder en fiskal bestemmelse, skal støttemottakeren oppfylle andre forpliktelser eller 
vilkår enn å ha skattbar inntekt på medlemsstatens territorium?

3.  Geografisk dekningsområde

3.1.  Er det fastsatt noen former for utgiftsforpliktelser på medlemsstatens territorium eller i noen av dens 
geografiske underinndelinger?

3.2.  Er det nødvendig å oppfylle en minstegrad av geografisk dekning for å være støtteberettiget?

3.3.  Beregnes den påkrevde geografiske dekning i forhold til filmens samlede budsjett eller i forhold til 
støttebeløpet?

3.4.  Får vilkåret om geografisk dekning anvendelse på særlige poster på produksjonsbudsjettet?

3.5.  Kan det absolutte støttebeløpet tilpasses forholdsmessig til kostnadene på medlemsstatens territorium?

3.6.  Er støtteandelen direkte proporsjonal med det faktiske omfanget av geografisk dekning?

3.7.  Kan støtten tilpasses til den geografiske dekningen som kreves?

(1) Melding fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen om visse rettslige 
aspekter ved filmverk og andre audiovisuelle verk (EFT C 43 av 16.2.2002, s. 6).
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4.  Støtteberettigede kostnader

4.1.  Angi hvilke kostnader det kan tas hensyn til ved fastsettelsen av støttebeløpet.

4.2.  Er de støtteberettigede kostnadene direkte knyttet til skapingen av filmverket eller det audiovisuelle verket?

5.  Støtteandel

5.1.  Angi om det i tilknytning til ordningen tas hensyn til begrepet smal film og lavbudsjettfilm for å oppnå en 
støtteandel på over 50 % av produksjonsbudsjettet.

5.2.  Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke kategorier av film som omfattes av dette begrepet.

5.3.  Angi om det er mulig å kumulere støtte fra andre støtteordninger eller andre bestemmelser om støtte, og 
angi i så fall hvilke tiltak som er truffet for å begrense slik kumulering eller for å sikre at den høyeste tillatte 
støtteandelen for verket ikke overstiges ved kumulering.

6.  Forenlighet

6.1.  Begrunn hvorfor støtten er forenlig med prinsippene fastsatt i kommisjonsmeldingen om visse juridisk 
aspekter ved filmverk og andre audiovisuelle verk.

7. Andre opplysninger

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av meldingen om visse juridisk aspekter ved filmverk og andre audiovisuelle verk.

Del III.10

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL MILJØVERN

 Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av støtte som omfattes av Fellesskapets 
retningslinjer for statsstøtte til miljøvern(1).

1.  Formålet med støtten

1.1.  Hva er formålene med tiltaket når det gjelder miljøvern? Gi en detaljert beskrivelse av hver enkelt del av 
ordningen:

 ..............................................................................................................................................................................  

Dersom det aktuelle tiltaket er blitt anvendt tidligere, hvilke resultater er oppnådd med hensyn til miljøvern?

 ..............................................................................................................................................................................  

1.2.  Dersom det dreier seg om et nytt tiltak, hva er de forventede miljømessige resultatene, og over hvilken tid?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til miljøvern (EFT C 37 av 3.2.2001, s. 3).
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2.  Investeringsstøtte med henblikk på tilpasning til nye standarder eller med henblikk på å gå ut over 
eksisterende standarder

2.1.  Støtte med henblikk på tilpasning til nye fellesskapsstandarder

2.1.1. Vil støtten bli gitt for å oppfylle fellesskapsstandarder som allerede var vedtatt på tidspunktet for meldingen?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, hvilke fellesskapsstandarder er det tale om?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 Formell vedtakelsesdato i vedkommende fellesskapsorgan:

 ..............................................................................................................................................................................  

 Bekreft at det ikke vil bli gitt støtte til store foretak for tilpasning til fellesskapsstandarder som allerede er 
vedtatt, men som ennå ikke er trådt i kraft?

 � ja  � nei

 Dersom fellesskapsstandardene er fastsatt i et direktiv, hvilken frist er fastsatt for innarbeiding av direktivet?

 ..............................................................................................................................................................................  

2.1.2. Hvilke kostnader er støtteberettigede? 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 Forklar hvordan det sikres at de støtteberettigede kostnadene bare er ekstrakostnader som er nødvendige for 
å nå miljømålet, og hvordan det vil bli tatt hensyn til eventuelle kostnadsbesparelser i de første fem årene av 
investeringen.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

I hvilket omfang tas det hensyn til fordeler oppnådd gjennom en eventuell kapasitetsøkning og fra ytterligere 
biproduksjon?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.1.3. Angi høyeste tillatte bruttostøtteandel for den planlagte støtten:

 ..............................................................................................................................................................................  

2.2.  Statsstøtte med henblikk på å gå ut over fellesskapsstandardene eller som er planlagt dersom det ikke finnes 
fellesskapsstandarder.

2.2.1.  Dersom det finnes fellesskapsstandarder, beskriv disse:

 ..............................................................................................................................................................................  

 Dersom det ikke finnes fellesskapsstandarder, finnes det nasjonale standarder?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vedlegg kopier av de relevante tekstene.

 Bekreft at foretaket får støtte bare med henblikk på å oppfylle nasjonale standarder som er strengere enn 
fellesskapsstandardene, eller dersom det ikke finnes fellesskapsstandarder, dersom foretaket oppfyller 
relevante standarder ved utløpet av fristen fastsatt i det nasjonale tiltaket:

  

 Gi eksempler på støtteberettigede investeringer:  ................................................................................................

 Dersom det finnes nasjonale standarder, er de strengere enn fellesskapsstandardene?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere:  .....................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................  
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2.2.2. Hvilke kostnader er støtteberettigede?

Forklar hvordan det sikres at de støtteberettigede kostnadene bare er ekstrakostnader som er nødvendige for 
å nå miljømålet, og hvordan det vil bli tatt hensyn til eventuelle kostnadsbesparelser i de første fem årene av 
investeringen.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

I hvilket omfang tas det hensyn til fordeler oppnådd gjennom en eventuell kapasitetsøkning og fra ytterligere 
biproduksjon?

2.2.3. Angi høyeste tillatte bruttostøtteandel for det planlagte tiltaket

 Fastsetter ordningen tillegg til foretak som ligger i områder som er berettigede til nasjonal regionstøtte?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke tillegg det er tale om:

 ..............................................................................................................................................................................  

Fastsetter ordningen tillegg til små og mellomstore bedrifter?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere:  .....................................................................................................

Kan tillegget kumuleres med tillegg til foretak som ligger i områder som mottar støtte?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi vilkårene for dette:

 ..............................................................................................................................................................................  

3.  Investeringsstøtte i energisektoren

3.1.  Støtte til investeringer med henblikk på energibesparelser

3.1.1. Hvilke energibesparelser forventes som følge av ad hoc-støtten eller støtteordningen?

Vurderes størrelsen på den forventede besparelsen av en uavhengig ekspert? Gi eksempler på støtteberettigede 
investeringer:

 ..............................................................................................................................................................................  

3.1.2. Hvilke C02-besparelser forventes som følge av ad hoc-støtten eller støtteordningen?

3.1.3. Hvilke kostnader er støtteberettigede?

Forklar hvordan det sikres at de støtteberettigede kostnadene bare er ekstrakostnader som er nødvendige for 
å nå miljømålet, og hvordan det vil bli tatt hensyn til eventuelle kostnadsbesparelser i de første fem årene av 
investeringen.  

I hvilket omfang tas det hensyn til fordeler oppnådd gjennom en eventuell kapasitetsøkning og fra ytterligere 
biproduksjon?

Angi høyeste tillatte bruttostøtteandel for den planlagte støtten.

Fastsetter ordningen tillegg til foretak som ligger i områder som er berettiget til nasjonal regionstøtte?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke tillegg det er tale om:
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Fastsetter ordningen tillegg til små og mellomstore bedrifter?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, hvilke tillegg?

Kan tillegget kumuleres med tillegg til foretak som ligger i områder som mottar støtte?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi vilkårene for dette:  .....................................................................................

3.2.  Støtte til kraftvarmeproduksjon

3.2.1. Hvilken primær energikilde vil bli brukt i produksjonsprosessen?

3.2.2. Hvilke miljømessige fordeler vil det aktuelle tiltaket ha?

Dersom virkningsgraden av omleggingen er unormalt høy, vennligst angi det sammenlignbare 
gjennomsnittet.

Hvilken laveste virkningsgrad vil de støtteberettigede kraftvarmeverkene ha?

Dersom tiltakene fører til en reduksjon av energiforbruket, hva er omfanget av en slik reduksjon?

Er bestemmelsene utarbeidet av en uavhengig ekspert?

Hvordan og i hvilken grad er produksjonsprosessen mindre skadelig for miljøet, dersom den i det hele tatt er 
det?

 ..............................................................................................................................................................................  

3.2.3.  Hvilke kostnader er støtteberettigede?

Hvor store ville investeringskostnadene være ved etablering av en produksjonsenhet for elektrisk kraft (eller 
varme) med samme kapasitet når det gjelder effektiv energiproduksjon?

I hvilken grad tas det hensyn til salget av varme (dersom anlegget hovedsakelig har til formål å produsere 
energi) eller salget av elektrisk kraft (i motsatt fall) for å minske de høyere investeringskostnadene?

Dersom det dreier seg om kompensasjon for et eksisterende anlegg, oppstår det fordeler som kapasitetsøkning 
eller kostnadsbesparelse?

Hvordan beregnes disse fordelene?

3.2.4.  Angi høyeste tillatte bruttostøtteandel for den planlagte støtten.

Angi høyeste tillatte standardbruttostøtteandel for støtten.

Fastsetter ordningen tillegg til foretak som ligger i områder som mottar støtte?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke tillegg det er tale om:

 ..............................................................................................................................................................................  

Fastsetter ordningen tillegg til små og mellomstore bedrifter?

 � ja � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere:  .....................................................................................................

Kan tillegget kumuleres med tillegg til foretak som ligger i områder som mottar støtte?

 � ja � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi vilkårene for dette:
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3.3. Støtte til investeringer i fornybar energi

3.3.1. Hvilke typer energi dreier det seg om? Svarer de til definisjonen av fornybar energi i artikkel 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF av 27. september 2001(1)?

 Dersom formålet med investeringene er å skape energi til et helt samfunn, vennligst angi grensene for dette 
samfunnet og de typer energi som tidligere er blitt brukt til dette formålet.

3.3.2.  Hvilke kostnader er støtteberettigede?

 Hvor store ville investeringskostnadene til etablering av en produksjonsenhet for elektrisk kraft med samme 
kapasitet med hensyn til effektiv energiproduksjon være?

3.3.3.  Angi høyeste tillatte bruttostøtteandel for den planlagte støtten.

 Dersom støtten kan omfatte de samlede støtteberettigede kostnadene, hvorfor er en slik støttesats nødvendig?

 Hvordan ville den produserte energien under lignende omstendigheter bli solgt, gjennom hvilke distributører 
og til hvilke priser?

 Fastsetter ordningen tillegg til foretak som ligger i områder som er berettiget til nasjonal regionstøtte?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, hva er størrelsen på tillegget:

 ..............................................................................................................................................................................  

Fastsetter ordningen tillegg til små og mellomstore bedrifter?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere:  .....................................................................................................

Kan tillegget kumuleres med tillegg til foretak som ligger i områder som mottar støtte?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi vilkårene for dette:

 ..............................................................................................................................................................................

Kan den meldte investeringsstøtten kumuleres med annen statsstøtte som definert i EF-traktatens artikkel 87 
nr. 1, eller med andre former for fellesskapsfinansiering?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, overhold de høyeste tillatte støtteandelene som fastsatt i retningslinjene for miljøstøtte, 
eller når det dreier seg om støtte som gis til forskjellige formål med som gjelder de samme støtteberettigede 
kostnadene, den mest gunstige øvre grensen for støtte

 ..............................................................................................................................................................................

4.  Støtte til rehabilitering av forurensede industriområder

4.1.  Hvilket industriområde (beskrivelse av området) og hvilken type forurensning dreier det seg om?

Har forurensningens art, omfang og risikoer for menneskers helse og for miljøet blitt vurdert av en uavhengig 
ekspert?

 � ja  � nei

Hvem? Vedlegg kopier av rapportene.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF av 27.9.2001 (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 3).
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4.2.  Dersom det dreier seg om ad hoc-støtte, svar på følgende spørsmål:

Er industriområdet for tiden offentlig eller privat eiendom?

Dersom området er offentlig eid, er det innkjøpt av offentlige myndigheter med henblikk på opprydnings-/
rehabiliteringstiltak?

 � ja  � nei

Er den som er ansvarlig for forurensningen av området identifisert?

 � ja  � nei

Dersom svaret er nei, gi en kort beskrivelse av de unntaksvilkår som gjør at forurenseren ikke er ansvarlig.

Har verdien av det forurensede området (før rehabiliteringen) blitt vurdert gjennom en analyse foretatt av en 
uavhengig ekspert?

 � ja  � nei

Hva er markedsverdien av området før rehabiliteringen?

 ..............................................................................................................................................................................

Hvilke kostnader er beregnet til rehabiliteringen?

 ..............................................................................................................................................................................

Hva er primærkostnadene som definert kommisjonsmeldingen om statsstøtteelementer ved offentlige 
myndigheters salg av grunn og bygninger?

 ..............................................................................................................................................................................

Har verdien av området etter rehabiliteringen blitt vurdert av en uavhengig ekspert?

 � ja  � nei

Hva er den anslåtte markedsverdien av det rehabiliterte området?

 ..............................................................................................................................................................................

Har den offentlige forvaltning til hensikt å selge arealet innen tre år etter anskaffelsesdatoen?

Hva vil arealbruken av det forurensede området være etter rehabiliteringen?

Hva er omfanget av den planlagte støtten?

Angi høyeste tillatte bruttostøtteandel for den planlagte støtten.

4.3.  Dersom det dreier seg om en støtteordning, vennligst angi følgende:

Hva er omfanget av den planlagte støtten?

Angi høyeste tillatte bruttostøtteandel for den planlagte støtten.

Har tilsvarende støtteordninger blitt anvendt for å finansiere rehabilitering av andre forurensede områder 
i medlemsstaten? Angi nærmere hvor mange områder som er blitt renset under tilsvarende ordninger samt 
beløpene som er tildelt slike ordninger?

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

5.  Støtte til omlokalisering av foretak

5.1.  Hvor ligger foretaket som skal motta omlokaliseringsstøtten?

Dersom det ligger i et Natura 2000-område, hvilken rettsbestemmelse ligger til grunn for at foretaket anses 
som berettiget til et slikt tiltak?

5.2. Hva er årsakene til omlokaliseringen?

 Gi en detaljert beskrivelse av de miljømessige, sosiale eller folkehelsemessige årsakene som gjør 
omlokaliseringen nødvendig. Er eieren av foretaket (i henhold til nasjonal lovgivning eller Fellesskapets 
regelverk) ansvarlig for forurensningen/miljøproblemet?
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5.3.  Finnes det et forvaltningsvedtak eller en rettsavgjørelse som fastsetter at foretaket skal omlokaliseres?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vedlegg en kopi av vedtaket eller avgjørelsen.

 Bekreft at støttemottakeren vil oppfylle de strengeste miljøstandardene som gjelder i det nye området der 
foretaket kommer til å ligge.

5.4.  Hvor stor fortjeneste kan foretaket forvente av salg, ekspropriasjon eller utleie av områdene eller anleggene 
som forlates?

5.5.  Hvilke kostnader skal dekkes i tilknytning til det nye anlegget med samme produksjonskapasitet som anlegget 
som forlates?

Vil omlokaliseringen medføre bøter som følge av en framskyndet oppheving av leiekontrakten for området 
eller bygningene?

Vil det være fordeler knyttet til ny teknologi som brukes etter omlokaliseringen?

Vil omlokaliseringen gi regnskapsmessige fordeler som følge av en bedre utnytting av anleggene?

Angi høyeste tillatte bruttostøtteandel for den planlagte støtten

6.  Støtte til små og mellomstore bedrifter for rådgivningstjenester på miljøområdet

6.1.  Hvem er de potensielle støttemottakerne?

 Oppfyller de vilkårene i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om 
anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter(1)?

6.2.  Vil rådgivningstjenestene bli ytt til eksterne foretak?

 � ja  � nei

Har de eksterne foretakene finansielle forbindelser til foretakene som mottar støtten?

 � ja  � nei

Gi en nøyaktig beskrivelse av rådgivningstjenestene:

  .............................................................................................................................................................................

7.  Driftsstøtte for å fremme avfallshåndtering og energiøkonomisering

7.1.  Hva er de ekstra produksjonskostnadene og hvilken andel av dem dekkes av støtten?

 Dersom det dreier seg om avtagende støtte, vennligst angi vilkårene for dette.

7.2.  Hva er den planlagte varigheten av den meldte støtteordningen?

7.3.  Særlige spørsmål dersom det dreier seg om støtte for å fremme avfallshåndtering:

Hvordan sikres det at støttemottakeren finansierer tjenesten som ytes, i forhold til avfallsmengden som 
produseres og/eller kostnadene til avfallshåndtering?

Dersom det dreier seg om støtte til håndtering av industriavfall, finnes det fellesskapsbestemmelser som får 
anvendelse?

 � ja  � nei

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små 
og mellomstore bedrifter (EFT L 10 av 13.10.2001, s. 33).
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Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere:  .....................................................................................................  

Dersom det ikke finnes fellesskapsbestemmelser, finnes det i nasjonale bestemmelser?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere:  .....................................................................................................

Er eventuelle nasjonale bestemmelser strengere enn fellesskapsbestemmelsene?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere:  .....................................................................................................

8.  Driftsstøtte i form av avgiftsnedsettelse eller -fritak 

8.1.  Innføring av en ny avgift som følge av en fellesskapsforpliktelse.

8.1.1. Medlemsstaten gir dispensasjon som kan føre til en lavere sats enn den laveste fellesskapssatsen.

For hvilken avgift vil det bli gitt nedsettelse eller fritak?

Hvordan bidrar avgiften til miljøvern?

Hvilke resultater er oppnådd eller forventes oppnådd som en direkte følge av avgiften?

Har Rådet ved anvendelse av Fellesskapets skattebestemmelser gitt tillatelse til disse fritakene?

Hvorfor er det nødvendig å anvende en lavere sats enn den laveste fellesskapssatsen?

Er sektorene som omfattes av avgiftsnedsettelsene utsatt for sterk konkurranse innenfor Fellesskapet og/eller 
internasjonalt?

Hvor mange foretak kan omfattes av dette tiltaket?

Skal disse foretakene betale andre miljøavgifter?

8.1.2. Medlemsstaten gir avgiftsnedsettelser i form av en lavere sats enn den laveste fellesskapssatsen

For hvilken avgift vil det bli gitt nedsettelse eller fritak?

Hvordan bidrar innkrevingen av avgiften til miljøvern?

Hvilke resultater er oppnådd eller forventes oppnådd som en direkte følge av avgiften?

Er unntakene betinget av at det inngås avtaler mellom de mottakerforetakene og medlemsstaten for å bedre 
miljøvernet?

 � ja  � nei

Hvilken type avtaler dreier det seg om?

Er avtalene åpne for alle virksomhetssektorer som kan omfattes av avgiftstiltaket?

 ..............................................................................................................................................................................

Dersom inngåelsen av en avtale er frivillig og ikke et vilkår for å oppnå en avgiftsfordel, hva er den 
(forventede) tilslutningsgraden blant støttemottakerne?

 ..............................................................................................................................................................................

Hvilken myndighet har ansvar for å kontrollere avtalene som er inngått av foretakene?

Hvilke sanksjoner er planlagt ved overtredelse av avtalevilkårene?

 ..............................................................................................................................................................................  
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Vedlegg en kopi av slike avtaler eller gi en nærmere beskrivelse av dem.

Dersom nasjonale bestemmelser har samme virkning som ovennevnte avtaler, vedlegg en kopi av disse 
bestemmelsene.

Dersom det ikke inngås avtaler mellom foretak og medlemsstaten, hvilken sats kommer foretakene i 
virkeligheten til å betale etter anvendelsen av nedsettelsen, og hvor stor vil forskjellen mellom dette beløpet 
og den laveste fellesskapssatsen være?

8.1.3. Unntak som får anvendelse ved innføringen av en ny avgift når det ikke finnes fellesskapsforpliktelser

Er det en forutsetning for unntakene at det inngås frivillige eller obligatoriske avtaler mellom foretakene 
medlemsstaten med henblikk på å bedre miljøvernet?

 � ja  � nei

Hvilken type avtaler dreier det seg om?

 � ja  � nei

Er avtalene åpne for alle virksomhetssektorer som kan omfattes av avgiftstiltaket?

 � ja  � nei

Dersom inngåelsen av en avtale er frivillig og ikke et vilkår for å oppnå en avgiftsfordel, hva er den 
(forventede) tilslutningsgraden blant støttemottakerne?

Hvilken myndighet har ansvar for å kontrollere forpliktelsene som er inngått av foretakene?

Hvilke sanksjoner er planlagt ved overtredelse av avtalevilkårene?

 ..............................................................................................................................................................................  

Vedlegg en kopi av slike avtaler eller gi en nærmere beskrivelse av dem.

Dersom nasjonale bestemmelser har samme virkning som ovennevnte avtaler, vedlegg en kopi av disse 
bestemmelsene.

Dersom det ikke inngås avtaler mellom foretak og medlemsstaten, hvilken sats kommer foretakene i 
virkeligheten til å betale etter anvendelsen av nedsettelsen, og hvor stor vil forskjellen mellom dette beløpet 
og den «normale» nasjonale satsen?

 ..............................................................................................................................................................................  

Framlegg tall som gjør det mulig for Kommisjonen å vurdere andelen av avgiften som faktisk betales.

Hva er den planlagte varigheten av den meldte støtteordningen?

 ..............................................................................................................................................................................  

8.1.4. Unntak som får anvendelse på gjeldende avgifter

Hva er miljøvirkningen av avgiften som omfattes av tiltaket?

Når ble avgiften innført?

Hvem er støttemottakerne?

Ble beslutningen om å gi avgiftsnedsettelser til støttemottakerne som omfattes av denne meldingen, truffet i 
tilknytning til en vesentlig avgiftsøkning?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi utviklingen av den aktuelle avgiftssatsen i tid i absolutte tall.

Er unntakene blitt nødvendige som følge av en vesentlig endring av de økonomiske vilkårene?

Beskriv denne endringen:

 ..............................................................................................................................................................................  
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Er endringen spesifikk for en medlemsstat, eller omfatter den alle medlemsstater?

 ..............................................................................................................................................................................  

Hvilke avgiftsøkninger skyldes endringer av de økonomiske vilkårene?

 ..............................................................................................................................................................................  

Hva er den planlagte varigheten av den meldte støtteordningen?

8.1.5. Avgiftsfritak som er nødvendige for å modernisere energiproduksjonen og oppnå en høyere 
energieffektivitet.

 Hvilke tradisjonelle energikilder vil bli brukt i energiproduksjonen?

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................  

Hva vil forskjellen i energieffektivitet være sammenlignet med tradisjonelle produksjonsmetoder?

 ..............................................................................................................................................................................  

Hvilke tilleggskostnader vil den planlagte produksjonen innebære?

 ..............................................................................................................................................................................  

9.  Driftsstøtte til fornybar energi

9.1.  Hvilke typer energi dreier det seg om?

 Omfattes de av definisjonen i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF av 27. september 
2001?

9.2.  Støtte som godtgjøring for forskjellen mellom produksjonskostnader ved fornybar energi og markedsprisen for 
slik energi:  ...........................................................................................................................................................  

Dreier det seg om nye produksjonsanlegg?

 � ja  � nei

Hva er de gjennomsnittlige produksjonskostnadene og forskjellen i forhold til den gjennomsnittlige 
markedsprisen for hver fornybar energikilde?  ....................................................................................................

Gi en nærmere beskrivelse av støtteordningen og særlig metoden for beregning av støttebeløpet:

 ..............................................................................................................................................................................  

Hva er den planlagte avskrivningstiden for produksjonsanleggene?  ..................................................................

Vis at den nåværende nettoverdien av støtten ikke overstiger den nåværende nettoverdien av de samlede 
investeringskostnadene til kraftverket eller typen kraftverk som omfattes av støtten:

 ..............................................................................................................................................................................  

Dersom støtten strekker seg over flere år, hvilke vilkår gjelder for revisjon av produksjonskostnadene og 
markedsprisene?

Er også produksjonsanleggene for fornybare energikilder berettiget til investeringsstøtte?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, hvor mye?

Hvordan vil det bli tatt hensyn til investeringsstøtten ved fastsettelse av behovet for driftsstøtte?

Omfatter støtten et element av kapitalavkastning?

 � ja  � nei
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Dersom svaret er ja, hvor mye? Forklar hvorfor dette for nødvendig? Kan støtten i biomassesektoren gå ut 
over dekningen av investeringene?

9.3.  Støtte i form av markedsordninger

Dreier det seg om nye produksjonsanlegg?

 � ja  � nei

Hva er de gjennomsnittlige produksjonskostnadene for den aktuelle fornybare energien og forskjellen i forhold 
til den gjennomsnittlige markedsprisen for energi?

Hvordan kommer ordningen til å fungere?

Hvordan sikres det at ordningen ikke får produsenter av fornybar energi til å la være å bedre 
konkurranseevne?

Hvordan tar ordningen hensyn til import og eksport av elektrisk kraft?

Vil medlemsstaten, dersom det dreier seg om grønne sertifikater, gripe direkte eller indirekte inn i 
prisfastsettelsen?

Kan medlemsstaten, dersom den ønsker det, innføre nye sertifikater på markedet eller kjøpe dem?

 � ja  � nei

Vil systemet innebære at det skal betales en avgift dersom en forpliktelse ikke overholdes?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, hvordan vil disse pengen bli samlet inn, forvaltet og anvendt?

Hvordan vil det bli sikret kontroll med at de deltakende foretakene ikke får for høy godtgjøring?

9.4.  Driftsstøtte på grunnlag av eksterne kostnader som unngås

Dreier det seg om nye produksjonsanlegg?

 � ja  � nei

Hvordan er det blitt beregnet hvilke eksterne kostnader som er unngått, og hvem har foretatt beregningen? 
Framlegg en begrunnet og kvantifisert kostnadsanalyse samt en vurdering av de eksterne kostnadene som følge 
av konkurrerende energiprodusenter

 ..............................................................................................................................................................................  

Hva er høyeste tillatte støttebeløp per kWh?

 ..............................................................................................................................................................................  

Hvordan sikres det kontroll med at støttebeløp som går ut over beløpet som følge av løsning 1, faktisk 
reinvesteres i sektoren eller i fornybar energi?

 ..............................................................................................................................................................................  

10.  Driftsstøtte til kraftvarmeproduksjon

10.1.  Hvilken primær energikilde vil bli brukt i produksjonsprosessen?

Hvilke miljømessige fordeler vil det aktuelle tiltaket ha?

Dersom virkningsgraden er særlig høy, vennligst angi det sammenlignbare gjennomsnittet.

Hvilken laveste virkningsgrad vil de støtteberettigede kraftvarmeverkene ha?

Dersom tiltakene fører til en reduksjon av energiforbruket, hva er omfanget av en slik reduksjon?

Er tiltakene vurdert av en uavhengig ekspert?

Hvordan og i hvilken grad er produksjonsprosessen mindre skadelig for miljøet, dersom den i det hele tatt er 
det?
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Hva er vilkårene for den planlagte støtten?

Hva er de gjennomsnittlige produksjonskostnadene og den gjennomsnittlige markedsprisen på den produserte 
energien?

Hva er den gjennomsnittlige markedsprisen for en tradisjonell energienhet?

Hva er de eventuelle fordelene ved varmeproduksjon ved industriell anvendelse av kraftvarmeproduksjonen?

Dersom støtten skal strekke seg over flere år, hva er vilkårene for justering av produksjonskostnadene og 
markedsprisene?

11.  Andre opplysninger

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av retningslinjene for støtte til miljøvern.

Del III.11

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM RISIKOKAPITALSTØTTE

 Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av alle støtteordninger som omfattes av 
meldingen om statsstøtte og risikokapital (1). Det gjøres oppmerksom på at dersom støtteordningen omfattes av 
andre rammebestemmelser eller retningslinjer, bør det tilsvarende standardmeldingsskjemaet for de relevante 
rammebestemmelsene eller retningslinjene anvendes i stedet.

1.  Støttemottaker

 Hvem mottar støtte under ordningen? (sett kryss i en eller flere av boksene etter hva som er aktuelt):

1.1.  � investorer som oppretter et fond eller deltar i et selskaps eller en gruppe av  selskapers egenkapital. Angi 
utvalgskriteriene:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

1.2.  � et investeringsfond eller et annet mellomliggende instrument. Angi utvalgskriteriene:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

1.3.  � foretak som det investeres i. Angi utvalgskriteriene:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

2.  Støttens form

2.1.  Ordningen omfatter følgende tiltak og/eller instrumenter (sett kryss i en eller flere av boksene etter hva som er 
aktuelt):

� opprettelse av et investeringsfond (dvs. et venture-fond) der offentlige myndigheter er partnere, investorer 
eller deltakere. Angi nærmere:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

(1) Kommisjonsmelding om statsstøtte og risikokapital (EFT C 235 av 21.8.2001, s. 3). 
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� tilskudd til et investeringsfond (dvs. et venture-fond) for å dekke en del av administrasjonskostnadene. 
Angi nærmere:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

� garantier til risikokapitalinvestorer eller til risikokapitalfond mot en del av investeringstapene, eller 
garantier for lån til investorer eller fond som investerer i risikokapital. Angi nærmere:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

� andre finansielle instrumenter til fordel for investorer i risikokapital eller til fordel for venture-fond med 
henblikk på å framskaffe ekstra til investering. Angi nærmere:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

� skattemessig oppmuntring til investorer for å få dem til å gjennomføre risikokapitalinvesteringer. Angi 
nærmere:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

2.2.  Kombinasjonen av ovennevnte tiltak og/eller instrumenter fører ikke til at et foretak tilføres kapital utelukkende 
i form av lån (herunder ansvarlige lån og «egenkapitallån») eller andre instrumenter som gi investor/långiver 
en fast minsteavkastning. Angi nærmere:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.  Markedssvikt

3.1.  � Den høyeste delfinansiering til målforetak som finansieres under støtteordningen, skal ikke overstige:

 � 500 000 euro;

 � 750 000 euro for foretak som ligger i støtteberettigede områder etter EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav 
c);

 � 1 million euro for foretak som ligger i støtteberettigede områder etter EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 
bokstav a).

3.2.  � Dersom den høyeste delfinansieringen til målforetak som finansieres under ordningen overstiger 
ovennevnte øvre grenser, skal ordningen begrunnes med at det foreligger «markedssvikt» i det aktuelle 
investeringsområdet. Angi nærmere ved framlegging av dokumentasjon:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

4.  De viktigste kjennetegn ved støtten

4.1.  De statlige midlene begrenser seg utelukkende eller hovedsakelig til egenkapitalinvesteringer i:

� foretak som ligger i støtteberettigede områder etter EF-traktatens artikkel 87 nr. 3  bokstav a) og/eller c);

� svært små foretak eller små foretak;
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� mellomstore foretak i oppstartfasen eller annen tidlig fase eller som ligger i  ... støtteberettigede områder;

� for mellomstore foretak som ikke befinner seg i oppstartfasen eller en annen tidlig fase, eller som ikke 
ligger i støtteberettigede områder, er det en grense per foretak for den samlede finansieringen gjennom 
tiltaket. Angi nærmere:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

4.2.  Ordningen er rettet mot markedssvikt for risikokapital og tilfører finansiering til foretak hovedsakelig i form 
av egenkapital eller kvasi-egenkapital. Angi nærmere ved behov:

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

4.3.  Investeringsbeslutningene er overskuddsbaserte og det er en forbindelse mellom  investeringsresultatet og de 
ansvarlige for investeringsbeslutningene som gjenspeiles i følgende:

� Hele kapitalen som investeres i målforetakene, kommer fra markedsøkonomiske investorer, eller

� Kapital fra markedsøkonomiske investorer utgjør en vesentlig del av målforetakenes egenkapital. Angi 
nærmere:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

4.3.1. For investeringsfond gjenspeiles investeringenes overskuddsbaserte karakter ifølgende elementer (sett kryss i 
en eller flere av boksene):

� Minst 50 % av fondets kapital stammer fra private investorer;

� Minst 30 % av fondets kapital stammer fra private investorer når det gjelder tiltak  ..... i støtteberettigede 
regioner etter EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) eller c);

� Andre faktorer som berettiger et annet privatkapitalnivå. Angi nærmere:

 .......................................................................................................................................................................  

� Det finnes en avtale mellom en profesjonell fondsforvalter og deltakerne i fondet som fastsetter at 
forvalterens vederlag skal være avhengig av resultatene og og som klart angir målene for fondet og 
investeringstidsplanen;

� Private investorer er representert i beslutningstakingen;

� Fondsforvaltningen anvender beste praksis og er underlagt lovgivningsmessig tilsyn;

4.4.  � Konkurransevridning mellom investorer og mellom investeringsfond er begrenset til et minimum, noe 
som gjenspeiles i:

� En anbudsinnbydelse som fastsetter eventuelle «preferansevilkår» for private investorer;

� En offentlig innbydelse til investorer ved lanseringen av et investeringsfond;

� Dersom det dreier seg om en ordning (f.eks. en garantiordning), er den åpen for alle nykommere.

4.5.  � Hver investering bygger på at det finnes en detaljert forretningsplan for å fastsette prosjektets 
levedyktighet.

4.6.  � Ordningen inneholder en klar mekanisme for å tre ut av ordningen. Angi nærmere:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

4.7.  � Er det fastsatt en mulighet til å resirkulere fond innenfor en ordning?
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4.8.  � Sektorfokus. Målforetakene er aktive bare innenfor en eller flere bestemte sektorer av økonomien. Angi 
hvilke sektorer det dreier seg om, og den underliggende forretningsmessige tankegang samt de mål som 
er av allmenn interesse dette fokuset svarer til:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

5.  Kumulering av støtte

5.1.  � Dersom ordningen fastsetter støtte til foretak som det investeres i, mottar de  ....allerede andre former for 
støtte(1), herunder under godkjente ordninger? Angi nærmere:

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

5.2.  � Dersom egenkapital som stilles til rådighet for foretak under ordningen for risikokapital, anvendes 
til å finansiere nyinvesteringen, forsknings- og utviklingskostnadene eller andre kostnader som er 
støtteberettigede i henhold til andre rammebestemmelser, tas det i den anvendte øvre grensen for støtte 
hensyn til støtteelementet i risikokapitalordningen? Angi nærmere

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

6.  Andre opplysninger

 Angi alle andre opplysninger som anses som relevante for vurderingen av de aktuelle tiltakene som omfattes 
av meldingen om støtte og risikokapital.

Del III.12.A

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM LANDBRUK

 Det gjøres oppmerksom på at del III.12 av skjemaet for melding av statsstøtte får anvendelse bare på 
virksomhet knyttet til produksjon, bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer oppført i vedlegg I til 
EF-traktaten. Med hensyn til salgsfremmende tiltak for landbruksvarer får statsstøttereglene for landbruket 
unntaksvis anvendelse på visse varer som ikke er oppført i vedlegg I. Det gjøres oppmerksom på at de særlige 
statsstøttereglene for landbruket ikke får anvendelse på tiltak knyttet til bearbeiding av varer som hører under 
vedlegg I, til varer som ikke hører under vedlegg I. Når det gjelder slike tiltak fylles den relevante delen av det 
alminnelige meldingsskjemaet ut.

1. Varer

1.1.  Får tiltaket anvendelse på noen av varene nedenfor som ennå ikke omfattes av en felles markedsordning?

� poteter, unntatt stivelsespoteter

� hestekjøtt

� honning

� kaffe

� kork

� Tiltaket får ikke anvendelse på noen av disse varene

(1) Disse opplysningene omfatter ikke bagatellmessig støtte etter kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001 av 12.1.2001 om anvendelse 
av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte (EFT L 10 av 13.1.2001, s. 30), som gis til samme foretak. Det er ikke 
nødvendig å gi melding om slik støtte.
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2.  Stimulerende virkning

2.1.  Kan det bekreftes at det ikke vil bli gitt støtte til arbeid som allerede var startet eller til virksomhet som allerede 
var igangsatt før det ble innsendt en behørig søknad til vedkommende myndigheter om støtte, og søknaden ble 
godkjent av dem med bindende virkning?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at i henhold til nr. 3.5 og 3.6 i retningslinjene for landbruket kan 
støtte som gis med tilbakevirkende kraft til virksomhet som allerede var igangsatt av mottakeren, ikke anses 
for å inneholde det nødvendige stimulerende element og må anses som driftsstøtte (som i prinsippet er forbudt 
i henhold til statsstøtteregelverket).

3.  Type støtte

3.1.  Hvilken type eller hvilke typer støtte omfatter det planlagte tiltaket?

3.1.1.  � Støtte til investeringer i driftsenheter i landbruket (nr. 4.1 i retningslinjene for landbruket(1). Fyll ut del 
III.12.A.I. i dette meldingsskjema.

3.1.2.  � Støtte til investeringer i tilknytning til bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer (nr. 4.2. i 
retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.12.A.II. i dette meldingsskjema.

3.1.3. � Støtte til investeringer for å fremme økt mangfold innenfor landbruksvirksomhet (nr. 4.3., 4.1 eller 4.2 i 
retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.12.A.I. avsnitt 10 i dette meldingsskjema.

3.1.4.  � Støtte til ekstrakostnader eller bortfall av inntekt som følge av plikt til å drive miljøvennlig landbruk (nr. 
5.3. i retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.12.B i dette meldingsskjema.

3.1.5.  � Driftsstøtte i tilknytning til miljøvern (nr. 5.5. i retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.12.B.

3.1.6.  � Støtte (unntatt investeringsstøtte) som godtgjøring for ulemper i vanskeligstilte områder (nr. 6 i 
retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.12.C.

3.1.7.  � Etableringsstøtte til unge gårdbrukere (nr. 7 i retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.12.D.

3.1.8.  � Støtte til førtidspensjonering og opphør av landbruksvirksomhet (nr. 8 i retningslinjene for landbruket). 
Fyll ut del III.12.E.

3.1.9.  � Støtte til nedlegging av produksjons-, bearbeidings- og markedsføringskapasitet (nr. 9 i retningslinjene for 
landbruket). Fyll ut del III.12.F.

3.1.10. � Støtte til produsentgrupper (nr. 10 i retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.12.G.

3.1.11.  � Støtte som skal kompensere for skader på landbruksproduksjonen eller produksjonsmidlene i landbruket 
(nr. 11 i retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.12.H.

3.1.12.  � Støtte til sammenslåing av dyrket mark (nr. 12 i retningslinjene forlandbruket). Fyll ut del III.12.I.

3.1.13. � Støtte for å fremme produksjon og markedsføring av kvalitetslandbruksvarer (nr. 13 i retningslinjene for 
landbruket). Fyll ut del III.12.J.

3.1.14. � Støtte til teknisk bistand innenfor landbrukssektoren (nr. 14 i retningslinjene for landbruket). Fyll ut del 
III.12.K.

(1) Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte innenfor landbrukssektoren, EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17.
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3.1.15.  � Støtte til oppdrettssektoren (nr. 15 i retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.12.L.

3.1.16.  � Støtte til de mest fjerntliggende regionene og til øyene i Egeerhavet (nr. 16 i retningslinjene for 
landbruket). Fyll ut del III.12.M.

3.1.17.  � Støtte til forskning og utvikling (nr. 17 i retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.6.A eller del 
III.6.B.

3.1.18. � Støtte til salgsfremmende tiltak og reklame for landbruksvarer (nr. 18 i retningslinjene for landbruket). 
Fyll ut del 111.12.O.

3.1.19.  � Støtte i form av subsidierte kortsiktige lån (nr. 19 i retningslinjene for landbruket). Fyll ut del III.12.N.

3.1.20.  � Støtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak (nr. 20 i retningslinjene for landbruket). 
Fyll ut del III.12.P.

3.1.21.  � Støtte som gjelder TSE-testing, selvdøde dyr og slakteavfall. Fyll ut del III.12.Q.

3.1.22.  � Sysselsettingsstøtte. Fyll ut det relevante avsnittet i det alminnelige meldingsskjemaet og del III.3.

3.1.23. �  Støtte til opplæring. Fyll ut del III.2.

Del III.12.A.1

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL INVESTERINGER I 
DRIFTSENHETER I LANDBRUKET

 Dette meldingsskjemaet får anvendelse på investeringer i driftsenheter i landbruket som behandles i nr. 4.1, 
4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4 og 4.3 i retningslinjene.

 Medlemsstatene skal også benytte skjemaet ved melding av alle former for enkeltinvesteringer der de 
støtteberettigede kostnadene overstiger 12,5 millioner euro eller der det faktiske støttebeløpet overstiger 6 
millioner euro (artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1/2004).

1.  Formålene med støtten

1.1.  Hva er formålet med investeringen?

� å redusere produksjonskostnadene

� å forbedre og omlegge produksjonen

� å forbedre kvaliteten

� å verne og forbedre det naturlige miljø, de hygieniske forholdene og  .................dyrevelferdsstandardene

� å fremme økt mangfold innen landbruksvirksomhet

 Dersom investeringen har andre formål, vær oppmerksom på at nr. 4.1.1.1 i retningslinjene for landbruket ikke 
tillater støtte til investeringer som ikke har et av ovennevnte formål.

1.2.  Gjelder støtten utskiftningsinvesteringer?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vær oppmerksom på at nr. 4.1.1.1 i retningslinjene for landbruket ikke tillater støtte til 
utskiftningsinvesteringer.

2.  Støttemottakere

2.1.  Hvem er støttemottakerne?

�  gårdbrukere

�  produsentgrupper

�  andre (angi nærmere)

 .......................................................................................................................................................................  
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3.  Støtteandel

3.1.  Angi høyeste tillatte sats for offentlig støtte, uttrykt i prosent av de støtteberettigede investeringene?

 ........................................ i vanskeligstilte områder (høyst 50 %) 

 ........................................ i andre områder (høyst 40 %)

 ........................................ for unge gårdbrukere i vanskeligstilte områder (høyst 55 %) 

 ........................................ for unge gårdbrukere i andre områder (høyst 45 %)

 Dersom satsene er høyere, vær oppmerksom på at nr. 4.1.1.2 i retningslinjene for landbruket ikke tillater 
støtteandeler som overstiger de øvre grensene fastsatt ovenfor.

4.  Kriterier for støtteberettigelse

4.1.  Fastsetter støtten at investeringsstøtte kan gis bare til:

– driftsenheter i landbruket hvis økonomiske levedyktighet kan påvises ved en vurdering av enhetens 
utsikter?

 � ja � nei

– driftsenheter i landbruket der gårdbrukeren har tilstrekkelig faglig kunnskap og kompetanse?

 � ja � nei

– driftsenheter i landbruket som oppfyller Fellesskapets minstestandard for miljø, hygiene og dyrs 
velferd?

 � ja � nei

 Dersom svaret på noen av spørsmålene i nr. 1 er nei, vær oppmerksom på at nr. 4.1.1.3 i retningslinjene for 
landbruket fastsetter at alle kriteriene ovenfor skal være oppfylt for at et tiltak skal være støtteberettiget.

4.2.  Er støtten beregnet på å finansiere investeringer for å oppfylle nyinnførte minstestandarder(1) for miljø, 
hygiene og dyrs velferd?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke standarder det gjelder, sammen med deres rettslige grunnlag.

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

4.3.  Med hensyn til unge gårdbrukere, fastsetter tiltaket at høyere støtteandeler kan gis  .. bare de første fem årene 
etter etableringen?

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at nr. 4.1.1.2 i retningslinjene for landbruket fastsetter at de høyeste 
støttesatsene på 45 % og 55 % kan gis til unge gårdbrukere bare de første fem årene etter etableringen.

5.  Avsetningsmuligheter på markedet

5.1.  Innebærer investeringen en økning av driftsenhetens produksjonskapasitet?

 � ja � nei

5.1.1. Dersom svaret er ja, har forekomsten av avsetningsmuligheter på markedet blitt vurdert på egnet nivå for de 
aktuelle produktene, investeringstypene og nåværende og forventet kapasitet?

 � ja � nei

(1) Nyinnførte minstestandarder er standarder som skal gjøres obligatoriske overfor markedsdeltakerne senest to år før investeringen 
faktisk foretas når det gjelder lovgivning som ikke medfører en overgangsperiode, eller standarder som kommer til å bli 
obligatoriske etter at investeringen faktisk er foretatt, med overgangsperioder som er fastsatt i lovgivningen om innføring av 
standardene.



19.6.2008 Nr. 35/341EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at nr. 4.1.1.4 i retningslinjene for landbruket fastsetter at det ikke 
kan gis støtte til investeringer som har som formål å øke produksjonen av produkter som det ikke finnes 
normale avsetningsmuligheter for på markedet.

5.2.  Gjelder støtten et produkt som omfattes av produksjonsrestriksjoner eller begrensninger av fellesskapsstøtten 
for enkeltforetak?

 � ja � nei

5.2.1. Dersom svaret er ja, vil investeringene øke produksjonen ut over disse restriksjonene eller begrensningene?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vær oppmerksom på at nr. 4.1.1.4 i retningslinjene for landbruket fastsetter at det ikke 
kan gis støtte til investeringer som vil øke produksjonen ut over restriksjonene eller begrensningene fastsatt i 
de felles markedsordninger.

6.  Støtteberettigede kostnader

6.1.  Omfatter de støtteberettigede kostnadene

� oppføring, erverv eller utbedring av fast eiendom;

�  nye maskiner og nytt utstyr, herunder edb-programvare;

� diverse kostnader (f.eks. honorarer til arkitekter, ingeniører og rådgivere, forundersøkelser, erverv av 
patenter og lisenser inntil 12 % av de støtteberettigede kostnadene)

� kjøp av jord, herunder tilhørende skatter og avgifter og tinglysningskostnader.

 Det gjøres oppmerksom på at nr. 4.1.1.5 i retningslinjene for landbruket fastsetter at investeringsstøtte kan gis 
bare til dekning av ovennevnte støtteberettigede kostnader.

6.2.  Omfatter de støtteberettigede kostnadene kjøp av brukt utstyr?

 � ja � nei

6.2.1. Dersom svaret er ja, er følgende vilkår oppfylt?

– selgeren av utstyret har bekreftet utstyrets nøyaktige opprinnelse i en skriftlig erklæring;

– det er ikke allerede gitt fellesskapsstøtte til utstyret;

– kjøpet av utstyret innebærer en særlig fordel for programmet eller prosjektet eller  ...... er nødvendig som 
følge av uvanlige omstendigheter (f.eks. nytt utstyr er ikke tilgjengelig på det ønskede tidspunktet);

– kjøpet skal innebære en reduksjon av kostnadene i forhold til kostnadene ved kjøp av tilsvarende nytt 
utstyr samtidig som det fortsatt skal være et godt nytte-kostnadsforhold;

– utstyret må ha de nødvendige tekniske og/eller teknologiske kjennetegn slik at det oppfyller 
prosjektspesifikasjonene.

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at nr. 4.1.1.5 fotnote 13 i retningslinjene for landbruket fastsetter at 
Kommisjonen gir tillatelse til kjøp av brukt utstyr bare dersom ovennevnte vilkår er oppfylt.

6.3. Vil det bli gitt støtte til kjøp av produksjonsrettigheter?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst forklar hvordan kravene i nr. 4.1.1.6 i retningslinjene for landbruket vil bli 
oppfylt.

 ..............................................................................................................................................................................

6.4.  Når det gjelder kjøp av dyr, hva dekker støtten?

� det første kjøpet av dyr
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� investeringer som har som formål å forbedre besetningens genetiske kvalitet gjennom kjøp av avlsdyr av 
høy kvalitet (hanndyr eller hunndyr) som er registrert i stambøker eller tilsvarende.

 I henhold til nr. 4.1.1.7 i retningslinjene for landbruket kan det gis støtte bare til dekning av ovennevnte 
støtteberettigede kostnader.

6.5.  Overstiger det høyeste beløpet for tillatte støtteberettigede kostnader de høyeste beløpene for de samlede 
støtteberettigede investeringer som er fastsatt av medlemsstaten i henhold til artikkel 7 i forordningen om 
utvikling av landdistriktene?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vær oppmerksom på at nr. 4.1.1.8 i retningslinjene for landbruket fastsetter den totale øvre 
grensen for støtteberettigede kostnader.

7.  Støtte til bevaring av tradisjonelle landskaper

7.1.  Gjelder støtten investeringer eller anleggsarbeid med henblikk på bevaring av ikke-produktive kulturminner 
som befinner seg i driftsenheter i landbruket?

 � ja � nei

7.1.1. Dersom svaret er ja, hva er den høyeste tillatte støttesatsen? (angi nærmere)

 Høyeste tillatte støttesats:  ....................................................................................................................................

7.2.  Gjelder støtten investeringer eller anleggsarbeid med henblikk på bevaring av produktive kulturminner i 
driftsenheter i landbruket?

 � ja � nei

7.2.1. Dersom svaret er ja, vil investeringen øke driftsenhetens produksjonskapasitet?

 � ja � nei

7.2.2. Hva er de høyeste støttesatsene for denne typen investering? (angi nærmere)

� Investeringer uten kapasitetsøkning:

 Høyeste støttesats (vanskeligstilte områder):  ...............................................................................................

 Høyeste støttesats (andre områder):  .............................................................................................................

 Vær oppmerksom på at dersom støttesatsene overstiger 75 % for vanskeligstilte områder og 60 % for andre 
områder, er tiltaket ikke i samsvar med nr. 4.1.1.2. tredje avsnitt i retningslinjene for landbruket.

� Investeringer med kapasitetsøkning:

 Høyeste tillatte støttesats (moderne materialer)/  ..........................................................................................

 Høyeste tillatte støttesats (merkostnader ved bruk av tradisjonelle materialer)  ..........................................

 Vær oppmerksom på at dersom støttesatsene overstiger de normale støttesatsene for investeringsstøtte (40 % 
eller 50 % for vanskeligstilte områder) til bruk av moderne materialer, er tiltaket ikke i samsvar med de øvre 
grensene fastsatt i nr. 4.1.1.2 fjerde avsnitt i retningslinjene for landbruket.

8.  Flytting av landbruksbygninger i offentlighetens interesse

8.1.  Skyldes behovet for å flytte bygningen ekspropriasjon som gir rett til erstatning i henhold til medlemsstatens 
lovgivning?

 � ja � nei

8.2.  Består flyttingen bare i å rive, flytte og bygge opp igjen anleggene på et annet sted?

 � ja � nei
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8.2.1  Dersom svaret er ja, hva er støtteandelen? (høyst 100 %)

 ..............................................................................................................................................................................

8.3.  Fører flyttingen til at gårdbrukeren drar nytte av mer moderne utstyr og anlegg?

 � ja � nei

8.3.1. Dersom svaret er ja, hvor stort er gårdbrukerens eget bidrag? (angi nærmere)

� I vanskeligstilte områder (minst 50 %)  ........................................................................................................

� I andre områder (minst 60 %)  ......................................................................................................................

� Unge gårdbrukere i vanskeligstilte områder (minst 45 %)  ..........................................................................

� Unge gårdbrukere i andre områder (minst 55 %)  ........................................................................................

 Vær oppmerksom på at dersom gårdbrukerens eget bidrag er mindre enn grensene nevnt ovenfor, er tiltaket 
ikke i samsvar med nr. 4.1.2.3 fjerde avsnitt i retningslinjene for landbruket.

8.4.  Fører flyttingen til en økning av produksjonskapasiteten?

8.4.1. Dersom svaret er ja, hvor stort er gårdbrukerens eget bidrag? (angi nærmere)

� I vanskeligstilte områder (minst 50 %)  ........................................................................................................

� I andre områder (minst 60 %)  ......................................................................................................................

� Unge gårdbrukere i vanskeligstilte områder (minst 45 %)  ..........................................................................

� Unge gårdbrukere i andre områder (minst 55 %)  ........................................................................................

 Vær oppmerksom på at dersom gårdbrukerens eget bidrag er mindre enn grensene nevnt ovenfor, er tiltaket 
ikke i samsvar med nr. 4.1.2.3 femte avsnitt i retningslinjene for landbruket.

9. Investeringer som har sammenheng med vern og forbedring av miljøet, forbedring av de hygieniske 
forholdene og dyrs velferd

9.1.  Medfører investeringen ekstrakostnader i tilknytning til vern og forbedring av miljøet, forbedring av de 
hygieniske forholdene ved dyreenheter eller dyrs velferd?

 � ja � nei

9.2.  Går investeringen ut over Fellesskapets gjeldende minstekrav?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke krav som overstiges:

 ..............................................................................................................................................................................

Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at 4.1.2.4 annet avsnitt i retningslinjene for landbruket fastsetter at 
det kan gis høyere støtteandel bare til investeringer som overstiger Fellesskapet gjeldende minstekrav.

9.3.  Foretas investeringen for å oppfylle nyinnførte minstestandarder, med forbehold for vilkårene i artikkel 1 nr. 
2 i gjennomføringsforordning (EF) nr. 445/2002?

 � ja � nei

9.4.  Fører investeringen til en økning av produksjonskapasiteten?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vær oppmerksom på at nr. 4.1.2.4 i retningslinjene for landbruket fastsetter at det ikke kan 
gis høyere støtteandeler ved investeringer som fører til en økning av produksjonskapasiteten.

9.5. Hva er høyeste støtteandel? (angi nærmere)

� For investeringer i vanskeligstilte områder (høyst 75 %)

 .......................................................................................................................................................................  

� For investeringer i andre områder (høyst 60 %)

 .......................................................................................................................................................................  
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 Vær oppmerksom på at dersom høyeste støttesats overstiger satsene nevnt ovenfor, er tiltaket ikke i samsvar 
med nr. 4.1.2.4 i retningslinjene for landbruket.

9.6.  Er økningen strengt begrenset til de støtteberettigede ekstrakostnadene som er nødvendige for å nå det nevnte 
målet?

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at nr. 4.1.2.4 i retningslinjene for landbruket fastsetter at det kan gis 
høyere støtteandel utelukkende til dekning av ekstrakostnader som er nødvendige for å nå det nevnte målet.

10.  Støtte til investeringer for å fremme økt mangfold innen landbruksvirksomhet

10.1.  Gjelder støtten økning av mangfoldet innen landbruksvirksomhet

� til virksomhet som ikke er knyttet til produksjon, bearbeiding og markedsføring av varer som er oppført i 
vedlegg I (f.eks. turisme i landdistriktene)?

 Vær i så fall oppmerksom på at de særlige statsstøttereglene for varer som er oppført i vedlegg I, ikke får 
anvendelse. Det vises til det relevante avsnittet i det alminnelige meldingsskjemaet.

� til virksomhet som er knyttet til produksjon, bearbeiding og markedsføring av varer som er oppført i 
vedlegg I (f.eks. bygging av et salgssted for egne gårdsprodukter)?

10.2.  Gjelder støtten bearbeidings- og markedsføringsvirksomhet i driftsenheten?

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, fyll ut (og vedlegg) en kopi av del III.12.A.II av dette meldingsskjema (støtte til 
investeringer i bearbeidings- og markedsføringsvirksomhet).

10.3.  Dersom støtten gjelder bearbeidings- og/eller markedsføringsvirksomhet i driftsenheten, overstiger de samlede 
støtteberettigede kostnadene grensen for de samlede støtteberettigede investeringene som er fastsatt av 
medlemsstaten i henhold til artikkel 7 i forordningen om utvikling av landdistriktene? 

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at tiltaket vil bli vurdert som støtte til investering i driftsenheter i 
landbruket. Fyll ut og vedlegg en kopi av del III.12.A.I av dette meldingsskjemaet. 

 Dersom svaret er ja, vær oppmerksom på at tiltaket vil bli vurdert som støtte til investering i produksjon og 
markedsføring av landbruksvarer. Fyll ut og vedlegg en kopi av del III.12.A.II av dette meldingsskjemaet.

Del III.12.A.II

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL INVESTERINGER KNYTTET TIL 
BEARBEIDING OG MARKEDSFØRING AV LANDBRUKSVARER

 Dette meldingsskjemaet får anvendelse på støtte til investeringer knyttet til bearbeiding og markedsføring av 
landbruksvarer som hører under nr. 4.2 og 4.3 i retningslinjene for landbruket.

 Medlemsstatene skal også benytte skjemaet ved melding av støtte til enkeltinvesteringer der de støtteberettigede 
kostnadene overstiger 12,5 millioner euro eller der det faktiske støttebeløpet overstiger 6 millioner euro 
(artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1/2004).

1.  Formålet med støtten

1.1.  Gis støtten til investeringer i tilknytning til bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer innenfor rammen 
av en regional støtteordning?

 � ja � nei
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 Dersom svaret er ja, vær oppmerksom på at vurderingen av slik støtte skal skje på grunnlag av retningslinjene 
for nasjonal regionstøtte (EFT C 74 av 10. mars 1998, s. 6). Det vises til det relevante avsnittet i det alminnelige 
meldingsskjemaet.

1.2.  Gjelder støtten investeringer som skal fremme økt mangfold innen landbruksvirksomhet?

 � ja � nei

2.  Støttemottakere

2.1.  Hvem er støttemottakerne?

� driftsenheter i landbruket

� andre (angi nærmere)

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

3.  Støtteandel

3.1.  Angi høyeste tillatte sats for offentlig støtte, uttrykt i prosent av støtteberettigede investeringer?

 ........................................ i mål l-regioner (høyst 50 %);

 ........................................ i andre regioner (høyst 40 %).

 Dersom støttesatsene overstiger de øvre grensene nevnt ovenfor, vær oppmerksom på at tiltaket ikke er i 
samsvar med nr. 4.2.3 i retningslinjene for landbruket.

4.  Kriterier for støtteberettigelse

4.1.  Fastsetter støtten at investeringsstøtte kan gis bare til foretak:

– hvis økonomiske levedyktighet kan påvises ved en vurdering av deres driftsutsikter?

 � ja � nei

– som oppfyller Fellesskapets minstestandard for miljø, hygiene og dyrs velferd?

 � ja � nei

 Dersom svaret på noen av spørsmålene i nr. 4.1 er nei, vær oppmerksom på at nr. 4.2.3 i retningslinjene for 
landbruket fastsetter at alle ovennevnte kriterier for støtteberettigelse skal være oppfylt.

4.2.  Er støtten beregnet på å finansiere investeringer for å oppfylle nyinnførte minstestandarder for miljø, hygiene 
og dyrs velferd?

 � ja � nei

5.  Støtteberettigede kostnader

5.1.  Omfatter de støtteberettigede kostnadene

� oppføring, erverv eller utbedring av fast eiendom;

� nye maskiner og nytt utstyr, herunder edb-programvare;

� diverse kostnader (f.eks. honorarer til arkitekter, ingeniører og rådgivere, forundersøkelser, erverv av 
patenter og lisenser inntil 12 % av de støtteberettigede kostnadene).

 Dersom de støtteberettigede kostnadene omfatter andre elementer, vær oppmerksom på at nr. 4.2.3 i 
retningslinjene for landbruket fastsetter at investeringsstøtte kan gis bare til dekning av ovennevnte 
støtteberettigede kostnader.
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6.  Avsetningsmuligheter på markedet

6.1. Har forekomsten av avsetningsmuligheter på markedet blitt vurdert på egnet nivå for de aktuelle produktene, 
investeringstypene og nåværende og forventet kapasitet?

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at nr. 4.2.5 i retningslinjene for landbruket fastsetter at det ikke kan 
gis støtte med mindre det kan framlegges tilstrekkelig bevis for at det finnes normale avsetningsmuligheter for 
de aktuelle varene på markedet.

6.2.  Gjelder støtten et produkt som omfattes av produksjonsrestriksjoner eller begrensninger  av fellesskapsstøtten 
for enkeltforetak, med særlig henvisning til reglene fastsatt i de  felles markedsordninger?

 � ja � nei

6.2.1. Dersom svaret er ja, vennligst angi hvordan det er tatt hensyn til disse restriksjonene.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

6.3.  Gjelder støtten:

6.3.1. Produksjon og markedsføring av produkter beregnet på å etterligne eller erstatte melk og melkeprodukter?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vær oppmerksom på at nr. 4.2.5 i retningslinjene for landbruket fastsetter at det ikke er 
tillatt å gi støtte til slike produkter.

6.3.2. Bearbeiding og markedsføring av produkter innenfor sukkersektoren? 

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vær oppmerksom på at i henhold til fotnote 18 i retningslinjene for landbruket er støtte 
til investering i bearbeidings- og markedsføringsvirksomhet i sukkersektoren forbudt i sin alminnelighet etter 
bestemmelsene i den felles markedsordning.

7. Gjelder støtten investeringer med støtteberettigede kostnader på over 25 millioner euro eller der det faktiske 
støttebeløpet vil overstige 12 millioner euro?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vær oppmerksom på at slik støtte skal meldes separat til Kommisjonen i henhold til 
EF-traktatens artikkel 88 nr. 3.

Del III.12.B

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL MILJØVENNLIG LANDBRUK

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes ved melding av alle statlige støttetiltak for å støtte produksjonsmetoder 
i landbruket som er utarbeidet for å verne miljøet og bevare kulturlandskapet (miljøvennlig landbruk), som 
hører under nr. 5 i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren(1).

– Gjelder tiltaket erstatning til gårdbrukere som frivillig påtar seg forpliktelse til å drive miljøvennlig 
landbruk (nr. 5.3 i retningslinjene)?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, benytt skjemaet for «støtte til forpliktelser til miljøvennlig landbruk».

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren (EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17).
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– Gjelder tiltaket støtte til gårdbrukere for å utjevne kostnader og inntektstap som skyldes restriksjoner på 
landbruksvirksomhet i områder med miljørestriksjoner som følger av gjennomføringen av obligatoriske 
begrensninger med hjemmel i Fellesskapets miljøbestemmelser (nr. 5.4 i retningslinjene)?

 � ja � nei

Dersom svaret er ja, benytt skjemaet for tilleggsopplysninger om støtte til gårdbrukere i områder som 
omfattes av miljørestriksjoner i henhold til Fellesskapets regelverk

– Gjelder støtten bare miljøinvesteringer (nr. 5.2 i retningslinjene)?

 � ja � nei

Dersom svaret er ja, benytt skjemaet for tilleggsopplysninger om støtte til investeringer innenfor 
landbrukssektoren.

– Består tiltaket i driftsstøtte som gir foretakene, herunder driftsenhetene i landbruket, en reduksjon av 
kostnadene som skyldes forurensningen eller ulempene som de forårsaker (nr. 5.5 i retningslinjene)?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, benytt skjemaet for tilleggsopplysninger om driftsstøtte.

– Har miljøstøtten andre formål, som opplæring og rådgivningstjenester for å hjelpe  gårdbrukerne (nr. 5.6 i 
retningslinjene)?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, benytt skjemaet for tilleggsopplysninger som gjelder nr. 13 og 14 i retningslinjene.

– Annet?

 Gi en fullstendig beskrivelse av tiltaket:  .............................................................................................................

STØTTE TIL FORPLIKTELSER TIL Å DRIVE MILJØVENNLIG LANDBRUK
(NR. 5.3 I RETNINGSLINJENE)

1.  Formålet med tiltaket 

1.1.  Hvilket av følgende spesifikke mål har støttetiltaket? 

� former for utnytting av landbruksjord som er forenlige med vern og forbedring av miljøet, landskapet og dets 
særpreg, naturressursene, jordbunnen og genetisk mangfold samt reduksjon av produksjonskostnadene;

� miljøvennlig ekstensivering av produksjonsmetodene og anvendelse av lavintensive beitesystemer samt 
forbedring og omlegging av produksjonen;

� bevaring av truede kulturlandskap med høy naturverdi, kvalitetsøkning;

� vern av landskapet og historiske kjennetegn ved landbruksjord

� anvendelse av miljøplanlegging innen landbruksvirksomhet. 

  Dersom tiltaket ikke tar sikte på noen av ovennevnte mål, vennligst angi målene med hensyn til miljøvern. 
(Gi en nærmere beskrivelse)

 .......................................................................................................................................................................

1.1.1. Dersom tiltaket har vært anvendt tidligere, hvilke resultater ble da oppnådd med hensyn til miljøvern? 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.  Kriterier for støtteberettigelse

2.1.  Vil det utelukkende bli gitt støtte til gårdbrukere som forplikter seg til å drive miljøvennlig landbruk i minst 
fem år?

 � ja � nei
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2.2.  Er det nødvendig med en kortere eller lengre periode for alle eller bestemte typer forpliktelser?

 � ja � nei

2.2.1. Dersom svaret er ja, begrunn valget av periode.

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

2.3.  Kan det bekreftes at det ikke vil bli gitt støtte som godtgjøring for forpliktelser til å drive miljøvennlig landbruk 
som ikke innebærer mer enn god landbrukspraksis?

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at nr. 5.3 i retningslinjene for landbruket ikke tillater støtte til 
forpliktelser til å drive miljøvennlig landbruk som ikke innebærer mer enn god landbrukspraksis.

2.3.1.  Beskriv hva som normalt utgjør god landbrukspraksis, og forklar hvorfor forpliktelsene til å drive miljøvennlig 
landbruk innebærer mer enn anvendelsen av god landbrukspraksis.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.  Støttebeløp

3.1.  Angi høyeste tillatte støttebeløp som kan gis på grunnlag av arealet til driftsenheten i landbruket som 
forpliktelsen til å drive miljøvennlig landbruk gjelder for:

� for flerårige spesialavlinger .................................... (høyst 900 euro/ha)

� for ettårige avlinger .................................... (høyst 600 euro/ha)

� for annen bruk av landbruksjord .................................... (høyst 450 euro/ha)

� annet? .....................................

3.1.1. Dersom det er satt kryss for «annet», dokumenter at beløpet er i samsvar med bestemmelsene i nr. 5.3.2 i 
retningslinjene og artikkel 24 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1257/1999(1).

3.2.  Gis støtten en gang i året?

 � ja � nei

3.2.1.  Dersom svaret er nei, vennligst angi grunnene for valget av en annen periode.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.3. Beregnes den årlige støtten på grunnlag av:

– inntektstap;

– ekstrakostnadene som følge av forpliktelsen, og

– behovet for stimuleringstiltak på høyst 20 % av inntektstapet og eventuelt

– kostnadene ved anleggsarbeid som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene, og som ikke gir direkte 
økonomisk avkastning.

3.3.  Forklar hvilken beregningsmetode som er brukt ved fastsettelse av støttebeløpet.

3.4.  Er referansenivået for beregningen av inntektstapet og ekstrakostnadene som følge av forpliktelsen vanlig god 
landbrukspraksis?

 � ja � nei

3.4.1. Dersom svaret er nei, vennligst angi hvilket referansenivå som er lagt til grunn.

3.5. Utbetales støtten per produksjonsenhet?

 � ja � nei

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og garantifond for 
landbruket (EUGFL) og om endring og oppheving av visse forordninger (EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80).
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3.5.1. Dersom svaret er ja, vennligst forklar årsakene til at denne metoden er valgt og initiativene som er truffet for å 
sikre at de høyeste beløpene per år som er berettiget til fellesskapsstøtte i henhold til vedlegget til forordning 
(EF) nr. 1257/1999, er oppfylt.

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

STØTTE TIL GÅRDBRUKERE I OMRÅDER MED MILJØRESTRIKSJONER I HENHOLD TIL 
FELLESSKAPETS REGELVERK (NR. 5.4 I RETNINGSLINJENE)

1.  Formålet med tiltaket

1.1.  Har tiltaket som formål å kompensere for gårdbrukernes kostnader og inntektstap i tilknytning til restriksjoner 
på landbruksvirksomhet i områder med miljørestriksjoner som følger av gjennomføringen av begrensninger 
med hjemmel i Fellesskapets miljøbestemmelser?

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at nr. 5.4 i retningslinjene for landbruket ikke tillater støtte for å 
kompensere for andre kostnader enn dem som skyldes obligatoriske restriksjoner med hjemmel i Fellesskapets 
miljøbestemmelser.

2.  Kriterier for støtteberettigelse

2.1.  Stammer kostnadene og inntektstapene som skyldes restriksjoner på  ......landbruksvirksomhet i områder med 
miljørestriksjoner, fra gjennomføringen av  begrensninger med hjemmel i Fellesskapets miljøbestemmelser?

 � ja � nei

2.1.1. Dersom svaret er ja, vennligst gi nærmere opplysninger om relevante  fellesskapsbestemmelser om miljøvern.

 ..............................................................................................................................................................................

2.1.2. Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at nr. 5.4 i retningslinjene for landbruket ikke tillater støtte for å 
kompensere for andre kostnader enn dem som skyldes obligatoriske restriksjoner med hjemmel i Fellesskapets 
miljøbestemmelser.

2.2.  Er de planlagte kompensasjonene nødvendige for å løse spesifikke problemer i tilknytning til disse 
bestemmelsene?

 � ja � nei

2.2.1. Dersom svaret er ja, vennligst angi hvorfor dette tiltaket er nødvendig

 ..............................................................................................................................................................................  

2.2.2. Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at det etter nr. 5.4.1 kan gis støtte bare med henblikk på å løse 
spesifikke problemer i tilknytning til nevnte bestemmelser.

2.3.  Vil det bli gitt støtte bare til forpliktelser som går ut over god landbrukspraksis?

 � ja � nei

2.3.1. Dersom svaret er nei, vennligst dokumenter at støtten er i samsvar med nr. 5.4 i retningslinjene.

 ..............................................................................................................................................................................  

2.4.  Gis støtten i strid med prinsippet om at forurenser betaler?

 � ja � nei

2.4.1. Dersom svaret er ja, vennligst dokumenter at støtten er berettiget, at den er midlertidig og at den er 
avtagende.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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3.  Støtte

3.1.  Vennligst angi høyeste tillatte støttebeløp i forhold til arealet av driftsenheten som berøres av restriksjonene:

�  ................................... høyst 200 euro/ha

�  ................................... annet beløp?

3.1.1. Dersom det dreier seg om et annet beløp, vennligst dokumenter at beløpet er i samsvar med nr. 5.4.1 i 
retningslinjene og artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1257/1999(1).

3.2. Vennligst forklar hvilke tiltak som er truffet for å sikre at beløpet som utbetales, er slik fastsatt at for høy 
kompensasjon unngås.

 ..............................................................................................................................................................................  

3.3.  Utbetales kompensasjonene i vanskeligstilte områder?

 � ja � nei

3.3.1. Dersom svaret er ja, overstiger det samlede arealet av disse områdene sammen med andre områder som kan 
sidestilles med vanskeligstilte områder i henhold til artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1257/1999, 10 % av 
medlemsstatens samlede areal?

 � ja � nei

3.3.1.1.  Dersom svaret er ja, vennligst dokumenter at det er i samsvar med nr. 5.4.1 i retningslinjene.

 ..............................................................................................................................................................................  

DRIFTSSTØTTE (NR. 5.5 I RETNINGSLINJENE)

1.  Formålet med tiltaket

1.1.  Hva er formålet med tiltaket når det gjelder miljøvern?

� å dekke kostnadene ved nye obligatoriske nasjonale miljøkrav som går ut over gjeldende 
fellesskapsbestemmelser?

� å dekke tilleggskostnader som skyldes anvendelsen av miljøvennlige innsatsfaktorer sammenlignet med 
tradisjonelle produksjonsmetoder (f.eks. støtte til utvikling av biodrivstoff)?

� å kompensere for tap av internasjonal konkurranseevne?

� annet? Vennligst angi nærmere .....................................................................................................................  

2.  Støtte for å dekke kostnadene ved nye obligatoriske nasjonale miljøkrav

2.1.  Vil det bli gitt støtte for å oppfylle nasjonale miljøkrav som går ut over gjeldende fellesskapsbestemmelser?

 � ja  � nei

2.1.1. Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilke fellesskapsstandarder det dreier seg om og på hvilken måte de 
nasjonale standardene går ut over dem.

 ..............................................................................................................................................................................  

2.1.2. Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at det etter nr. 5.5.2 i retningslinjene ikke kan gis støtte.

2.2.  Er støtten nødvendig for å kompensere for tap av internasjonal konkurranseevne?

 Vennligst forklar hvorfor/hvordan dette tiltaket er nødvendig for å nå dette målet ...........

2.3.  Gis støtten for høyst 5 år, og er den avtagende?

 � ja  � nei

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og garantifond for 
landbruket (EUGFL) og om endring og oppheving av visse forordninger (EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80).
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2.3.1. Dersom svaret er ja, vennligst angi vilkårene for utbetaling av støtten.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.3.2. Dersom svaret er nei, vennligst dokumenter at støtten er i samsvar med nr. 5.5.2 i retningslinjene.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.4.  Angi høyeste støttebeløp som er planlagt for tiltaket?

 ..............................................................................................................................................................................  

2.5.  Hvilke garantier planlegges for at grunnbeløpet ikke overstiger det beløp som er nødvendig for å dekke 
ekstrakostnadene ved å overholde de relevante nasjonale bestemmelsene, sammenlignet med kostnadene ved 
å overholde relevante fellesskapsbestemmelser? (angi nærmere)

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.  Støtte for å dekke tilleggskostnader som skyldes anvendelsen av miljøvennlige innsatsfaktorer

3.1.  Beskriv og begrunn i detalj hvorfor støtten er nødvendig for å dekke tilleggskostnader som skyldes anvendelsen 
av miljøvennlige innsatsfaktorer sammenlignet med tradisjonelle produksjonsmetoder

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.2. I hvilken grad er de nye innsatsfaktorene mer miljøvennlige enn de tradisjonelle produksjonsmetodene? 
Vennligst begrunn svaret.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.3. Vil støtten være begrenset til å nøytralisere virkningen av tilleggskostnader?

3.3.1. Vennligst forklar hvordan det vil være mulig å kontrollere og garantere en slik begrensning av støttebeløpet.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.4.  Gir prosjektet noen garanti for at støttebeløpet vurderes med jevne mellomrom, og minst hvert femte år, for 
å ta hensyn til endringene i kostnadene knyttet til de forskjellige innsatsfaktorene og handelsmessige fordeler 
som kan komme som et resultat av anvendelsen av mer miljøvennlige innsatsfaktorer?

 ..............................................................................................................................................................................  

 � ja  � nei

3.4.1. Dersom svaret er ja, vennligst angi hvordan denne garantien skal fungere i praksis

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.4.2. Dersom svaret er nei, vennligst begrunn hvorfor det ikke finnes noen garanti og hvorfor støtten er i samsvar 
med nr. 5.5.3 i retningslinjene.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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Del III.12.C

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE FOR Å KOMPENSERE FOR ULEMPER I 
VANSKELIGSTILTE OMRÅDER

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes ved melding av støtte som skal kompensere for naturlige ulemper i 
vanskeligstilte områder, som omhandlet i nr. 6 i retningslinjene for landbruket.

1.  Kombineres støtten med støtte i henhold til forordningen om utvikling av landdistriktene?

 � ja  � nei

2. Kan det bekreftes at den samlede støtten til gårdbrukeren ikke vil overstige beløpene fastsatt i samsvar med 
artikkel 15 i nevnte forordning?

 � ja  � nei

 (Angi beløpet)  ......................................................................................................................................................

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at i samsvar med nr. 6.2 i retningslinjene for landbruket kan den 
høyeste støtte som kan gis i form av et utjevningstilskudd, ikke overstige ovennevnte beløp.

3.  Fastsetter tiltaket at gårdbrukerne skal oppfylle følgende kriterier for støtteberettigelse?

� Gårdbrukerne skal dyrke et minsteareal (vennligst angi det aktuelle arealet)

 ..............................................................................................................................................................................  

� Gårdbrukerne skal forplikte seg til å drive landbruksvirksomhet i et vanskeligstilt område i minst fem år 
fra den første utbetalingen av utjevningstilskuddet.

� Gårdbrukerne skal forplikte seg til å anvende vanlig god landbrukspraksis som er forenlig med 
nødvendigheten av å verne miljøet og bevare kulturlandskapet, særlig gjennom bærekraftig landbruk.

 � ja  � nei

4. Dersom det i henhold til de relevante bestemmelsene i direktiv 96/23/EF påvises rester av stoffer som er 
forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF eller rester av stoffer som er tillatt i henhold til nevnte direktiv, men 
som er brukt ulovlig, i et dyr som tilhører produsentens storfebesetning, eller dersom det oppdages et stoff 
eller et produkt som ikke er tillatt, eller et stoff eller et produkt som er tillatt i henhold til direktiv 96/22/EF, 
men som oppbevares ulovlig, i en hvilken som helst form i produsentens driftsenhet, fastsetter i så fall tiltaket 
at den aktuelle produsenten skal utelukkes fra å motta utjevningstilskudd for det kalenderår dette er påvist?

 � ja  � nei

5. Fastsetter tiltaket at det er mulig, avhengig av hvor alvorlig overtredelsen er, å forlenge utelukkelsen til fem år 
fra året da gjentakelsen av overtredelsen ble oppdaget?

 � ja  � nei

6. Fastsetter tiltaket at sanksjonene fastsatt under spørsmål 4 får anvendelse dersom eieren eller dyreholderen 
legger hindringer i veien under utførelsen av inspeksjonene og under den nødvendige prøvetakingen som er 
fastsatt i nasjonale planer for overvåking av reststoffer, eller under gjennomføringen av undersøkelsene og 
kontrollene fastsatt i direktiv 96/23/EF?

 � ja  � nei
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Del III.12.D

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM ETABLERINGSSTØTTE TIL UNGE GÅRDBRUKERE

 Dette meldingsskjemaet gjelder etableringsstøtte til unge gårdbrukere, som omhandlet i nr. 7 i retningslinjene 
for landbruket.

1.  Kriterier for støtteberettigelse

 Vær oppmerksom på at det kan gis etableringsstøtte til unge gårdbrukere bare dersom støtten oppfyller de 
samme vilkårene som vilkårene fastsatt i forordningen om utvikling av landdistriktene for samfinansiert støtte, 
særlig kriteriene for støtteberettigelse i artikkel 8 i nevnte forordning.

1.1.  Er følgende vilkår oppfylt? 

– gårdbrukeren er under 40 år;

– gårdbrukeren har tilstrekkelig faglig kunnskap og kompetanse;

– gårdbrukeren etablerer seg i en driftsenhet i landbruket for første gang;

– det kan bevises at gårdbrukerens driftsenhet er levedyktig;

– gårdbrukerens driftsenhet oppfyller minstestandardene for miljø, hygiene og dyrs velferd.

 � ja  � nei

 Dersom svaret på et av spørsmålene ovenfor er nei, vær oppmerksom på at tiltaket ikke oppfyller 
kravene i artikkel 8 i nevnte forordning om utvikling av landdistriktene og ikke kan tillates i henhold til 
retningslinjene.

1.2.  Fastsetter tiltaket at ovennevnte kriterier for støtteberettigelse skal være oppfylt på tidspunktet da det enkelte 
vedtaket om tildeling av støtte gjøres?

 � ja  � nei

1.3.  Fastsetter tiltaket at gårdbrukeren innen tre år etter etableringen skal oppfylle kriteriene med hensyn til 
faglig kunnskap og kompetanse, økonomisk levedyktighet og minstestandardene for miljø, hygiene og dyrs 
velferd?

 � ja  � nei

1.4.  Fastsetter tiltaket at gårdbrukeren skal være leder av driftsenheten?

 � ja  � nei

1.4.1. Dersom svaret er nei, hvilke vilkår gjelder når en ung gårdbruker ikke er eneste leder av driftsenheten?

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

 Vær oppmerksom på at etter artikkel 8 i forordningen om utvikling av landdistriktene skal disse vilkårene 
svare til vilkårene som gjelder når en gårdbruker er eneste leder av driftsenheten.

2.  Høyeste tillatte støtte

2.1.  Kombineres støtten med støtte gitt etter forordningen om utvikling av landdistriktene?

 � ja  � nei
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2.2.  Omfatter etableringsstøtten

� et enkelttilskudd? (høyst 25 000 euro)

............................................. (angi beløpet)

 og/eller

� rentesubsidier for lån som er tatt opp for å dekke kostnadene ved etablering? (kapitalisert verdi høyst 25 
000 euro) 

 Dersom svaret er ja, vennlig angi lånevilkår - rentesatser, løpetid, avdragsfri periode osv.)

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

2.3.  Kan det bekreftes at støtten som gis etter forordningen om utvikling av landdistriktene og støtten som gis 
statsstøtte, til sammen ikke overstiger beløpene som er fastsatt for hver av de to formene for støtte (25 000 
euro for enkelttilskudd og 25 000 euro for rentesubsidier)?

 � ja  � nei

2.4.  Er det planlagt å gi statlig tilleggsstøtte som overstiger disse øvre grensene?

 � ja  � nei

2.4.1. Dersom svaret er ja, hvor mye statlig tilleggsstøtte er det planlagt å gi? (høyst 25 000 euro)

 ..............................................................................................................................................................................

2.4.2. Vennligst framlegg bevis på at den statlige tilleggsstøtten er berettiget som følge av svært høye 
etableringskostnader i det berørte området.

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

Del III.12.E

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL FØRTIDSPENSJONERING ELLER 
OPPHØR AV LANDBRUKSVIRKSOMHET

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes ved melding av alle statsstøttetiltak som har til hensikt å stimulere eldre 
gårdbrukere til å førtidspensjonere seg, i henhold til beskrivelsen i nr. 8 i Fellesskapets retningslinjer for 
statsstøtte innenfor landbrukssektoren(1) og artikkel 10-12 i forordning (EF) nr. 1257/1999(2).

1.  Formålet med tiltaket

1.1.  Hvilket av følgende spesifikke mål søkes oppnådd gjennom støttetiltaket?

� å sikre en inntekt til eldre gårdbrukere som beslutter å slutte med landbruksvirksomhet;

� å fremme utskifting av eldre gårdbrukere med gårdbrukere som kan forbedre den økonomiske 
levedyktigheten til de resterende driftsenhetene i landbruket, der det er nødvendig;

� å legge om driften av landbruksjord til andre formål enn landbruksformål når den ikke kan utnyttes til 
landbruksformål på en måte som tilfredsstiller vilkårene for økonomisk levedyktighet.

 Vær oppmerksom på at det etter nr. 8 i retningslinjene sammen med artikkel l0 i forordning (EF) nr. 1257/1999 
ikke kan gis tillatelse til støtte til førtidspensjonering dersom tiltaket ikke bidrar til å nå disse målene.

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren (EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17).
(2) Rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og garantifond for 

landbruket og om endring og oppheving av visse forordninger (EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80).



19.6.2008 Nr. 35/355EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1.2.  Omfatter støtten til førtidspensjonering tiltak som skal sikre landbruksarbeidere en inntekt?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere  ......................................................................................................  

2.  Kriterier for støtteberettigelse

2.1.  Gis støtten utelukkende dersom overdrageren av driftsenheten

– definitivt slutter med all kommersiell landbruksvirksomhet; vedkommende kan likevel fortsatt drive ikke-
kommersiell landbruksvirksomhet og fortsette å bruke bygningene,

– er minst 55 år ved overdragelsen, men har ennå ikke nådd normal pensjonsalder, og

– har drevet landbruk i ti år før overdragelsen?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at det etter nr. 8 i retningslinjene sammen med artikkel 11 i 
rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 ikke kan gis tillatelse til støtte dersom overdrageren ikke oppfyller alle disse 
vilkårene.

2.2.  Gis støtten bare dersom erververen av driftsenheten i landbruket 

– etterfølger overdrageren som leder av driftsenheten eller helt eller delvis overtar de frigjorte arealene. 
Den økonomiske levedyktigheten til erververens driftsenhet skal forbedres innenfor en bestemt frist og i 
samsvar med vilkår som vil bli fastsatt samtidig som det tas særlig hensyn til erververens faglige kunnskap 
og kompetanse, arealet og arbeidets omfang eller inntektens størrelse, avhengig av området og typen 
produksjon,

– har tilstrekkelig faglig kunnskap og kompetanse, og

– forplikter seg til å drive landbruk i driftsenheten i minst fem år?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at det etter nr. 8i retningslinjene og artikkel 11 i rådsforordning (EF) 
nr. 1257/1999 ikke kan gis tillatelse til støtte dersom erververen ikke oppfyller alle disse vilkårene.

2.3.  Dersom den planlagte støtten til førtidspensjonering omfatter tiltak som skal sikre landbruksarbeidere 
en inntekt, vennligst bekreft at det ikke vil bli gitt støtte dersom arbeideren ikke oppfyller alle vilkårene 
nedenfor:

– definitivt slutter med alt landbruksarbeid,

– er minst 55 år, men har ennå ikke nådd normal pensjonsalder,

– har brukt minst halvparten av arbeidstiden på landbruksarbeid i løpet av de fem foregående årene, som 
hjelpende familiemedlem eller som landbruksarbeider,

– har arbeidet i overdragerens driftsenhet i en periode som minst svarer til to års heltidsansettelse i løpet av 
de siste fire årene før overdragerens førtidspensjonering, og

– er tilsluttet en trygdeordning.

 � ja  � nei

 Vær oppmerksom på at det etter nr. 8 i retningslinjene sammen med artikkel 11 i rådsforordning (EF) nr. 
1257/1999 ikke kan gis tillatelse til støtte for å sikre landbruksarbeidere en inntekt dersom de ikke oppfylle 
alle disse vilkårene.

2.4.  Angi om erververen av driftsenheten i landbruket faktisk er en «erverver utenfor landbruket», dvs. 
enhver annen person eller ethvert annet organ som erverver frigjorte arealer for å utnytte dem til ikke-
landbruksmessige formål, f.eks. skogbruk eller opprettelse av naturreservater på en måte som er forenlig med 
vern eller forbedring av kvaliteten på miljøet og kulturlandskapet.

 ..............................................................................................................................................................................  

2.5.  Kan vedkommende myndigheter garantere at alle kriterier for støtteberettigelse som overdrageren av 
driftsenheten i landbruket, erververen innenfor eller utenfor landbruket samt eventuelt landbruksarbeideren 
skal oppfylle, vil bli opprettholdt i hele perioden da overdrageren mottar den planlagte støtten til 
førtidspensjonering?

 � ja  � nei
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 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at det etter nr. 8 i retningslinjene sammen med artikkel 11 i 
rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 ikke kan gis tillatelse til støtte dersom ikke alle disse vilkårene er oppfylt i 
løpet av den aktuelle perioden.

3.  Støttebeløp

3.1.  Kombineres støtten med støtte som gis i henhold til forordningen om utvikling av landdistriktene?

 � ja  � nei

3.1.1. Dersom svaret er ja, vennligst angi kort vilkårene for slik samfinansiert støtte samt støttebeløpet.

 ..............................................................................................................................................................................  

3.2.  Angi høyeste støttebeløp som kan gis per overdrager:

 �  ............................. per overdrager per år (høyst 15 000 euro per år per overdrager og høyst 150 000 euro i alt 
per overdrager)

 Dersom de høyeste beløpene overskrides, skal det dokumenteres at situasjonen er i samsvar med nr. 8 i 
retningslinjene sammen med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 1257/1999.

3.3.  Angi høyeste støttebeløp som kan gis per arbeidstaker:

 �  ............................. per arbeidstaker per år (høyst 3 500 euro per år per arbeidstaker og høyst 35 000 euro i 
alt per arbeidstaker)

 Dersom de høyeste beløpene overskrides, skal det dokumenteres at situasjonen er i samsvar med nr. 8 i 
retningslinjene og artikkel 12 i forordning (EF) nr. 1257/1999.

3.4.  Mottar overdrageren normal alderspensjon fra medlemsstaten?

 � ja  � nei

3.4.1. Dersom svaret er ja, gis den planlagte støtten til førtidspensjonering som et tillegg samtidig som det tas hensyn 
til størrelsen på den nasjonale alderspensjonen?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at nr. 8 i retningslinjene sammen med artikkel 12 i rådsforordning 
(EF) nr. 1257/1999 fastsetter at beløpet som utbetales som normal alderspensjon, skal tas med i beregningen 
av de høyeste beløpene som kan gis under ordningene for støtte til førtidspensjonering.

4.  Varighet

4.1.  Kan vedkommende myndigheter garantere at varigheten av den planlagte støtten til førtidspensjonering ikke 
overstiger et samlet tidsrom på 15 år når det gjelder overdragere og ti år når det gjelder landbruksarbeidere, og 
at støtten samtidig ikke skal utbetales etter at overdrageren har fylt 75 år, og etter at landbruksarbeideren har 
nådd normal pensjonsalder?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at det etter nr. 8 i retningslinjene sammen med artikkel 12 i 
rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 ikke kan gis tillatelse til støtte dersom ikke alle disse vilkårene inngår i den 
planlagte ordningen.
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Del III.12.F

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL NEDLEGGING AV PRODUKSJONS-, 
BEARBEIDINGS- OG MARKEDSFØRINGSKAPASITET

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes ved melding av alle statlige støttetiltak som har som formål å 
fremme nedlegging av kapasitet som angitt i nr. 9 i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor 
landbrukssektoren(1).

1.  Krav

1.3.  Fastsetter den planlagte ordningen at

– støtten skal være av allmenn interesse for den berørte sektoren

– det kreves en motytelse fra mottakeren

– det må ikke kunne gis støtte til redning og omstrukturering

– det må ikke overkompenseres for tap av kapital eller framtidige inntekter?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at etter nr. 9 i retningslinjene kan det ikke gis støtte dersom 
ovennevnte vilkår ikke er oppfylt.

«STØTTEN SKAL VÆRE AV ALLMENN INTERESSE FOR DEN BERØRTE SEKTOREN»

1.2.   Hvilken sektor eller hvilke sektorer omfattes av ordningen?

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

1. 3.   Gjelder det produksjonsbegrensninger eller -kvoter for de aktuelle sektorene?

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere  ......................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

1.4.  Kan sektoren eller sektorene anses for å ha overkapasitet enten på regionalt eller på nasjonalt plan?

 � ja  � nei

1.4.1. Dersom svaret er ja,

1.4.1.1. er den planlagte støtteordningen i samsvar med eventuelle fellesskapsordninger for nedlegging av 
produksjonskapasitet?

 � ja  � nei

 Vennligst angi bestemmelsene og tiltakene som er truffet for å sikre slikt samsvar.

 ..............................................................................................................................................................................  

1.4.1.2. inngår den planlagte støtteordningen i et program for omstrukturering av sektoren med et klart definert mål og 
en særskilt tidsplan?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst beskriv programmet  ...........................................................................................

1.4.1.3. hva er varigheten av den planlagte støtteordningen?  ..........................................................................................

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren (EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17).
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 Vær oppmerksom på at etter nr. 9.2 i retningslinjene kan Kommisjonen gi tillatelse til denne typen støtte bare 
dersom støtten har begrenset varighet.

1.4.2.  Dersom svaret er nei, har nedleggingen av kapasitet helsemessige eller miljømessige årsaker?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere .......................................................................................................  

1.5.  Kan vedkommende myndigheter garantere at det ikke betales støtte som vil kunne gripe inn i mekanismene 
for de berørte felles markedsordninger?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at etter nr. 9.3 i retningslinjene kan det ikke gis tillatelse til støtte 
som griper inn i mekanismene for de felles markedsordninger.

1.6.  Har alle næringsdrivende i den berørte sektor tilgang til støtteordningen på de samme vilkårene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at etter nr. 9.6 i retningslinjene skal støtteordningen oppfylle dette 
vilkår for å bli godkjent av Kommisjonen.

«DET KREVES EN MOTYTELSE FRA MOTTAKEREN»

1.7.  Hvilken type motytelse kreves av mottakeren etter den planlagte støtteordningen?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.8. Består den i en endelig og ugjenkallelig beslutning om avvikling eller endelig stenging av den berørte 
produksjonskapasiteten?

 � ja  � nei

1.8.1. Dersom svaret er ja,

– kan det dokumenteres at disse forpliktelsene er rettslig bindende for mottakeren?

 � ja  � nei

 Vennligst angi nærmere  .......................................................................................................................................  

– kan vedkommende myndigheter garantere at disse forpliktelsene også skal være  .....................................  
bindende for enhver framtidig erverver av den berørte produksjonsenheten?

 � ja  � nei

 Vennligst angi nærmere  .......................................................................................................................................  

1.8.2. Dersom svaret er nei, vennligst angi hvilken type motytelse som kreves av mottakeren

 ..............................................................................................................................................................................  

 Vær oppmerksom på at etter nr. 9.4 i retningslinjene kan mottakeren ikke tilby noen motytelse dersom 
produksjonskapasiteten allerede er endelig stengt, eller dersom en slik stenging anses å være uunngåelig, og 
det kan ikke gis støtte.
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«STØTTEN MÅ IKKE KUNNE GIS TIL REDNING OG OMSTRUKTURERING»

1.9. Fastsettes det i den planlagte ordningen at støtten vil bli vurdert i henhold til Fellesskapets retningslinjer for 
støtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak i tilfeller der støttemottakeren er i økonomiske 
vanskeligheter?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at etter nr. 9.5 i retningslinjene kan Kommisjonen ikke gi 
tillatelse til støtte til stenging av kapasiteten ved et kriserammet foretak, og støtten skal vurderes i henhold til 
bestemmelsene om redning og/eller omstrukturering.

«DET MÅ IKKE OVERKOMPENSERES FOR TAP AV KAPITAL OG FRAMTIDIGE INNTEKTER»

1.10. Vennligst angi det høyeste støttebeløp som eventuelt kan gis per mottaker:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.11. Beregnes støttebeløpet på grunnlag av verditap på aktiva pluss et stimuleringsbeløp, som ikke må overstige 
20 % av verdien av aktivaene, og eventuelt de obligatoriske sosiale kostnadene som følge av gjennomføringen 
av ordningen?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at etter nr. 9.6 i retningslinjene skal støttebeløpet være strengt 
begrenset til kompensasjon for ovennevnte tap og kostnader.

1.12. Fastsetter den planlagte støtteordningen at i tilfeller der kapasiteten legges ned av andre årsaker enn 
helsemessige eller miljømessige årsaker, skal minst 50 % av kostnadene ved støtten dekkes ved hjelp av et 
bidrag fra sektoren, enten gjennom frivillige bidrag eller ved hjelp av obligatoriske avgifter?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, kan Kommisjonen i samsvar med nr. 9.7 i retningslinjene ikke gi tillatelse til støtten.

1.13. Fastsetter den planlagte ordningen at det skal framlegges en årlig rapport om gjennomføringen av 
ordningen?

 � ja  � nei

Del III.12.g

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL PRODUSENTGRUPPER

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes ved melding av alle statlige støttetiltak som har som formål å 
gi støtte til produsentgrupper som angitt i nr. 10 i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor 
landbrukssektoren(1).

1.  Type støtte

1.1. Gjelder støtten etableringsstøtte til nyopprettede produsentgrupper?

 � ja  � nei

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren (EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17).
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1.2. Gjelder støtten etableringsstøtte til nyopprettede sammenslutninger (en produsentsammenslutning består av 
anerkjente produsentgrupper og har samme mål i en større målestokk)?

 � ja  � nei

1.3.  Omfatter støtten kostnader som er knyttet til støtte som gis ved ny etablering av produsentgrupper eller 
-sammenslutninger ved en vesentlig utvidelse av deres virksomhet, f.eks. for å dekke nye produkter eller nye 
sektorer?

 � ja  � nei

 Vær oppmerksom på at med en vesentlig utvidelse av gruppens virksomhet menes en kvantitativ utvidelse av 
virksomheten på minst 30 %.

1.3.1. Dersom svaret er ja, er de støtteberettigede kostnadene i tilknytning til den nye støtten begrenset til kostnader 
som følger av tilleggsoppgavene som utføres av produsentgruppen eller -sammenslutningen?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at etter nr. 10.6 i retningslinjene for landbruket kan det gis ny 
etableringsstøtte til produsentgrupper eller -sammenslutninger bare for å dekke kostnader i tilknytning 
til tilleggsoppgaver som skyldes utvidelsen, dersom alle andre vilkår fastsatt i nr. 10 i retningslinjene er 
overholdt.

1.4.  Gis det støtte for å dekke etableringskostnadene til produsentsammenslutninger som har ansvar for tilsynet 
med anvendelsen av opprinnelsesbetegnelser eller kvalitetsmerker?

 � ja  � nei

1.5. Gis det støtte til andre produsentgrupper eller -sammenslutninger som utfører oppgaver på produksjonsnivå, 
som f.eks. gjensidig støtte og avløser- og forvaltningstjenester i medlemmenes driftsenheter uten å være 
involvert i den felles tilpasning av tilbudet til markedet?

 � ja  � nei

1.5.1. Dersom svaret er ja, utøver produsentgruppene eller -sammenslutningene virksomhet i tilknytning til 
produksjon, bearbeiding eller markedsføring av produkter nevnt i vedlegg I?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at støtte til disse gruppene eller sammenslutningene ikke omfattes 
av retningslinjene for landbruket. Det vises til det alminnelige meldingsskjemaet.

 Dersom svaret er ja, vennligst angi relevant rettslig grunnlag.

 ..............................................................................................................................................................................  

1.6.  Gis det støtte til produsentgrupper eller -sammenslutninger for å dekke kostnader som ikke er knyttet til 
etableringskostnader, f.eks. investering eller salgsfremmende tiltak?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vil støtten bli vurdert i henhold til de særlige regler for slik støtte. Det vises til det 
relevante avsnittet i det alminnelige meldingsskjemaet.

1.7.  Gis det støtte direkte til produsentene for å dekke deres bidrag til gruppenes driftskostnader i løpet av det første 
året etter opprettelsen av gruppen eller sammenslutningen?

 � ja  � nei

1.8.  Mottar produsentgruppene eller -sammenslutningene støtte i henhold til et program som finansieres av den 
felles markedsordning for den aktuelle sektor?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi hvilken form for støtte som gis i henhold til programmet under den felles 
markedsordning.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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2.  Støttemottakere

2.1. Gis det etableringsstøtte til produsentgrupper eller -sammenslutninger som er støtteberettigede etter 
vedkommende medlemsstats lovgivning?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vennligst jf. nr. 10.2 i retningslinjene for landbruket.

2.2.  Gis støtten bare dersom alle vilkårene nedenfor er oppfylt?

– medlemmene har plikt til å markedsføre produksjonen i henhold til de leverings- og markedsføringsregler 
som er fastlagt av gruppen (reglene kan tillate at produsenten markedsfører en del av produksjonen 
direkte);

 � ja  � nei

– produsenter som slutter seg til gruppen, er forpliktet til å være medlemmer i minst tre år og til å gi minst 
tolv måneders varsel ved oppsigelse av medlemskapet?

 � ja  � nei

– felles regler for produksjon, særlig med hensyn til produktenes kvalitet eller bruk av økologiske metoder, 
felles regler for markedsføring av varer og regler for produktinformasjon, særlig om innhøsting og 
tilgjengelighet;

 � ja  � nei

 Dersom noen av svarene i nr. 2.2 ovenfor er nei, jf. nr. 10.3, som inneholder listen over kriterier for 
støtteberettigelse når det gjelder produsentgrupper eller -sammenslutninger.

2.3.  Framgår det tydelig av støttetiltaket/-ordningen at det ikke kan gis støtte til produsentorganisasjoner som 
foretak eller kooperativer som har som mål å forvalte en eller flere driftsenheter i landbruket og som derfor 
må anses som individuelle produsenter?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at etter nr. 10.3 i retningslinjene for landbruket bør produsentene 
selv være ansvarlige for forvaltningen av sine driftsenheter.

2.4.  Oppfyller produsentgruppene konkurransereglene?

 � ja  � nei

2.5.  Utelukker støtteordningen klart støtte til produsentgrupper eller -sammenslutninger hvis formål ikke er 
forenlige med en rådsforordning om opprettelse av en felles markedsordning?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at etter nr. 3.2 i retningslinjene for landbruket kan Kommisjonen ikke 
under noen omstendigheter tillate støtte som ikke er i samsvar med bestemmelsene i en felles markedsordning, 
eller som vil hindre den felles markedsordningen i å fungere tilfredsstillende.

3.  Støtteandel og støtteberettigede kostnader

3.1. Dreier det seg om en midlertidig og avtagende støtte som gis for å dekke administrasjonskostnader ved 
etablering av gruppen eller sammenslutningen?

 � ja  � nei

3.2.  Er støtten begrenset til 100 % av kostnadene det første året, og reduseres den deretter til 20 prosentpoeng for 
hvert driftsår slik at støtten det femte årer er begrenset til 20 % av de faktiske kostnader det aktuelle året?

 � ja  � nei
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3.3.  Utelukker støttetiltaket/-ordningen klart støtte til kostnader som påløper etter det femte året?

 � ja  � nei

3.4.  Utelukker støttetiltaket/-ordningen klart støtte som utbetales etter den sjuende året etter godkjenningen av 
produsentorganisasjonen?

 � ja  � nei

 Dersom svaret på et av spørsmålene under nr. 3.3 og 3.4 er nei, og med mindre støtten gis ved en vesentlig 
utvidelse av virksomheten til gruppen eller sammenslutningen (jf. nr. 1.3 ovenfor), vær oppmerksom på at nr. 
10.5 i retningslinjene for landbruket klart utelukker støtte til kostnader som påløper etter det femte året, og som 
utbetales etter det sjuende året etter godkjenningen av produsentorganisasjonen.

3.5. Er de støtteberettigede kostnadene begrenset til følgende, både når det gjelder støtte til produsentgrupper eller 
-sammenslutninger og direkte støtte til produsentene?

– leie av egnede lokaler;

– kjøp av egnede lokaler (støtteberettigede kostnader er begrenset til leiekostnader til markedspris);

– erverv av kontorutstyr, herunder datamaskiner og edb-programvare, kostnader ved administrativt 
personale, faste kostnader og juridiske og administrative kostnader?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vennligst se listen over støtteberettigede kostnader fastsatt i nr. 10.5 i retningslinjene for 
landbruket.

Del III.12.H

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE SOM SKAL KOMPENSERE FOR SKADER 
PÅ LANDBRUKSPRODUKSJONEN ELLER PRODUKSJONSMIDLENE I LANDBRUKET

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes av medlemsstatene ved melding av alle statlige støttetiltak som har som 
mål å kompensere for skader på landbruksproduksjonen eller produksjonsmidlene i landbruket som angitt i nr. 
11 i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren(1).

1.  Støtte for å reparere skader forårsaket av naturkatastrofer eller uvanlige hendelser (nr. 11.2 i 
retningslinjene)

1.1. Hvilken katastrofe eller uvanlig hendelse har forårsaket skaden som omfattes av den planlagte 
kompensasjonen?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.2.  Hvilke materielle skader dreier det seg om?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.3.  Hva er den planlagte kompensasjonssatsen for de materielle skadene?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.4.  Er det planlagt å kompensere for inntektstap? Dersom svaret er ja, hva er det planlagte kompensasjonsnivået 
og hvordan skal inntektstapet beregnes?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren (EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17).
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1.5.  Beregnes kompensasjonen for hver enkelt mottaker?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

1.6.  Skal beløp som mottas i henhold til forsikringspoliser, trekkes fra støtten? Hvordan vil det bli kontrollert om 
forsikringsselskapene har utbetalt penger eller ikke?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2. Støtte som skal utgjøre en erstatning til gårdbrukere(1) for tap forårsaket av ugunstige værforhold (nr. 
11.3 i retningslinjene)

2.1.  Hvilke ugunstige værforhold berettiger tildeling av støtte?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.2.  Hvilke meteorologiske data kan framlegges som bevis for at forholdene var av uvanlig art?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.3.  Hva er tapsterskelen, i forhold til bruttoproduksjonen av den aktuelle avlingen(2) i et normalår, som gir 
gårdbrukerne rett til støtte?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.4.  Angi bruttoproduksjonen per ha i et normalår for hver av avlingene som er berørt av de ugunstige 
værforholdene. Angi beregningsmetoden som ligger til grunn for tallene(3).

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.5.  Ved skade på produksjonsmidlene (f.eks. ødeleggelse av trær), forklar hvordan tapsterskelen som utløser retten 
til støtte, er beregnet.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.5.1. Dersom det etter flere år viser seg at tapet av produksjonsmidler ikke når terskelen som utløser støtte, vil 
eventuelle forskudd som er utbetalt til gårdbrukerne kreves tilbakebetalt? Angi hvilken ordning for kontroll og 
tilbakebetaling som vil bli benyttet.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.6.  Beregnes støtten på følgende måte: (gjennomsnittlig produksjonsnivå i en normalperiode x gjennomsnittlig 
pris i samme periode) – (faktisk produksjon i året da hendelsen inntraff x gjennomsnittlig pris for samme 
år)?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................   

(1) Dvs. gårdbrukere med unntak av bearbeidingsforetak og markedsføringsforetak.
(2) Henvisningen til avlinger medfører ikke at besetninger er utelukket fra ordningen. Prinsippene fastsatt i nr. 11.3 i retningslinjene 

skal gjelde tilsvarende for støtte som erstatning for tap av besetning som følge av ugunstige værforhold.
(3) Bruttoproduksjonen i et normalår skal beregnes på grunnlag av den gjennomsnittlige bruttoproduksjonen i løpet av de tre 

foregående årene, med unntak av år hvor det er blitt utbetalt erstatning som følge av ugunstige værforhold. Andre metoder for 
beregning av normalproduksjonen (herunder regionale referansetall) kan likevel godtas dersom metodene er representative og ikke 
er basert på unormalt høye produksjonstall.
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2.7.  Beregnes tapene for det enkelte foretak eller for et helt område? Vis i sistnevnte tilfelle at gjennomsnittet er 
representativt og sannsynligvis ikke vil føre til vesentlig overkompensasjon for enkelte støttemottakere. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.8.  Vil eventuelle beløp som er mottatt under forsikringsordninger, og beløp som er mottatt som direkte støtte, bli 
fratrukket støtten?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.9.  Vil normale kostnader som gårdbrukerne ikke bærer (f.eks. fordi avlingene faktisk ikke høstes) bli tatt hensyn 
til ved beregningen av støtten?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.10.  Dersom de samme normale kostnadene øker på grunn av de ugunstige værforholdene, vil det da bli gitt 
tilleggsstøtte for å dekke merkostnadene? Dersom svaret er ja, hvor stor prosentdel av merkostnadene vil bli 
dekket av støtten?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.11.  Vil det bli utbetalt støtte som kompensasjon for skader på bygninger og utstyr som følge av ugunstige 
værforhold? Dersom svaret er ja, hvor stor prosentdel av skadene vil bli dekket av støtten?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.12.  Vil det bli utbetalt støtte direkte tilgårdbrukerne eller eventuelt til en produsentorganisasjon som gårdbrukerne 
er medlem av? Hvilke ordninger vil i sistnevnte tilfelle benyttes for å kontrollere at støtten til gårdbrukeren 
ikke overstiger vedkommendes tap?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.  Støtte for å bekjempe dyre- og plantesykdommer (nr. 11.4 i retningslinjene)

3.1.  Hvilken sykdom dreier det seg om?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 Dersom sykdommen skyldes ugunstige værforhold,

3.2.  vennligst svar på spørsmålene i nr. 2 ovenfor og framlegg alle opplysninger som gjør det mulig å finne 
årsakssammenhengen mellom den klimatiske hendelsen og sykdommen.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 Dersom sykdommen ikke skyldes ugunstige værforhold,

3.3.  skal det dokumenteres at lover og forskrifter på fellesskapsplan eller på nasjonalt plan gir myndighetene 
anledning til å gripe inn overfor sykdommen, enten ved å treffe tiltak for å utrydde den (særlig bindende tiltak 
som gir rett til finansiell kompensasjon) eller ved å innføre et varslingssystem, som ved behov kombineres med 
støtte for å oppmuntre enkeltpersoner til å delta frivillig i forebyggende tiltak.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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3.4.  Sett kryss for det aktuelle formålet med støtteordningen:

 forebygging, som omfatter screening og/eller laboratorieprøver, bekjempelse av sykdomsoverførende 
organismer, vaksinasjon av besetninger eller behandling av avlinger, og forebyggende nedslakting av 
besetninger eller destruksjon av avlinger

 kompensasjon fordi de infiserte dyrene må slaktes eller avlingene må destrueres etter pålegg eller anbefaling fra 
offentlige myndigheter, eller fordi dyrene dør som følge av vaksinasjoner eller andre tiltak som vedkommende 
myndigheter har anbefalt eller gitt pålegg om

 kombinert forebygging og kompensasjon fordi mottakerne i henhold til programmet som skal kompensere for 
tapene som oppstår som følge av sykdommen, skal forplikte seg til å treffe egnede forebyggende tiltak som 
offentlige myndigheter har gitt pålegg om.

3.5.  Dokumenter at støtten som skal bekjempe sykdommen, er i samsvar med de særlige målene og bestemmelsene 
i Unionens veterinær- og plantehelsebestemmelser.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.6.  Gi en nærmere beskrivelse av de planlagte bekjempelsestiltakene:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.7.  Hvilke kostnader eller tap, og hvor stor prosentdel av disse kostnadene eller tapene vil støtten dekke?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.8.  Er det planlagt å gi støtte som kompensasjon for inntektstap som skyldes vanskeligheter med å gjenoppbygge 
en besetning eller med gjenplanting, eller den karantene eller ventetid som vedkommende myndigheter har 
gitt pålegg om eller anbefalt for å utrydde sykdommen før besetningen gjenoppbygges eller gjenplantingen 
finner sted? Dersom svaret er ja, angi alle faktorer som gjør det mulig å fastslå at det ikke er en risiko for 
overkompensasjon for inntektstapene.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.9.  Er det planlagt fellesskapsstøtte til det samme formålet? Dersom svaret er ja, angi datoen for Kommisjonens 
beslutning om godkjenning av støtten og henvisningene til beslutningen.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.  Støtte til betaling av forsikringspremier (nr. 11.5 i retningslinjene)

4.1.  Innebærer den planlagte støtten delvis finansiering av forsikringspremier knyttet til en polise som gir 
erstatning:

 bare for tap som skyldes naturkatastrofer og andre uvanlige hendelser i henhold til nr. 11.2 i retningslinjene 
eller klimatiske hendelser tilsvarende naturkatastrofer som omhandlet i nr. 11.3 i retningslinjene?

 både for ovennevnte tap og for andre tap som skyldes ugunstige værforhold?

4.2.  Hva er den planlagte støttesatsen (vær oppmerksom på at høyeste tillatte støttesats er 80 % i det første tilfellet 
nevnt i nr. 4.1 ovenfor, og i det andre tilfellet er den 50 %)?  .............................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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4.3.  Gjelder støtten et gjenforsikringsprogram? Dersom svaret er ja, angi alle opplysninger som er nødvendige 
for at Kommisjonen kan kontrollere nivåene for de forskjellige støttekomponentene og den planlagte støttens 
samsvar med det felles marked.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.4.  Er muligheten for å få risikodekning begrenset til et enkelt forsikringsselskap eller en gruppe av selskaper?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4.5.  Er støtten avhengig av at forsikringen tegnes hos et selskap som er etablert i den berørte medlemsstaten 
(dersom svaret er ja, vær oppmerksom på at etter nr. 11.5.3 i retningslinjene kan Kommisjonen ikke gi tillatelse 
til støtte til betaling av forsikringspremier som hindrer det indre marked for forsikringstjenester i å fungere)? 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Del III.12.I

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL SAMMENSLÅING AV DYRKET MARK

 Dette opplysningsskjemaet skal benyttes ved melding av alle statlige støtteordninger som har som mål å dekke 
de juridiske og administrative kostnadene i tilknytning til sammenslåing av dyrket mark som angitt i nr. 11 i 
Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren(1).

1. Inngår støtten i et alminnelig program for sammenslåing av dyrket mark som er igangsatt etter framgangsmåtene 
fastsatt i lovgivningen i vedkommende medlemsstat?

 � ja  � nei

2.  Omfatter de støtteberettigede kostnadene

� juridiske og administrative kostnader, herunder undersøkelseskostnader i tilknytning til sammenslåingen 
av dyrket mark?

� investeringer, herunder støtte til erverv av grunn?

 Dersom de støtteberettigede kostnadene dekker andre poster, vær oppmerksom på at nr. 12 i retningslinjene 
tillater bare støtte for å dekke de angitte støtteberettigede kostnadene.

3.  Angi høyeste tillatte støttesats for offentlig støtte, uttrykt i prosent av de støtteberettigede kostnadene:

 .................... til advokat- og administrasjonskostnader, herunder kostnader til undersøkelse (høyst 100 %);

 .................... til investeringer, herunder støtte til erverv av jord (høyst 40 % eller 50 % i vanskeligstilte områder 
+ 5 % for unge gårdbrukere – jf. nr. 4.1 i retningslinjene)?

4. Hvilke tiltak treffes for å hindre overkompensasjon og kontrollere at ovennevnte støtteandeler overholdes?

 ..............................................................................................................................................................................  

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren (EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17).
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Del III.12.J

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL PRODUKSJON OG MARKEDSFØRING 
AV KVALITETSLANDBRUKSVARER

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes ved melding av alle statlige støttetiltak som er utformet for å fremme 
produksjon og markedsføring av kvalitetslandbruksvarer som angitt i nr. 13 i Fellesskapets retningslinjer for 
statsstøtte innenfor landbrukssektoren(1).

1.  Type varer

1.1.  Gjelder støtten utelukkende kvalitetsvarer?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi hva som utgjør kvalitetselementene ved vedkommende varer, f.eks. varer 
som med hensyn til minst et kriterium, er av klart høyere kvalitet enn det som er fastsatt i obligatoriske 
standarder (den klart høyere kvaliteten kan være knyttet til varens eller varenes produksjonsprosess og må 
være kontrollert ved en uavhengig ekstern kontroll), eller varer som oppfyller kvalitetsstandardene fastsatt i 
Fellesskapets regelverk for særlige kvalitetsprodukter,

 ..............................................................................................................................................................................

 Dersom støtten ikke gjelder kvalitetsvarer, vær oppmerksom på at etter nr. 13 i retningslinjene er støtten 
begrenset til kvalitetslandbruksvarer.

2.  Type støtte

2.1.  Hvilke av følgende typer støtte kan finansieres ved hjelp av støtteordningen/det individuelle støttetiltaket?

� markedsundersøkelser, produktutvikling og -utforming;

� støtte til å utarbeide søknader om anerkjennelse av opprinnelsesbetegnelser eller attestasjoner på særegen 
kvalitet i samsvar med relevante fellesskapsforordninger;

� rådgivning og lignende bistand til innføring av kvalitetssikringsordninger som ISO 9000- eller ISO 
14000-seriene, systemer som er basert på risikoanalyse og kontroll av kritiske punkter (HACCP) eller 
miljørevisjonssystemer;

� støtte for å dekke kostnadene ved opplæring av personell som skal anvende kvalitetssikringssystemene og 
HACCP-systemene;

� støtte for å dekke avgifter som innkreves av anerkjente sertifiseringsorganer for den første sertifiseringen 
av kvalitetssikringssystemer og lignende systemer;

� støtte for å dekke kostnadene ved ikke-rutinemessig kvalitetskontroll under produksjonsprosessen og 
ikke-rutinemessig produktkontroll som utføres av tredjemann;

� støtte for å dekke kostnadene ved kontrolltiltak. som gjennomføres for å sikre ektheten til 
opprinnelsesbetegnelsene eller attestasjonene på særegen kvalitet innenfor rammen av rådsforordning 
(EØF) nr. 2081/92 og (EØF) nr. 2082/92;

� støtte for å dekke kostnadene ved kontroll som utføres av andre organer, som er ansvarlige for å overvåke 
anvendelsen av kvalitetsmerker og -etiketter under anerkjente kvalitetssikringsordninger;

� støtte for å dekke kostnadene ved kontroll av økologiske produksjonsmetoder innenfor rammen av 
rådsforordning (EØF) nr. 2092/91.

2.2.  Omfatter støttetiltaket investeringer som er nødvendige for å modernisere produksjonsanleggene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, jf. nr. 4.1 og/eller 4.2 i retningslinjene for landbruket.

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren (EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17).
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2.3.  Fastsetter Fellesskapets regelverk at kostnadene til kontroll skal dekkes av produsentene?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, skal støtten utbetales som et ledd i en ordning som finansieres ved parafiskale avgifter?

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, jf. nr. 13.4 i retningslinjene.

2.4.  Utføres kontrollen av eller på vegne av tredjemann, f.eks.:

� myndighetene eller organer som opptrer på deres vegne;

� uavhengige organer som er ansvarlige for kontrollen og overvåkingen av bruken av opprinnelsesbetegnelser, 
økologiske merker eller kvalitetsmerker;

� annet (vennligst angi nærmere, blant annet hvordan kontrollorganets uavhengighet er sikret)

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.  Mottakere

3.1.  Hvem er støttemottakerne?

� gårdbrukere;

� produsentgrupper;

� andre (angi nærmere)

 ..............................................................................................................................................................................  

3.2.  Dersom gårdbrukerne ikke mottar støtten direkte,

3.2.1. er støtten tilgjengelig for alle støtteberettigede gårdbrukere i det aktuelle området på grunnlag av objektivt 
fastsatte vilkår?

 � ja  � nei

3.2.2. utelukker støttetiltaket muligheten for å reservere mottak av støtte for medlemmer av produsentgrupper/-
organisasjoner eller en formidlingsmyndighet som forvalter støtten?

 � ja  � nei

3.2.3. er bidragene til den aktuelle gruppens eller organisasjonens administrasjonskostnader begrenset til kostnadene 
ved tjenesteytingen?

 � ja  � nei

3.2.4. kan gårdbrukerne fritt velge tjenesteyter?

 � ja  � nei

3.2.4.1. dersom svaret er nei, velges og betales tjenesteyteren i samsvar med markedsprinsippene, på en måte som sikrer 
likebehandling, med en grad av åpenhet som er tilstrekkelig til at tjenestemarkedet åpnes for konkurranse, og 
til at framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter kan vurderes for upartiskhet?

 � ja  � nei

 Dersom svaret på et eller flere av spørsmålene under nr. 3.2 ovenfor er nei, vær oppmerksom på at siden 
sluttmottakeren av støtten er gårdbrukeren, kan støtten gis gjennom en formidlingskanal bare dersom det er 
sikret fri adgang for alle støtteberettigede gårdbrukere og åpenhet med hensyn til framgangsmåten for valg av 
tjenesteyter.
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4.  Støtteandel

4.1.  Angi høyeste tillatte sats for offentlig støtte til følgende tiltak:

(a)  .......................; markedsundersøkelser, produktutvikling og -utforming (høyst 100 %)

(b)  .......................; støtte til å utarbeide søknader om anerkjennelse av opprinnelsesbetegnelser eller 
attestasjoner på særegen kvalitet i samsvar med relevante fellesskapsforordninger (høyst 100 %);

(c)  .......................; rådgivning og lignende bistand til innføring av kvalitetssikringsordninger som ISO 9000- 
eller ISO 14000-seriene, systemer som er basert på risikoanalyse og kontroll av kritiske punkter (HACCP) 
eller miljørevisjonssystemer (høyst 100 %);

(d)  .......................; kostnadene ved opplæring av personell som skal anvende kvalitetssikringssystemene og 
HACCP-systemene (høyst 100 %);

(e)  .......................; kostnadene ved avgifter som innkreves av anerkjente sertifiseringsorganer for den første 
sertifiseringen av kvalitetssikringssystemer og lignende systemer (høyst 100 %).

4.2.  Er det samlede støttebeløpet som kan gis i henhold til nr. 4.1. bokstav a) til e) ovenfor: 

– begrenset til 100 000 euro per støttemottaker over en treårsperiode? 

 � ja  � nei

– eller er støtten begrenset til foretak som omfattes av Kommisjonens definisjon av små og mellomstore 
bedrifter, begrenset til 50 % av de støtteberettigede kostnadene, avhengig av hvilket beløp som er størst?

 � ja  � nei

 Dersom svaret på begge spørsmålene er nei, jf. den øvre grensen for støtte som er fastsatt i nr. 13.2 i 
retningslinjene for landbruket.

4.3.  Kan den samme støttemottakeren motta støtte under flere tiltak som oppført i nr. 4.1. bokstav a)-e)? 

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi hvordan den øvre grensen på 100 000 euro per støttemottaker over en 
treårsperiode vil bli overholdt.

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

4.4.  Er støtte til rutinemessig kvalitetskontroll under produksjonsprosessen og rutinemessig produktkontroll som 
utføres av produsenten, klart utelukket?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, jf. nr. 13.3 i retningslinjene for landbruket.

4.5. Gis det støtte til dekning av kostnadene ved kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre ektheten til 
opprinnelsesbetegnelsene eller attestasjonene for særegen kvalitet innenfor rammen av rådsforordning (EØF) 
nr. 2081/92 og (EØF) nr. 2082/92 på et midlertidig og avtagende grunnlag, slik at det bare er kostnadene ved 
kontrollen i de første seks årene etter opprettelsen av kontrollsystemet som dekkes?

 � ja  � nei

4.6.  Reduseres støtten til dekning av kostnadene ved kontroll som gjennomføres av andre organer med ansvar for 
å overvåke anvendelsen av kvalitetsmerker under anerkjente kvalitetssikringsordninger gradvis, slik at den er 
fjernet innen seks år etter at den ble innført?

 � ja  � nei

4.7.  Gis det støtte til dekning av kostnadene ved kontroll av økologiske produksjonsmetoder på inntil 100 % av 
de faktiske kostnadene utelukkende til økologiske produksjonsmetoder innenfor rammen av rådsforordning 
(EØF) nr. 2092/91?

 � ja  � nei
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Del III.12.K

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL YTING AV TEKNISK BISTAND 
INNENFOR LANDBRUKSSEKTOREN

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes ved melding av alle statlige støttetiltak som har som mål å yte teknisk 
bistand innenfor landbrukssektoren som angitt i nr. 14 i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor 
landbrukssektoren(1).

1.  Type støtte

1.1.  Hvilke av følgende typer støtte kan finansieres ved hjelp av støtteordningen/det individuelle tiltaket:

� utdanning og opplæring;

� yting av tjenester som gjelder forvaltningen av driftsenheter i landbruket og avløsertjenester;

� honorarer til eksperter eller rådgivere;

� organisering av konkurranser, utstillinger og messer, herunder støtte til kostnader ved å delta på slike 
arrangementer;

� andre aktiviteter som har som mål å spre kunnskap i tilknytning til ny teknikk (angi nærmere)

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

2.  Støtteberettigede kostnader

2.1.  Omfatter de støtteberettigede kostnadene til opplæringsprogrammer andre kostnader enn de faktiske 
kostnadene ved organiseringen av opplæringsprogrammet, reise- og oppholdsutgifter og nødvendige utgifter 
til avløsertjenester under gårdbrukerens eller landbruksarbeiderens fravær?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, jf. nr. 14.1 som inneholder en liste over støtteberettigede kostnader.

2.2.  Omfatter aktivitetene i tilknytning til spredning av kunnskap bare rimelige små pilotprosjekter eller 
demonstrasjonsprosjekter?

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, vær oppmerksom på at det etter nr. 14.1 bare er små pilotprosjekter eller 
demonstrasjonsprosjekter som kan finansieres.

2.3.  Framgår det klart at honorarer til løpende eller periodisk rådgivning som er knyttet til foretakets vanlige 
driftskostnader, er utelukket fra støttetiltaket?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, jf. nr. 3.5 i retningslinjene for landbruket som fastsetter at med mindre det uttrykkelig 
er fastsatt unntak i Fellesskapets regelverk eller i retningslinjene, anses ensidige statlige støttetiltak som bare 
har som mål å bedre produsentenes økonomiske situasjon, og som på ingen måte bidrar til sektorens utvikling, 
som driftsstøtte, som er uforenlig med det felles marked.

2.4.  Når det gjelder deltaking på messer, skal de støtteberettigede kostnadene bare omfatte: deltakeravgift, 
reiseutgifter, kostnader til publikasjoner, leie av utstillingslokaler?

 � ja  � nei

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren (EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17).
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 Dersom svaret er nei, vennligst før opp en liste over tilleggskostnader som gir rett til støtte, med en detaljert 
begrunnelse for disse kostnadene.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

3.  Mottakere

3.1.  Hvem er støttemottakerne?

� gårdbrukere;

� produsentgrupper;

� andre (angi nærmere)

 ..............................................................................................................................................................................  

3.2.  Dersom støtten ikke går direkte til gårdbrukerne,

3.2.1. er støtten tilgjengelig for alle støtteberettigede gårdbrukere i det aktuelle området på grunnlag av objektivt 
fastsatte vilkår?

 � ja  � nei

3.2.2. utelukker støttetiltaket muligheten for å reservere mottak av støtte for medlemmer av produsentgrupper/-
organisasjoner eller en formidlingsmyndighet som forvalter støtten?

 � ja  � nei

3.2.3. er bidragene til den aktuelle gruppens eller organisasjonens administrasjonskostnader begrenset til kostnadene 
ved tjenesteytingen?

 � ja  � nei

3.2.4. kan gårdbrukerne fritt velge tjenesteyter?

 � ja  � nei

3.2.4.1. dersom svaret er nei, velges og betales tjenesteyteren i samsvar med markedsprinsippene, på en måte som sikrer 
likebehandling, med en grad av åpenhet som er tilstrekkelig til at tjenestemarkedet åpnes for konkurranse, og 
til at framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter kan vurderes for upartiskhet?

 � ja  � nei

 Dersom svaret på et eller flere av spørsmålene under nr. 3.2 ovenfor er nei, vær oppmerksom på at siden 
sluttmottakeren av støtten er gårdbrukeren, kan støtten gis gjennom en formidlingskanal bare dersom det er 
sikret fri adgang for alle støtteberettigede gårdbrukere og åpenhet med hensyn til framgangsmåten for valg av 
tjenesteyter.

4.  Støtteandel

4.1.  Er det samlede støttebeløpet som kan gis i henhold til dette avsnitt:

– begrenset til 100 000 euro per støttemottaker over en treårsperiode?

 � ja  � nei

– eller er støtten begrenset til foretak som omfattes av Kommisjonens definisjon av små og mellomstore 
bedrifter, begrenset til 50 % av de støtteberettigede kostnadene, avhengig av hvilket beløp som er størst?

 � ja  � nei

 Dersom svaret på begge spørsmålene er nei, jf. den øvre grensen for støtte som er fastsatt i nr. 14.2 i 
retningslinjene for landbruket.

4.2.  Kan den samme støttemottakeren motta støtte under flere tiltak i nr. 14 i retningslinjene for landbruket?

 � ja  � nei
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 Dersom svaret er ja, vennligst angi hvordan den øvre grensen på 100 000 euro per støttemottaker over en 
treårsperiode vil bli overholdt.

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

4.3.  Beregnes den øvre grensen for støtte for den enkelte støttemottaker, hvor mottakeren er lik personen som 
mottar ytelsene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, jf. nr. 14.3 i retningslinjene for landbruket.

Del III.12.L

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL OPPDRETTSSEKTOREN

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes ved melding av alle statlige støtteordninger som er utformet for å 
støtte bevaring og forbedring av den genetiske kvaliteten til bestanden i Fellesskapet som angitt i nr. 15 i 
Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren(1) og artikkel 10 til 12 i rådsforordning 
(EF) nr. 1257/1999(2).

 Vær oppmerksom på at etter nr. 15 i retningslinjene vil støtte til vern av truede arter eller raser bli vurdert 
etter bestemmelsene i kapittel VI i forordningen om utvikling av landdistriktene, som omhandler tiltak knyttet 
til miljøvennlig landbruk. Med hensyn til slike tiltak vises det derfor til skjemaet for tilleggsopplysninger om 
støtte til miljøvennlig landbruk.

1.  Støtteberettigede kostnader

1.1.  Hvilke av følgende støtteberettigede kostnader gjelder støttetiltaket:

� administrasjonskostnader ved opprettelse og føring av stambøker?

� tester for å bestemme besetningens genetiske kvalitet og ytelse?

� støtteberettigede kostnader ved investeringer i avlssentre og ved innføring av nyskapende avlsteknikker 
eller avlspraksis i driftsenheten?

� kostnader forbundet med å holde individuelle avlshanndyr av høy genetisk kvalitet som er registrert i 
stambøker.

 Dersom det planlagte tiltaket omfatter andre støtteberettigede kostnader, vær oppmerksom på at etter nr. 15 i 
retningslinjene kan slik støtte bare dekke ovennevnte støtteberettigede kostnader.

2.  Støttebeløp

2.1.  Hva er den høyeste satsen for offentlig støtte, uttrykt i prosent av de støtteberettigede kostnadene:

– ............................... for å dekke administrasjonskostnader ved opprettelse og føring av stambøker (høyst 
100 %)

– ................................... til kostnader ved tester for å bestemme besetningens genetiske kvalitet og ytelse 
(høyst 70 %)

– ............................... for å dekke kostnader ved investeringer i avlssentre og ved innføring av nyskapende 
avlsteknikker eller avlspraksis i driftsenheten (høyst 40 %)

– ............................... for å dekke kostnader forbundet med å holde individuelle avlshanndyr av høy genetisk 
kvalitet, som er registrert i stambøker (høyst 30 %).

2.2.  Hvilke tiltak er truffet for å unngå overkompensasjon og for å kontrollere at ovennevnte støtteandeler 
overholdes?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren (EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17).
(2) Rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og garantifond for 

landbruket og om endring og oppheving av visse forordninger (EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80).
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Del III.12.M

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL DE MEST FJERNTLIGGENDE 
REGIONENE OG TIL ØYENE I EGEERHAVET

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes av medlemsstatene ved melding av støtte til de mest fjerntliggende 
regionene og til øyene i Egeerhavet som omhandlet i nr. 16 i retningslinjene for landbruket

1. Avviker støtten til de mest fjerntliggende regionene og til øyene i Egeerhavet fra bestemmelsene fastsatt i 
retningslinjene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vennligst fyll ut meldingsskjemaet som gjelder for den aktuelle typen støtte 
(investeringsstøtte, teknisk bistand, osv.)

 Dersom svaret et ja, vennligst fyll ut resten av dette skjemaet.

2.  Omfatter tiltaket tildeling av driftsstøtte?

 � ja  � nei

3.  Hvilke strukturelle vanskeligheter skal driftsstøtten kompensere for?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4. Hvilke garantier finnes for at støttens art og nivå står i rimelig forhold til de vanskeligheter støtten skal 
kompensere for?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

5. Skal støtten delvis kompensere for merkostnadene til transport?

 �  ja  � nei

5.1. Dersom svaret er ja, vennligst framlegg bevis for slike merkostnader og angi metoden for beregning av deres 
omfang(1):

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

5.2.  Angi høyeste tillatte støttebeløp (på grunnlag av et støtte-per-kilometer-forhold eller på grunnlag av et støtte-
per-kilometer- og støtte-per-vektenhet-forhold) og den prosentdel av merkostnadene som dekkes av støtten:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

6. Har støtten til hensikt å dekke merkostnadene ved økonomisk virksomhet som er knyttet til faktorene angitt i 
EF-traktatens artikkel 299 nr. 2 (avsides beliggenhet, øykarakter, liten størrelse, vanskelig topografi og klima, 
økonomisk avhengighet av få produkter)?

 � ja  � nei

Vennligst angi omfanget av merkostnadene og beregningsmetoden:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

(1) Det bør framgå av beskrivelsen hvordan myndighetene har til hensikt å sikre at støtten gis bare for å dekke merkostnadene til 
transport av varer innenfor de nasjonale grenser, at støtten beregnes på grunnlag av rimeligste transportform og korteste vei mellom 
produksjonsstedet eller bearbeidingsstedet og utsalgsstedet, og at støtten ikke kan gis til transport av varer fra foretak som det ikke 
finnes noen alternativ lokalisering for.
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 Hvordan er det mulig for myndighetene å fastslå sammenhengen mellom merkostnadene og faktorene angitt i 
EF-traktatens artikkel 299 nr. 2?

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Del III.12.N

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM SUBSIDIERTE KORTSIKTIGE LÅN INNENFOR 
LANDBRUKET (DRIFTSKREDITT)

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes ved melding av alle statlige støtteordninger som gjelder subsidierte 
kortsiktige lån innenfor landbruket som omhandlet i kommisjonsmeldingen om statsstøtte i form av subsidierte 
kortsiktige lån innenfor landbruket (driftskreditt)(1).

1. Angi hvem som er mottakere av støtten (bokstav B og D i meldingen):

(a) primærprodusenter av landbruksvarer som angitt i vedlegg I til EF-traktaten.

(b) næringsdrivende som utelukkende markedsfører landbruksvarer som angitt i vedlegg I til EF-traktaten.

(c) næringsdrivende som utelukkende bearbeider landbruksvarer som angitt i vedlegg I til EF-traktaten.

 ..............................................................................................................................................................................  

2. Vennligst angi om mottakerne er individuelle markedsdeltakere, foretak, kooperativer, produsentsammenslutninger 
eller annet.

 ..............................................................................................................................................................................  

3. For hver type mottaker som angitt i nr. 1 og 2 ovenfor, vennligst angi årsakene til at støttemottakeren er 
vanskeligstilt i forhold til markedsdeltakere innenfor andre næringer, både med hensyn til behovet for og evnen 
til å finansiere kortsiktige lån. (Bokstav A i meldingen).

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

4. Vil de subsidierte lånene bli brukt til å støtte særlige utvalgte sektorer eller næringsdrivende i landbruket av 
grunner som ikke bare er knyttet til vanskeligheter med å finansiere kortsiktige lån, og som er en naturlig del 
av landbrukssektoren og arten av de tilknyttede virksomheter, særlig den sesongpregede produksjonen og 
strukturen til driftsenhetene i landbruket? (Bokstav A og B i meldingen).

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere  ......................................................................................................

5.  Angi det administrative området der støtten vil få anvendelse.

 ..............................................................................................................................................................................  

6. Vil støtten bli tildelt alle næringsdrivende i landbruket innenfor det aktuelle området uten forskjellsbehandling, 
uavhengig av landbruksvirksomhet (eller former for landbruksvirksomhet) den næringsdrivende har behov for 
kortsiktige lån til? (Bokstav B i meldingen).

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, vennligst angi nærmere  ....................................................................................................

(1) EFT nr. C 44 av 16.2.1996, s. 2.
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7. Dersom det i det administrative området som hører under myndigheten som gir støtten, er ønskelig å utelukke 
visse former for virksomhet og/eller visse næringsdrivende fra støttetiltaket, vennligst vis at alle slike tilfeller 
av utelukkelse er begrunnet i at de utelukkedes problemer med å oppnå slike kortsiktige lån i sakens natur er 
vesentlig mindre enn innenfor resten av landbruksnæringen. (Bokstav B i meldingen).

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

8.  Er løpetiden for de subsidierte kortsiktige lånene høyst ett år (bokstav D i meldingen)?

 � ja  � nei

9.  Har myndighetene til hensikt å fornye de ettårige subsidierte kortsiktige lånene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vannligst angi for hvor mange år  .......................................................................................

10.  Angi hvilke(t) landbruksproduksjonsår støttetiltaket skal gjelde for.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

11.  Er støtten knyttet til bestemte markedsførings- eller produksjonsvirksomheter?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere  ......................................................................................................  

12.  Er støtten begrenset til bestemte produkter?

 � ja � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere  ......................................................................................................  

13. Vennligst vis at støtteelementet i dette programmet er begrenset til det som er tilstrekkelig for å kompensere for 
ulempene som er omhandlet i bokstav A i kommisjonsmeldingen. Gi en kvantifisert angivelse av de finansielle 
ulempene angitt i nevnte bokstav A for hver type mottaker nevnt i nr. 1 og 2 ved bruk av den metode dere 
selv finner hensiktsmessig, men som hele tiden er begrenset til forskjellen mellom den rentesats som betales 
av en typisk næringsdrivende i landbruket, og den rentesats som betales innenfor resten av økonomien i 
vedkommende medlemsstat for kortsiktige lån av tilsvarende størrelsesorden per næringsdrivende, som ikke 
kan være knyttet til investeringer (bokstav C i meldingen). Angi resultatet av kvantifiseringen og beskriv 
metoden som er brukt. Framlegg offisiell dokumentasjon på opplysningene (f.eks. statistikker ol.).

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

14. Angi, for hver type mottaker som er nevnt i nr. 1 og 2, om omfanget av de subsidierte lånene til mottakeren kan 
overstige det likviditetsbehovet som skyldes det faktum at produksjonskostnadene skal betales før inntektene 
fra salget av produktene mottas. Dersom svaret er ja, vennligst gi en forklaring.

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

15.  Angi det samlede budsjettet som avsettes årlig til dette støttetiltaket.

 ..............................................................................................................................................................................  
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Del III.12.O

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL SALGSFREMMENDE TILTAK OG 
REKLAME FOR LANDBRUKSVARER OG VISSE VARER SOM IKKE ER LANDBRUKSVARER

 Dette meldingsskjemaet skal benyttes ved melding av statsstøtte til reklame for varer oppført i vedlegg I til 
EF-traktaten og visse varer som ikke er oppført i vedlegg I.

 Vær oppmerksom på at salgsfremmende tiltak definert som spredning til allmennheten av vitenskapelig 
kunnskap, organisering av salgsmesser eller -utstillinger, deltaking i slike og tilsvarende PR-tiltak, herunder 
rundspørringer og markedsundersøkelser, ikke anses som reklame. Statsstøtte til slike salgsfremmende tiltak 
i videre forstand hører under nr. 13 og 14 i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbruket(1), 
eller når det gjelder fiskerivarer, nr. 2.1.4 i retningslinjene for undersøkelse av statsstøtte til fiskeri- og 
akvakultursektoren(2).

 Det vises til kapittel 2 i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til reklame for varer oppført i vedlegg I til 
EF-traktaten og visse varer som ikke er oppført i vedlegg I (2001/C252/03) for en forklaring av andre termer 
og definisjoner.

1. Varer som omfattes

1.1. Omfatter tiltaket følgende varer (vennligst sett kryss)?

� varer oppført i vedlegg I til traktaten 

� varer som ikke er oppført i vedlegg I, som hovedsakelig består av varer oppført i vedlegg I (særlig 
melkeprodukter, korn, sukker og etanol) i bearbeidet form (f.eks. fruktyoghurt, melkepulverpreparater 
med kakao, blandinger av smør/vegetabilsk fett, konditorvarer, søtsaker og alkoholholdige drikker)

� fiskerivarer

 Vær oppmerksom på at de særlige statsstøttereglene som gjelder for reklame for landbruksvarer og visse varer 
som ikke er landbruksvarer, gjelder utelukkende for ovennevnte varer. Dersom tiltaket gjelder andre varer, jf. 
det aktuelle avsnittet i det alminnelige meldingsskjemaet

1.2. Tiltaket omfatter følgende varer/varegrupper (f.eks. frukt og grønnsaker, svinekjøtt, vin ... ):  .........................  

2.  Alminnelige opplysninger

2.1.  Hvor vil tiltaket bli gjennomført?

� på markedene i tredjestater;

� på markedet i en annen medlemsstat;

� på det nasjonale markedet;

� utenfor medlemsstaten eller regionen der landbruksvarene og de andre varene produseres;

� i medlemsstaten eller regionen der landbruksvarene og de andre varene produseres.

2.2.  Hvilke målgrupper er tiltaket rettet mot?

� forbrukerne i alminnelighet;

� besøkende i medlemsstaten eller regionen der landbruksvarene og de andre varene produseres;

� markedsdeltakere (f.eks. landbruksbasert næringsmiddelindustri, grossister og detaljister, restauranter, 
hoteller og serveringsforetak);

(1) EFT C 232 av 12.8.2000, s. 17.
(2) EFT C 19 av 19.- 20.1.2001, s. 7.



19.6.2008 Nr. 35/377EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

� andre målgrupper (angi nærmere);

 ..............................................................................................................................................................................

2.3.  Hvilke medier/kommunikasjonsmidler vil bli benyttet?

� kommunikasjon via massemedier (f.eks. presse, radio, TV eller plakater);

� aktiviteter på salgsstedet (brosjyrer, plakater, gratis prøver, smaksprøver);

� andre (angi nærmere);

 ..............................................................................................................................................................................  

2.4.  Innebærer tiltaket fremming av merker eller logoer?

 � ja � nei

2.5.  Kan vedkommende myndigheter framlegge prøver på eller modeller av det aktuelle reklamemateriellet for 
Kommisjonen?

 � ja � nei

 Dersom svaret er nei, vennligst forklar hvorfor.

 ..............................................................................................................................................................................  

3.  Støtteberettigede kostnader

3.1.  Vennligst framlegg en uttømmende liste over støtteberettigede kostnader:

 ..............................................................................................................................................................................  

4.  Støttemottakere

4.1.  Hvem er støttemottakerne?

� gårdbrukere;

� produsentgrupper og/eller produsentorganisasjoner;

� foretak som er aktive innenfor bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer;

� andre (angi nærmere)

 ..............................................................................................................................................................................

4.2.  Kan vedkommende myndigheter garantere at alle produsenter av de berørte varene har samme rett til støtte (jf. 
nr. 53-56 i retningslinjene for reklame)?

 � ja  � nei

4.3.  Vil gjennomføringen av reklamevirksomheten bli overlatt til private foretak eller annen tredjemann?

 � ja  � nei

4.4.  Dersom svaret er ja, kan vedkommende myndigheter garantere at valget av det private foretaket/tredjemann 
er basert på markedsprinsipper, er skjedd på en måte som sikrer likebehandling, om nødvendig etter 
anbudsprosedyrene i samsvar med Fellesskapets regelverk, og særlig med rettspraksis, med en grad av åpenhet 
som er tilstrekkelig til at tjenestemarkedet åpnes for konkurranse, og til at framgangsmåtene ved tildeling av 
kontrakter kan vurderes for upartiskhet?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, jf. nr. 30 i retningslinjene for reklame.
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5.  Negative kriterier

5.1.  Nasjonal støtte til reklamekampanjer som er et brudd på traktatens artikkel 28, som forbyr kvantitative 
restriksjoner på import og alle tiltak med tilsvarende virkning mellom medlemsstatene, kan under ingen 
omstendigheter anses som forenlig med det felles marked. Kan Deres myndigheter garantere at prinsippene i 
nr. 19 i retningslinjene for reklame og den rettspraksis som er fastsatt av De europeiske fellesskaps domstol, 
vil bli overholdt?

 � ja  � nei

5.2.  Vises det i tiltaket til de aktuelle produktenes nasjonale opprinnelse?

 � ja  � nei

5.3.  Dersom svaret er ja, kan Deres myndigheter garantere at henvisningen til nasjonal opprinnelse er underordnet 
reklamekampanjens hovedbudskap til forbrukerne og ikke utgjør den viktigste grunnen til at forbrukerne 
anbefales å kjøpe produktet?

 � ja  � nei

5.4.  Dersom tiltaket iverksettes innenfor den medlemsstat eller den region der produktet produseres, kan 
vedkommende myndigheter garantere at tiltakene utelukkende er rettet mot besøkende i medlemsstaten eller 
regionen med det formål å få dem til å prøve lokale produkter og/eller besøke lokale produksjonsanlegg?

 � ja  � nei

5.5.  Kan Deres myndigheter garantere at tiltaket ikke strider mot Fellesskapets avledede regelverk, særlig:

– de særlige merkingsbestemmelsene som gjelder for sektorene for vin, meieriprodukter, egg og fjørfe;

– bestemmelsene i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om gjensidig 
tilnæring av medlemsstatenes lovgivning om merking av, presentasjon av og reklame for næringsmidler;

– at den er forenlig med samfinansierte reklamekampanjer som gjennomføres på fellesskapsplan?

 � ja  � nei

5.6.  Er tiltaket direkte knyttet til produkter fra et eller flere bestemte foretak?

 � ja  � nei

6.  Positive kriterier

6.1.  Av hvilke av følgende grunner kan tiltaket anses å være av felles interesse etter EF-traktatens artikkel 87 nr. 3, 
bokstav c)?

 Tiltaket gjelder:

� overskuddslandbruksvarer eller underutnyttede arter;

� nye varer eller erstatningsvarer som det ennå ikke er overskudd av;

� høykvalitetsvarer, herunder varer som produseres eller framkommer ved bruk av miljøvennlige 
produksjons- eller innsamlingsmetoder, f.eks. varer fra økologisk landbruk;

� utvikling av visse regioner;

� utvikling av små og mellomstore bedrifter (SMB) som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 
12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore 
bedrifter;

� prosjekter som gjennomføres av organisasjoner som er offisielt anerkjent etter rådsforordning (EF) nr. 
104/2000 av 17. desember 1999 om den felles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter;

� prosjekter som gjennomføres i fellesskap av produsentorganisasjoner eller andre organisasjoner i 
fiskerisektoren som er anerkjent av de nasjonale myndigheter.
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7.  Kvalitetsprodukter

7.1.  Gjelder tiltaket reklame for produkter som er omfattet av en av følgende forordninger/bestemmelser (vennligst 
sett kryss)?

� Rådsforordning (EØF) nr. 2081/92 av 14. juli 1992 om beskyttelse av geografiske betegnelser og 
opprinnelsesbetegnelser for landbruksvarer og næringsmidler;

� Rådsforordning (EØF) nr. 2082/92 av 14. juli 1992 om attestasjon på særegen kvalitet for landbruksvarer 
og næringsmidler

� Rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter 
og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

� artikkel 54-58 i rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin 
(gjelder vin som er produsert i særlige regioner)

� artikkel 24 bokstav b nr. 3 i rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til utvikling av landdistriktene 
fra Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket (EUGFL) endret ved forordning (EF) nr. 
1783/2003.

7.2.  Dreier tiltaket seg også om reklame for andre varer som oppfyller særlige kvalitetskrav?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst gi en tydelig og detaljert forklaring på hvorfor de aktuelle varene oppfyller 
standarder og spesifikasjoner som klart er høyere eller mer spesifikke enn standarder og spesifikasjoner 
fastsatt i relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk eller i nasjonal lovgivning (med henvisning til nr. 
47 i retningslinjene for reklame). Det anbefales å framlegge f.eks. en tabell for Kommisjonen, med angivelse 
av de forskjellige produktkategorier, relevante fellesskapsstandarder og/eller nasjonale standarder eller 
spesifikasjoner for disse produktkategoriene samt kvalitetskriteriene.

 ..............................................................................................................................................................................  

7.3.  Hvordan sikres det permanent kontroll med at de særlige kvalitetskriteriene er oppfylt (med henvisning til nr. 
47 i retningslinjene for reklame)?

 ..............................................................................................................................................................................  

7.4.  Kan Deres myndigheter garantere at alle varer uansett opprinnelse, som er produsert innenfor Fellesskapet, er 
omfattet av kvalitetskontrollordningen så lenge de oppfyller de fastsatte vilkårene?

 � ja  � nei

7.5.  Kan Deres myndigheter garantere at resultatene av tilsvarende former for kontroll som er gjennomført i andre 
medlemsstater, vil bli anerkjent ved iverksettingen av tiltaket?

 � ja  � nei

8.  Støtteandel

8.1.  Angi høyeste sats for direkte støtte fra et offentlig alminnelig budsjett, uttrykt i prosent av de støtteberettigede 
kostnadene?

.................................................................. % 

 Dersom støttesatsene for landbruksvarer og visse varer som ikke er landbruksvarer overstiger 50 %, vennligst 
jf. nr. 60 i retningslinjene for reklame. Dersom støttesatsene for fiskerivarer overstiger skalaene og satsene for 
støtte som er fastsatt i vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 2792/1999, vennligst jf. nevnte bestemmelser.

8.2.  Angi sektorens bidrag, uttrykt i prosent av de støtteberettigede kostnadene:

.................................................................. % 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/380 19.6.2008

8.3.  Foretakene innenfor sektoren bidrar i form av

� frivillige bidrag

� innkreving av parafiskale avgifter eller obligatoriske bidrag.

 Forklar i det siste tilfellet hvordan innkrevingen organiseres.

 ..............................................................................................................................................................................  

Del III.12.P

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL OMSTRUKTURERING AV 
KRISERAMMEDE FORETAK: NÆRINGSDRIVENDE INNENFOR LANDBRUKSSEKTOREN

 Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av støtte til omstrukturering innenfor 
landbrukssektoren, som omfatter alle næringsdrivende som deltar i produksjonen av og/eller handelen med 
varer oppført i vedlegg I til traktaten, herunder fiskerivarer og akvakulturprodukter, samtidig som det likevel 
tas hensyn til de særlige kjennetegn ved sektoren og de fellesskapsbestemmelser som regulerer den. Vær 
oppmerksom på at Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede 
foretak(1) får anvendelse på landbrukssektoren.

1.  Støtteberettigelse

1.1.  Er ordningen begrenset til foretak som oppfyller minst et av følgende kriterier for støtteberettigelse:

1.1.1. Er ordningen begrenset til foretak der over halvparten av aksjekapitalen er forsvunnet og over en firedel av 
denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste tolv månedene?

 � ja  � nei

1.1.2. Dreier det seg om selskaper med ubegrenset ansvar, der over halvparten av den ansvarlige kapitalen som angitt 
i selskapets regnskaper er forsvunnet, og der over en firedel av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste 
tolv månedene?

 � ja  � nei

1.1.3. Oppfyller foretakene kriteriene i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling?

 � ja � nei

1.2.  Er tiltaket begrenset til redning av kriserammede små og mellomstore bedrifter som oppfyller 
fellesskapsdefinisjonen på små og mellomstore bedrifter?

 � ja  � nei

1.3.  Angi om det aktuelle tiltaket gjelder foretak som driver innenfor følgende sektorer:

� primærproduksjon og/eller

� bearbeiding og/eller

� markedsføring av varer som er oppført i vedlegg I eller

� fiskerisektoren?

1.4.  Er tiltaket begrenset til små foretak innenfor landbrukssektoren som fastsatt i nr. 76 (foretak med høyst ti 
årsverk)?

 � ja  � nei

(1) EFT C 288 av 9.10.1999, s. 2).
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1. 5. Angi om tiltaket får anvendelse på foretak som ligger i

� støtteberettigede områder i henhold til definisjonen i nr. 54 i retningslinjene for omstrukturering, eller

� vanskeligstilte områder i henhold til definisjonen i rådsforordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til 
utvikling av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket og om endring 
og oppheving av visse forordninger(1).

2. Gjenopprettelse av levedyktigheten

 Det skal iverksettes en omstruktureringsplan som skal sikre gjenopprettelse av levedyktigheten. Planen skal 
inneholde minst følgende opplysninger:

2.1.  En presentasjon av de forskjellige markedsforventninger på grunnlag av markedsundersøkelsen.

2.2.  Analyse av årsakene til at foretaket befinner seg i en krisesituasjon.

2.3.  En presentasjon av den planlagte framtidige strategien for foretaket og hvordan den vil føre til levedyktighet.

2.4.  En fullstendig beskrivelse av og oversikt over de planlagte omstruktureringstiltak og kostnadene ved dem.

2.5.  Tidsplan for gjennomføring av de forskjellige tiltakene og fristen for den fullstendige gjennomføringen av 
omstruktureringsplanen.

2.6.  Opplysninger om foretakets produksjonskapasitet, særlig om anvendelsen av kapasiteten og om 
kapasitetsreduksjoner.

2.7. Gi opplysninger om omfanget av og trenden med hensyn til markedsstabiliseringstiltak for den aktuelle 
produktkategorien i de siste tre årene, særlig tilbakebetalinger ved eksport og tilbaketrekking fra markedet, 
prisutviklingen på verdensmarkedet og sektormessige begrensninger som er fastsatt i Fellesskapets regelverk. 
Råvarer som er underlagt produksjonskvoter, skal anses som ikke å ha overskuddskapasitet. Med hensyn til 
fiskeri- og akvakultursektoren skal det framlegges opplysninger om sektorens særlige kjennetegn samt de 
fellesskapsregler som regulerer sektoren, særlig retningslinjene for gjennomgåelse av statsstøtte til fiskeri- og 
akvakultursektoren(2) og rådsforordning (EF) nr. 2468/98(3).

2.8.  En fullstendig beskrivelse av finansieringsplanen for omstruktureringen, herunder:

– Anvendelse av disponibel ansvarlig kapital;

– Salg av aktiva eller datterforetak for å bidra til å finansiere omstruktureringen;

– Økonomiske forpliktelser fra forskjellige aksjeeiere og tredjemann (som kreditorer, banker mv.);

– Støttebeløp fra offentlige myndigheter med begrunnelse for nødvendigheten av beløpet.

2.8.  Forventede resultatregnskaper de neste fem årene, med anslått kapitalavkastning og følsomhetsanalyser basert 
på forskjellige scenarier.

2.9.  Navn på de som har utarbeidet omstruktureringsplanen samt tidspunktet for utarbeidingen.

3.  Hindring av utilbørlig konkurransevridning

3.1.  Vis til nr. 35-39 i retningslinjene for omstrukturering, og gi en beskrivelse av de utjevningstiltak som vil bli 
innført for å unngå urimelig konkurransevridning.

 ..............................................................................................................................................................................  

3.2.  I henhold til nr. 70 i retningslinjene for omstrukturering kan de særlige regler som er fastsatt i nr. 73-82, 
eventuelt anvendes (som et alternativ til nr. 35-39). Anmoder Deres myndigheter om å få anvende disse særlige 
reglene for landbruket?

 � ja  � nei

(1) EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80.
(2) EFT C 19 av 20.1.2001, s. 7.
(3) EFT L 337 av 30.12.1999, s. 10.
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3.2.1. Dersom svaret er ja, vennligst angi om et av følgende vilkår kan oppfylles:

� Med hensyn til tiltak som er rettet mot en særlig kategori produkter eller næringsdrivende: De samlede 
beslutninger som treffes til fordel for alle støtteberettigede i en sammenhengende periode på tolv måneder, 
gjelder ikke en produktmengde som overstiger 3 % av den samlede årlige produksjonen av slike varer i 
den aktuelle staten;

� Med hensyn til alle tiltak som ikke er målrettet på denne måten: De samlede beslutninger som treffes 
til fordel for alle støtteberettigede i en sammenhengende periode på tolv måneder, gjelder ikke en verdi 
som overstiger 1,5 % av den samlede årlige verdien av landbruksproduksjonen i vedkommende stat. 
Vennligst framlegg statistiske opplysninger, særlig tallene for den samlede årlige produksjonen og den 
samlede årlige verdien av landbruksproduksjonen, som er nødvendig for vurderingen av vilkårene fastsatt 
ovenfor.

 I henhold til nr. 80 i retningslinjene for omstrukturering kan de geografiske referansene bestemmes på 
regionalt plan. Bestemmelsen av en stats (eller en regions) produksjon skal i alle tilfeller være basert på 
de normale produksjonsnivåer (vanligvis gjennomsnittet for de tre siste årene). Mengden eller verdien av 
støttemottakernes produksjon skal representere produksjonsmengden eller -verdien for støttemottakernes 
foretak før beslutningen om å gi støtte vedtas.

3.2.2. Dersom tiltaket ikke oppfyller noen av vilkårene angitt i nr. 3.2.1, vennligst jf. nr. 74-76 i retningslinjene 
for omstrukturering, og gi en beskrivelse av de utjevningstiltak som vil bli innført for å unngå urimelig 
konkurransevridning.

 ..............................................................................................................................................................................  

3.3. Fastsetter ordningen at foretakene som mottar støtte, ikke kan øke kapasiteten så lenge omstruktureringsplanen 
varer?

 � ja  � nei

4.  Støtten skal begrenses til det nødvendige minimum

Beskriv hvordan det vil bli sikret at støtte som gis under ordningen, begrenses til det nødvendige minimum.

 ..............................................................................................................................................................................

5.  Prinsippet om bare én gang

 Er det utelukket at mottakerforetakene mottar omstruktureringsstøtte mer enn én gang i løpet av et tidsrom på 
ti år?

 � ja  � nei

 Vær oppmerksom på at alle tilfeller der dette prinsippet ikke overholdes, skal meldes enkeltvis (ved 
støtteordninger). I henhold til nr. 83 i retningslinjene for omstrukturering, når det gjelder individuell støtte 
og støtteordninger for redning og omstrukturering innenfor sektoren for primær landbruksproduksjon, 
reduseres tidsrommet der det ikke kan gis ytterligere støtte til fem år, unntatt når det dreier seg om uvanlige 
og uforutsigbare omstendigheter som foretaket ikke ansvarlig for.

6.  Støttebeløp

Angi høyeste tillatte støttebeløp som kan gis til et enkelt foretak som ledd i en omstruktureringsoperasjon:

 ..............................................................................................................................................................................

  Angi alle relevante opplysninger om alle andre former for støtte som kan gis til foretak som er berettiget til 
omstruktureringsstøtte.

7.  Årlig rapport

7.1.  Forplikter medlemsstaten seg til minst en gang i året å framlegge rapporter om hvordan ordningen virker, som 
inneholder opplysningene angitt i Kommisjonens veiledning om standardrapporter?

 � ja  � nei
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7.2.  Forplikter medlemsstaten seg til å ta med i denne rapporten en liste over mottakerforetak med minst følgende 
opplysninger:

a) foretakets navn;

b) foretakets sektorkode (tosifret kode i henhold til NACE(1));

c) antall sysselsatte;

d) årsomsetning og balansesum;

e) støttebeløp som er gitt;

f) eventuelt opplysninger om omstruktureringsstøtte eller tilsvarende støtte som foretaket tidligere har 
mottatt;

g) opplysning om hvorvidt mottakerforetaket er blitt avviklet eller har vært gjenstand for kollektiv 
insolvensbehandling før utløpet av omstruktureringsperioden.

 � ja  � nei

 Vær oppmerksom på at nr. 7.2 ikke får anvendelse på små foretak innenfor landbrukssektoren.

 Dersom bestemmelsene i nr. 73-82 i retningslinjene for omstrukturering anvendes, skal rapporten også 
inneholde data som enten viser:

a) mengden (eller verdien) av produksjonen som det er utbetalt omstruktureringsstøtte for, og kapasitetsreduksjonen 
som er oppnådd i samsvar med nevnte nummer, eller

b) at vilkårene for unntak fra kravet om kapasitetsreduksjon etter nr. 79, 80 og 81 i retningslinjene for 
omstrukturering er oppfylt.

Del III.12.Q

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE SOM GJELDER TSE-TESTING, SELVDØDE 
DYR OG SLAKTEAVFALL

 Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av støtte til å dekke kostnadene ved 
TSE-testing, selvdøde dyr og slakteavfall som er tildelt næringsdrivende som arbeider innen produksjon, 
bearbeiding og markedsføring av dyr og animalske produkter som hører under vedlegg I til traktaten, i den 
grad det er fastslått at traktatens artikkel 87, 88 og 89 får anvendelse på slike produkter.

 Med henblikk på avklaring av uttrykk og definisjoner vises det til kapittel II i Fellesskapets retningslinjer for 
statsstøtte som gjelder TSE-testing, selvdøde dyr og slakteavfall (2002/C 324/02).

1.  TSE-testing

1.1.  Inngår tiltaket i et egnet program på fellesskapsplan, nasjonalt plan eller regionalt plan for forebygging, 
bekjempelse eller utryddelse av sykdommen?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, jf. nr. 11.4.2 i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren.

1.2.  Angi hvilke fellesskapsbestemmelser eller nasjonale bestemmelser som forplikter de nasjonale myndigheter 
til å gripe inn overfor den aktuelle sykdommen, enten ved å innføre tiltak for å utrydde den, særlig gjennom 
bindende tiltak, som gir anledning til kompensasjon, eller innledningsvis ved et varslingssystem, som når det 
er aktuelt, kombineres med støtte for å oppmuntre enkeltpersoner til å delta frivillig i forebyggende tiltak. 
Vedlegg en kopi av de relevante nasjonale bestemmelsene.

 ..............................................................................................................................................................................

(1) Standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap, offentliggjort av De europeiske fellesskaps statistiske kontor.
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1.3.  Jf. nr. 11.4.3 i retningslinjene for statsstøtte innenfor landbrukssektoren og angi om tiltaket tar sikte på

� forebygging,

� kompensasjon eller

� en kombinasjon av begge.

 ..............................................................................................................................................................................  

1.4.  Er tiltaket forenlig både med målene og de særlige bestemmelsene i Fellesskapets veterinærregelverk?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, jf. nr. 11.4.4 i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte innenfor landbrukssektoren.

l. 5.  Vedlegg en uttømmende liste over støtteberettigede kostnader (f.eks. kostnader ved testutstyr, prøvetaking, 
transport, testing, lagring og destruksjon av prøven).

 ..............................................................................................................................................................................  

1.6.  Angi høyeste støtteandel, uttrykt i prosent av de støtteberettigede kostnadene. I samsvar med nr. 11.4.5 i 
retningslinjene for statsstøtte innenfor landbrukssektoren kan det gis støtte på inntil 100 % av de faktiske 
kostnadene. Vær oppmerksom på at eventuelle fellesskapsbetalinger for TSE-testing skal inngå.

 ......................................... % 

1.7.  Gjelder tiltaket obligatorisk BSE-testing av storfe som slaktes med henblikk på konsum?

 � ja  � nei

 Vær oppmerksom på at forpliktelsen til å foreta testing kan være basert på Fellesskapets regelverk eller 
nasjonal lovgivning.

1.8.  Dersom svaret er ja, overstiger den samlede direkte og indirekte støtten til testingen euro 40 per test (medregnet 
fellesskapsstøtte)?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, jf. nr. 24 i retningslinjene for TSE.

1.9. Utbetales støtten til den næringsdrivende der prøvene skal tas?

 � ja  � nei

1.10.  Dersom svaret er nei, utbetales støtten til laboratorier?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, jf. nr. 25 i retningslinjene for TSE.

1.11.  Dersom svaret er ja, vennligst angi nærmere hvordan det samlede statsstøttebeløpet som utbetales, vil bli 
overført til den næringsdrivende der det må tas prøver til testingen.

 ..............................................................................................................................................................................  

 Vær oppmerksom på at laboratoriene normalt skal velges i henhold til markedsprinsippene, uten 
forskjellsbehandling og om nødvendig ved bruk av anbudsprosedyrer som er i samsvar med Fellesskapets 
regelverk, særlig med rettspraksis, og med en offentliggjøring som sikrer konkurranse på tjenestemarkedet og 
mulighet for kontroll av forskjellsbehandling i tilknytning til innkjøpsprosedyrene.

1.12. Har valget av leverandør av testutstyr foregått i henhold til markedsprinsippene, uten forskjellsbehandling 
og om nødvendig ved bruk av anbudsprosedyrer som er i samsvar med Fellesskapets regelverk, særlig med 
rettspraksis, og med en offentliggjøring som sikrer konkurranse på tjenestemarkedet og mulighet for kontroll 
av forskjellsbehandling i tilknytning til innkjøpsprosedyrene?

 � ja  � nei
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 Dersom svaret er nei, vennligst angi hvordan det samlede statsstøttebeløpet overføres til den næringsdrivende 
der det må tas prøver til testingen og hvordan det kan utelukkes at det er gitt støtte til leverandøren av 
testutstyret.

 ..............................................................................................................................................................................  

2.  Selvdøde dyr

2.1.  Er tiltaket knyttet til et enhetlig program for overvåking og sikker fjerning av alle selvdøde dyr i 
medlemsstaten?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, jf. nr. 32 i retningslinjene for TSE.

2.2.  Gis støtten utelukkende til gårdbrukere?

 � ja  � nei

2.3.  Dersom svaret er nei, vil støtten bli utbetalt til markedsdeltakere som arbeider i et etterfølgende ledd, og som 
yter tjenester som er knyttet til fjerning og/eller destruksjon av selvdøde dyr?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, jf. nr. 32 i retningslinjene for TSE.

2.4.  Dersom svaret er ja, vennligst legg fram bevis på at hele støttebeløpet som er utbetalt, er overført til 
gårdbrukeren.

 ..............................................................................................................................................................................  

2.5.  Kan gårdbrukeren fritt velge tjenesteyter som omhandlet i nr. 2.3?

 � ja  � nei

2.6.  Dersom svaret er nei, er tjenesteyteren valgt og betalt i henhold til markedsprinsippene og uten 
forskjellsbehandling og om nødvendig ved bruk av anbudsprosedyrer som er i samsvar med Fellesskapets 
regelverk, og under alle omstendigheter ved bruk av en offentliggjøring som sikrer konkurranse på 
tjenestemarkedet og mulighet for kontroll av forskjellsbehandling i tilknytning til innkjøpsreglene?

 � ja  � nei

2.7.  Dersom svaret er nei, vennligst framlegg bevis på at bare én tjenesteyter er mulig på grunn av tjenesteytingens 
art eller dens rettslige grunnlag.

 ..............................................................................................................................................................................  

2.8.  Angi høyeste støtteandel, uttrykt i prosent av de støtteberettigede kostnadene?

 ......................................... % av kostnadene ved fjerning (innsamling og transport)

 ......................................... % av kostnadene ved destruksjon (lagring, transformasjon, destruksjon og 
disponering)

 Vær oppmerksom på at det inntil 31. desember 2003 kan gis statsstøtte på inntil 100 % av kostnadene ved 
fjerning og destruksjon av selvdøde dyr. Fra 1. januar 2004 kan medlemsstatene gi statsstøtte på inntil 100 % 
av kostnadene ved fjerning av selvdøde dyr som må fjernes, og 75 % av kostnadene ved destruksjon av 
skrottene. (Jf. nr. 2.10 og 2.11 med hensyn til unntak).

2.9.  I henhold til nr. 28 og 29 i retningslinjene for TSE kan det alternativt gis støtte på inntil et tilsvarende beløp for 
å dekke kostnader ved premier som gårdbrukerne betaler for forsikringer som dekker kostnadene ved fjerning 
og destruksjon av selvdøde dyr. Omfatter det planlagte tiltaket slik støtte?

 � ja  � nei

2.10.  I henhold til nr. 30 i retningslinjene for TSE kan medlemsstatene alternativt gi statsstøtte på inntil 100 % av 
kostnadene ved fjerning og destruksjon av skrotter når støtten finansieres gjennom avgifter eller obligatoriske 
bidrag for å finansiere destruksjonen av slike skrotter, forutsatt at avgiftene eller bidragene er begrenset til og 
direkte pålegges kjøttsektoren. Omfatter det planlagte tiltaket slik støtte?

 � ja  � nei
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2.11. Medlemsstatene kan gi statsstøtte på 100 % til kostnader ved fjerning og destruksjon av selvdøde dyr når det 
foreligger en forpliktelse til å gjennomføre TSE-testing på de aktuelle selvdøde dyrene. Finnes det en slik 
forpliktelse?

 � ja  � nei

2.12.  Er tiltaket direkte knyttet til vernetiltak, f.eks. når fôring av truede eller vernede arter av åtselfugler med 
selvdøde dyr er tillatt i henhold til Fellesskapets regelverk?

 � ja  � nei

2.13.  Dersom svaret er ja, har medlemsstaten truffet de nødvendige tiltak for å sikre at vernemålene likevel blir 
oppfylt?

 � ja  � nei

3.  Slakteavfall

 I henhold til nr. 38 i retningslinjene for TSE vil Kommisjonen ikke gi tillatelse til statsstøtte til kostnader ved 
disponering av slakteavfall som er produsert etter datoen for anvendelse av disse retningslinjene (1. januar 
2003).

3.1.  Som et unntak og for å gjøre det mulig for kjøttsektoren gradvis å integrere de høyere kostnadene som følger 
av innføringen av TSE-reglene, vil Kommisjonen tillate statsstøtte på inntil 50 % av kostnadene ved sikker 
disponering av spesifisert risikomateriale og kjøtt og beinmel som ikke lenger kan utnyttes kommersielt, og 
som er produsert i 2003. Dersom det planlagte tiltaket omfatter slik støtte, vennligst angi følgende:

– Hvilke tiltak er truffet for å sikre at det gis støtte bare til ovennevnte kjøtt og beinmel?

 ..............................................................................................................................................................................

– Hva er de støtteberettigede kostnadene?

 ..............................................................................................................................................................................

– Hva er høyeste støtteandel, uttrykt i prosent av de støtteberettigede kostnadene?

 .......................................................... %

3.2.  I henhold til nr. 40 i retningslinjene for TSE vil Kommisjonen tillate statsstøtte på 100 % til disponering av 
spesifisert risikomateriale og kjøtt og beinmel som ikke lenger kan utnyttes kommersielt, og som er produsert 
før datoen for anvendelse av disse retningslinjene. Dersom det planlagte tiltaket omfatter slik støtte, vennligst 
angi følgende:

– Hvilke tiltak er truffet for å sikre at tiltaket utelukkende omfatter kjøtt og beinmel som angitt ovenfor?

 ..............................................................................................................................................................................

– Hva er de støtteberettigede kostnadene?

 ..............................................................................................................................................................................

– Hva er høyeste støtteandel, uttrykt i prosent av de støtteberettigede kostnadene?

 .......................................................... %

3.3.  I henhold til nr. 41 i retningslinjene for TSE vil Kommisjonen fram til utgangen av 2004 tillate statsstøtte på 
inntil 100 % av kostnadene ved sikker og korrekt lagring av spesifisert risikomateriale og kjøtt og beinmel 
inntil sikker disponering kan foretas. Dersom det planlagte tiltaket omfatter slik støtte, vennligst angi 
følgende:

– Hvilke tiltak er truffet for å sikre at tiltaket utelukkende omfatter det spesifiserte risikomaterialet og kjøtt 
og beinmel som angitt ovenfor?

 ..............................................................................................................................................................................

– Hva er de støtteberettigede kostnadene?

 ..............................................................................................................................................................................

– Hva er høyeste støtteandel, uttrykt i prosent av de støtteberettigede kostnadene?

 .......................................................... %
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Del III.13.A

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL OMSTRUKTURERING AV 
KRISERAMMEDE FORETAK INNENFOR LUFTFARTSSEKTOREN

 Dette vedlegg skal benyttes ved melding av individuell støtte til omstrukturering av luftfartsselskaper som 
omfattes av Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede 
foretak(1) samt retningslinjene for statsstøtte innenfor luftfartssektoren.

1.  Støtteberettigelse

1.1. Dreier det seg om et selskap med begrenset ansvar, der over halvparten av den tegnede kapitalen er forsvunnet 
og over en firedel av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste tolv månedene?

 � ja  � nei

1.2. Dreier det seg om et selskap med ubegrenset ansvar, der over halvparten av den ansvarlige kapitalen som angitt 
i selskapets regnskaper er forsvunnet, og der over en firedel av denne kapitalen er gått tapt i løpet av de siste 
tolv månedene?

 � ja  � nei

1.3. Oppfyller foretaket kriteriene i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja på et av spørsmålene ovenfor, vedlegg relevante dokumenter (seneste resultatregnskap 
med balansekonto eller rettsavgjørelse om å innlede en undersøkelse av foretaket i henhold til nasjonal 
selskapslovgivning).

 Dersom svaret er nei på alle spørsmålene ovenfor, vedlegg bevis på at det dreier seg om et kriserammet foretak 
som dermed er berettiget til å motta redningsstøtte.

1.4.  Når ble foretaket opprettet?  .................................................................................................................................

1.5.  Når starten driften ved foretaket?  ........................................................................................................................

1.6. Tilhører foretaket en større foretaksgruppe?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst gi fullstendige opplysninger om foretaksgruppen (organisasjonskart som viser 
forholdet mellom de enkelte medlemmene av gruppen med nærmere opplysninger om kapital og stemmeretter) 
og vedlegg bevis på at foretakets vanskeligheter er spesifikke for foretaket og ikke et resultat av en vilkårlig 
kostnadsfordeling innenfor foretaksgruppen og at foretakets vanskeligheter er for alvorlige til at gruppen kan 
løse dem på egen hånd.

l. 7.  Har foretaket (eller foretaksgruppen det tilhører) tidligere mottatt noen form for støtte til omstrukturering?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst gi fullstendige opplysninger (tidspunkt, beløp, henvisning til eventuelt tidligere 
kommisjonsvedtak, osv.)

2.  Omstruktureringsplan

2.1.  Vedlegg en kopi av markedsundersøkelsen for de markeder der det kriserammede foretaket utøver sin 
virksomhet, med navn på organisasjonen som har utført undersøkelsen. Markedsundersøkelsen skal særlig 
inneholde:

2.1.1.  En nøyaktig definisjon av aktuelle produktmarkeder og geografiske markeder.

2.1.2. Navnene på foretakets hovedkonkurrenter, med angivelse av deres respektive markedsandeler på verdensplan, 
EU-plan eller nasjonalt plan.

(1) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering av kriserammede foretak (EFT C 288 av 9.10.1999, 
s. 2).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/388 19.6.2008

2.1.3. Opplysninger om utviklingen med hensyn til foretakets markedsandeler de siste årene.

2.1.4. En vurdering av den samlede produksjonskapasiteten og etterspørselen på fellesskapsplan, med angivelse av 
om det er overkapasitet på markedet eller ikke.

2.1.5. Fellesskapsprognoser for trendene i etterspørselen, samlet kapasitet og prisene på markedet i de neste fem 
årene.

2.2.  Vedlegg omstruktureringsplanen. Siden støtten må inngå i et omfattende omstruktureringsprogram, skal planen 
inneholde minst følgende opplysninger:

2.2.1.  En presentasjon av de forskjellige markedsforventninger på grunnlag av markedsundersøkelsen.

2.2.2. Analyse av årsakene til at foretaket befinner seg i en krisesituasjon.

2.2.3. En presentasjon av den planlagte framtidige strategien for foretaket og hvordan den vil føre til levedyktighet.

2.2.4. En fullstendig beskrivelse av og oversikt over planlagte omstruktureringstiltak og kostnadene ved dem.

2.2.5. Tidsplan for gjennomføring av de forskjellige tiltakene og fristen for den fullstendige gjennomføringen av 
omstruktureringsplanen.

2.2.6. Opplysninger om foretakets produksjonskapasitet, særlig om anvendelse av kapasiteten og om 
kapasitetsreduksjoner, særlig når dette er nødvendig som følge av gjenopprettelsen av foretakets finansielle 
levedyktighet og/eller markedssituasjonen.

2.2.7. En fullstendig beskrivelse av finansieringsplanen for omstruktureringen, herunder:

– Anvendelse av disponibel ansvarlig kapital;

– Salg av aktiva eller datterforetak for å bidra til å finansiere omstruktureringen;

– Økonomiske forpliktelser fra forskjellige aksjeeiere og tredjemann (som kreditorer, banker mv.);

– Støttebeløp fra offentlige myndigheter med begrunnelse for nødvendigheten av beløpet.

2.2.8. Forventede resultatregnskaper de neste fem årene med anslått kapitalavkastning og følsomhetsanalyser basert 
på forskjellige scenarier.

2.2.9. Garanti gitt av medlemsstatenes myndigheter om ikke å gi ytterligere støtte til foretaket.

2.2.10. Garanti gitt av medlemsstatenes myndigheter om ikke å gripe inn i forvaltningen av foretaket, unntatt som 
følge av eierrettigheter, og til å la foretaket drives etter kommersielle prinsipper.

2.2.11. Garanti gitt av medlemsstatens myndigheter om å begrense støtten til omstruktureringsprogrammet og hindre 
foretaket kjøper aksjer i andre luftfartsselskaper i løpet av omstruktureringsperioden.

2.2.12. Navnet på den/de som har utarbeidet omstruktureringsplanen samt datoen for utarbeidingen.

2.3.  Angi hvilke kompensasjonstiltak som foreslås for å dempe de konkurransevridende virkningene på 
fellesskapsplan, særlig følgene av kapasitetsreduksjonen og reduksjonen av tilbudet som er fastsatt i foretakets 
omstruktureringsplan, for dets konkurrenter.

2.4.  Gi alle relevante opplysninger om alle andre former for støtte som gis til foretaket som mottar 
omstruktureringsstøtte i løpet av omstruktureringsperioden, enten støtten gis gjennom en støtteordning eller 
ikke.

2.5.  Gi alle relevante opplysninger om de planlagte vilkårene for åpenhet og kontroll for det meldte tiltaket.
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Del III.13.B

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL TRANSPORTINFRASTRUKTUR

Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av all individuell støtte eller alle 
støtteordninger til fordel for transportinfrastruktur. Det bør også benyttes ved individuell støtte eller 
støtteordninger som meldes til Kommisjonen av hensyn til rettssikkerheten

l.  Type infrastruktur

1.1.  Angi hvilken type infrastruktur som er støtteberettiget under tiltaket.

1.2.  Er den aktuelle infrastrukturen åpen og tilgjengelig for alle potensielle brukere på like vilkår, eller er den 
forbeholdt et eller flere foretak?

1.3.  Er infrastrukturen offentlig og drives den som sådan, eller drives/forvaltes den av en enhet som er atskilt fra 
forvaltningen?

1.4.  Angi driftsvilkårene som vil gjelde for infrastrukturen.

1.5.  Gjelder ordningen eller det individuelle tiltaket ny infrastruktur eller utvidelse/oppgradering av eksisterende 
infrastruktur?

2.  Støtteberettigede kostnader og støtteandel

2.1.  Gjelder ordningen eller det individuelle tiltaket:

� investeringskostnader;

� driftskostnader;

� annet (angi nærmere).

2.2.  Hva er de samlede kostnadene for det aktuelle prosjektet og i hvilken utstrekning vil støttemottakeren bidra til 
disse kostnadene?

2.3.  Hvordan er støttebeløpet bestemt, f.eks. ved hjelp av anbudsprosedyre, markedsundersøkelser, osv.?

2.4.  Angi hvorfor offentlig støtte er nødvendig, og forklar hvordan det er sikret at den offentlige deltakingen 
begrenses til det nødvendige minstemål.

3.  Støttemottaker

3.1.  Hvordan er støttemottakeren utvalgt?

3.2.  Kommer støttemottakeren også til å drive infrastrukturen?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er nei, angi hvordan operatøren er valgt ut.
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Del III.13.C

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL SJØTRANSPORT

 Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av alle støtteordninger som hører under 
Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til sjøtransport(1).

l.  Type ordning

 Omfatter eller består ordningen av:

(a) � en tonnasjeskatt

(b) � en reduksjon av trygde- og pensjonspremier

(c) � en nedsettelse av inntektsskatten for sjøfolk

(d) � en nedsettelse av lokale skatter

(e) � en nedsettelse av registreringsavgifter

(f) � støtte til opplæring

(g) � støtte for å flytte tungtrafikk fra veiene til sjøveiene

(h) � en kontrakt om offentlig tjenesteyting eller en anbudsprosedyre for slike kontrakter

(i) � støtte av sosial art?

(j) � annet (angi nærmere):

2.  Støtteberettigelse

 Med hensyn til (a), (b), (c), (d), (e), (f) og (g):

2.1.  Hva er kriteriene for støtteberettigelse for foretak?

2.2.  Hva er kriteriene for støtteberettigelse for skip? Finnes det blant annet forpliktelser med hensyn til flaggstat?

2.3.  Hva er kriteriene for støtteberettigelse for sjøfolk?

2.4.  Beskriv listen over støtteberettiget virksomhet, særlig om ordningen gjelder

� slepevirksomhet?

� mudringsvirksomhet?

2.5.  Hvilke tiltak er innført for å unngå at støtten også får innvirkning på annen virksomhet i foretaket?

2.6.  Med hensyn til (h): Hvilke forpliktelser til å yte offentlig tjeneste finnes? Hvilken metode anvendes ved 
beregning av kompensasjonsbeløpene? Hvilke andre tilbud ble avgitt i tilknytning til anbudet? Hva er 
grunnene til at det utpekte foretaket ble valgt?

2.7.  Med hensyn til (i): Hvilke ruter og brukergrupper berøres og hva er vilkårene for tildeling av individuelle 
tilskudd?

3.  Støtteandel

 Med hensyn til (a):

3.1.  Hvilke satser anvendes til for å beregne skattbar inntekt per 100 nettotonn?

 Inntil 1 000 nettotonn

 Mellom l 001 og 10 000 nettotonn

 Mellom 10 001 og 20 000 nettotonn

 Over 20 001 nettotonn

3.2.  Er foretakene forpliktet til å føre separate regnskaper dersom de driver både støtteberettiget og ikke-
støtteberettiget virksomhet?

(2) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til sjøtransport (EFT C 205 av 5.7.1997, s. 5).
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3.3.  Hvordan behandles foretaksgrupper og transaksjoner mellom gruppens medlemmer?

 Med hensyn til (b), (c), (d) og (e):

3.4.  Angi støtteandelen uttrykt i prosent av de trygde- og pensjonspremier/skattemessige bidrag eller av skatt eller 
avgifter som sjøfolkene eller skipsrederen normalt skulle ha betalt? _ _ %

3.5.  Eller til hvilke nivåer, i absolutte tall, er disse bidragene, skattene eller avgiftene begrenset til?

3.6.  Med hensyn til (f): Hva er støtteandelen uttrykt som kostnadene for opplæringen eller lønn til praktikanten?

3.7.  Med hensyn til (g): Hva er støttebeløpet per overført tonnkilometer?

3.8.  Med hensyn til (i): Hva er de individuelle tilskuddsbeløpene?

Del III.13.D

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL KOMBINERT TRANSPORT

 Dette skjemaet for tilleggsopplysninger skal benyttes ved melding av all individuell støtte og alle støtteordninger 
til fordel for kombinert transport. Det bør også benyttes ved individuell støtte og støtteordninger som meldes 
til Kommisjonen av hensyn til rettssikkerheten.

l.  Type ordning eller tiltak

 Gjelder ordningen eller det individuelle tiltaket:

 Kjøp av utstyr til kombinert transport

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst beskriv de støtteberettigede aktivaene:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Bygging av infrastruktur i tilknytning til kombinert transport

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst beskriv tiltaket:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Tildeling av tilskudd som ikke skal betales tilbake, med henblikk på å redusere kostnadene for tilgang til 
kombinerte transporttjenester

 � ja  � nei

Dersom svaret er ja, vennligst vedlegg en undersøkelse som begrunner et slikt tiltak:

 ..............................................................................................................................................................................  

Annet:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

2.  Støtteberettigede kostnader

 Er containere til sjøtransport (ISO 1) støtteberettigede innenfor rammen av ordningen?

 � ja  � nei
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 Er jernbanevogner og lokomotiver støtteberettigede innenfor rammen av ordningen?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst angi støttemottakerne:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 Vil det støtteberettigede materiellet utelukkende bli brukt til kombinerte transportoppdrag?

 � ja  � nei

 ..............................................................................................................................................................................  

Andre støtteberettigede kostnader innenfor rammen av den individuelle støtten eller ordningen:

 ..............................................................................................................................................................................  

3.  Støtteandel

 Er støtteandelen for kombinert transportmateriell høyere enn 30 % av de støtteberettigede kostnadene?

 � ja  � nei

 Er støtteandelen for kombinert transportinfrastruktur høyere enn 50 % av de støtteberettigede kostnadene?

 � ja  � nei

 Dersom svaret er ja, vennligst framlegg underlagsdokumenter for dette:

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 Med hensyn til tilskudd med henblikk på å redusere kostnadene for tilgang til kombinerte transporttjenester, 
vennligst framlegg en undersøkelse som begrunner den planlagte støtteandelen.

_______________
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Del III.14

SKJEMA FOR TILLEGGSOPPLYSNINGER OM STØTTE TIL FISKERISEKTOREN

l.  Støtteordningens formål (kryss av der det passer):

� støtte til endelig tilbaketrekking av fiskefartøyer ved å overføre dem til tredjestater (eksportstøtte, støtte 
til opprettelse av fellesforetak) (punkt 4.2 i retningslinjene),

� støtte til midlertidig stans i fiskerivirksomhet (punkt 4.3 i retningslinjene),

� støtte til investering i fiskeflåten (støtte til fornyelse av fartøyer, støtte til modernisering og utrustning, 
støtte til kjøp av brukte fartøyer (punkt 4.4 i retningslinjene),

� sosioøkonomiske tiltak (punkt 4.5 i retningslinjene),

� støtte til erstatning for skader forårsaket av naturkatastrofer eller andre uvanlige hendelser (punkt 4.6 i 
retningslinjene),

� annet (angi særlig om støtten faller inn under støttekategoriene i kommisjonsforordningen om statsstøtte 
til små og mellomstore bedrifter i fiskerisektoren).

2. Dersom støtteordninger innebærer endelig overføring av fiskefartøyer til utviklingsland, angis hvordan det 
sikres at folkeretten ikke brytes, særlig med hensyn til bevaring og forvaltning av ressursene i havet.

3. Det skal gis en utførlig begrunnet redegjørelse for hvorfor og på grunnlag av hvilke bestemmelser i 
retningslinjene ordningen kan anses forenlig med det felles marked. I redegjørelsen skal det i detalj påvises 
at alle vilkår i retningslinjene, og der det vises til forordning (EF) nr. 2792/1999, vilkårene i de relevante 
bestemmelsene i og vedleggene til nevnte forordning, er oppfylt. Redegjørelsen bør også inneholde en 
kortfattet gjengivelse av innholdet i de nødvendige underlagsdokumenter som innsendes sammen med 
meldingen (for eksempel sosioøkonomiske opplysninger om mottakerregionene, vitenskapelig og økonomisk 
begrunnelse).

4. Hver enkelt melding skal inneholde følgende forsikringer fra medlemsstaten:

forsikring om at de finansierte tiltakene og virkningene av dem er i samsvar med fellesskapsretten, – 
forsikring om at støttemottakerne i støtteperioden overholder reglene for den felles fiskeripolitikk.»

____________
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VEDLEGG II

FORENKLET MELDINGSSKJEMA

Dette skjemaet kan benyttes med henblikk på forenklet melding i henhold til artikkel 4 nr. 2 i kommisjonsforordning 
(EF) nr.( ...) av (...) om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 659/1999 (1).

l.  Tidligere godkjent støtteordning(2)

1. 1.  Støttenummer tildelt av Kommisjonen:

1.2.  Tittel:

1.3.  Godkjenningsdato [henvisning til Kommisjonens brev SG( .. )D/...]:

1.4.  Offentliggjøring i Den europeiske unions tidende:

1.5.  Hovedmål (angi ett mål):

1.6.  Rettslig grunnlag:

1.7.  Samlet budsjett:

1.8.  Varighet:

2.  Dokument som omfattes av meldingen

� nytt budsjett (vennligst angi både samlet budsjett og årlig budsjett i gjeldende nasjonale valuta):

� ny varighet (vennligst angi start- og sluttdato for perioden når det kan gis støtte):

� innstramming av kriteriene, reduksjon av støtteandelen eller de støtteberettigede kostnadene (angi 
nærmere):

Vennligst vedlegg en kopi av berørte avsnitt i de endelige tekstene som utgjør det rettslige grunnlaget (eller 
en Internett-lenke).

___________

(1) Rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (EFT L 83 av 
27.3.1999, s. 1).

(2) Dersom støtteordningen er meldt til Kommisjonen ved flere anledninger, vennligst gi nærmere opplysninger om den siste 
fullstendige meldingen som er godkjent av Kommisjonen.
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VEDLEGG III A

STANDARDRAPPORTERINGSSKJEMA FOR EKSISTERENDE STATSSTØTTE

(Dette skjemaet dekker alle sektorer unntatt landbrukssektoren)

Med henblikk på å forenkle, enhetliggjøre og derved forbedre det alminnelige systemet for melding av statsstøtte 
skal gjeldende framgangsmåte for melding erstattes av en årlig ajourføring. Kommisjonen skal innen 1. mars hvert 
år sende en forhåndsformatert tabell til medlemsstatene som inneholder nærmere opplysninger om alle eksisterende 
støtteordninger og all eksisterende individuell støtte. Medlemsstatene skal returnere tabellen i elektronisk form til 
Kommisjonen innen 30. juni det aktuelle året. Dette vil gjøre det mulig for Kommisjonen å offentliggjøre data om 
statsstøtte for år t for rapporteringsperiode t-1(1).

Størstedelen av opplysningene i den forhåndsformaterte tabellen skal fylles ut av Kommisjonen på forhånd, på grunnlag 
av data som ble framlagt da støtten ble godkjent. Medlemsstatene skal anmodes om å kontrollere og om nødvendig 
endre opplysningene for hver enkelt støtteordning eller hver individuell støtte samt tilføye de årlige kostnadene for det 
seneste året (t-1). Medlemsstatene skal i tillegg angi hvilke ordninger som er utløpt, eller der alle utbetalinger er stoppet, 
og om en ordning medfinansieres av fellesskapsmidler eller ikke.

Opplysninger som f.eks. formålet med støtten, hvilken sektor støtten er rettet mot osv skal vise til tidspunktet da støtten 
ble godkjent og ikke til sluttmottakerne av støtten. Eksempelvis vil hovedformålet med en ordning som utelukkende 
var beregnet på små og mellomstore bedrifter på tidspunktet da den ble godkjent, være å støtte slike foretak. Dersom 
derimot all støtte under en ordning til slutt gis utelukkende til små og mellomstore bedrifter, skal ordningen ikke anses 
som slik støtte dersom ordningen var åpen for alle foretak på tidspunktet da støtten ble godkjent.

Følgende parametrer skal inngå i tabellen. Parametrene 1-3 og 6-12 skal fylles ut på forhånd av Kommisjonen og 
kontrolleres av medlemsstatene. Parametrene 4, 5 og 13 skal fylles ut av medlemsstatene.

1. Tittel

2. Støttenummer

3. Alle tidligere støttenumre (f.eks. etter fornyelse av en ordning)

4. Utløp

Medlemsstatene skal angi ordninger som er utløpt eller der alle utbetalinger er stanset.

5. Medfinansiering

Selv om fellesskapsfinansiering i seg selv er utelukket, skal den samlede statsstøtte for hver medlemsstat 
omfatte støttetiltak som medfinansieres gjennom fellesskapsmidler. Med henblikk på å finne ut hvilke 
ordninger som medfinansieres og anslå hvor mye slik støtte utgjør i forhold til den samlede statsstøtten, 
skal medlemsstatene angi om ordningen medfinansieres eller ikke, og i så fall hvor mange prosent av støtten 
som medfinansieres. Dersom dette ikke er mulig, skal det gis et overslag over det samlede støttebeløpet som 
medfinansieres.

6. Sektor

 Sektorinndelingen skal hovedsakelig bygge på [den tresifrede] NACE-grupperingen(2):

7. Hovedformål

8. Sekundært formål

Et sekundært formål er et formål som støtten (eller en særskilt del av støtten) utelukkende var beregnet på, i 
tillegg til hovedformålet, på tidspunktet da støtten ble godkjent. En ordning der hovedformålet er forskning 
og utvikling, kan f.eks. ha som sekundært formål små og mellomstore bedrifter (SMB) dersom støtten 
utelukkende er beregnet på små og mellomstore bedrifter. En annen ordning der hovedformålet er små og 
mellomstore bedrifter, kan ha som sekundært formål opplæring og sysselsetting dersom x % av støtten ble gitt 
til opplæring og y % til sysselsetting på tidspunktet da støtten ble godkjent.

(1) t er året da det anmodes om opplysninger.
(2) NACE rev. 1.1 er en standard for næringsgruppering som benyttes innenfor Det europeiske fellesskap.
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9. Region(er)

På godkjenningstidspunktet kan støtten utelukkende være beregnet på en bestemt region eller gruppe av 
regioner. Det bør eventuelt skilles mellom regioner etter artikkel 87 nr. 3 bokstav a) og regioner etter artikkel 
87 nr. 3 bokstav c). Dersom støtten er beregnet på en bestemt region, bør dette angis nærmere på NUTS 
II-nivå(1).

10. Støttens form

Det skilles mellom seks kategorier (tilskudd, avgiftsnedsettelse/-fritak, kapitaltilskudd, lån på gunstige vilkår, 
skatteutsettelse, garanti).

11. Beskrivelse av støtteinstrumentet på det nasjonale språk

12. Støttetype

Det skilles mellom tre kategorier: Ordning, individuell anvendelse av en ordning, individuell støtte som 
tildeles utenfor en ordning (ad hoc-støtte).

13. Kostnader

Tallene bør normalt svare til de faktiske kostnadene (eller faktisk inntektstap dersom det dreier seg om 
skattemessige tiltak). Dersom det ikke foreligger noen utbetalinger, skal beløp angitt i programmene eller 
budsjettanslag angis som sådanne. Det skal gis separate tall for hvert enkelt støtteinstrument innenfor en 
ordning eller en individuell støtte (f.eks. tilskudd, lån på gunstige vilkår, osv.). Tallene skal angis i gjeldende 
nasjonale valuta under rapporteringsperioden. Kostnader skal angis for t-1, t-2, t-3, t-4 og t-5.

___________

(1) NUTS er nomenklatur over regionale statistikkenheter i Fellesskapet.
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VEDLEGG III B

STANDARDRAPPORTERINGSSKJEMA FOR EKSISTERENDE STATSSTØTTE

(Dette skjemaet dekker landbrukssektoren)

Med henblikk på å forenkle, enhetliggjøre og forbedre det alminnelige systemet for melding av statsstøtte skal 
gjeldende framgangsmåte for melding erstattes av en årlig ajourføring. Kommisjonen skal innen 1. mars hvert år 
sende en forhåndsformatert tabell til medlemsstatene som inneholder nærmere opplysninger om alle eksisterende 
støtteordninger og all eksisterende individuell støtte. Medlemsstatene skal returnere tabellen i elektronisk format til 
Kommisjonen innen 30. juni det aktuelle året. Dette vil gjøre det mulig for Kommisjonen å offentliggjøre data om 
statsstøtte for år t for rapporteringsperiode t-1(1).

Størstedelen av opplysningene i den forhåndsformaterte tabellen skal fylles ut av Kommisjonen på forhånd, på grunnlag 
av data som ble framlagt da støtten ble godkjent. Medlemsstatene skal anmodes om å kontrollere og om nødvendig 
endre opplysningene for hver enkelt støtteordning eller hver individuell støtte samt tilføye de årlige kostnadene for det 
seneste året (t-1). Medlemsstatene skal i tillegg angi hvilke ordninger som er utløpt, eller der alle utbetalinger er stoppet, 
og om en ordning medfinansieres av fellesskapsmidler eller ikke.

Opplysninger som f.eks. formålet med støtten, hvilken sektor støtten er rettet mot osv skal vise til tidspunktet da støtten 
ble godkjent og ikke til sluttmottakerne av støtten. Eksempelvis vil hovedformålet med en ordning som utelukkende 
var beregnet på små og mellomstore bedrifter på tidspunktet da den ble godkjent, være å støtte slike foretak. Dersom 
derimot all støtte under en ordning til slutt gis utelukkende til små og mellomstore bedrifter, skal ordningen ikke anses 
som slik støtte dersom ordningen var åpen for alle foretak på tidspunktet da støtten ble godkjent.

Følgende parametrer skal inngå i tabellen. Parametrene 1-3 og 6-12 skal fylles ut på forhånd av Kommisjonen og 
kontrolleres av medlemsstatene. Parametrene 4, 5, 13 og 14 skal fylles ut av medlemsstatene.

1. Tittel

2. Støttenummer

3. Alle tidligere støttenumre (f.eks. etter fornyelse av en ordning)

4. Utløp

Medlemsstatene skal angi ordninger som er utløpt eller der alle utbetalinger er stanset.

5. Medfinansiering

Selv om fellesskapsfinansiering i seg selv er utelukket, skal den samlede statsstøtte for hver medlemsstat 
omfatte støttetiltak som medfinansieres gjennom fellesskapsmidler. Med henblikk på å finne ut hvilke 
ordninger som medfinansieres og anslå hvor mye slik støtte utgjør i forhold til den samlede statsstøtten, 
skal medlemsstatene angi om ordningen medfinansieres eller ikke, og i så fall hvor mange prosent av støtten 
som medfinansieres. Dersom dette ikke er mulig, skal det gis et overslag over det samlede støttebeløpet som 
medfinansieres.

6. Sektor

 Sektorinndelingen skal hovedsakelig bygge på [den tresifrede] NACE-grupperingen(2):

7. Hovedformål

8. Sekundært formål

Et sekundært formål er et formål som støtten (eller en særskilt del av støtten) utelukkende var beregnet på, i 
tillegg til hovedformålet, på tidspunktet da støtten ble godkjent. En ordning der hovedformålet er forskning 
og utvikling, kan f.eks. ha som sekundært formål små og mellomstore bedrifter (SMB) dersom støtten 
utelukkende er beregnet på små og mellomstore bedrifter. En annen ordning der hovedformålet er små og 
mellomstore bedrifter, kan ha som sekundært formål opplæring og sysselsetting dersom x % av støtten ble gitt 
til opplæring og y % til sysselsetting på tidspunktet da støtten ble godkjent.

(1) t er året da det anmodes om opplysninger.
(2) NACE rev. 1.1 er en standard for næringsgruppering som benyttes innenfor Det europeiske fellesskap.
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9. Region(er)

På godkjenningstidspunktet kan støtten utelukkende være beregnet på en bestemt region eller gruppe av 
regioner. Det bør eventuelt skilles mellom mål 1-regioner og vanskeligstilte områder.

10. Støttens form

Det skilles mellom seks kategorier (tilskudd, avgiftsnedsettelse/-fritak, kapitaltilskudd, lån på gunstige vilkår, 
skatteutsettelse, garanti).

11. Beskrivelse av støtteinstrumentet på det nasjonale språk

12. Støttetype

Det skilles mellom tre kategorier: Ordning, individuell anvendelse av en ordning, individuell støtte som 
tildeles utenfor en ordning (ad hoc-støtte).

13. Kostnader

Tallene bør normalt svare til de faktiske kostnadene (eller faktisk inntektstap dersom det dreier seg om 
skattemessige tiltak). Dersom det ikke foreligger noen utbetalinger, skal beløp angitt i programmene eller 
budsjettanslag angis som sådanne. Det skal gis separate tall for hvert enkelt støtteinstrument innenfor en 
ordning eller en individuell støtte (f.eks. tilskudd, lån på gunstige vilkår, osv.). Tallene skal angis i gjeldende 
nasjonale valuta under rapporteringsperioden. Kostnader skal angis for t-1, t-2, t-3, t-4 og t-5.

14. Støtteandel og støttemottakere

 Medlemsstatene skal angi:

– den støtteandel som faktisk tildeles for hver type støtte eller for hver region;

– antall støttemottakere;

– gjennomsnittlig støtte per støttemottaker.

_______________
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VEDLEGG III C

OPPLYSNINGER SOM SKAL INNGÅ I DEN ÅRLIGE RAPPORTEN SOM SKAL FRAMLEGGES FOR 
KOMMISJONEN

Rapportene skal også framlegges i elektronisk form. De skal inneholde følgende opplysninger:

1. Tittel på støtteordningen, Kommisjonens støttenummer og henvisning til Kommisjonens vedtak

2. Kostnader. Tallene skal angis i euro eller eventuelt i den nasjonale valuta. Dersom det dreier seg om 
skatteutgifter, skal det årlige skattemessige underskuddet angis. Dersom de nøyaktige tallene ikke foreligger, 
kan det gis anslag over slike underskudd. Gi særlige opplysninger for hvert enkelt støtteinstrument under 
ordningen (f.eks. tilskudd, lån på gunstige vilkår, garantier osv.) for det aktuelle året:

2.1. bundet kapital, (anslått) bortfall av skatte- og avgiftsinntekter eller andre tapte inntekter, opplysninger om 
garantier mv. for nye prosjekter som mottar støtte. Dersom det dreier seg om garantiordninger, skal det samlede 
beløpet for de nye garantiene angis;

2.2. faktiske betalinger, (anslått) bortfall av skatte- og avgiftsinntekter eller andre tapte inntekter, opplysninger 
om garantier mv. for nye og igangværende prosjekter. Dersom det dreier seg om garantiordninger, skal 
følgende angis: det samlede beløpet for utestående garantier, premieinntekter, tilbakebetalte beløp, utbetalte 
godtgjøringer, ordningens driftsresultat for det aktuelle året;

2.3. antall støttede prosjekter og/eller foretak;

2.3. anslått samlet beløp for:

– støtte til endelig tilbaketrekking av fiskefartøyer ved å overføre dem til tredjestater;

– støtte til midlertidig stans av fiskerivirksomhet;

– støtte til fornyelse av fiskefartøyer;

– støtte til kjøp av brukte fiskefartøyer;

– støtte til sosioøkonomiske tiltak;

– støtte til erstatning for skader forårsaket av naturkatastrofer eller uvanlige hendelser;

– støtte til de mest fjerntliggende regionene;

– støtte som finansieres ved midler fra parafiskale avgifter.

2.6. regional fordeling av beløpene i nr. 2.1 på regioner som defineres som mål 1-regioner og andre områder;

3. Andre opplysninger og merknader.

_______________________________
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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. 437/2003 av 27. februar 2003 om statistiske oppgaver over 
lufttransport av passasjerer, gods og post(1), særlig artikkel 
10, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 10 i forordning (EF) nr. 437/2003 
skal Kommisjonen fastsette tiltak med sikte på å tilpasse 
spesifikasjonene i vedleggene til forordningen.

2) Det bør utarbeides en liste over lufthavner i Fellesskapet, 
bortsett fra de lufthavner som bare leilighetsvis har 
kommersiell trafikk, og over unntak som skal innrømmes 
de medlemsstater som sluttet seg til Den europeiske 
union 1. mai 2004. Dessuten bør de nye medlemsstatenes 
koder føyes til kodene oppført i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 1358/2003 som gjennomfører forordning (EF) 
nr. 437/2003, og som tilpasser forordningens vedlegg I 
og II.

3) Listen over lufthavner i Fellesskapet og de unntak som 
er fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1358/2003, 
bør ajourføres i samsvar med bestemmelsene i nevnte 
vedlegg.

4) Forordning (EF) nr. 437/2003 og (EF) nr. 1358/2003 bør 
derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 437/2003, som endret ved 
forordning (EF) nr. 1358/2003, tilpasses i samsvar med 
vedlegg I til denne forordning.

Artikkel 2

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1358/2003 endres i samsvar 
med vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2005

av 8. april 2005

om tilpasning av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 437/2003 med hensyn til 
tildeling av koder for innberettende stater og om endring av kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1358/2003 med hensyn til ajourføring av listen over lufthavner i Fellesskapet(*)

2008/EØS/35/25

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 9.4.2005, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 20.

(1) EUT L 66 av 11.3.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1358/2003 (EUT L 194 av 1.8.2003, s. 9).

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 8. april 2006.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG I

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 437/2003, som endret ved vedlegg III til forordning (EF) nr. 1358/2003, 
gjøres følgende tilpasninger:

I avsnittet «KODER», «1. Innberettende stat», tilføyes følgende koder:

Den tsjekkiske republikk LK

Estland EE

Kypros LC

Latvia EV

Litauen EY

Ungarn LH

Malta LM

Polen EP

Slovenia LJ

Slovakia LZ 

_______________
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VEDLEGG II

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1358/2003 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt III tilføyes følgende tabeller:

Den tsjekkiske republikk: Liste over EF-lufthavner samt unntak

(1) ICAO-
lufthavnkode

(2) Lufthavnens
navn

(3) 
Lufthavnkategori

i 2004

(4) Bare lufthavner i kategori «1» og «2»: 
For hver tabell: siste år det anmodes om unntak for

(«» eller «2004» eller «2005»)

(4.1) Tabell A1 (4.2) Tabell B1 (4.3) Tabell C1

LKPR Praha-Ruzyne 3

LKTB Brno-Turany 2

LKMT Ostrava-Mosnov 2

LKKV Karlovy Vary 1

Estland: Liste over EF-lufthavner samt unntak

(1) ICAO-
lufthavnkode

(2) Lufthavnens
navn

(3) 
Lufthavnkategori

i 2004

(4) Bare lufthavner i kategori «1» og «2»: 
For hver tabell: siste år det anmodes om unntak for

(«» eller «2004» eller «2005»)

(4.1) Tabell A1 (4.2) Tabell B1 (4.3) Tabell C1

EETN Tallinn/Ülemiste 2

EECL Tallinn/City Hall 1

Kypros: Liste over EF-lufthavner samt unntak

(1) ICAO-

lufthavnkode

(2) Lufthavnens

navn

(3) 

Lufthavnkategori

i 2004

(4) Bare lufthavner i kategori «1» og «2»: 

For hver tabell: siste år det anmodes om unntak for

(«» eller «2004» eller «2005»)

(4.1) Tabell A1 (4.2) Tabell B1 (4.3) Tabell C1

LCLK Larnaka 3

LCPH Pafos 3

Latvia: Liste over EF-lufthavner samt unntak

(1) ICAO-
lufthavnkode

(2) Lufthavnens
navn

(3) 
Lufthavnkategori

i 2004

(4) Bare lufthavner i kategori «1» og «2»: 
For hver tabell: siste år det anmodes om unntak for

(«» eller «2004» eller «2005»)

(4.1) Tabell A1 (4.2) Tabell B1 (4.3) Tabell C1

EVRA Riga International 
Airport

2
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Litauen: Liste over EF-lufthavner samt unntak

(1) ICAO-
lufthavnkode

(2) Lufthavnens 
navn

(3) 
Lufthavnkategori 

i 2004

(4) Bare lufthavner i kategori «1» og «2»: 
For hver tabell: siste år det anmodes om unntak for

(«» eller «2004» eller «2005»)

(4.1) Tabell A1 (4.2) Tabell B1 (4.3) Tabell C1

EYVI Vilnius 2 2005 2005 2005P

EYKA Kaunas 1 2005P

EYPA Palanga 1 2005P

Tabell C1: Det gjøres delvis unntak for feltet «opplysninger om luftfartsselskap».

Ungarn: Liste over EF-lufthavner samt unntak

(1) ICAO-
lufthavnkode

(2) Lufthavnens 
navn

(3) 
Lufthavnkategori 

i 2004

(4) Bare lufthavner i kategori «1» og «2»: 
For hver tabell: siste år det anmodes om unntak for

(«» eller «2004» eller «2005»)

(4.1) Tabell A1 (4.2) Tabell B1 (4.3) Tabell C1

LHBP Budapest/
Ferihegy

3

Malta: Liste over EF-lufthavner samt unntak

(1) ICAO-
lufthavnkode

(2) Lufthavnens 
navn

(3) 
Lufthavnkategori 

i 2004

(4) Bare lufthavner i kategori «1» og «2»: 
For hver tabell: siste år det anmodes om unntak for

(«» eller «2004» eller «2005»)

(4.1) Tabell A1 (4,2) Tabell B1 (4,3) Tabell C1

LMML Malta/Luqa 3

Polen: Liste over EF-lufthavner samt unntak

(1) ICAO-
lufthavnkode

(2) Lufthavnens 
navn

(3) 
Lufthavnkategori 

i 2004

(4) Bare lufthavner i kategori «1» og «2»: 
For hver tabell: siste år det anmodes om unntak for

(«» eller «2004» eller «2005»)

(4.1) Tabell A1 (4.2) Tabell B1 (4.3) Tabell C1

EPWA Warszawa–Okęcie 3

EPGD Gdańsk–
Trójmiasto

2 2005 2005 2005P

EPKK Kraków–Balice 2 2005 2005 2005P

EPWR Wrocław–
Strachowice

2 2005 2005 2005P

EPPO Poznań–Lawica 2 2005 2005 2005P

EPKT Katowice–
Pyrzowice

2 2005 2005 2005P

EPSC Szczecin–Goleniów 1 2005

EPRZ Rzeszów–Jasionka 1 2005

EPBG Bydgoszcz 1 2005

Tabell C1: Det gjøres delvis unntak for feltet «opplysninger om luftfartsselskap».
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Slovenia: Liste over lufthavner i Fellesskapet og unntak

(1) ICAO-
lufthavnkode

(2) Lufthavnens
navn

(3) Lufthavn-
kategori
i 2004

(4) Bare lufthavner i kategori «1» og «2» 
For hver tabell: siste år det anmodes om unntak for

(«» eller «2004» eller «2005»)

(4.1) Tabell A1 (4,2) Tabell B1 (4,3) Tabell C1

LJLJ Ljubljana 2

Slovakia: Liste over lufthavner i Fellesskapet og unntak

(1) ICAO-
lufthavnkode

(2) Lufthavnens
navn

(3) Lufthavn  
kategori
i 2004

(4) Bare lufthavner i kategori «1» og «2» 
For hver tabell: siste år det anmodes om unntak 

for
(«» eller «2004» eller «2005»)

(4.1) Tabell 
A1

(4,2) Tabell 
B1

(4,3) Tabell 
C1

LZIB Bratislava/Ivanka 2

LZKZ Kosice 2

b) i avsnitt III, tabellen «Tyskland: Liste over EF-lufthavner samt unntak» endres kategorien for 
Augsburg lufthavn (ICAO-kode: EDMA) fra 2 to 1,

c) i avsnitt III, tabellen «Frankrike: Liste over EF-lufthavner samt unntak» endres kategorien for 
Limoges lufthavn (ICAO-kode: LFBL) fra 1 til 2,

d) i avsnitt III, tabellen «Frankrike: Liste over EF-lufthavner samt unntak» tilføyes følgende lufthavner 
i kategori 1 og uten unntak: Deauville St Gatien (ICAO-kode: LFRG), Tours St Symphorien (ICAO-
kode: LFOT) og Saint Pierre Pierrefonds (ICAO-kode: FMEP),

e) I avsnitt III, tabellen «Italia: Liste over EF-lufthavner samt unntak» endres kategorien for Forli 
lufthavn (ICAO-kode: LIPK) fra 1 til 2,

f) I avsnitt III, tabellen «Nederland: Liste over EF-lufthavner samt unntak» utgår følgende lufthavn: 
Deventer (ICAO-kode: EHTE),

g) I avsnitt III, tabellen «Det forente kongerike: Liste over EF-lufthavner samt unntak» endres 
kategorien for Belfast City lufthavn (ICAO-kode: EGAC) fra 2 til 3,

h) I avsnitt III, tabellen «Det forente kongerike: Liste over EF-lufthavner samt unntak» utgår følgende 
lufthavner: Sheffield (ICAO-kode: EGSY) og Cambridge (ICAO-kode: EGSC),

i) I avsnitt III, tabellen «Det forente kongerike: Liste over EF-lufthavner samt unntak» innrømmes det 
unntak for tabell C1 for Swansea lufthavn (ICAO-kode: EGFH) til 2005. 

__________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av 
22. mai 1995 om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes 
varehandel med tredjestater(1), særlig artikkel 11 og 13, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1) 
nr. 638/2004 av 31. mars 2004 om fellesskapsstatistikk over 
varehandel mellom medlemsstatene og om oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 3330/91(2), som får anvendelse 
fra 1. januar 2005, fastsettes en felles ramme for en 
systematisk framstilling av fellesskapsstatistikk over 
varehandelen mellom medlemsstatene.

Oversendingsperioden for data om handel med tredjestater 2) 
bør forkortes fra 6 uker til 40 dager for å tilpasse den til 
oversendingsperioden for de samlede dataene om handel 
innenfor Fellesskapet.

For å kunne overvåke Den økonomiske og monetære 3) 
union kreves det at handelsstatistikk oversendes raskt, 
noe Rådet regelmessig har uttalt.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1917/2000 4) 
av 7. september 2000 om fastsettelse av visse 
gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) 
nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handelen med 
tredjestater(3) bør derfor endres.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med5) 
uttalelse fra Komiteen for statistikk over varehandel med 
tredjestater —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 3.2.2005, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 21.

(1) EFT L 118 av 25.5.1995, s. 10. Forordningen sist endret ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 
31.10.2003, s. 1). 

(2) EUT L 102 av 7.4.2004, s. 1. 
(3) EFT L 229 av 9.9.200, s. 14. Forordningen endret ved forordning (EF) 

nr. 1669/2001 (EFT L 224 av 21.8.2001, s. 3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Artikkel 32 i forordning (EF) nr. 1917/2000 skal lyde:

«Artikkel 32

1. Medlemsstatene skal utarbeide

a) samlede resultater, som for hver flyt utgjøres av den 
samlede verdien av handelen med tredjestater fordelt 
på produkter i samsvar med deler av den internasjonale 
standarden for varegruppering i statistikken over 
utenrikshandelen (tredje reviderte utgave),

b) detaljerte resultater som nevnt i artikkel 10.1 i 
grunnforordningen.

2. Medlemsstatene skal så snart som mulig oversende 
dataene til Kommisjonen

a) i samsvar med nr. 1 bokstav a), senest 40 dager etter 
utgangen av referanseperioden.

b) i samsvar med nr. 1 bokstav b), senest 42 dager etter 
utgangen av referanseperioden.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den kunngjøres 
i Den europeiske unions tidende.

Den skal få anvendelse fra og med 1. mars 2005.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 179/2005

av 2. februar 2005

om endring av forordning (EF) nr. 1917/2000 med hensyn til oversending av data til Kommisjonen(*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2005

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

______________

2008/EØS/35/26
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 
9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse 
i Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med forordning (EF) nr. 577/98 er det 1) 
nødvendig å angi hva som skal inngå i programmet med 
tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2007 til 2009.

I henhold til rådsbeslutning 2002/177/EF av 2) 
18. februar 2002 om retningslinjer for medlemsstatenes 
sysselsettingspolitikk for år 2002(2) trenger 
medlemsstatene og Kommisjonen bestemte statistiske 
opplysninger for å utarbeide hensiktsmessige politiske 
tiltak i forbindelse med arbeidsulykker og yrkesbetingede

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2005, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende  nr. 66 av 22.12.2005, s. 22.

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 av 23.12.2003, s. 6). 

(2)  EFT L 60 av 1.3.2002, s. 60.

helseproblemer, arbeidsmarkedssituasjonen for 
innvandrere og deres etterkommere samt de unges 
inntreden på arbeidsmarkedet. Disse opplysningene bør 
derfor tas med i tilleggsundersøkelsene for tidsrommet 
2007 til 2009.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 3) 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Programmet med tilleggsundersøkelser til 
arbeidskraftundersøkelsen for tidsrommet 2007 til 2009, som 
fastsatt i vedlegget, vedtas.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 384/2005

av 7. mars 2005

om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2007 til 2009 for arbeidskraftundersøkelsen 
fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

______________

2008/EØS/35/27
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

Flerårig program med tilleggsundersøkelser

1. ARBEIDSULYKKER OG YRKESBETINGEDE HELSEPROBLEMER

 Liste over variabler: fastsettes før desember 2005.

 Referanseperiode: 2007.

 Berørte medlemsstater og regioner: alle.

 Utvalg: fastsettes før desember 2005.

 Oversendelse av resultatene: innen 31. mars 2008.

2. ARBEIDSMARKEDSSITUASJONEN FOR INNVANDRERE OG DERES DIREKTE ETTERKOMMERE

 Gjennomføringen av tilleggsundersøkelsen for 2008 vil avhenge av resultatene av forundersøkelsene, som skal 
være avsluttet innen utgangen av år 2005.

 Liste over variabler: fastsettes før desember 2006.

 Referanseperiode: 2008.

 Berørte medlemsstater og regioner: alle.

 Utvalg: fastsettes før desember 2006.

 Oversendelse av resultatene: innen 31. mars 2009.

3. DE UNGES INNTREDEN PÅ ARBEIDSMARKEDET

 Liste over variabler: fastsettes før desember 2007.

 Referanseperiode: 2009.

 Berørte medlemsstater og regioner: alle.

 Utvalg: fastsettes før desember 2007.

 Oversendelse av resultatene: innen 31. mars 2010.

____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 
1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonsforordning (EF) nr. 246/2003 av 10. februar 1) 
2003 om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler 
for tidsrommet 2004 til 2006 for arbeidskraftundersøkelsen 
fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(2) omfatter en 
tilleggsundersøkelse om overgangen fra yrkesaktivt liv 
til pensjon.

Det er behov for omfattende og sammenlignbare 2) 
opplysninger om overgangen fra yrkesaktivt liv til 
pensjon for å kunne overvåke framdriften mot de felles 
målene i Fellesskapets sysselsettingsstrategi og den 
åpne samordningsmetoden på pensjonsområdet som ble 
innført av Det europeiske råd i Laeken i desember 
2001. Ved begge prosessene prioriteres fremme av aktiv 
aldring og forlengelse av det yrkesaktive livet, særlig ved 
retningslinje 5 i de sysselsettingspolitiske retningslinjene 
for 2003 «Øke arbeidskrafttilbudet og fremme aktiv 
aldring» som ble vedtatt av Rådet 22. juli 2003(3), og 
ved mål 5 for innsatsen på pensjonsområdet som ble 
framlagt i fellesrapporten om mål og arbeidsmetoder på 
pensjonsområdet og godkjent av Det europeiske råd i 
Laeken 14. og 15. desember 2001, og i fellesrapporten fra 
Kommisjonen og Rådet om tilstrekkelige og bærekraftige 
pensjoner som ble godkjent av Det europeiske råd i 
Brussel 20. og 21. mars 2003.

I samsvar med europaparlaments- og rådsvedtak 3) 
nr. 1145/2002/EF av 10. juni 2002 om fellesskapstiltak 
for å stimulere sysselsetjinga(4) skal fellesskapstiltak 
i forbindelse med analyse, forskning og samarbeid 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 9.3.2005, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 22.

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 av 23.12.2003, s. 6).

(2) EUT L 34 av 11.2.2003, s. 3.
(3) EUT L 197 av 5.8.2003, s. 13.
(4) EFT L 170 av 29.6.2002, s. 1. Vedtaket endret ved vedtak nr. 786/2004/EF 

(EUT L 138 av 30.4.2004, s. 7).

mellom medlemsstatene på sysselsettings- og 
arbeidsmarkedsområdet gjennomføres i tidsrommet fra 
1. januar 2002 til 31. desember 2006, og ett av målene 
med disse tiltakene er å utvikle, følge opp og evaluere 
den europeiske sysselsettingsstrategien med særlig vekt 
på framtidsutsiktene.

Det er også nødvendig å ajourføre spesifikasjonen for 4) 
utvalget fastsatt i del 3 i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 246/2003, for å oppnå best mulig analysemuligheter 
for utvalget for tilleggsundersøkelsen.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 5) 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Den detaljerte listen over opplysninger som skal innhentes 
i 2006 som ledd i tilleggsundersøkelsen om overgangen fra 
yrkesaktivt liv til pensjon, er fastsatt i vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Punktet «Utvalg» i del 3 i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 246/2003 skal lyde:

«Utvalg: Utvalget for denne modulen består av 
personer i aldersgruppen 50-69 år. Samtlige variabler 
i arbeidskraftundersøkelsen skal innhentes for det 
delutvalget som brukes til tilleggsundersøkelsen. Dersom 
utvalgsenheten er enkeltpersoner, er det ikke behov for 
opplysninger om andre husholdningsmedlemmer.»

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 388/2005

av 8. mars 2005

om vedtakelse av spesifikasjonene for tilleggsundersøkelser for 2006 om overgangen fra yrkesaktivt liv til pensjon som 
fastsatt ved rådsforordning (EF) nr. 577/98, og om endring av forordning (EF) nr. 246/2003(*)
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 8. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_________
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

Spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2006 om overgangen fra yrkesaktivt liv til pensjon

1. Berørte medlemsstater og regioner: alle.

2. Variablene kodes på følgende måte:

Nummereringen av variablene for arbeidskraftundersøkelsen i kolonnen «Filter» (C11/14, C24 og C67/70) viser til kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1575/2000.

Kolonne Kode Beskrivelse Filter

240 Personen har redusert sin arbeidstid før vedkommende går av med full 
pensjon

Alle i aldersgruppen 50-69 år og ((C24 = 3, 5 
og (C67/70 – C11/14)>49) eller (C24 = 1, 2))

1 Ja, som ledd i en gradvis pensjonsordning/deltidspensjon

2 Ja, men ikke som ledd i en gradvis pensjonsordning/deltidspensjon

3 Nei, men har planer om å gjøre det i løpet av de neste fem årene

4 Nei, og har ingen planer om å gjøre det i løpet av de neste fem årene/
gjorde det ikke

5 Nei, og har ingen planer for de neste fem årene, eller slike planer er 
ikke relevante

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler

241/242 Planlagt alder for opphør av alt lønnet arbeid eller arbeid som gir 
utbytte

Alle i aldersgruppen 50-69 år og ((C24 = 3, 5 
og (C67/70 – C11/14)>49) eller (C24 = 1, 2))

50-93 2 sifre

94 Ingen nøyaktig alder, men før 60 år

95 Ingen nøyaktig alder, men mellom 60 og 64 år

96 Ingen nøyaktig alder, men ved 65 år eller senere, eller planlegger å 
arbeide så lenge som mulig

97 Ingen nøyaktig alder og vet overhodet ikke når det blir

98 Har allerede sluttet i alt lønnet arbeid eller arbeid som gir utbytte

99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler

243 Hovedsakelig arbeidsstyrkestatus etter å ha sluttet i siste arbeid eller 
aktivitet

Alle i aldersgruppen 50-69 år og C24 = 3, 5 og 
(C67/70 – C11/14)>49

1 Arbeidsløs

2 Pensjonert eller førtidspensjonert

3 Langtidssyk eller arbeidsufør

4 Annet

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler

244 Hovedårsak til pensjonering eller førtidspensjonering C243 = 2

1 Mistet arbeidet

2 Har nådd obligatorisk pensjonsalder

3 Egen helse eller arbeidsuførhet

4 Pleieansvar

5 Problemer i forbindelse med arbeidet

6 Økonomisk gunstige fratredelsesordninger

7 Prioriterer å slutte å arbeide av andre årsaker enn ovennevnte

8 Annet

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler
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Kolonne Kode Beskrivelse Filter

245 En mer fleksibel organisering av arbeidstiden ville ha bidratt til at 
personen hadde stått i arbeid lenger/vil bidra til at personen står i 
arbeid lenger

Alle i aldersgruppen 50-69 år og ((C24 = 3, 5 
og (C67/70 – C11/14)>49) eller (C24 = 1, 2))

1 Ja

2 Nei

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler

246 Flere muligheter til å ajourføre sin kompetanse ville ha bidratt til at 
personen hadde stått i arbeid lenger/vil bidra til at personen står i 
arbeid lenger

Alle i aldersgruppen 50-69 år og ((C24 = 3, 5 
og (C67/70 – C11/14)>49) eller (C24 = 1, 2))

1 Ja

2 Nei

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler

247 Bedre helseforhold og/eller sikkerhet på arbeidsplassen ville ha bidratt 
til at personen hadde stått i arbeid lenger/vil bidra til at personen står 
i arbeid lenger

Alle i aldersgruppen 50-69 år og ((C24 = 3, 5 
og (C67/70 – C11/14)>49) eller (C24 = 1, 2))

1 Ja

2 Nei

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler

248/249 Alder da personen begynte å motta egen alderspensjon Alle i aldersgruppen 50-69 år og ((C24 = 3, 5 
og (C67/70 – C11/14)>49) eller (C24 = 1, 2))

2 sifre

97 Mottar ikke egen alderspensjon selv om han/hun har rett til det

98 Har ikke/ennå ikke rett til egen alderspensjon

99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler

250 Personen mottar egen pensjon eller egne ytelser, unntatt alderspensjon 
og ytelser ved arbeidsløshet, f.eks. uførepensjon, sykepensjon eller 
førtidspensjon

Alle i aldersgruppen 50-69 år og C24 = 3, 5 og 
(C67/70 – C11/14)>49

1 Ja, uførepensjon eller sykepensjon

2 Ja, førtidspensjon

3 Ja, en annen personlig ytelse som ikke er klassifisert annet sted

4 Ja, en kombinasjon av kode 1, 2 eller 3

5 Nei

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler

251 Viktigste økonomiske motiv for å fortsette i arbeidet Alle i aldersgruppen 50-69 år og C24 = 1, 2 
og C248/249<98

1 Å øke retten til pensjon ved arbeidsopphør

2 Å oppnå en tilstrekkelig husholdningsinntekt

3 Ingen økonomiske motiver

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler
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Kolonne Kode Beskrivelse Filter

252/253 Antall år i lønnet arbeid eller arbeid som gir utbytte (i det yrkesaktive 
livet)

Alle i aldersgruppen 50-69 år og ((C24 = 3, 5 
og (C67/70 – C11/14)>49) eller (C24 = 1, 2))

2 sifre

99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)

Blank Svar mangler

254/259 Vekt for arbeidskraftundersøkelsesmodulen for 2006 (valgfritt) Alle i aldersgruppen 50-69 år og ((C24 = 3, 5 
og (C67/70 – C11/14)>49) eller (C24 = 1, 2))

0000-9999 Kolonne 254-257 inneholder hele tall

00-99 Kolonne 258-259 inneholder desimaler
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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. 571/88 
av 29. februar 1988 om tilrettelegging av Fellesskapets 
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket(1), 
særlig artikkel 8 nr. 1 og 4 samt nr. 5 i forordningens 
vedlegg II, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Tsjekkias, Estlands, Kypros’, Latvias, Litauens, Ungarns, 
Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias tiltredelse 1. mai 
2004 gjør det nødvendig å endre listen over kjennetegn 
fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 571/88.

2) Det nye politiske målet om å oppnå en bærekraftig felles 
landbrukspolitikk krever flere opplysninger, særlig om 
utviklingen i landdistriktene.

3) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles 
nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS)(2) 
skal NUTS-nomenklaturen anvendes i forbindelse med all 
statistikk som medlemsstatene oversender Kommisjonen, 
og som er inndelt etter regionale enheter. Når det gjelder 
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket 
bør regionene og områdene derfor defineres i samsvar 
med NUTS-nomenklaturen.

4) Fristene for oversending av validerte primærdata 
fra undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i 
landbruket bør fastsettes av Kommisjonen, samtidig som 
det tas hensyn til at tidsplanen for gjennomføring av 
undersøkelsesarbeidet varierer medlemsstatene imellom.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 369 av 16.12.2004, s. 26, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 24.

(1) EFT L 56 av 2.3.1988, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1435/2004 (EUT L 268 av 16.8.2004, s. 1).

(2) EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1.

5) Både forordning (EØF) nr. 571/88 og kommisjonsvedtak 
2000/115/EF(3), som inneholder definisjoner av og 
forklaringer til nevnte forordning, bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, 
nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF(4) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 571/88 erstattes av vedlegg I 
til denne forordning.

Artikkel 2

I vedtak 2000/115/EF gjøres følgende endringer:

1.  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.

2.  Vedlegg IV oppheves.

Artikkel 3

1. Med hensyn til undersøkelsene om strukturen til 
driftsenheter i landbruket i 2005 og 2007 skal regionene 
utgjøre de regionale enhetene på NUTS 2-nivå, som omhandlet 
i forordning (EF) nr. 1059/2003.

Som unntak skal regionene i Tyskland utgjøre de regionale 
enhetene på NUTS 1-nivå, som omhandlet i nevnte 
forordning.

2. Med hensyn til undersøkelsene om strukturen til 
driftsenheter i landbruket i 2005 og 2007 skal områdene 
utgjøre de regionale enhetene på NUTS 3-nivå, som omhandlet 
i forordning (EF) nr. 1059/2003.

(3) EFT L 38 av 12.2.2000, s. 1. Vedtaket sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(4) EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2139/2004

av 8. desember 2004

om tilpasning og gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 571/88 og om endring av kommisjonsvedtak 2000/115/EF med 
sikte på tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket i 2005 og 2007(*)
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Som unntak skal områdene i Tyskland utgjøre de regionale 
enhetene på NUTS 2-nivå, som omhandlet i nevnte 
forordning.

3.  Med hensyn til undersøkelsene om strukturen til 
driftsenheter i landbruket i 2005 og 2007 skal kommunene 
utgjøre de minste administrative enhetene som omhandlet i 
vedlegg III til forordning (EF) nr. 1059/2003. Medlemsstatene 
skal opplyse om hvilken kommune hver av driftsenhetene som 
inngår i undersøkelsen, tilhører.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal oversende validerte primærdata fra 
undersøkelsene om driftsenheter i landbruket i 2005 og 2007, 
i samsvar med tidsplanen fastsatt i vedlegg III til denne 
forordning.

Artikkel 5

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 8. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG II

ENDRINGER I VEDLEGG I TIL VEDTAK 2000/115/EF

1. Endringer i avsnitt A:

Underavsnitt A/1 nr. II:

«De regioner og områder som benyttes i undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i landbruket, er oppført i 
vedlegg IV.»

og følgende punktum i underavsnitt A/1 bokstav a) nr. II:

«Dersom disse kodene ikke kan meddeles, skal medlemsstatene i stedet, for hver driftsenhet, oversende de 
opplysninger som er angitt under A/2, A/2 a) og A/3».

oppheves.

2. Endringer i avsnitt C:

I avsnitt C tilføyes nytt underavsnitt C/05:

«C/05.  Driftssystemer og -metoder

1. C/5 f  Støtte til investeringer i løpet av de siste fem år

I.  Offentlig investeringsstøtte vedrører tiltak som omfattes av forordning (EF) nr. 1257/1999 om utvikling 
av landdistriktene.

II.  Med «direkte» forstås at kjennetegnet ikke omfatter investeringsstøtte som ikke betales direkte til 
driftsenheten, men som ytes på et høyere nivå (regionalt eller til grupper), selv om driftsenheten ville ha 
dratt indirekte nytte av slik støtte. Eksempler på investeringer som ikke omfattes, er:

grunnleggende tjenester for økonomien og befolkningen i landdistriktene,– 

utvikling og forbedring av infrastruktur knyttet til utviklingen av landbruket,– 

etablering av avløser- og forvaltningstjenester i landbruket,– 

markedsføring av kvalitetsprodukter fra landbruket,– 

grunnforbedring,– 

omstrukturering av grunn.– 

 Spørsmålet omfatter heller ikke støtte og tiltak i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999 som ikke 
er knyttet til investeringer, for eksempel:

opplæring (kapittel III),– 

førtidspensjonering (kapittel IV),– 

vanskeligstilte områder og områder med miljørestriksjoner (kapittel V),– 

miljøvennlig landbruk (kapittel VI).– 

2. C/5 f) i) Offentlig støtte innenfor rammen av produktive investeringer

I.  I forordning 1257/1999 omfatter produktive investeringer:

artikkel 4: investeringer i driftsenheter i landbruket,– 

artikkel 8: etablering av unge gårdbrukere.– 
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3.  C/5 f) ii)  Offentlig støtte innenfor rammen av tiltak for utvikling av landdistriktene

I. De tiltak for utvikling av landdistriktene som omfattes av dette spørsmålet, er visse tiltak som er 
gjennomført i henhold til artikkel 33 i forordning (EF) nr. 1257/1999:

renovering og utvikling av landsbyer og vern og bevaring av kulturarven i landdistriktene,– 

variering av landbruksvirksomhet og virksomhet med tilknytning til landbruket, med sikte på å skape – 
flere former for virksomhet eller flere inntektskilder,

fremming av turist- og håndverksvirksomhet,– 

vern av miljøet i forbindelse med jordbruk, skogbruk og bevaring av naturområder, samt forbedring – 
av dyrs velferd,

finansielle metoder og teknikker,– 

samt investering i skogbruk (kapittel VIII).

C/06  Bruksformål for driftsenhetens produksjon

4.  C/6 a)  Forbruk i gårdbrukerens husholdning

II.  Vederlagsfrie gaver til familie og slektninger bør betraktes som forbruk i husholdningen. Sluttproduksjon 
defineres på samme måte som i landbruksregnskapet (dvs. at produksjon som brukes som innsatsfaktorer 
for annen produksjon, for eksempel fôr til husdyrproduksjon, ikke bør medregnes i den samlede 
produksjonen).

50 % bør naturligvis ikke betraktes som en nøyaktig terskel, men bare som en veiledende størrelse.

5.  C/6 b)  Direkte salg til forbrukere

II.  50 % bør naturligvis ikke betraktes som et resultat av en nøyaktig beregning, men bare som en veiledende 
størrelse.»

________________
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VEDLEGG III

Frister for oversending av validerte primærdata fra undersøkelsen til Eurostat

Medlemsstat

Frister

Undersøkelser om strukturen til 
driftsenheter i landbruket for 2005

Frister

Undersøkelser om strukturen til 
driftsenheter i landbruket for 2007

Belgia 30. juni 2006 31. mai 2008

Tsjekkia 30. juni 2006 30. juni 2008

Danmark 31. mai 2006 31. mai 2008

Tyskland 30. september 2006 30. september 2008

Estland 30. juni 2006 30. juni 2008

Hellas 31. desember 2006 31. desember 2008

Spania 31. desember 2006 31. desember 2008

Frankrike 31. desember 2006 31. desember 2008

Irland 30. juni 2006 31. mai 2008

Italia 31. oktober 2006 30. september 2008

Kypros 30. september 2006 30. september 2008

Latvia 30. juni 2006 30. juni 2008

Litauen 31. mars 2006 31. mars 2008

Luxembourg 31. mai 2006 31. mai 2008

Ungarn 30. september 2006 30. september 2008

Malta 31. juli 2006 31. juli 2008

Nederland 31. juli 2006 31. juli 2008

Østerrike 30. september 2006 30. september 2008

Polen 31. mars 2006 31. mars 2008

Portugal 31. desember 2006 31. desember 2008

Slovenia 30. juni 2006 30. juni 2008

Slovakia 31. oktober 2006 30. september 2008

Finland 31. august 2006 31. august 2008

Sverige 30. juni 2006 30. juni 2008

Det forente kongerike 31. august 2006 31. august 2008
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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. 138/2004 om landbruksregnskaper i Fellesskapet(1), særlig 
artikkel 2 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

I vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1) 
nr. 138/2004 fastsettes en metode for landbruksregnskaper 
i Fellesskapet (heretter kalt «EAA-metodikk». 
Nr. 3.056 og 3.064 i vedlegget inneholder eksempler 
på henholdsvis produktsubsidier og næringssubsidier, 
med henvisning til bestemte budsjettposter. Noen 
av disse henvisningene gjelder ikke lenger, og det 
er derfor nødvendig å ajourføre begge numrene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 25.2.2005, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 32.

(1) EUT L 33 av 5.2.2004, s. 1.

Det er Kommisjonens oppgave å ajourføre EAA-2) 
metodikken.

Forordning (EF) nr. 138/2004 bør derfor endres.3) 

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 4) 
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, 
nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 138/2004 endres som vist i 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(2) EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 306/2005

av 24. februar 2005

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 
om landbruksregnskaper i Fellesskapet(*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_______________

2008/EØS/35/30
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VEDLEGG

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 138/2004 gjøres følgende endringer:

1. Nr. 3.056 skal lyde:

«3.056. Metoden med å verdisette produksjonen til basispriser krever en  grunnleggende sondring mellom 
produktsubsidier og næringssubsidier.  Subsidier på landbruksvarer(1) kan enten betales til 
landbruksprodusenter  eller til andre økonomiske aktører. Det er bare produktsubsidier som 
betales  til produsenter av landbruksvarer som legges til den markedsprisen  produsenter får 
for å oppnå basisprisen. Subsidier på landbruksvarer som  betales til andre økonomiske aktører enn 
produsenter av landbruksvarer,  registreres ikke i EAA.

_______________

(1) Subsidier på landbruksvarer som betales til produsenter av landbruksvarer, omfatter alle subsidier til 
gårdbrukere i form av manglende betaling (dvs. i tilfeller der offentlig forvaltning betaler produsentene av 
landbruksvarene differansen mellom produktenes gjennomsnittlige markedspris og garantiprisen).»

2. Nr. 3.064 skal lyde:

«3.064 Når det gjelder landbruket, omfatter næringssubsidier hovedsakelig følgende støtte:

– subsidier til lønninger og arbeidsstyrke,

– rentesubsidier (jf. ENS 95, 4.37 c)) til hjemmehørende produksjonsenheter, også når de er beregnet 
på å fremme investeringer(2). Slike subsidier er i virkeligheten løpende overføringer hvis formål 
er å redusere produsentenes driftskostnader. De regnes som subsidier til produsentene som høster 
fordelene av dem, selv når renteforskjellen i praksis betales direkte av offentlig forvaltning til den 
kredittinstitusjonen som bevilger lånet (som unntak fra betalingskriteriet),

– for høy godtgjøring for mva som følge av at det benyttes fastsatsordninger (jf. 3.041 og 3.042),

– overtakelse av trygde- og pensjonspremier og eiendomsskatt,

– overtakelse av andre kostnader som støtte til privat lagring av vin og druemost og til omlagring av 
bordvin (dersom lagrene eies av en landbruksenhet),

– diverse næringssubsidier:

– støtte til brakklegging av jord (obligatorisk brakklegging i forbindelse med støtte per hektar og 
frivillig brakklegging),

– økonomisk godtgjøring for tilbaketrekking av frisk frukt og grønnsaker fra markedet. Denne 
godtgjøringen betales ofte til grupper av markedsprodusenter og skal behandles om subsidier til 
landbruket, siden de er direkte godtgjøring for produksjonstap,

– storfetilskudd i form av sesongforskyvningstilskudd og tilskudd ved overgang til ekstensiv drift,

– støtte til landbruksproduksjon i vanskeligstilte områder og/eller fjellområder,

– annen støtte som har som formål å påvirke produksjonsmetodene (overgang til ekstensiv drift, 
metoder for å redusere forurensningen o.l.),

– beløp som betales til gårdbrukere som godtgjøring for løpende tap av varer i lagerbeholdninger, 
f.eks. planteprodukter eller animalske produkter som anses som varer i arbeid, og beplantninger når 
disse fremdeles er i vekstfasen (jf. 2.040-2.045). Derimot registreres overføringer for å dekke tap 
av varer i lagerbeholdninger og/eller beplantninger som benyttes til produksjonsfaktorer som andre 
kapitaloverføringer på kapitalkontoen.

_______________

(2) Når et tilskudd har som formål både å finansiere amortisasjon av gjeld og betaling av rentene på kapitalen, 
og det ikke er mulig å fordele tilskuddet på de to komponentene, behandles imidlertid hele beløpet som et 
investeringstilskudd.»

____________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 157 nr. 3,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Utviklingen av informasjonssamfunnet og framveksten 
av bredbånd vil påvirke livet til alle borgere av Den 
europeiske union, blant annet ved at de får økt tilgang til 
og kan tilegne seg kunnskap på nye måter, noe som vil 
øke etterspørselen etter nytt innhold, nye bruksområder 
og nye tjenester.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 24.3.2005, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2005 av 30. september 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. 66 av 22.12.2005, s. 33.

(1) EUT C 117 av 30.4.2004, s. 49.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 22. april 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), Rådets felles holdning av 24. september 2004 (EUT C 25 E av 
1.2.2005, s. 19) og Europaparlamentets holdning av 27. januar 2005 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 28. februar 2005.

2) Internett-bruken i Fellesskapet blir stadig mer utbredt. 
De mulighetene som Internett tilbyr, bør utnyttes slik 
at hver enkelt borger og organisasjon i Fellesskapet kan 
dra nytte av de sosiale og økonomiske fordelene ved 
informasjons- og kunnskapsdeling. Europa er nå klar til å 
utnytte potensialet i digitalt innhold.

3) I konklusjonene fra Det europeiske råds møte i Lisboa 23. 
og 24. mars 2000 ble det understreket at overgangen til en 
digital, kunnskapsbasert økonomi, som har vokst fram som 
følge av nye varer og tjenester, vil bli en betydningsfull 
faktor for vekst, konkurranseevne og skaping av 
arbeidsplasser. Videre ble innholdsleverandørenes rolle 
spesielt anerkjent fordi de skaper en tilleggsverdi ved 
å utnytte og binde sammen det europeiske kulturelle 
mangfoldet i nettverk.

4) Handlingsplanen e-Europa 2005, som videreutvikler 
Lisboa-strategien, etterlyser tiltak som vil stimulere 
framveksten av sikre tjenester, bruksområder og 
sikkert innhold via bredbåndsnett, og dermed skape et 
gunstig klima for private investeringer og skaping av 
nye arbeidsplasser, økt produktivitet, modernisering av 
offentlige tjenester og mulighet for alle til å delta i det 
verdensomspennende informasjonssamfunnet.

5) I Europa er det åpenbart en stadig økning i etterspørselen 
etter digitalt kvalitetsinnhold med balanserte tilgangs- og 
brukerrettigheter, som kommer fra et bredt publikum 
bestående av borgere, studenter, forskere, små og 
mellomstore bedrifter og andre foretak, eller fra personer 
med særlige behov som ønsker å utvide sin kunnskap, 
eller «viderebrukere», som ønsker å utnytte digitale 
innholdsressurser for å etablere tjenester.

6) Aktører innen sektoren digitalt innhold omfatter 
innholdsleverandører (herunder offentlige og private 
organisasjoner og institusjoner som skaper, samler eller 
eier digitalt innhold) og innholdsbrukere (herunder 
organisasjoner og foretak som er sluttbrukere som 
viderebruker og/eller gir digitalt innhold tilleggsverdi). 
Det bør legges særlig vekt på at små og mellomstore 
bedrifter deltar.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 456/2005/EF

av 9. mars 2005

om opprettelse av et flerårig fellesskapsprogram for å gjøre digitalt innhold i Europa
mer tilgjengelig, mer anvendelig og enklere å utnytte(*)

2008/EØS/35/31
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7) Programmet eContent (2001-2004), som ble vedtatt 
ved rådsvedtak 2001/48/EF(1), hadde som formål å 
oppfordre til utvikling og bruk av europeisk digitalt 
innhold på Internett og fremmet det språklige mangfoldet 
på europeiske nettsider i informasjonssamfunnet. I 
Kommisjonsmeldingen av 10. oktober 2003 om vurdering 
av eContent midtveis i programmet, ble det på nytt 
bekreftet hvor viktig det er med tiltak på dette området.

8) Den teknologiske utvikling gjør det mulig å tilføre 
innholdet verdi i form av innebygd kunnskap og 
bedre samvirkingsevnen for tjenester, noe som er en 
grunnleggende forutsetning for tilgang til samt bruk og 
distribusjon av digitalt innhold. Dette er særlig relevant 
for de områder av offentlig interesse som dette program 
omfatter.

9) Fremming av stabile forretningsmodeller vil bedre 
kontinuiteten i de prosjekter som iverksettes under 
dette program, og vil således bedre mulighetene for økt 
økonomisk utbytte av tjenester som bygger på adgang til 
og viderebruk av digitalt innhold.

10) Det er fastsatt juridiske rammer for å møte de utfordringer 
som digitalt innhold i informasjonssamfunnet innebærer(2)
(3)(4).

11) Ulik praksis i medlemsstatene utgjør fortsatt en teknisk 
hindring for utbredt tilgang til samt anvendelse, 
viderebruk og utnytting av informasjon fra offentlig 
sektor i Fellesskapet.

12) I tilfeller der det digitale innholdet omfatter 
personopplysninger, bør bestemmelsene i direktiv 
95/46/EF(5) og direktiv 2002/58/EF(6) overholdes, og 
teknologien som brukes, bør ta hensyn til og om mulig 
styrke personvernet.

(1) EFT L 14 av 18.1.2001, s. 32.
(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om 

viderebruk av opplysninger fra offentlig sektor (EUT L 345 av 31.12.2003, 
s. 90).

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om 
harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i 
informasjonssamfunnet (EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10).

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/9/EF av 11. mars 1996 om rettslig 
vern av databaser (EFT nr. L 77 av 27.3.1996, s. 20).

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 
om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 
personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT 
nr. L 281 av 23.11.1995, s. 31). Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om 
behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk 
kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) 
(EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37).

13) Fellesskapstiltak som iverksettes i tilknytning til 
informasjonsinnhold, bør fremme Fellesskapets språklige 
og kulturelle mangfold.

14) De tiltak som er nødvendig for gjennomføringen av denne 
beslutning, 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(7).

15) Kommisjonen bør sikre komplementaritet og synergi med 
beslektede fellesskapstiltak og -programmer, herunder 
dem tilknyttet undervisning og kultur samt rammen for 
europeisk samvirkingsevne.

16) Ved denne beslutning fastsettes, for hele programmets 
varighet, en finansiell ramme som utgjør det viktigste 
referansegrunnlaget for budsjettmyndighetene ved den 
årlige budsjettbehandlingen, i henhold til punkt 33 i 
den tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai 1999 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 
om budsjettdisiplin og forbedring av den årlige 
budsjettbehandling(8).

17) Ettersom målene for de foreslåtte tiltak, å gjøre digitalt 
innhold i Europa mer tilgjengelig, mer anvendelig og 
mer utnyttbart, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 
medlemsstatene på grunn av spørsmålenes tverrnasjonale 
karakter, og derfor på grunn av tiltakenes europeiske 
omfang og virkninger i Europa 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 beslutning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Programmets mål

1. Ved denne beslutning opprettes et fellesskapsprogram for 
tidsrommet 2005-2008 for å gjøre digitalt innhold i Europa mer 
tilgjengelig, mer anvendelig og enklere å utnytte, og dermed 
forenkle skaping og spredning av informasjon — på områder 
av allmenn interesse — på fellesskapsplan.

Programmet skal hete «eContentplus» (heretter kalt 
«programmet»).

(7) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(8) EFT C 172 av 18.6.1999, s. 1. Avtalen endret ved europaparlaments- og 

rådsbeslutning 2003/429/EF (EFT L 147 av 14.6.2003, s. 25).



Nr. 35/440 19.6.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. For å nå programmets samlede mål, skal følgende 
tiltaksområder følges opp:

a) Gjøre det enklere å få tilgang til, bruke og utnytte digitalt 
innhold på fellesskapsplan.

b) Gjøre det enklere å bedre kvalitet og styrke god praksis 
når det gjelder digitalt innhold ved kontakt mellom 
innholdsleverandører og -brukere på tvers av sektorer.

c) Styrke samarbeidet mellom aktørene på området digitalt 
innhold samt holdningsskapende tiltak.

De aktiviteter som skal gjennomføres innenfor rammen av 
tiltaksområdene, rettes mot områdene informasjon fra offentlig 
sektor og geodata samt undervisningsmessig, kulturelt og 
vitenskapelig innhold, som fastsatt i vedlegg I. Programmet 
skal gjennomføres i henhold til vedlegg II.

Artikkel 2

Deltaking

1. Programmet skal være åpent for deltaking for juridiske 
personer som er etablert i medlemsstatene. Programmet skal 
også være åpent for deltaking for juridiske personer som 
er etablert i søkerstatene i samsvar med nåværende eller 
framtidige bilaterale avtaler.

2. Deltaking i programmet kan åpnes for deltaking for 
juridiske personer etablert i EFTA-stater som er medlem 
av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i 
samsvar med bestemmelsene i EØS-avtalen.

3. Programmet kan åpnes for deltaking for juridiske personer 
etablert i tredjestater og for internasjonale organisasjoner, uten 
økonomisk støtte fra Fellesskapet, når slik deltaking faktisk 
bidrar til gjennomføringen av programmet. Beslutning om å 
tillate slik deltaking skal treffes i henhold til framgangsmåten i 
artikkel 4 nr. 2.

Artikkel 3

Kommisjonens kompetanse

1. Kommisjonen skal ha ansvar for gjennomføringen av 
programmet.

2. Kommisjonen skal utarbeide et arbeidsprogram på 
grunnlag av denne beslutning.

3. Ved gjennomføringen av programmet skal Kommisjonen 
i nært samarbeid med medlemsstatene sikre overordnet 
sammenheng og komplementaritet med andre relevante 
politikkområder, programmer og tiltak i Fellesskapet som virker 
inn på utviklingen og bruken av europeisk digitalt innhold og 
fremmingen av språklig mangfold i informasjonssamfunnet, 
særlig fellesskapsprogrammene for forskning og teknologisk 
utvikling IDA, eTEN, eInclusion, eLearning, Modinis og Safer 
Internet.

4. Kommisjonen skal handle etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 4 nr. 2 med hensyn til

a) vedtakelse av og endringer i arbeidsprogrammet,

b) fastsettelse av kriteriene for og innholdet i innbydelsene 
til innsending av forslag, i samsvar med målene angitt i 
artikkel 1,

c) vurdering av prosjekter som er blitt foreslått i tilknytning 
til innbydelsene til forslag om fellesskapsfinansiering, der 
det anslåtte fellesskapsbidrag er på 1 million euro eller 
mer,

d) ethvert unntak fra reglene fastsatt i vedlegg II.

5. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 4 
om framdriften i gjennomføringen av programmet.

Artikkel 4

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

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 beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 5

Overvåking og vurdering

1. For å sikre at fellesskapsstøtten blir brukt effektivt, 
skal Kommisjonen sørge for at tiltakene i henhold til denne 
beslutning blir underlagt forhåndsvurdering, oppfølging og 
etterfølgende vurdering.

2. Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av 
prosjektene i programmet. Kommisjonen skal vurdere hvordan 
prosjektene er blitt utført og virkningen av gjennomføringen, 
for å avgjøre om de opprinnelige målene er nådd.

3. Kommisjonen skal innen midten av 2006 framlegge for 
Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité 
og Regionkomiteen en vurderingsrapport om gjennomføringen 
av tiltaksområdene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Kommisjonen skal i 
tilknytning til dette redegjøre for hvordan beløpet for 2007-2008 
samsvarer med det finansielle overslaget. Kommisjonen skal 
eventuelt ta de nødvendige skritt ved budsjettbehandlingen for 
2007-2008 for å sikre samsvar mellom de årlige bevilgningene 
og det finansielle overslaget. Kommisjonen skal framlegge en 
endelig vurderingsrapport ved programmets avslutning.
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4. Kommisjonen skal framlegge resultatene av de 
kvantitative og kvalitative vurderingene for Europaparlamentet 
og Rådet sammen med eventuelle forslag til endring av denne 
beslutning. Resultatene skal oversendes før forslaget til Den 
europeiske unions alminnelige budsjett for henholdsvis 2007 
og 2009 framlegges.

Artikkel 6

Finansiell ramme

1. Den finansielle rammen for gjennomføringen 
av fellesskapstiltakene i henhold til denne beslutning, 

fastsettes herved til 149 millioner euro for tidsrommet 
1. januar 2005-31. desember 2008, hvorav 55,6 millioner euro 
er avsatt for tidsrommet inntil 31. desember 2006.

2. For tidsrommet etter 31. desember 2006 skal beløpet 
anses bekreftet dersom det for nevnte fase er i samsvar med det 
finansielle overslaget som gjelder for perioden som innledes i 
2007.

3. De årlige bevilgningene for tidsrommet 2005-2008 skal 
godkjennes av budsjettmyndigheten innenfor rammen av det 
finansielle overslaget. En veiledende utgiftsfordeling er angitt 
i vedlegg III.

Utferdiget i Strasbourg, 9. mars 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. P. BORRELL FONTELLES N. SCHMIT

 President Formann

__________
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VEDLEGG I

Tiltak

I. INNLEDNING

Hovedmålet for programmet eContentplus er å gjøre digitalt innhold i Europa mer tilgjengelig, mer anvendelig og 
enklere å utnytte, for dermed å lette skaping og spredning av informasjon — på områder av allmenn interesse — på 
fellesskapsplan.

Programmet vil skape bedre vilkår for tilgang til og styring av digitalt innhold og digitale tjenester i flerspråklige og 
flerkulturelle miljøer. Det vil øke brukernes valgfrihet og støtte nye former for samhandling med kunnskapsbasert 
digitalt innhold, en egenskap som blir stadig viktigere for å skape et mer dynamisk innhold og tilpasse det bestemte 
områder (undervisning, kultur, personer med særlige behov osv.).

Programmet vil åpne for en strukturert ramme for digitalt kvalitetsinnhold i Europa — det europeiske område for 
digitalt innhold — ved å lette utveksling av erfaringer, god praksis og overføringsverdien mellom innholdssektorer, 
innholdsleverandører og -brukere.

Programmet omfatter tre tiltaksområder:

a) Lette tilgang til, bruk av og utnytting av digitalt innhold på fellesskapsplan.

b) Fremme bedre kvalitet og god praksis i tilknytning til digitalt innhold i kontakten mellom innholdsleverandører og 
-brukere, og på tvers av sektorer.

c) Styrke samarbeidet mellom aktører innen sektoren for digitalt innhold samt holdningsskapende tiltak.

II. TILTAKSOMRÅDER

A. Lette tilgang til, bruk av og utnytting av digitalt innhold på fellesskapsplan

Aktivitetene som skal gjennomføres på dette tiltaksområdet, omfatter opprettelse av nett og allianser mellom 
aktører, noe som oppmuntrer til skaping av nye tjenester.

Målområdene er informasjon fra offentlig sektor, geodata samt undervisnings- og kulturinnhold.

De viktigste aktivitetene skal være:

a) Fremme større anerkjennelse av betydningen av informasjon fra offentlig sektor, deres kommersielle verdi 
og de samfunnsmessige konsekvensene av deres bruk. Aktivitetene skal styrke offentlige organisasjoners og 
private foretaks, herunder små og mellomstore bedrifters, tverrnasjonale bruk og utnytting av informasjon fra 
offentlig sektor, for å skape informasjonsprodukter og -tjenester med tilleggsverdi.

b) Oppmuntre til økt bruk av geodata i organer i offentlig sektor, private foretak, herunder små og mellomstore 
bedrifter, og blant borgerne via samarbeidsordninger på europeisk plan. Aktivitetene bør omfatte både tekniske 
og organisatoriske spørsmål, slik at dobbeltarbeid og utilstrekkelig utviklede geografiske datasett unngås. De 
bør fremme samvirking på tvers av landegrensene, støtte samordning mellom kartverk og framveksten av nye 
tjenester på europeisk plan for mobile brukere. De bør også støtte bruk av åpne standarder.
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c) Fremme utbredelsen av åpne europeiske kunnskapsfellesskap med digitale objekter for undervisnings- 
og forskningsmiljøer samt enkeltpersoner. Aktivitetene skal bidra til opprettelse av transeuropeiske 
formidlingstjenester for digitalt læringsinnhold, med tilhørende forretningsmodeller. Aktivitetene bør også 
oppmuntre til bruk av åpne standarder og danning av store brukergrupper som skal analysere og teste 
førstandardiserings- og spesifikasjonsmodeller, slik at europeiske flerspråklige og flerkulturelle aspekter kan 
integreres i arbeidet med å fastsette verdensomfattende standarder for digitalt læringsinnhold.

d) Fremme oppbyggingen av transeuropeiske informasjonsinfrastrukturer for tilgang til og bruk av europeiske 
digitale kultur- og vitenskapsressurser av høy kvalitet, ved å kople sammen blant annet virtuelle bibliotek og 
felles minner. Aktivitetene bør omfatte samordnede tilnærminger til digitalisering og oppbygning av samlinger, 
bevaring av digitale objekter samt fortegnelser over digitale kultur- og vitenskapsressurser. De bør videre 
bedre tilgangen til digitale kultur- og vitenskapsverdier gjennom velfungerende lisensordninger og kollektiv 
forutgående klarering av rettigheter.

B. Fremme bedre kvalitet og god praksis i tilknytning til digitalt innhold i kontakten mellom innholdsleverandører og 
-brukere på tvers av sektorer

Aktivitetene som skal gjennomføres på dette tiltaksområdet, skal gjøre det enklere å fastsette og spre hva som er 
god praksis når det gjelder metoder, prosesser og forløpet av operasjoner, med det formål å oppnå bedre kvalitet 
og effektivitet ved skaping, bruk og distribusjon av digitalt innhold.

Aktivitetene omfatter forsøk som skal vise forskjellige aspekter ved digitalt innhold innenfor den eksisterende 
rettslige ramme — søkbarhet, anvendelighet, mulighet for viderebruk, kombinasjons- og samvirkingsmuligheter 
— samtidig som man allerede på et tidlig stadium i prosessen tilgodeser krav fra forskjellige målgrupper og 
markeder i et miljø som blir stadig mer flerspråklig og flerkulturelt, og som omfatter mer enn bare ulike typer 
lokaliseringsteknologi.

Aktivitetene skal utnytte fordelene ved å berike digitalt innhold med maskinlesbare data (ved å bruke semantisk 
korrekt definerte metadata basert på tilsvarende beskrivende terminologi, ordsamlinger og antologier).

Forsøkene skal utføres ut fra temaområde. Innsamling, spredning og overføring av oppnådde erfaringer mellom 
sektorene vil være en integrert del av forsøkene.

Målområdene for anvendelsen av resultatene er informasjon fra offentlig sektor, geodata, digitalt undervisnings- og 
kulturinnhold samt vitenskapelig og akademisk digitalt innhold.

C. Styrke samarbeidet mellom aktører innen sektoren for digitalt innhold samt holdningsskapende tiltak

Blant de aktiviteter som skal utføres på disse tiltaksområdene, inngår tiltak som ledsager relevant regelverk 
om digitalt innhold og fremmer økt samarbeid mellom aktører innen sektoren for digitalt innhold samt 
holdningskampanjer. Aktivitetene skal støtte utviklingen av verktøy til referansemåling, overvåking og analyse 
samt konsekvensanalyse av programmet og formidling av resultater. Muligheter og problemer som oppstår (som 
tillit, kvalitetsmerking og immaterialrettigheter på undervisningsområdet), skal identifiseres og analyseres, og 
forslag til løsninger skal framlegges.

_______
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VEDLEGG II

Midler til gjennomføring av programmet

1. Kommisjonen skal gjennomføre programmet i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som er angitt i 
vedlegg I.

2. Programmet skal gjennomføres ved indirekte tiltak som omfatter følgende:

a) Tiltak med kostnadsdeling

i) Prosjekter hvis mål er å vinne ny kunnskap med henblikk på å bedre eksisterende produkter, prosesser og/
eller tjenester, og/eller møte behov på Fellesskapets politikkområder. Normalt skal fellesskapsfinansieringen 
ikke overstige 50 % av prosjektets kostnader. Offentlige organer kan tilbakebetales inntil 100 % av 
tilleggskostnadene.

ii) Tiltak som gjelder god praksis innen kunnskapsspredning. De gjennomføres vanligvis ut fra temaområder 
og er forbundet i tematiske nett. Fellesskapets bidrag til aktivitetene på dette området begrenses til direkte 
kostnader som anses som nødvendige eller passende for å oppnå de konkrete målene.

iii) Tematiske nett: Nett som knytter sammen en rekke aktører omkring det samme teknologiske og 
organisatoriske mål for å lette samordningsaktiviteter og overføring av kunnskap. Tematiske nett kan være 
knyttet til tiltak som gjelder «god praksis». Det vil bli gitt støtte til støtteberettigede tilleggskostnader ved 
samordning og opprettelse av nettet. Fellesskapets bidrag kan dekke de støtteberettigede tilleggskostnadene 
ved tiltakene.

b) Oppfølgingstiltak

Oppfølgingstiltak bidrar til gjennomføring av programmet eller til forberedelse av framtidige aktiviteter. 
Tiltak som tar sikte på kommersialisering av produkter, prosesser eller tjenester, markedsføringsvirksomhet 
og salgsfremmende tiltak, er utelukket.

i) Undersøkelser til støtte for programmet, herunder forberedelse av framtidige tiltak.

ii) Informasjonsutveksling, konferanser, seminarer, arbeidsgrupper eller andre møter samt styring av 
gruppetiltak.

iii) Formidlings-, informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter.

3. Utvelgingen av tiltak med kostnadsdeling skal bygge på forslagsinnbydelser offentliggjort på Kommisjonens 
nettsted, og være i samsvar med gjeldende finansielle bestemmelser.

4. Søknader om fellesskapsstøtte bør om nødvendig omfatte en finansieringsplan som gir opplysninger om alle sider 
ved prosjektets finansiering, herunder den økonomiske støtten som det søkes om fra Fellesskapet, og om enhver 
annen søknad om støtte eller støtte som mottas fra andre kilder.

5. Oppfølgingstiltakene skal gjennomføres på grunnlag av anbudsinnbydelser i samsvar med gjeldende finansielle 
bestemmelser.

____________
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VEDLEGG III

Veiledende utgiftsfordeling

1. Lette tilgang til, bruk av og utnytting av digitalt innhold på fellesskapsplan. 40-50 %

2. Fremme bedre kvalitet og god praksis i tilknytning til digitalt innhold i kontakten mellom 
innholdsleverandører og -brukere på tvers av sektorer.

45-55 %

3. Styrke samarbeidet mellom aktører innen sektoren for digitalt innhold samt holdningsskapende 
tiltak.

8-12 %

____________________________


