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26.6.2008 Nr. 38/1EØS-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 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte 
på gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 20 
nr. 3,

under henvisning til rådsvedtak 92/438/EØF av 13. juli 1992 
om omlegging til edb-baserte veterinærrutiner ved import 
(SHIFT-prosjektet), om endring av direktiv 90/675/EØF, 
91/496/EØF, 91/628/EØF og vedtak 90/424/EØF og om 
oppheving av vedtak 88/192/EØF(2), særlig artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 
30. desember 2002 om utvikling av et integrert datasystem 
for veterinærmyndighetene(3) skal datasystemet TRACES 
utvikles.

2) Alle opplysninger i de felles veterinærdokumenter 
for produkter i henhold til kommisjonsforordning 
(EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse 
av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved 
Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av 
produkter fra tredjestater(4) skal registreres i TRACES-
systemet, noe som innebærer en kraftig økning av 
grensekontrollstasjonenes arbeidsmengde.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/33/EF (EFT L 315 av 19.11.2002, s. 14).

(2) EFT L 243 av 25.8.1992, s. 27. Vedtaket sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EFT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(3) EFT L 8 av 14.1.2003, s. 44.
(4) EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11.

3) Import til Fellesskapet av produkter av animalsk 
opprinnelse som omfattes av de særskilte framgangsmåtene 
fastsatt i rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering 
av veterinærkontrollene av produkter som innføres til 
Fellesskapet fra tredjestater(5), skal imidlertid meldes via 
TRACES-systemet.

4) I henhold til kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 
2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring 
av vedtak 92/486/EØF(6) skal medlemsstatene bruke 
TRACES-systemet fra 1. april 2004.

5) Medlemsstatene trenger tid for å informere og lære opp 
speditører slik at de kan delta aktivt i arbeidet med å 
registrere opplysninger i TRACES-systemet.

6) Det kreves en omfattende forsøksfase for å prøve 
tilkoplingene mellom TRACES-systemet og eksisterende 
databehandlingssystemer for helseattestasjoner.

7) Vedtak 2004/292/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2004/292/EF skal lyde:

(5) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet 
i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1).

(6) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. februar 2005

om endring av vedtak 2004/292/EF om innføring av TRACES-systemet og om endring av 
vedtak 92/486/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2005) 279]

(2005/123/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 11.2.2005, s. 53, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 1.
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«2.  Medlemsstatene skal sikre at følgende data registreres i 

TRACES fra og med 31. desember 2004:

a) del I og II i hygienesertifikatene som er relevante for 

handel, og del III når kontrollen gjennomføres,

b) felles veterinærdokumenter til bruk ved import for alle dyr 

som innføres til Fellesskapet,

c) felles veterinærdokumenter til bruk ved import for alle 

avviste sendinger og for alle produkter som omfattes av 

følgende særskilte framgangsmåter i henhold til direktiv 

97/78/EF:

i)  den spesifikke tilsynsordning i artikkel 8 nr. 4,

ii) framgangsmåten for transitt fra en tredjestat til en 

annen tredjestat i artikkel 11 nr. 1,

iii) framgangsmåten for overføring til en frisone, et frilager 

eller et tollager i artikkel 12 nr. 1,

iv) framgangsmåten for forsyning til fartøyer i artikkel 13 
nr. 1,

v) framgangsmåten for gjeninnførsel av produkter med 
opprinnelse i fellesskapet i artikkel 15 nr. 1.

3. Med forbehold for nr. 2 bokstav c) skal medlemsstatene 
sikre at alle felles veterinærdokumenter for alle produkter som 
innføres til Fellesskapet, uavhengig av hvilke tollbestemmelser 
de omfattes av, registreres i TRACES fra 30. juni 2005.»

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2005.

For Kommisjonen

Markos KYPRIANOU

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(1), særleg artikkel 6 nr. 2,

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Det er svært viktig å halde ved lag sikre grenser for å hindre 
innføring av organismar som kan vere skadelege både for 
dyre- og menneskehelsa, og ei korrekt gjennomføring av 
fellesskapsregelverket bør overvakast av Næringsmiddel- 
og veterinærkontoret til Kommisjonen.

(1) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1).

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

2) I kommisjonsvedtak 2001/881/EF(3) er det fastsett kor 
ofte Kommisjonen skal gjennomføre inspeksjonar ved 
grensekontrollstasjonane i Fellesskapet, særleg med omsyn 
til infrastruktur, utstyr og korleis grensekontrollstasjonen 
fungerer.

3) Etter at det vart innført harmonsierte standardar for 
anlegg ved grensekontrollstasjonar ved kommisjons-
vedtak 2001/812/EF(4), stettar dei fleste av grense-
kontrollstasjonane no dei minstekrava som vert stilte til 
slike anlegg.

4) Ein effektiv kontroll er avhengig både av at eigna 
anlegg finst tilgjengelege og at dei framgangsmåtane 
som er fastsette i regelverket for veterinærkontrollar, 
vert gjennomførde på ein effektiv måte. Det sistnemnde 
bør no ha høgste prioritet ved kontrollvitjingar som vert 
gjennomførde av Næringsmiddel- og veterinærkontoret.

5) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004(5) 
om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget 
forbruk vert det fastsett ei rettsleg ramme for dei 
kontrollane som medlemsstatane skal utføre ved alle 
innførselsstader i Fellesskapet, i tillegg til dei kontrollane 
som skal utførast ved grensekontrollstasjonar i medhald 
av veterinærkontrollordninga. Næringsmiddel- og 
veterinærkontoret til Kommisjonen bør òg overvake slike 
kontrollar utanfor grensekontrollstasjonane.

(3) TEF L 326 av 11.12.2001, s. 44. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/608/
EF (TEU L 274 av 24.8.2004, s. 15).

(4) TEF L 306 av 23.11.2001, s. 28.
(5) TEU L 122 av 26.4.2004, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. januar 2005

om endring av vedtak 2001/881/EF om utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane 
som er godkjende til å føre veterinærkontroll med produkt og dyr frå tredjestatar, og om 

ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen som veterinærsakkyndige frå Kommisjonen 
skal føre(*)

[meldt under nummeret K(2004) 5598]

(2005/13/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 8.1.2005, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 1.
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6) Kor ofte Næringsmiddel- og veterinærkontoret bør 
gjennomføre kontrollvitjingar ved grensekontroll-
stasjonar for å vurdere importkontrollen ved 
grensekontrollstasjonane og kor omfattande desse 
vitjingane skal vere, bør avgjerast på grunnlag av 
risikoane for dyre- og menneskehelsa i Fellesskapet, 
samstundes som det vert teke omsyn til alle opplysningar 
som er tilgjengelege for Kommisjonen, medrekna 
handelsmønster i Fellesskapet, statistiske opplysningar 
som er tilgjengelege i medhald av veterinærregelverket, 
resultata av tidlegare kontrollvitjingar som kontoret har 
gjort, eventuelle problemområde og eventuelle andre 
relevante opplysningar.

7) Vedtak 2001/881/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2001/881/EF skal artikkel 2 lyde:

«Artikkel 2

1. Veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal i samarbeid 
med sakkunnige i medlemsstatane gjennomføre jamlege 
inspeksjonar i medlemsstatane for å kontrollere at regelverket 
for importkontroll ved dei grensekontrollstasjonane som 
er førde opp i vedlegget, vert etterlevd. Føremålet med 
kontrollvitjingane er å vurdere risikoane for dyre- og 
menneskehelsa i Fellesskapet og kontrollere alle sider ved 
gjennomføringa av fellesskapsregelverket for veterinærkontroll 
ved import, medrekna infrastruktur, utstyr og framgangsmåtar.

2. Kommisjonen kan òg, etter samråd med den medlemsstaten 
som det gjeld, vurdere dei kontrollane som med omsyn til dyre- 
eller menneskehelsa vert gjennomførde ved import og av den 
personlege bagasjen til passasjerar ved andre innførselsstader 
som ikkje er førde opp som grensekontrollstasjonar.

3. Ved inspeksjonar som vert gjennomførde av 
veterinærsakkunnige frå Kommisjonen, skal det takast 
utgangspunkt i alle dei relevante faktorane som det er gjort 
greie for i nr. 4, og dei moglege risikoane og verknadene 
som desse faktorane utgjer for dyre- og menneskehelsa i 
Fellesskapet.

4. Kommisjonen skal i samband med planlegginga av 
kontrollvitjingar for Næringsmiddel- og veterinærkontoret 
fastsetje kor og kor ofte desse kontrollvitjingane skal finne 
stad, samstundes som det vert teke omsyn til tidlegare 
inspeksjonar som er gjennomførde i medlemsstatane, 
data som er samla inn i medhald av TRACES-systemet, 
opplysningar som medlemsstatane har sendt inn i medhald 
av kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004, og følgjande 
parametrar:

dei kvantitative og kvalitative handelsmønstra i kvar – 
medlemsstat, medrekna kva type og art av dyr eller produkt 
som det gjeld, og opphavsstaten deira,

relevante opplysningar med omsyn til eventuell ulovleg – 
import og den moglege risikoen for innføring av sjukdom,

opplysningar som er tilgjengelege innanfor ramma av – 
snøggvarslingssystemet,

alle andre relevante opplysningar.– 

5. Kommisjonen skal kvart år sende over til 
medlemsstatane ein kopi av inspeksjonsrapporten for alle dei 
grensekontrollstasjonane som er vitja gjennom dei siste tolv 
månadene, saman med ein rapport om utviklinga av den allmenne 
situasjonen ved dei godkjende grensekontrollstasjonane.»

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 3. januar 2005. 

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte 
på gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 
nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4,

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/33/EF (TEF L 315 av 19.11.2002, s. 14).

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1).

1) Kommisjonsvedtak 2001/881/EF av 7. desember 2001 om 
utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane 
som er godkjende til å føre veterinærkontroll med 
levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, og 
om ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen 
som veterinærsakkyndige frå Kommisjonen skal føre(4), 
bør ajourførast for å ta omsyn til utviklinga i visse 
medlemsstatar med omsyn til desse stasjonane og til den 
kontrollen som vert utførd i samsvar med det nemnde 
vedtaket. Lista over grensekontrollstasjonar som er 
fastsett i vedtak 2001/881/EF (lista), omfattar nummeret 
til TRACES-einingane for kvar grensekontrollstasjon. 
TRACES er eit datasystem som vart innført ved 
kommisjonsvedtak 2004/292/EF(5) og kjem i staden for 
det tidlegare ANIMO-systemet, som byggjer på det nettet 
som vart innført ved kommisjonsvedtak 91/398/EØF(6), 
for å spore rørslene til dyr og visse produkt i handelen 
innanfor Fellesskapet og ved import.

2) Etter ein tilfredsstillande kontroll i samsvar med vedtak 
2001/881/EF bør grensekontrollstasjonane i Daugavpils, 
Riga, Rezekne og Ventspils i Latvia, i Castellón i Spania 
og i Gyékényes, Kelebia og Eperjeske i Ungarn leggjast 
til i lista.

3) På oppmoding frå Det sameinte kongeriket bør hamna 
North Shields, og på oppmoding frå Frankrike bør 
Divonne og hamna La Rochelle Rochefort strykast frå 
lista.

(4) TEF L 326 av 11.12.2001, s. 44. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/608/
EF (TEU L 274 av 24.8.2004, s. 15).

(5) TEU L 94 av 31.3.2004, s. 63.
(6) TEF L 221 av 9.8.1991, s. 30.

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. januar 2005

om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar(*)

[meldt under nummeret K(2005) 126]

(2005/102/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2005, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 1.
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4) I tillegg bør lista ajourførast for å ta omsyn til nye 
endringar når det gjeld kva kategoriar av dyr eller produkt 
som kan kontrollerast ved stasjonane, og når det gjeld 
måten kontrollsentra ved ei rekkje grensekontrollstasjonar 
som alt er godkjende i samsvar med vedtak 2001/881/EF, 
er organiserte.

5) Lista er vorten endra ei rekkje gonger. Av omsyn til 
klarleiken i fellesskapsregelverket bør difor lista bytast 
ut med den lista som er fastsett i dette vedtaket. Vedtak 
2001/881/EF bør difor endrast.

6) Lista over einingar i kommisjonsvedtak 2002/459/
EF av 4. juni 2002 om utarbeiding av ei liste over 
einingane i datanettet «ANIMO», og om oppheving av 
vedtak 2000/287/EF(1) omfattar nummeret til TRACES-
einingane for alle grensekontrollstasjonane i Fellesskapet. 
Av omsyn til samanhengen i fellesskapsregelverket bør 
denne lista difor ajourførast for å ta omsyn til eventuelle 
relevante endringar og for å halde ved lag ei liste som er 
identisk med lista som er fastsett i vedtak 2001/881/EF. 
Vedtak 2002/459/EF bør difor endrast.

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

(1) TEF L 159 av 17.6.2002, s. 27. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/477/EF 
(TEU L 160 av 30.4.2004, s. 53). Retting i TEU L 212 av 12.6.2004, s. 53.

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2001/881/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegg I til dette vedtaket.

Artikkel 2

Vedlegget til vedtak 2002/459/EF vert endra i samsvar med 
vedlegg II til dette vedtaket.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 26. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I 

„P ÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA —  — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO — 
PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZA CZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA 

— LIITE — BILAGA 

SEZNAM SCHVÁLEN CH STANOVI  HRANI NÍCH 
KONTROL 

SUTART  PASIENIO KONTROL S POST  S RA AS 

LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLEN RZ  PONTOK  

VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN 
GRENZKONTROLLSTELLEN 

LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA G AL SPEZZJONIJIET TA' 
FRUNTIERA 

KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS  

     
 

WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI 
GRANICZNEJ  

LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS  

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS 
AUTORIZADOS 

ZOZNAM SCHVÁLEN CH HRANI N CH IN PEK N CH 
STANÍC  

LISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉES SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TO K  

ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI 
RICONOSCIUTI 

LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA  

APSTIPRIN TO ROBE KONTROLES PUNKTU SARAKSTS FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA 
GRÄNSKONTROLLSTATIONER 

 

 

 

 

1 = Název 

Navn 

Name 

Nimi 

μ  

Name 

Nombre 

Nom 

Nome 

V rds 

Pavadinimas 

Név 

Isem 

Naam 

Nazwa 

Nome 

Meno 

Ime 

Nimi 

Namn 

2 = TRACES kód 

Traces-kode 

TRACES-Code 

Traces-kood 

 Traces 

Traces Code 

Código Traces 

Code Traces 

Codice Traces 

Dz vnieka kods 

TRACES kodas 

Traces-kód 

Kodi i-Traces 

Traces-code 

Kod Traces 

Código Traces 

Kód Traces 

Traces-koda 

Traces-koodi 

Traces-kod 
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3 = Typ 

Type 

Art 

Tüüp 

 

Type 

Tipo 

Type 

Tipo 

Tips 

Tipas 

Típus 

Tip 

Type 

Rodzaj punktu 

Tipo 

Typ 

Tip 

Tyyppi 

Typ 

A = Leti t  

Lufthavn 

Flughafen 

Lennujaam 

μ  

Airport 

Aeropuerto 

Aéroport 

Aeroporto 

Lidosta 

Oro uostas 

Repül tér 

Ajruport 

Luchthaven 

Na lotnisku 

Aeroporto 

Letisko 

Letali e 

Lentokenttä 

Flygplats 

F = eleznice 

Jernbane 

Schiene 

Raudtee 

μ  

Raila 

Ferrocarril 

Rail 

Ferrovia 

Dzelzce  

Gele inkelis 

Vasút 

Ferrovija 

Spoorweg 

Na przej ciu kolejowym 

Caminho-de-ferro 

eleznica 

eleznica 

Rautatie 

Järnväg 

P = P ístav 

Havn 

Hafen 

Sadam 

μ  

Port 

Puerto 

Port 

Porto 

Osta 

Uostas 

Kiköt  

Port 

Zeehaven 

Na przej ciu morskim 

Porto 

Prístav 

Pristani e 

Satama 

Hamn 
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R = Silnice 

Landevej 

Straße 

Maantee 

 

Road 

Carretera 

Route 

Strada 

Ce  

Kelias 

Közút 

Triq 

Weg 

Na przej ciu drogowym 

Estrada 

Cesta 

Cesta 

Maantie 

Väg 

4 = Kontrolní st edisko 

Inspektionscenter 

Kontrollzentrum 

Kontrollkeskus 

o  

Inspection centre 

Centro de inspección 

Centre d’inspection 

Centro d’ispezione 

P rbaudes centrs 

Kontrol s centras 

Ellen rz  központ 

entru ta' spezzjoni 

Inspectiecentrum 

O rodek kontroli 

Centro de inspecção 

In pek né stredisko 

Kontrolno sredi e 

Tarkastuskeskus 

Kontrollcentrum 

5 = Produkty 

Produkter 

Erzeugnisse 

Tooted 

 

Products 

Productos 

Produits 

Prodotti 

Produkti 

Produktai 

Termékek 

Prodotti 

Producten 

Produkty 

Produtos 

Produkty 

Proizvodi 

Tuotteet 

Produkter 

HC = V echny v robky pro lidskou spot ebu 

Alle produkter til konsum 

Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse 

Kõik inimtarbitavad tooted 

      

All Products for Human Consumption 

Todos los productos destinados al consumo humano 

Tous produits de consommation humaine 

Prodotti per il consumo umano 

Visi pat ri a produkti 

Visi moni  maistui tinkami vartoti produktai 

Az emberi fogyasztásra szánt összes termék 

Il-Prodotti kollha g all-Konsum tal-Bniedem 

Producten voor menselijke consumptie 

Produkty przeznaczone do spo ycia przez ludzi 

Todos os produtos para consumo humano 

V etky produkty na udskú spotrebu 

Vsi proizvodi za prehrano ljudi 

Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet 

Produkter avsedda för konsumtion 
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NHC = Ostatní v robky 

Andre produkter 

Andere Erzeugnisse 

Teised tooted 

  

Other Products 

Otros productos 

Autres produits 

Altri prodotti 

Citi produkti 

Kiti produktai 

Egyéb termékek 

Prodotti O ra 

Andere producten 

Produkty nieprzeznaczone do spo ycia przez ludzi 

Outros produtos 

Ostatné produkty 

Drugi proizvodi 

Muut tuotteet 

Andra produkter 

NT = ádné teplotní po adavky 

ingen temperaturkrav 

Ohne Temperaturanforderungen 

Ilma temperatuuri nõueteta 

  μ  μ  

no temperature requirements 

Sin requisitos de temperatura 

sans conditions de température 

che non richiedono temperature specifiche 

Nav pras bu attiec b  uz temperat ru 

N ra temperat ros reikalavim  

nincsenek h mérsékleti követelmények 

ebda ti ijiet ta' temperatura 

geen temperaturen vereist 

Produkty niewymagaj ce przechowywania w obni onej temperaturze 

sem exigências quanto à temperatura 

iadne po iadavky na teplotu 

Nobenih temperaturnih zahtev 

Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia 

Inga krav på temperatur 

T = Zmra ené/chlazené v robky 

Frosne/kølede produkter 

Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse 

Külmutatud/jahutatud tooted 

 μ / μ  μ    

Frozen/chilled products 

Productos congelados/refrigerados 

Produits congelés/réfrigérés 

Prodotti congelati/refrigerati 

Sasald ti/atdzes ti produkti 

U aldyti/at aldyti produktai 

Fagyasztott/h tött termékek 

Prodotti ffri ati/mkess in 

Bevroren/gekoelde producten 

Produkty wymagaj ce przechowywania w obni onej temperaturze 

Produtos congelados/refrigerados 

Mrazené/chladené produkty 

Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi 

Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet 

Frysta/kylda produkter 

T(FR) = Zmra ené v robky 

Frosne produkter 

Gefrorene Erzeugnisse 

Külmutatud tooted 

 μ  

Frozen products 

Productos congelados 

Produits congelés 

Prodotti congelati 

Sasald ti produkti 

U aldyti produktai 

Fagyasztott termékek 

Prodotti ffri ati 

Bevroren producten 

Produkty wymagaj ce przechowywania w temperaturze mro enia 

Produtos congelados 

Mrazené produkty 

Zamrznjeni proizvodi 

Pakastetut tuotteet 

Frysta produkter 
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T(CH) = Chlazené v robky 

Kølede produkter 

Gekühlte Erzeugnisse 

Jahutatud tooted 

μ  μ    

Chilled products 

Productos refrigerados 

Produits réfrigérés 

Prodotti refrigerati 

Atdzes ti produkti 

At aldyti produktai 

H tött termékek 

Prodotti mkess in 

Gekoelde producten 

Produkty wymagaj ce przechowywania w temperaturze ch odzenia 

Produtos refrigerados 

Chladené produkty 

Ohlajeni proizvodi 

Jäähdytetyt tuotteet 

Kylda produkter 

6 = ivá zví ata 

Levende dyr 

Lebende Tiere 

Elusloomad 

  

Live animals 

Animales vivos 

Animaux vivants 

Animali vivi 

Dz vi dz vnieki 

Gyvi gyv nai 

Él  állatok 

Annimali ajjin 

Levende dieren 

Zwierz ta 

Animais vivos 

ivé zvieratá 

ive ivali 

Elävät eläimet 

Levande djur 

U = Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, voln  ijící a 
domácí lichokopytníci 

Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder og husdyr eller 
vildtlevende dyr af hesteracen 

Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, 
Wildpferde, Hauspferde 

Kabja- ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- 
ja koduhobused 

: , , , ,   
 μ  

Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic 
solipeds 

Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, 
solípedos domésticos y salvajes 

Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes 
domestiques ou sauvages 

Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi 
domestici o selvatici 

Nagai i: liellopi, c kas, aitas, kazas, savva as un m jas 
nep rnad i 

Kanopiniai: galvijai, kiaul s, avys, o kos, laukiniai ir naminiai 
neporakanopiniai 

Patások: marha, sertések, juh, kecskék, vad és házi páratlanujjú patások 

Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde 
eenhoevigen 

Ungulati: baqar, nie er, nag a , mog o , solipedi salva i u domesti i 

Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou 
selvagens 

Zwierz ta kopytne: byd o, winie, owce, kozy, konie i koniowate 

Kopytníky: dobytok, o ípané, ovce, kozy, vo ne ijúce a domáce 
nepárnokopytníky 

Kopitarji: govedo, pra i i, ovce, koze, divji in doma i enokopitarji 

Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja 
kotieläiminä pidettävät kavioeläimet 

Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur 
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E = Registrovaní ko ovití podle definice ve sm rnici Rady 
90/426/EHS 

Registruoti kanopiniai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB 

Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 
90/426/EØF 

A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék 

Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG 
des Rates bestimmt 

Ekwidi rre istrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE 

Nõukogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud 
registreeritud hobuslased 

Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van 
de Raad 

μ       
90/426/   μ  

Konie i koniowate okre lone w dyrektywie Rady 90/426/EWG 

Registered Equidae as defined in Council Directive 
90/426/EEC 

Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do 
Conselho 

Équidos registrados definidos en la Directiva 
90/426/CEE del Consejo 

Registrované zvieratá ko ovité, ako je definované v smernici Rady 
90/426/EHS 

Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE 
du Conseil 

Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS 

Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del 
Consiglio 

Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 
90/426/ETY 

Re istr ts Equidae saska  ar Padomes Direkt vu 
90/426/EEK 

Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG 

  

  

O = Ostatní zví ata (v etn  zví at v zoologické zahrad ) Kiti gyv nai ( skaitant zoologijos sod  gyv nus) 

Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) 

Andere Tiere (einschließlich Zootiere) Annimali o ra (inklu i annimali ta - u) 

Teised loomad (k.a loomaaia loomad) Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) 

  ( μ μ μ     
 ) 

Pozosta e zwierz ta (w tym do ogrodów zoologicznych) 

Other animals (including zoo animals) Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) 

Otros animales (incluidos los de zoológico) Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) 

Autres animaux (y compris animaux de zoos) Druge ivali (vklju no z ivalmi za ivalski vrt) 

Altri animali (compresi gli animali dei giardini 
zoologici) 

Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) 

Citi dz vnieki (ieskaitot zood rza dz vniekus) Andra djur (även djur från djurparker) 

  

  

5-6 = Zvlá tní poznámky 

Særlige betingelser 

Spezielle Bemerkungen 

Erimärkused 

  

Special remarks 

Menciones especiales 

Mentions spéciales 

Note particolari 

pa as atz mes 

Specialios pastabos 

Különleges észrevételek 

Rimarki spe jali 

Bijzondere opmerkingen 

Szczególne uwagi 

Menções especiais 

Osobitné poznámky 

Posebne opombe 

Erityismainintoja 

Anmärkningar 
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(*) = Pozdr eno na základ  lánku 6 sm rnice 97/78/ES a  do 
dal ího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 

Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio 
prane imo, kaip Murodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse 

Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som 
angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 

További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, 
amint az 1., 4., 5. és 6. oszlopban jelezve van 

Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG 
ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt 

Sospi a abba i ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jin are  
avvi  ie or, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 

Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise 
teavitamiseni nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6 

Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 
97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 

  μ  μ    6   
97/78/  μ    μ    1, 
4, 5  6 

Zawieszona do odwo ania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, 
zgodnie tre ci  kolumn 1, 4, 5 i 6 

Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC 
until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 

Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja 
novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 

Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del 
artículo 6 de la Directiva 97/78/CE del Consejo (columnas 
1, 4, 5 y 6) 

Pozastavené na základe lánku 6 smernice 97/78/ES do al ieho 
oznámenia, ako je uvedené v st pcoch 1, 4, 5 a 6 

Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la 
directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 
et 6 

Odlo eno na podlagi lena 6 Direktive 97/78/ES, do nadaljnjega, kakor je 
navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 

Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino 
a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle 
colonne 1, 4, 5 e 6 

Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin 
ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään 

Aptur ts, pamatojoties uz Direkt vas 97/98/EK 6. pantu l dz 
t l kiem zi ojumiem, k  min ts kolonn s 1, 4, 5 un 6 

Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket 
anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6 

  

(1) = Kontrola v souladu s po adavky rozhodnutí Komise 
93/352/EHS s v konem l. 19 odst. 3 sm rnice Rady 
97/78/ES 

Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, 
vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punkt  

Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF 
vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 
97/78/EF 

A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban 
ellen rizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint 
végrehajtva 

Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der 
Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 
der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde 

I ekkjar skond il- ti ijiet tad-De i joni tal-Kummissjoni 93/352/KEE 
me uda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE 

Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ 
nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19 lõike 3 täideviimisel 

Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, 
vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG van 
de Raad 

 μ  μ      
93/352/       ’ μ  

  19  3   97/78/   
μ  

Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podj tej w 
ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE 

Checking in line with the requirements of Commission 
Decision 93/352/EEC taken in execution of article 19(3) of 
Council Directive 97/78/EC 

Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em 
aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho 

De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de 
la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 3 del 
artículo 19 de la Directiva 97/78/CE del Consejo 

Kontrola v súlade s po iadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS, 
prijat mi pri vykonávaní lánku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES 

Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de 
la Commision prise en aplication de l'article 19, paragraphe 
3, de la directive 97/78/CE du Conseil 

Preverjanje v skladu z zahtevami Odlo be Komisije 93/352/EGS, z 
namenom izvr evanja lena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES 

Controllo secondo le disposizioni della decisione 
93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 
19, paragrafo 3 della direttiva 97/78/CE del Consiglio 

Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan 
täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten 
mukaisesti 

P rbaude saska  ar Komisijas L muma 93/352/EEK 
pras b m, ievie ot Padomes Direkt vas 97/78/EK 19. panta 
3. punktu 

Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som 
antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG 
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(2) = Pouze balené v robky 

Kun emballerede produkter 

Nur umhüllte Erzeugnisse 

Ainult pakitud tooted 

μ   μ  

Packed products only 

Únicamente productos embalados 

Produits emballés uniquement 

Prodotti imballati unicamente 

Tikai fas ti produkti 

Tiktai supakuoti produktai 

Csak becsomagolt áruk 

Prodotti ppakkjati biss 

Uitsluitend verpakte producten 

Tylko produkty pakowane 

Apenas produtos embalados 

Len balené produkty 

Samo pakirani proizvodi 

Ainoastaan pakatut tuotteet 

Endast förpackade produkter 

  

(3) = Pouze rybá ské v robky 

Kun fiskeprodukter 

Ausschließlich Fischereierzeugnisse 

Ainult pakitud kalatooted 

μ  μ  

Fishery products only 

Únicamente productos pesqueros 

Produits de la pêche uniquement 

Prodotti della pesca unicamente 

Tikai zivju produkti 

Tiktai uvininkyst s produktai 

Csak halászati termékek 

Prodotti tas-sajd biss 

Uitsluitend visserijproducten 

Tylko produkty rybne 

Apenas produtos da pesca 

Len produkty rybolovu 

Samo ribi ki proizvodi 

Ainoastaan kalastustuotteet 

Endast fiskeriprodukter 

  

(4) = Pouze ivo i né bílkoviny 

Kun animalske proteiner 

Nur tierisches Eiweiß 

Ainult loomsed valgud 

  μ  

Animal proteins only 

Únicamente proteínas animales 

Uniquement protéines animales 

Unicamente proteine animali 

Tikai dz vnieku prote ns 

Tiktai gyvuliniai baltymai 

Csak állati fehérjék 

Proteini ta' l-annimali biss 

Uitsluitend dierlijke eiwitten 

Tylko bia ko zwierz ce 

Apenas proteínas animais 

Len ivo í ne bielkoviny 

Samo ivalske beljakovine 

Ainoastaan eläinproteiinit 

Endast djurprotein 

  

(5) = Pouze surové k e s vlnou 

Kun uld, skind og huder 

Nur Wolle, Häute und Felle 

Ainult villad, karusnahad ja loomanahad 

  μ  μ  

Wool hides and skins only 

Únicamente lana, cueros y pieles 

Laine et peaux uniquement 

Lana e pelli unicamente 

Tikai dz vnieku vilna un zv r das 

Tiktai vilnos, kailiai ir odos 

Csak irhák és b rök 

lud tas-suf biss 

Uitsluitend wol, huiden en vellen 

Tylko skóry futerkowe i inne 

Apenas lã e peles 

Len vlnené prikr rky a ko e 

Samo ko uh in ko a 

Ainoastaan villa, vuodat ja nahat 

Endast ull, hudar och skinn 
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(6) = Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky 

Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle 

Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier 

Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid 

  ,    

Only liquid fats, oils, and fish oils 

Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado 

Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement 

Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce 

Tikai idrie tauki, e a un zivju e a 

Tiktai skysti riebalai, aliejus ir uv  taukai 

Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok 

Xa mijiet likwidi, jut, u jut tal- ut biss 

Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie 

Tylko p ynne t uszcze, oleje i oleje rybne 

Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe 

Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje 

Samo teko e ma obe, olja in ribja olja 

Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt 

Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor 

  

(7) = Island tí poníci (pouze od dubna do íjna) 

Islandske ponyer (kun fra april til oktober) 

Islandponys (nur von April bis Oktober) 

Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) 

μ   ( ) (      
 μ ) 

Icelandic ponies (from April to October only) 

Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) 

Poneys d’Islande (d'avril à octobre uniquement) 

Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) 

Islandes poniji (tikai no apr a l dz oktobrim) 

Islandijos poniai (tiktai nuo baland io iki spalio m n.) 

Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) 

Ponijiet Islandi i (minn April sa Ottubru biss)) 

IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) 

Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do pa dziernika) 

Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) 

Islandské poníky (len od apríla do októbra) 

Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) 

Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) 

Islandshästar (endast från april till oktober) 

  

(8) = Pouze ko ovití 

Kun enhovede dyr 

Nur Einhufer 

Ainult hobuslased 

  

Equidaes only 

Équidos únicamente 

Équidés uniquement 

Unicamente equidi 

Tikai Equidae 

Tiktai kanopiniai 

Csak lófélék 

Ekwidi biss 

Uitsluitend paardachtigen 

Tylko koniowate 

Apenas equídeos 

Len zvieratá ko ovité 

Samo equidae 

Ainoastaan hevoset 

Endast hästdjur 
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(9) = Pouze tropické ryby 

Kun tropiske fisk 

Nur tropische Fische 

Ainult troopilised kalad 

  μ  

Tropical fish only 

Únicamente peces tropicales 

Poissons tropicaux uniquement 

Unicamente pesci tropicali 

Tikai tropu zivis 

Tiktai tropin s uvys 

Csak trópusi halak 

ut tropikali biss 

Uitsluitend tropische vissen 

Tylko ryby tropikalne 

Apenas peixes tropicais 

Len tropické ryby 

Samo tropske ribe 

Ainoastaan trooppiset kalat 

Endast tropiska fiskar 

  

  

  

(10) = Pouze ko ky, psi, hlodavci, zajícovci, ivé ryby, plazi a jiní 
ptáci krom  pták  nad ádu b ci 

Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og 
andre fugle end strudsefugle 

Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, 
Reptilien und andere Vögel als Laufvögel 

Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, 
roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased 

 , , , μ ,  , 
  ,     

Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and 
other birds than ratites 

Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces 
vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas 

Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons 
vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites 

Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili 
ed uccelli diversi dai ratiti 

Tikai ka i, su i, grauz ji, lagomorphs, dz vas zivis, repti i 
un putni, iz emot ratites 

Tiktai kat s, unys, grau ikai, ki kiniai, gyvos uvys, ropliai ir kiti 
pauk iai, i skyrus ratitae genties pauk ius 

Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, él  halak, hüll k és egyéb, 
nem ritka madarak 

qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ut aj, rettili u g asafar li mhumiex ratiti, 
biss 

Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, 
reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) 

Tylko koty, psy, gryzonie, zaj ce i króliki, ywe ryby, gady i ptaki inne ni  
bezgrzebieniowe 

Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves 
excepto ratites 

Len ma ky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, ivé ryby, plazy a iné vtáky 
a be ce 

Samo ma ke, psi, glodalci, lagomorfi, ive ribe, plazilci in pti i 

Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja 
muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut 

Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, 
andra än strutsar 

  

  

  

(11) = Pouze krmiva ve velkém 

Kun foderstoffer i løs afladning 

Nur Futtermittel als Schüttgut 

Ainult pakendamata loomatoit 

 μ  μ  

Only feedstuffs in bulk 

Únicamente alimentos a granel para animales 

Aliments pour animaux en vrac uniquement 

Alimenti per animali in massa unicamente 

Tikai beram  lopbar ba 

Tiktai ne pakuoti pa arai 

Csak ömlesztett takarmányok 

O etti ta' l-g alf fi kwantitajiet kbar biss 

Uitsluitend onverpakte diervoeders 

Tylko ywno  luzem 

Apenas alimentos para animais a granel 

Len vo ne ulo ené krmivá 

Samo krma v razsutem stanju 

Ainoastaan pakkaamaton rehu 

Endast foder i lösvikt 
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(12) = Pro (U), v p ípad  lichokopytník , pouze ti odeslaní do 
zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní ku ata, 
ryby, psi, ko ky, hmyz nebo jiná zví ata odeslaná do 
zoologické zahrady. 

(U) neporakanopini  atveju, tiktai jei ve ami  zoologijos sod , ir (O) – 
tiktai vienadieniai vi iukai, uvys, unys, kat s, vabzd iai arba kiti  
zoologijos sod  ve ami gyv nai 

Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr 
sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle 
kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til 
en zoologisk have. 

Az (U) esetében páratlanujjú patások csak az állatkertbe szállított egyedek; 
az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy 
egyéb állatkertbe szállított állatok. 

Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte 
Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, 
Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. 

G al (U) fil-ka  ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil u; u g al (O), 
flieles ta' urnata mien, ut, klieb, qtates, insetti, jew annimali o ra 
kkonsenjati lil u, biss 

Ainult (U) loomaaeda saatmiseks mõeldud kabjaliste puhul; 
ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, 
putukate ja teiste loomaaeda saatmiseks mõeldud loomade 
puhul 

Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden 
dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, 
insecten of andere naar een zoo verzonden dieren. 

   (U)    μ , 
μ    μ        

 (O), μ   μ  μ , , , 
, μ ,     μ    
. 

Przy (U) w przypadku koniowatych, tylko przeznaczone do zoo; a przy 
(O), tylko jednodzienne kurcz ta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierz ta 
przeznaczone do zoo 

For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a 
zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, 
insects, or other animals consigned to a zoo. 

Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; 
relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou 
outros animais de jardim zoológico. 

En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los 
destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos 
de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales 
destinados a un zoológico. 

Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov, len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a 
pre (O) len jednod ové kur atá, ryby, psy, ma ky, hmyz alebo iné zvieratá 
posielané do ZOO 

Pour «U», dans le cas des solipèdes, uniquement ceux 
expédiés dans un zoo, et pour «O», uniquement les poussins 
d’un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres 
animaux expédiés dans un zoo. 

Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v ivalski vrt; in za 
(O), samo dan stari pi anci, ribe, psi, ma ke u elke, ali druge ivali, 
namenjene v ivalski vrt. 

Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno 
zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, 
gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. 

Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut 
kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut 
untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. 

(U) Tikai tie nep rnad i, kas ir nodoti zood rzam; (O) tikai 
vienu dienu veci c i, zivis, su i, ka i, kukai i un citi 
dz vnieki, kas ir nodoti zood rzam 

För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i 
djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, 
insekter eller andra djur i djurparker. 
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(13) = Nagylak v Ma arsku: Toto je stanovi t  hrani ní kontroly 
(pro v robky) a hrani ní p echod (pro ivá zví ata) na 
ma arsko-rumunské hranici, které podléhá p echodn m 
opat ením pro v robky i pro ivá zví ata vyjednan ch a 
stanoven ch ve Smlouv  o p istoupení. Viz rozhodnutí 
Komise 2003/630/ES – Ú . v st. L 218, 30.8.2003, s. 55 a 
2004/253/ES – Ú . v st. L 79, 17.3.2004. 

Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) 
og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem 
Ungarn og Rumænien, som er omfattet af 
overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og 
fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår såvel 
produkter som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 
2003/630/EF (EUT L 218 af 30.8.2003, s. 55) og 
2004/253/EF (EUT L 79 af 17.3.2004, s. 47). 

Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für 
Erzeugnisse) und ein Grenzübergang (für lebende Tiere) an 
der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für 
Erzeugnisse als auch für lebende Tiere 
Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitrittsvertrag 
unterliegt. Siehe Entscheidungen 2003/630/EG (ABl. L 218 
vom 30.8.2003, S. 55) und 2004/253/EG der Kommission 
(ABl. L 79 vom 17.3.2004, S. 47). 

Nagylak HU: See on Ungari-Rumeenia piiri piirikontrolli 
punkt (toodete) ja ületuskoht (elusloomade) jaoks, mis allub 
läbiräägitud ja ühinemislepinguga kehtestatud 
üleminekumeetmetele nii toodetele kui elusloomadele. Vt 
komisjoni otsuseid 2003/630/EÜ – ELT L 218, 30.8.2003, 
lk 55 ja 2004/253/EÜ – ELT L 79, 17.3.2004. 

Nagylak HU:   μ  μ   
(  )  μ   (   )  

μ  ,    μ  
μ     μ  μ  

 μ       
       .   

2003/630/    —  L 218  30.8.2003, . 
55 + 2004/253/EK — EE L 79  17.3.2004. 

Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) 
and crossing point (for live animals) on the Hungarian 
Romanian Border, subject to transitional measures as 
negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both 
products and live animals. See Commission Decision 
2003/630/EC — OJ L 218, 30.8.2003, p. 55 and 
2004/253/EC — OJ L 79, 17.3.2004. 

Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo 
(para productos) y un punto de paso (para animales vivos) 
de la frontera húngaro-rumana, sujeta a medidas transitorias, 
tanto para productos como para animales vivos, tal como se 
negoció y estableció en el Tratado de adhesión. Véase la 
Decisión 2003/630/CE de la Comisión — DO L 218 de 
30.8.2003, p. 55 y 2004/253/CE — DO L 79 de 17.3.2004. 

Nagylak HU: Il s’agit d’un poste d’inspection frontalier 
(pour les produits) et d’un lieu de passage en frontière (pour 
les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la 
Roumanie, qui est soumis à des mesures transitoires 
conformément aux négociations et aux dispositions inscrites 
dans le traité d’adhésion pour les produits et les animaux 
vivants. Voir la décision 2003/630/CE de la Commission 
(JO L 218 du 30.8.2003, p. 55) et 2004/253/CE (JO L 79 du 
17.3.2004). 

Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) 
e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul 
confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure 
transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i 
prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE 
della Commissione — GU L 218 del 30.8.2003, pag. 55 + 
2004/253/CE — GU L 79 del 17.3.2004. 

Nagylak HU: tai pasienio kontrol s postas (produktams) ir ve imo punktas 
(gyviems gyv nams), esantis Vengrijos – Rumunijos pasienyje, pritaikant 
pereinamojo laikotarpio priemones, kaip suder ta ir numatyta Stojimo 
sutartyje, produktams ir gyviems gyv nams. r. Komisijos spendimas 
2003/630/EB – OL L 218, 2003 8 30, p. 55 ir 2004/253/EB – OL L 79, 
2004 3 17. 

Nagylak HU: Ez egy határellen rz  poszt (áruk számára) és egy határátkel  
a magyar-román határon, amelyre mind az áruk, mind az állatok esetében a 
csatlakozási szerz désben megtárgyalt és meghatározott átmeneti 
intézkedések vonatkoznak. Lásd a 2003/630/EK – HL L 218., 2003.8.30., 
55. o. és a 2004/253/EK – HL L 79., 2004.3.17. bizottsági határozatokat. 

Nagylak HU: Dan huwa post ta' spezzjoni ta' fruntiera (g all-prodotti) u l-
punt tal-qsim (g all-annimali ajjin) fuq il-Fruntiera bejn l-Ungerija u r-
Rumanija, su ett g al mi uri transizzjonali kif innegozjati u stipulati fit-
Trattat ta' Adezjoni kemm g all-prodotti kif ukoll g all-annimali ajjin. 
Ara d-De i jonijiet tal-Kummissjoni 2003/630/KE – OJ L 218, 30.8.2003, 
p. 55 u 2004/253/KE – OJ L 79, 17.3.2004. 

Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een 
doorlaatpost (voor levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar 
zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen 
gelden zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie 
Beschikkingen 2003/630/EG van de Commissie (PB L 218 van 30.8.2003, 
blz. 55) en 2004/253/EG van de Commissie (PB L 79 van 17.3.2004, blz. 
47). 

Nagylak HU: Jest to punkt kontroli granicznej (dla produktów) i przej cie 
(dla ywych zwierz t) na granicy w giersko-rumu skiej, podlegaj cy 
rodkom tymczasowym wynegocjowanym i okre lonym w Traktacie o 

Przyst pieniu zarówno dla produktów, jak i ywych zwierz t. Patrz: 
decyzje Komisji 2003/630/WE – Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 55 i 
2004/253/WE – Dz.U. L 79 z 17.3.2004. 

Nagylak HU: Trata-se de um posto de inspecção fronteiriço (para produtos) 
e um ponto de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, 
sujeito a medidas de transição, quer para produtos quer para animais vivos, 
tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 
2003/630/CE — JO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE — JO L 79 
de 17.3.2004. 

Nagylak HU: Toto je hrani ná in pek ná stanica (pre produkty) a 
priese ník (pre ivé zvieratá) na ma arsko-rumunsk ch hraniciach pod a 
prechodn ch opatrení, ako boli dohodnuté a ustanovené v Zmluve o 
pristúpení pre produkty aj ivé zvieratá. Pozri rozhodnutia Komisie 
2003/630/ES – Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 55, a 2004/253/ES – Ú. v. EÚ 
L 79, 17.3.2004. 

Nagylak HU: To je mejna kontrolna to ka (za proizvode) in prehodna to ka 
(za ive ivali) na mad arsko-romunski meji, za katero veljajo prehodni 
ukrepi, kakor so bili izpogajani in dolo eni v Pogodbi o pristopu, tako za 
proizvode kot za ive ivali. Glej odlo bi Komisije 2009/630/ES (UL L 
218, 30.8.2003, str. 55) in 2004/253/ES (UL L 79, 17.3.2004). 

Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen 
rajatarkastusasema (tavarat) ja ylikulkuasema (elävät eläimet), johon 
sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta 
liittymissopimuksessa määrättyjä siirtymätoimenpiteitä. Ks. komission 
päätös 2003/630/EY (EUVL L 218, 30.8.2003, s. 55) ja 2004/253/EY 
(EUVL L 79, 17.3.2004). 
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Nagilaka, Ung rija (Nagylak, HU): is ir robe as p rbaudes 
punkts (produktiem) un robe as rso anas punkts 
(dz viem dz vniekiem) uz Ung rijas–Rum nijas robe as, kas 
ir pak auta p rejas perioda kontrolei, k  ir apspriests un 
formul ts Pievieno an s l gum  atiec b  gan uz produktiem, 
gan dz viem dz vniekiem. Skat t Komisijas L mumus 
2003/630/EK – OV L 218, 30.8.2003, 55. lpp., un 
2004/253/EK – OV L 79, 17.3.2004. 

Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och 
gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen, som 
är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt 
anslutningsfördraget, både vad avser produkter och levande djur. Se 
kommissionens beslut 2003/630/EG (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55) och 
2004/253/EG (EUT L 79, 17.3.2004). 

  

(14) = Ur eno k p eprav  p es Evropské spole enství pro zásilky s 
ur it mi v robky ivo i ného p vodu pro lidskou spot ebu, 
které sm ují do nebo pocházejí z Ruska podle zvlá tních 
postup  tu en ch v p íslu ném právu Spole enství. 

Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske 
produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland 
i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de 
relevante EF-bestemmelser. 

Für den Versand von zum menschlichen Verzehr 
bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder 
nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen 
Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen 
Verfahren. 

Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud 
inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete 
partiidele, mis lähevad Venemaale või tulevad sealt ning 
kuuluvad vastavate ühenduse õigusaktidega ettenähtud 
erikorra alla 

 μ μ  μ    
       

 μ    , μ  
  μ    , μ  μ  

      
 μ . 

Designated for transit across the European Community for 
consignments of certain products of animal origin for human 
consumption, coming to or from Russia under the specific 
procedures foreseen in relevant Community legislation 

Designado para el tránsito a través de la Comunidad 
Europea de partidas de determinados productos de origen 
animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia 
como origen o destino, con arreglo a los procedimientos 
específicos previstos en la legislación comunitaria 
pertinente. 

Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, 
d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la 
consommation humaine, en provenance ou à destination de 
la Russie selon les procédures particulières prévues par la 
législation communautaire applicable. 

Designato per il transito nella Comunità europea di partite di 
taluni prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le 
procedure specifiche previste nella pertinente legislazione 
comunitaria. 

Nor kojums s t jumu tranz tam caur Eiropas Kopienu 
noteiktu dz vnieku izcelsmes produktu, kas tiek s t ti uz 
Krieviju vai no t s, pat ri am saska  ar noteiktu, attiec g  
Kopienas likumdo an  paredz tu k rt bu. 

Skirta tam tikr  gyvulin s kilm s produkt , skirt  moni  maistui, siunt  
tranzitui per Europos bendrij , ve am   arba i  Rusijos vadovaujantis 
specialia atitinkamuose Bendrijos teis s aktuose numatyta tvarka. 

Az Európai Közösségen keresztül történ  tranzit szállításra kijelölve 
bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredet  termékek szállítmányai 
számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi 
jogszabályokban el re elrendelt különleges eljárások szerint. 

Allokat g at-tra itt tul il-Komunità Ewropea g al kunsinji ta' erti prodotti 
g all-konsum tal-bniedem li jori inaw mill-annimali, provenjenti minn jew 
diretti lejn ir-Russja ta t il-pro eduri spe ifi i previsti fil-le islazzjoni 
Komunitarja rilevanti 

Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen 
van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor 
menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, 
overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire 
wetgeving. 

Przeznaczone do przewozu przez Wspólnot  Europejsk  przesy ek 
pewnych produktów pochodzenia zwierz cego przeznaczonych do 
spo ycia przez ludzi, przywo onych lub pochodz cych z Rosji, na 
podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich 
przepisach Wspólnoty. 

Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos 
produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à 
Rússia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos 
previstos pela legislação comunitária pertinente. 

Ur ené na tranzit cez Európske spolo enstvo pre zásielky ur it ch 
produktov ivo í neho pôvodu na udskú spotrebu, pochádzajúce z Ruska, 
pod a osobitn ch postupov plánovan ch v príslu nej legislatíve 
Spolo enstva. 

Dolo eno za tranzit preko Evropske skupnosti za po iljke nekaterih 
proizvodov ivalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po 
posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. 

Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka 
tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia 
erityismenettelyjä noudattaen. 

För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa 
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som 
transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som 
fastställts i relevant gemenskapslagstiftning. 
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Zem : Belgie 

Land: Belgien 

Land: Belgien 

Riik: Belgia 

:  

Country: Belgium 

País: Bélgica 

Pays: Belgique 

Paese: Belgio 

Valsts: Be ija 

alis: Belgija 

Ország: Belgium 

Pajji : Bel ju 

Land: België 

Kraj: Belgia 

País: Bélgica 

Krajina: Belgicko 

Dr ava: Belgija 

Maa: Belgia 

Land: Belgien 

 

1 2 3 4 5 6 

Antwerpen 0502699 P  HC, NHC  

Brussel-Zaventem 0502899 A Centre 1 HC  

   
Centre 2 HC  

   
Centre 3 NHC U, E, O 

Charleroi 0503299 A  HC(2)  

Gent 0502999 P  HC-NT(6) NHC-NT(6)  

Liège 0503099 A  HC, NHC-NT, NHC-
T(FR) 

U, E, O 

Oostende 0502599 P  HC-T(2)  

Oostende 0503199 A Centre 1 HC(2)  

   
Centre 2  E, O 

Zeebrugge 0502799 P OHCZ HC, NHC  

   
FCT HC  

 
 
 

Zem : eská republika 

Land: Tjekkiet 

Land: Tschechische Republik 

Riik: T ehhi Vabariik 

:  μ  

Country: Czech Republic 

País: República Checa 

Pays: République tchèque 

Paese: Repubblica ceca 

Valsts: ehija 

alis: ekijos Respublika 

Ország: Cseh Köztársaság 

Pajji : Repubblika eka 

Land: Tsjechië 

Kraj: Czechy 

País: República Checa 

Krajina: eská republika 

Dr ava: e ka 

Maa: T ekki 

Land: Tjeckien 

 

1 2 3 4 5 6 

Praha-Ruzyn  2200099 A  HC(2), NHC(2) E, O 
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Zem : Dánsko 
Land: Danmark 
Land: Dänemark 
Riik: Taani 

:  
Country: Denmark 
País: Dinamarca 
Pays: Danemark 
Paese: Danimarca 
Valsts: D nija 

alis: Danija 
Ország: Dánia 
Pajji : Danimarka 
Land: Denemarken 
Kraj: Dania 
País: Dinamarca 
Krajina: Dánsko 
Dr ava: Danska 
Maa: Tanska 
Land: Danmark 

 

1 2 3 4 5 6 

Ålborg 1 0902299 P  HC-T(FR)(1)(2)  

Ålborg 2 0951699 P  HC(2), NHC(2)  

Århus 0902199 P  HC(1)(2), NHC-T(FR) 
NHC-NT(2)(11) 

 

Esbjerg 0902399 P  HC-T(FR)(1)(2), NHC-
T(FR)(2), NHC-
NT(11) 

 

Fredericia 0911099 P  HC(1)(2), NHC(2), 
NHC-(NT) 11 

 

Hanstholm 0911399 P  HC-T(FR)(1)(3)  

Hirtshals 0911599 P Centre 1 HC-T(FR)(1)(2)  

   
Centre 2 HC-T(FR)(1)(2)  

Billund 0901799 A  HC-T(1)(2), NHC(2) U, E, O 

København 0911699 A Centre 1 HC(1)(2), NHC(2)  

   
Centre 3  U, E, O 

   
Centre 2 HC(1)(2), NHC(2)  

København 0921699 P  HC(1), NHC  

Rønne 0941699 P  HC-T(FR)(1)(2)(3)  

Kolding 0901899 P  NHC(11)  

Skagen 0901999 P  HC-T(FR)(1)(2)(3)  
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Zem : N mecko 

Land: Tyskland 

Land: Deutschland 

Riik: Saksamaa 

: μ  

Country: Germany 

País: Alemania 

Pays: Allemagne 

Paese: Germania 

Valsts: V cija 

alis: Vokietija 

Ország: Németország 

Pajji : ermanja 

Land: Duitsland 

Kraj: Niemcy 

País: Alemanha 

Krajina: Nemecko 

Dr ava: Nem ija 

Maa: Saksa 

Land: Tyskland 

 

1 2 3 4 5 6 

Berlin-Tegel 0150299 A  HC, NHC O 

Brake 0151599 P  NHC-NT(4)  

Bremen 0150699 P  HC, NHC  

Bremerhaven 0150799 P  HC, NHC  

Cuxhaven 0151699 P IC 1 HC-T (FR)(3)  

   
IC 2 HC-T(FR)(3)  

Düsseldorf 0151999 A  HC(2), NHT-CH(2) 

NHC-NT(2) 

O 

Frankfurt/Main 0151099 A  HC, NHC U, E, O 

Hahn Airport 0155999 A  HC(2), NHC(2) O 

Hamburg Flughafen 0150999 A  HC, NHC U, E, O 

Hamburg Hafen (*) 0150899 P  HC, NHC (*) E(7) 

Hannover-Langenhagen 0151799 A  HC(2), NHC(2) O 

Kiel 0152699 P  HC, NHC E 

Köln 0152099 A  HC, NHC O 

Konstanz Straße 0153199 R  HC, NHC U, E, O 

Lübeck 0152799 P  HC, NHC U, E 

München 0149699 A  HC(2), NHC(2) O 

Rostock 0151399 P  HC, NHC U, E, O 

Rügen 0151199 P  HC,NHC  

Schönefeld 0150599 A  HC(2), NHC(2) U, E, O 

Stuttgart 0149099 A  HC(2), NHC(2) O 

Weil/Rhein 0149199 R  HC, NHC U, E, O 

Weil/Rhein Mannheim 0153299 F  HC, NHC  
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Zem : Estonsko 
Land: Estland 
Land: Estland 
Riik: Eesti 

:  
Country: Estonia 
País: Estonia 
Pays: Estonie 
Paese: Estonia 
Valsts: Igaunija 

alis: Estija 
Ország: Észtország 
Pajji : Estonja 
Land: Estland 
Kraj: Estonia 
País: Estónia 
Krajina: Estónsko 
Dr ava: Estonija 
Maa: Viro 
Land: Estland 

 
1 2 3 4 5 6 

Luhamaa 2300199 R  HC, NHC U, E 

Muuga 2300399 P I/C 1 HC, NHC-T(FR), 
NHC-NT 

 

Narva 2300299 R  HC, NHC-NT O 

Paldiski 2300599 P  HC(2), NHC-NT(2)  

Paljassaare 2300499 P  HC-T(FR)(2) O 

 
 
 

Zem : ecko 
Land: Grækenland 
Land: Griechenland 
Riik: Kreeka 

:  
Country: Greece 
País: Grecia 
Pays: Grèce 
Paese: Grecia 
Valsts: Grie ija 

alis: Graikija 
Ország: Görögország 
Pajji : Gre ja 
Land: Griekenland 
Kraj: Grecja 
País: Grécia 
Krajina: Grécko 
Dr ava: Gr ija 
Maa: Kreikka 
Land: Grekland 

 
1 2 3 4 5 6 

Evzoni 1006099 R  HC, NHC U, E, O 

Athens International Airport 1005599 A I/C 1 HC(2), NHC-NT(2) U, E, O 

Idomeni 1006299 F   U, E 

Kakavia 1007099 R  HC(2), NHC-NT  

Neos Kafkassos 1006399 F  HC(2), NHC-NT U, E, O 

Neos Kafkassos 1006399 R  HC, NHC-NT U, E, O 

Ormenion (*) 1006699 R  HC(2), NHC-NT (*) U, (*) O, (*) E 

Peplos (*) 1007299 R  HC(2), NHC-NT (*) U, (*) O 

Pireas 1005499 P  HC(2), NHC-NT,  

Promachonas 1006199 F   U, E, O 

Promachonas 1006199 R  HC, NHC U, E, O 

Thessaloniki 1005799 A  HC(2), NHC-NT, O 

Thessaloniki 1005699 P  HC(2), NHC-NT U, E 
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Zem : pan lsko 
Land: Spanien 
Land: Spanien 
Riik: Hispaania 

:  
Country: Spain 
País: España 
Pays: Espagne 
Paese: Spagna 
Valsts: Sp nija 

alis: Ispanija 
Ország: Spanyolország 
Pajji : Spanja 
Land: Spanje 
Kraj: Hiszpania 
País: Espanha 
Krajina: panielsko 
Dr ava: panija 
Maa: Espanja 
Land: Spanien 

 
1 2 3 4 5 6 

A Coruña — Laxe 1148899 P A Coruña HC, NHC  

   Laxe HC  

Algeciras 1147599 P Productos HC, NHC  

   Animales  U, E, O 

Alicante 1149999 A  HC(2), NHC(2) O 

Alicante 1148299 P  HC, NHC-NT  

Almería 1150099 A  HC(2), NHC(2) O 

Almería 1148399 P  HC, NHC  

Asturias 1150199 A  HC(2)  

Barcelona 1150299 A Iberia HC(2), NHC(2) O 

   Flightcare HC(2), NHC(2) O 

Barcelona 1147199 P  HC, NHC  

Bilbao 1150399 A  HC(2), NHC(2), O 

Bilbao 1148499 P  HC, NHC-NT, NHC-
T(FR) 

 

Cádiz 1147499 P  HC, NHC  

Cartagena 1148599 P  HC, NHC  

Castellón 1149799 P  HC-NT, NHC-NT  

Gijón 1148699 P  HC, NHC  

Gran Canaria 1150499 A  HC(2), NHC-NT(2) O 

Huelva 1148799 P Puerto Interior HC  

   Puerto Exterior NHC-NT  

Las Palmas de Gran Canaria 1148199 P Productos HC, NHC  

   Animales  U, E, O 

Madrid 1147899 A Iberia HC(2), NHC(2) U, E, O 

   Flightcare HC(2), NHC-T(CH)(2) 
NHC-NT(2) 

U, E, O 

   PER4 HC-T(CH)(2)  

   SFS HC(2), NHC-T(CH)(2) 
NHC-NT(2) 

O 

Málaga 1150599 A Iberia HC(2), NHC(2) O 

   DHL HC(2), NHC(2)  

Málaga 1147399 P  HC, NHC U, E, O 
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1 2 3 4 5 6 

Marín 1149599 P  HC, NHC-T(FR) 
NHC-NT 

 

Palma de Mallorca 1147999 A  HC(2), NHC(2) O 

Pasajes (*) 1147799 P  HC (*), NHC (*)  

Santa Cruz de Tenerife 1148099 P Dársena HC  

   Dique NHC U, E, O 

Santander 1150799 A  HC(2), NHC(2)  

Santander 1148999 P  HC, NHC  

Santiago de Compostela 1149899 A  HC(2), NHC(2)  

San Sebastián (*) 1150699 A  HC(2) (*), NHC(2) (*)  

Sevilla 1150899 A  HC(2), NHC(2) O 

Sevilla 1149099 P  HC, NHC  

Tarragona 1149199 P  HC, NHC  

Tenerife Norte 1150999 A  HC(2)  

Tenerife Sur 1149699 A Productos HC(2), NHC(2)  

   Animales  U, E, O 

Valencia 1151099 A  HC(2), NHC(2) O 

Valencia 1147299 P  HC, NHC  

Vigo 1151199 A  HC(2), NHC(2)  

Vigo 1147699 P T. C. Guixar HC, NHC-T(FR) 
NHC-NT 

 

   Pantalan 3 HC-T(FR)(2,3)  

   Frioya HC-T(FR)(2,3)  

   Frigalsa HC-T(FR)(2,3)  

   Pescanova HC-T(FR)(2,3)  

   Vieirasa HC-T(FR)(3)  

   Fandicosta HC-T(FR)(2,3)  

   Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)  

Vilagarcia-Ribeira-Caramiñal 1149499 P Vilagarcia HC(2), NHC(2,11)  

   Ribeira HC  

   Caramiñal HC  

Vitoria 1149299 A Productos HC(2), NHC-NT(2) 
NHC-T (CH)(2) 

 

   Animales  U, E, O 

Zaragoza 1149399 A  HC(2)  
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Zem : Francie 
Land: Frankrig 
Land: Frankreich 
Riik: Prantsusmaa 

:  
Country: France 
País: Francia 
Pays: France 
Paese: Francia 
Valsts: Francija 

alis: Pranc zija 
Ország: Franciaország 
Pajji : Franza 
Land: Frankrijk 
Kraj: Francja 
País: França 
Krajina: Francúzsko 
Dr ava: Francija 
Maa: Ranska 
Land: Frankrike 

 
1 2 3 4 5 6 

Beauvais 0216099 A   E 
Bordeaux 0213399 A  HC-T(1), HC-NT, 

NHC 
 

Bordeaux 0213399 P  HC-NT  
Boulogne 0216299 P  HC-T(1)(3), HC-

NT(1)(3) 
 

Brest 0212999 A  HC-T(CH)(1)(2)  
Brest 0212999 P  HC-T(FR), NHC-

T(FR) 
 

Châteauroux-Déols 0213699 A  HC-T(2)  
Concarneau-Douarnenez 0222999 P Concarneau HC-T(1)(3)  
   Douarnenez HC-T(FR)(1)(3)  
Deauville 0211499 A   E 
Dunkerque 0215999 P  HC-T(1), HC-NT, 

NHC-NT 
 

Ferney-Voltaire (Genève) 0220199 A  HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

O 

Le Havre 0217699 P Hangar 56 HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

 

   Dugrand HC-T(1)  
   EFBS HC-T(1)  
   Fécamp NHC-NT(6)  
Lorient 0215699 P STEF TFE HC-T(1), HC-NT  
   CCIM NHC  
Lyon-Saint-Exupéry 0216999 A  HC-T(1), HC-NT, 

NHC 
O 

Marseille-Port 0211399 P Hangar 14  U, E, O 
   Hangar 26-

Mourepiane 
NHC-NT  

   Hôtel des services 
publics de la 
Madrague 

HC-T(1), HC-NT  

Marseille-Fos-sur-Mer 0231399 P  HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

 

Marseille-aéroport 0221399 A  HC-T(1), HC-NT, 
NHC-NT 

O 

Nantes-Saint-Nazaire 0214499 A  HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

 

Nantes-Saint-Nazaire 0214499 P  HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

 

Nice 0210699 A  HC-T(CH)(2) O 
Orly 0229499 A SFS HC-T(1), HC-NT, 

NHC 
 

   Air France HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

 

   France Handling HC-T(1), HC-NT, 
NHC 
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1 2 3 4 5 6 

Réunion-Port Réunion 0229999 P  HC, NHC O 

Réunion-Roland-Garros 0219999 A  HC, NHC O 

Roissy-Charles-de-Gaulle 0219399 A Air France HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

 

   France Handling HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

 

   Centre SFS HC-T(1), HC-NT  

   Station animalière  U, E, O 

Rouen 0227699 P  HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

 

Saint-Louis-Bâle 0216899 A  HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

O 

Saint-Louis-Bâle 0216899 R  HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

 

Saint-Malo 0213599 P  NHC-NT  

Saint-Julien Bardonnex 0217499 R  HC-T(1), HC-NT, 
NHC 

U, O 

Sète 0213499 P Sète NHC-NT  

   Frontignan HC-T(1), HC-NT  

Toulouse-Blagnac 0213199 A  HC-T(1)(2), HC-
NT(2), NHC 

O 

Vatry 0215199 A  HC-T(CH)(2)  
 
 
 

Zem : Irsko 
Land: Irland 
Land: Irland 
Riik: Iirimaa 

:  
Country: Ireland 
País: Irlanda 
Pays: Irlande 
Paese: Irlanda 
Valsts: rija 

alis: Airija 
Ország: Írország 
Pajji : Irlanda 
Land: Ierland 
Kraj: Irlandia 
País: Irlanda 
Krajina: Írsko 
Dr ava: Irska 
Maa: Irlanti 
Land: Irland 

 
1 2 3 4 5 6 

Dublin Airport 0802999 A   E, O 

Dublin Port 0802899 P  HC, NHC  

Shannon  0803199 A  HC(2) 
NHC(2) 

U, E, O 
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Zem : Itálie 
Land: Italien 
Land: Italien 
Riik: Itaalia 

:  
Country: Italy 
País: Italia 
Pays: Italie 
Paese: Italia 
Valsts: It lija 

alis: Italija 
Ország: Olaszország 
Pajji : Italja 
Land: Italië 
Kraj: W ochy 
País: Itália 
Krajina: Taliansko 
Dr ava: Italija 
Maa: Italia 
Land: Italien 

 
1 2 3 4 5 6 

Ancona 0310199 A  HC, NHC  

Ancona 0300199 P  HC  

Bari 0300299 P  HC, NHC  

Bergamo 0303999 A  HC, NHC  

Bologna-Borgo Panigale 0300499 A  HC, NHC O 

Campocologno 0303199 F   U 

Chiasso 0310599 F  HC, NHC U, O 

Chiasso 0300599 R  HC, NHC U, O 

Gaeta 0303299 P  HC-T(3)  

Genova 0301099 P Calata Sanità 
(terminal Sech) 

HC, NHC-NT  

   Calata Bettolo 
(terminal Grimaldi) 

HC-T(FR)  

   Nino Ronco (terminal 
Messina) 

NHC-NT  

   Porto di Voltri 
(Voltri) 

HC, NHC-NT  

   Porto di Vado (Vado 
Ligure — Savona) 

HC-T(FR), NHC-NT  

   Ponte Paleocapa NHC-NT(6)  

Genova 0311099 A  HC, NHC O 

Gioia Tauro 0304099 P  HC, NHC  

Gran San Bernardo-Pollein 0302099 R  HC, NHC  

La Spezia 0303399 P  HC, NHC U, E 

Livorno — Pisa 0301399 P Porto Commerciale HC, NHC  

   Sintermar HC, NHC  

   Lorenzini HC, NHC-NT  

   Terminal Darsena 
Toscana 

HC, NHC  

Livorno — Pisa 0304299 A  HC(2), NHC(2)  

Milano — Linate 0301299 A  HC, NHC O 

Milano — Malpensa 0301599 A Magazzini 
aeroportuali 

HC, NHC U, E, O 

   Cargo City HC, NHC O 

Napoli 0301899 P Molo Bausan HC, NHC  
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1 2 3 4 5 6 

Napoli 0311899 A  HC, NHC-NT  

Olbia 0302299 P  HC-T(FR)(3)  

Palermo 0301999 A  HC, NHC  

Palermo 0311999 P  HC, NHC  

Ravenna 0303499 P Frigoterminal HC-T(FR), HC-T(CH), 
HC-NT 

 

   Sapir 1 NHC-NT  

   Sapir 2 HC-T(FR), HC-T(CH), 
HC-NT 

 

   Setramar NHC-NT  

   Docks Cereali NHC-NT  

Reggio Calabria 0301799 P  HC, NHC O 

Reggio Calabria 0311799 A  HC, NHC  

Roma — Fiumicino 0300899 A Alitalia HC, NHC O 

   Cargo City ADR HC, NHC E, O 

Rimini 0304199 A  HC(2), NHC(2)  

Salerno 0303599 P  HC, NHC  

Taranto 0303699 P  HC, NHC  

Torino — Caselle 0302599 A  HC-T(2), NHC-NT(2) O 

Trapani 0303799 P  HC  

Trieste 0302699 P Hangar 69 HC, NHC  

   Molo «O»  U, E 

   Mag. FRIGOMAR HC-T (*)  

Venezia 0312799 A  HC(2), NHC-
T(CH)(2), NHC-NT(2) 

 

Venezia 0302799 P  HC, NHC  

Verona 0302999 A  HC(2) NHC(2)  
 
 
 

Zem : Kypr 
Land: Cypern 
Land: Zypern 
Riik: Küpros 

:  
Country: Cyprus 
País: Chipre 
Pays: Chypre 
Paese: Cipro 
Valsts: Kipra 

alis: Kipras 
Ország: Ciprus 
Pajji : ipru 
Land: Cyprus 
Kraj: Cypr 
País: Chipre 
Krajina: Cyprus 
Dr ava: Ciper 
Maa: Kypros 
Land: Cypern 

 
1 2 3 4 5 6 

Larnaka 2140099 A  HC(2), NHC-NT(2) O 

Lemesos 2150099 P  HC(2), NHC-NT  
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Zem : Loty sko 
Land: Letland 
Land: Lettland 
Riik: Läti 

:  
Country: Latvia 
País: Letonia 
Pays: Lettonie 
Paese: Lettonia 
Valsts: Latvija 

alis: Latvija 
Ország: Lettország 
Pajji : Latvja 
Land: Letland 
Kraj: otwa 
País: Letónia 
Krajina: Loty sko 
Dr ava: Latvija 
Maa: Latvia 
Land: Lettland 

 
1 2 3 4 5 6 

Daugavpils 2981699 F  HC(2), NHC(NT)(2) O 
Greb eva(14) 2972199 R  HC, NHC-T(CH), 

NHC-NT 
 

P tarnieki 2973199 R IC1 HC, NHC-T(CH), 
NHC-NT 

 

   IC2  U, E, O 
R zekne(14) 2974299 F  HC(2), NHC(NT)(2)  
R ga (Riga port) 2921099 P  HC(2), NHC(2)  
R ga (Baltmarine Terminal) 2905099 P  HC-T(FR)(2)  
Terehova(14) 2972299 R  HC, NHC-NT E, O 
Ventspils 2931199 P  HC(2), NHC(2)  
 
 

Zem : Litva 
Land: Litauen 
Land: Litauen 
Riik: Leedu 

:  
Country: Lithuania 
País: Lituania 
Pays: Lituanie 
Paese: Lituania 
Valsts: Lietuva 

alis: Lietuva 
Ország: Litvánia 
Pajji : Litwanja 
Land: Litouwen 
Kraj: Litwa 
País: Lituânia 
Krajina: Litva 
Dr ava: Litva 
Maa: Liettua 
Land: Litauen 

 
1 2 3 4 5 6 

Kena(14) 3001399 F  HC-T(FR), HC-NT, 
NHC-T(FR), NHC-NT 

 

Kybartai(14) 3001899 R  HC, NHC  
Kybartai(14) 3002199 F  HC, NHC  
Lavori k s(14) 3001199 R  HC, NHC  
Medininkai(14) 3001299 R  HC, NHC-T(FR) 

NHC-NT 
U, E, O 

Molo 3001699 P  HC-T(FR)(2), HC-
NT(2) NHC-T(FR)(2), 
NHC-NT(2) 

 

Malk  lankos 3001599 P  HC, NHC  
Pilies 3002299 P  HC-T(FR)(2), HC-

NT(2) NHC-T(FR)(2), 
NHC-NT(2) 

 

Panemun (14) 3001799 R  HC, NHC  
Pag giai(14) 3002099 F  HC, NHC  

al ininkai(14) 3001499 R  HC, NHC  
Vilnius 3001999 A  HC, NHC O 
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Zem : Lucembursko 

Land: Luxembourg 

Land: Luxemburg 

Riik: Luksemburg 

: μ  

Country: Luxembourg 

País: Luxemburgo 

Pays: Luxembourg 

Paese: Lussemburgo 

Valsts: Luksemburga 

alis: Liuksemburgas 

Ország: Luxemburg 

Pajji : Lussemburgu 

Land: Luxemburg 

Kraj: Luksemburg 

País: Luxemburgo 

Krajina: Luxembursko 

Dr ava: Luksemburg 

Maa: Luxemburg 

Land: Luxemburg 

 

1 2 3 4 5 6 

Luxembourg 0600199 A Centre 1 HC  

   Centre 2 NHC-NT  

   Centre 3  U, E, O 

   Centre 4 NHC-T(CH)(2)  

 
 
 

Zem : Ma arsko 

Land: Ungarn 

Land: Ungarn 

Riik: Ungari 

:  

Country: Hungary 

País: Hungría 

Pays: Hongrie 

Paese: Ungheria 

Valsts: Ung rija 

alis: Vengrija 

Ország: Magyarország 

Pajji : Ungerija 

Land: Hongarije 

Kraj: W gry 

País: Hungria 

Krajina: Ma arsko 

Dr ava: Mad arska 

Maa: Unkari 

Land: Ungern 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Budapest-Ferihegy 2400399 A  HC(2), NHC-T(CH)(2) 
NHC-NT(2) 

O 

Eperjeske 2402899 F  HC-T(CH)(2), 
HC(NT(2), NHC-
T(CH)(2), NHC-NT(2), 

 

Gyékényes 2400499 F  HC(2), NHC(2)  

Kelebia 2402499 F  HC-T(CH)(2), 
HC(NT(2), NHC-
T(CH)(2), NHC-NT(2), 

 

Letenye 2401199 R  HC(2), NHC-NT(2) E 

Nagylak (13) 2401699 R  HC, NHC, U, E, O 

Röszke 2402299 R  HC(2), NHC-NT(2) E 

Záhony 2402799 R  HC, NHC-NT(2) U, E 

 
 



Nr. 38/32  26.6.2008 
  

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
  

Zem : Malta 
Land: Malta 
Land: Malta 
Riik: Malta 

:  
Country: Malta 
País: Malta 
Pays: Malte 
Paese: Malta 
Valsts: Malta 

alis: Malta 
Ország: Málta 
Pajji : Malta 
Land: Malta 
Kraj: Malta 
País: Malta 
Krajina: Malta 
Dr ava: Malta 
Maa: Malta 
Land: Malta 

 
1 2 3 4 5 6 

Luqa 3101099 A  HC(2), NHC(2) O 

Marsaxxlok 3103099 P  HC, NHC  
 
 

Zem : Nizozemsko 
Land: Nederlandene 
Land: Niederlande 
Riik: Madalmaad 

:   
Country: Netherlands 
País: Países Bajos 
Pays: Pays-Bas 
Paese: Paesi Bassi 
Valsts: N derlande 

alis: Nyderlandai 
Ország: Hollandia 
Pajji : Olanda 
Land: Nederland 
Kraj: Niderlandy 
País: Países Baixos 
Krajina: Holandsko 
Dr ava: Nizozemska 
Maa: Alankomaat 
Land: Nederländerna 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Amsterdam 0401399 A KLM-1 HC(2), NHC  
   Aero Ground 

Services 
HC(2), NHC-T(FR) 
NHC-NT(2) 

O(9)(10) 

   KLM-2  U, E, O(12) 
   Freshport HC(2) NHC(2) O(9)(10) 
Amsterdam 0401799 P Cornelius Vrolijk HC-T(FR)(2)(3)  
   Daalimpex Velzen HC-T  
   PCA HC(2), NHC(2)  
   Kloosterboer 

IJmuiden 
HC-T(FR)  

Eemshaven 0401899 P  HC-T(2), NHC-
T(FR)(2) 

 

Harlingen 0402099 P Daalimpex HC-T  
Maastricht 0401599 A  HC, NHC U, E, O 
Moerdijk 0402699 P  HC-NT  
Rotterdam 0401699 P EBS NHC-NT(11)  
   Eurofrigo 

Karimatastraat 
HC, NHC-T(FR), 
NHC-NT 

 

   Eurofrigo, Abel 
Tasmanstraat 

HC  

   Kloosterboer HC-T(FR)  
   Wibaco HC-T(FR)(2), HC-

NT(2) 
 

   Van Heezik HC-T(FR)(2)  
Vlissingen 0402199 P Van Bon HC(2), NHC  
   Kloosterboer HC-T(2), HC-NT  
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Zem : Rakousko 
Land: Østrig 
Land: Österreich 
Riik: Austria 

:  
Country: Austria 
País: Austria 
Pays: Autriche 
Paese: Austria 
Valsts: Austrija 

alis: Austrija 
Ország: Ausztria 
Pajji : Awstrija 
Land: Oostenrijk 
Kraj: Austria 
País: Áustria 
Krajina: Rakúsko 
Dr ava: Avstrija 
Maa: Itävalta 
Land: Österrike 

 

1 2 3 4 5 6 

Feldkirch-Buchs 1301399 F  HC-NT(2), NHC-NT  

Feldkirch-Tisis 1301399 R  HC(2), NHC-NT E 

Höchst 1300699 R  HC, NHC-NT U, E, O 

Linz 1300999 A  HC(2), NHC(2) O, E, U(8) 

Wien-Schwechat 1301599 A  HC(2), NHC(2) O 

 
 
 

Zem : Polsko 
Land: Polen 
Land: Polen 
Riik: Poola 

:  
Country: Poland 
País: Polonia 
Pays: Pologne 
Paese: Polonia 
Valsts: Polija 

alis: Lenkija 
Ország: Lengyelország 
Pajji : Polonja 
Land: Polen 
Kraj: Polska 
País: Polónia 
Krajina: Po sko 
Dr ava: Poljska 
Maa: Puola 
Land: Polen 

 

1 2 3 4 5 6 

Bezledy(14) 2528199 R  HC, NHC U, E, O 

Gdynia 2522199 P IC 1 HC, NHC U, E, O 

   
IC 2 HC-T (FR)  

Korczowa 2518199 R  HC, NHC U, E, O 

Kukuryki-Koroszczyn 2506199 R  HC, NHC U, E, O 

Ku nica Bia ostocka(14) 2520199 R  HC, NHC U, E, O 

winouj cie 2532299 P  HC, NHC  

Szczecin 2532199 P  HC, NHC  

Warszawa Ok cie 2514199 A  HC(2), NHC(2) U, E,O 

 
 



Nr. 38/34  26.6.2008 
  

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
  

Zem : Portugalsko 
Land: Portugal 
Land: Portugal 
Riik: Portugal 

:  
Country: Portugal 
País: Portugal 
Pays: Portugal 
Paese: Portogallo 
Valsts: Portug le 

alis: Portugalija 
Ország: Portugália 
Pajji : Portugall 
Land: Portugal 
Kraj: Portugalia 
País: Portugal 
Krajina: Portugalsko 
Dr ava: Portugalska 
Maa: Portugali 
Land: Portugal 

 
1 2 3 4 5 6 

Aveiro 1204499 P  HC-T(FR)(3)  
Faro 1203599 A  HC-T(2) O 
Funchal (Madeira) 1205699 A  HC, NHC O 
Funchal (Madeira) 1203699 P  HC-T  
Horta (Açores) 1204299 P  HC-T(FR)(3)  
Lisboa 1203399 A Centre 1 HC(2), NHC-NT(2) O 
   Centre 2  U, E 
Lisboa 1203999 P Liscont HC(2), NHC-NT  
   Xabregas HC-T(FR),HC-NT, 

NHC-NT 
 

   Docapesca HC(2)  
Peniche 1204699 P  HC-T(FR)(3)  
Ponta Delgada (Açores) 1203799 A  NHC-NT  
Ponta Delgada (Açores) 1205799 P  HC-T(FR)(3) 

NHC-T(FR)(3) 
 

Porto 1203499 A  HC-T, NHC-NT O 
Porto 1204099 P  HC-T, NHC-NT  
Praia da Vitória (Açores) 1203899 P   U, E 
Setúbal 1204899 P  HC(2), NHC  
Viana do Castelo 1204399 P  HC-T(FR)(3)  
 
 

Zem : Slovinsko 
Land: Slovenien 
Land: Slowenien 
Riik: Sloveenia 

:  
Country: Slovenia 
País: Eslovenia 
Pays: Slovénie 
Paese: Slovenia 
Valsts: Slov nija 

alis: Slov nija 
Ország: Szlovénia 
Pajji : Slovenja 
Land: Slovenië 
Kraj: S owenia 
País: Eslovénia 
Krajina: Slovinsko 
Dr ava: Slovenija 
Maa: Slovenia 
Land: Slovenien 

 
1 2 3 4 5 6 

Dobova 2600699 F  HC(2), NHC(2) U, E 
Jelsane 2600299 R  HC, NHC-NT, NHC-

T(CH) 
O 

Koper 2600399 P  HC, NHC-T(CH), 
NHC-NT 

 

Ljubljana Brnik 2600499 A  HC(2), NHC(2) O 
Obre je 2600599 R  HC, NHC-T(CH)(2), 

NHC-NT(2) 
U, E, O 
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Zem : Slovensko 
Land: Slovakiet 
Land: Slowakei 
Riik: Slovakkia 

:  
Country: Slovakia 
País: Eslovaquia 
Pays: Slovaquie 
Paese: Slovacchia 
Valsts: Slov kija 

alis: Slovakija 
Ország: Szlovákia 
Pajji : Slovakja 
Land: Slowakije 
Kraj: S owacja 
País: Eslováquia 
Krajina: Slovensko 
Dr ava: Slova ka 
Maa: Slovakia 
Land: Slovakien 

 

1 2 3 4 5 6 

Vy né Nemecké 3300199 R I/C 1 HC, NHC  

   
I/C 2  U, E 

ierna nad Tisou 3300299 F  HC, NHC  

 
 
 

Zem : Finsko 
Land: Finland 
Land: Finnland 
Riik: Soome 

:  
Country: Finland 
País: Finlandia 
Pays: Finlande 
Paese: Finlandia 
Valsts: Somija 

alis: Suomija 
Ország: Finnország 
Pajji : Finlandja 
Land: Finland 
Kraj: Finlandia 
País: Finlândia 
Krajina: Fínsko 
Dr ava: Finska 
Maa: Suomi 
Land: Finland 

 

1 2 3 4 5 6 

Hamina 1420599 P  HC(2), NHC(2)  

Helsinki 1410199 A  HC(2), NHC(2) O 

Helsinki 1400199 P  HC, NHC-NT U, E, O 

Ivalo 1411299 R  HC, NHC  

Vaalimaa 1410599 R  HC, NHC U, E, O 
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Zem : védsko 

Land: Sverige 

Land: Schweden 

Riik: Rootsi 

:  

Country: Sweden 

País: Suecia 

Pays: Suède 

Paese: Svezia 

Valsts: Zviedrija 

alis: vedija 

Ország: Svédország 

Pajji : Svezja 

Land: Zweden 

Kraj: Szwecja 

País: Suécia 

Krajina: védsko 

Dr ava: vedska 

Maa: Ruotsi 

Land: Sverige 

 

1 2 3 4 5 6 

Göteborg 1614299 P  HC(1), NHC U, E, O 

Göteborg–Landvetter 1614199 A  HC(1), NHC U, E, O 

Helsingborg 1612399 P  HC(1), NHC  

Norrköping 1605199 A   U, E 

Norrköping 1605299 P  HC(2)  

Stockholm 1601199 P  HC(1)  

Stockholm–Arlanda 1601299 A  HC(1), NHC U, E, O 

Varberg 1613199 P  NHC E(7) 

 
 
 

Zem : Spojené království 

Land: Det Forenede Kongerige 

Land: Vereinigtes Königreich 

Riik: Ühendkuningriik 

: μ   

Country: United Kingdom 

País: Reino Unido 

Pays: Royaume-Uni 

Paese: Regno Unito 

Valsts: Apvienot  Karaliste 

alis: Jungtin  Karalyst  

Ország: Egyesült Királyság 

Pajji : Renju Unit 

Land: Verenigd Koninkrijk 

Kraj: Zjednoczone Królestwo 

País: Reino Unido 

Krajina: Spojené krá ovstvo 

Dr ava: Zdru eno kraljestvo 

Maa: Yhdistynyt kuningaskunta 

Land: Förenade kungariket 

 

1 2 3 4 5 6 

Aberdeen 0730399 P  HC-T(FR)(1,2,3)  

Belfast 0741099 A  HC-T(1)(2), HC-
NT(2), NHC(2) 

 

Belfast 0740099 P  HC-T(FR)(1), NHC-
T(FR), 

 

Bristol 0711099 P  HC-T(FR)(1), HC-
NT(1), NHC-NT 

 

East Midlands 0712199 A  HC-T(1), HC-NT(1), 
NHC-T(FR), NHC-NT 

 

Falmouth 0714299 P  HC-T(1), HC-NT(1)  
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1 2 3 4 5 6 

Felixstowe 0713099 P TCEF HC-T(1), NHC-T(FR), 
NHC-NT 

 

   ATEF HC-NT(1)  

Gatwick 0713299 A IC1  O 

   IC2 HC-T(1)(2), HC-
NT(1)(2), NHC(2) 

 

Glasgow 0731099 A  HC-T(1), HC-NT(1), 
NHC-NT 

 

Glasson 0710399 P  NHC-NT  

Goole 0714099 P  NHC-NT(4)  

Grangemouth 0730899 P  NHC-NT(4)  

Grimsby — Immingham 0712299 P Centre 1 HC-T(FR)(1)  

   Centre 2 NHC-NT  

Grove Wharf Wharton 0711599 P  NHC-NT  

Heathrow 0712499 A Centre 1 HC-T(1)(2), HC-
NT(1)(2), NHC(2) 

 

   Centre 2 HC-T(1)(2), HC-
NT(1(2) 

 

   Animal Reception 
Centre 

 U, E, O 

Hull 0714199 P  HC-T(1), HC-NT(1), 
NHC-NT 

 

Invergordon 0730299 P  NHC-NT(4)  

Ipswich 0713199 P  HC-T(FR)(1), HC-
NT(1), NHC-T(FR), 
NHC-NT 

 

Liverpool 0712099 P  HC-T(FR)(1)(2), HC-
NT(1), NHC-NT 

 

Luton 0710099 A   U, E 

Manchester 0713799 A  HC-T(1)(2), HC-
NT(1)(2), NHC(2) 

O(10) 

Peterhead 0730699 P  HC-T(FR)(1,2,3)  

Portsmouth 0711299 P  HC-T(FR)(1), HC-
NT(1), NHC-T(FR), 
NHC-NT 

 

Prestwick 0731199 A   U, E 

Shoreham 0713499 P  NHC-NT(5)  

Southampton 0711399 P  HC-T(1), HC-NT(1), 
NHC 

 

Stansted 0714399 A  HC-NT(1)(2), NHC-
NT(2) 

U, E 

Sutton Bridge 0713599 P  NHC-NT(4)  

Thamesport 0711899 P  HC-T(1), HC-NT(1), 
NHC 

 

Tilbury 0710899 P  HC-T(1), HC-NT(1), 
NHC-T(FR), NHC-
NT“ 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til vedtak 2002/459/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1. I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i ESTLAND, 

vert følgjande oppføringar lagde til: 

 «2300399 P Muuga 

 2300299 R Narva» 

 

2. I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i SPANIA, 

vert følgjande oppføring lagd til: 

 «1149799 P Castellón» 

 

3. I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i FRANKRIKE, 

går følgjande oppføringar ut: 

 «0211799 P La Rochelle Rochefort 

 0210199 R Divonne» 

 

4. I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i TYSKLAND, 

vert følgjande oppføring lagd til: 

 «015199 P Rügen» 

 

5. I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i UNGARN, 

vert følgjande oppføringar lagde til: 

 «2402899 F Eperjeske 

 2400499 F Gyékényes 

 2402499 F Kelebia» 

 

6. I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i LATVIA, 

vert følgjande oppføringar lagde til: 

 «2981699 F Daugavpils 

 2972199 R Grebneva 

 2974299 F Rezekne 

 2921099 P Riga Port 

 2905099 P Riga Baltmarine Terminal 

 2931199 P Ventspils» 

 

7. I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i MALTA, 

vert følgjande oppføring lagd til: 

 «3103099 P Marsaxxlok» 
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8. I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i SLOVENIA, 

vert følgjande oppføringar lagde til: 

 «2600699 F Dobova 

 2600299 R Jelsane 

 2600399 P Koper 

 2600499 A Brnik» 

 

9. I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i DET SAMEINTE KONGERIKET, 

går følgjande oppføring ut: 

 «0712999 P Tyne-Northshields» 
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), særleg artikkel 5, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsvedtak 2002/300/EF om utarbeiding av 
lista over godkjende soner med omsyn til Bonamia 
ostreae og/eller Marteilia refringens(2) er det fastsett 
kva område i Fellesskapet som vert rekna som frie 
for blautdyrsjukdommane Bonamia ostreae og/eller 
Marteilia refringens.

2) Danmark har lagt fram underlagsdokument for at 
Limfjorden skal få status som godkjend sone med 
omsyn til Bonamia ostreae og Marteilia refringens. Den 
framlagde dokumentasjonen syner at denne sona stettar 
krava i direktiv 91/67/EØF. Sona kan difor få status som 
godkjend sone, og bør førast opp i lista over godkjende 
soner som er fastsett i vedtak 2002/300/EF.

3) I tillegg har Irland lagt fram ei oppmoding om at 
lista i vedtak 2002/300/EF over soner i Irland som 
er godkjende med omsyn til Bonamia ostreae, vert 

(1) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) TEF L 103 av 19.4.2002, s. 24. Vedtaket sist endra ved vedtak 2003/729/EF 
(TEU L 262 av 14.10.2003, s. 37).

 endra for at dei geografiske opplysningane om eitt av dei 
områda som er påverka av sjukdommen, skal verte meir 
presise. Nemninga «Loughmore, Blacksod Bay» bør 
difor bytast ut med «Logmore, Belmullet».

4) Vedtak 2002/300/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2002/300/EF vert bytt ut med vedlegget 
til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 3. februar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. februar 2005

om endring av vedtak 2002/300/EF om utarbeiding av lista over godkjende soner med omsyn til 
Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens(*)

[meldt under nummeret K(2005) 217]

(2005/104/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2005, s. 71, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 1.

2008/EØS/38/04
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VEDLEGG

«VEDLEGG

SONER SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL ÉIN ELLER FLEIRE AV 
BLAUTDYRSJUKDOMMANE B. OSTREAE OG M. REFRINGENS

1.A.  Soner i Irland som er godkjende med omsyn til B. ostreae

Heile kystlinja til Irland, bortsett frå dei følgjande seks områda:– 

Cork Harbour,– 

Galway Bay,– 

Ballinakill Harbour,– 

Clew Bay,– 

Achill Sound,– 

Logmore, Belmullet.– 

1.B.  Soner i Irland som er godkjende med omsyn til M. refringens

Heile kystlinja til Irland.– 

2.A.  Soner i Det sameinte kongeriket, Kanaløyane og Isle of Man som er godkjende med omsyn til B. Ostreae

Heile kystlinja til Storbritannia, bortsett frå følgjande område:– 

sørkysten av Cornwall, frå Lizard til Start Point,– 

området rundt munningen av Solent, frå Portland Bill til Selsey Bill,– 

området langs kysten i Essex, frå Shoeburyness til Landguard Point.– 

Heile kystlinja til Nord-Irland.– 

Heile kystlinja til Guernsey og Herm.– 

Sona til States of Jersey, som omfattar tidevassområdet og området nærast kysten mellom merket for det – 
gjennomsnittlege lågvatnet på øya Jersey og ei tenkt linje som er trekt opp tre nautiske mil frå merket for 
det gjennomsnittlege lågvatnet på øya Jersey. Sona ligg i bukta mellom Normandie og Bretagne, på sørsida 
av Den engelske kanalen.

Heile kystlinja til Isle of Man.– 

2.B.  Soner i Det sameinte kongeriket, Kanaløyane og Isle of Man som er godkjende med omsyn til M. 
Refringens

Heile kystlinja til Storbritannia.– 

Heile kystlinja til Nord-Irland.– 

Heile kystlinja til Guernsey og Herm.– 
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Sona til States of Jersey, som omfattar tidevassområdet og området nærast kysten mellom merket for det – 
gjennomsnittlege lågvatnet på øya Jersey og ei tenkt linje som er trekt opp tre nautiske mil frå merket for 
det gjennomsnittlege lågvatnet på øya Jersey. Sona ligg i bukta mellom Normandie og Bretagne, på sørsida 
av Den engelske kanalen.

Heile kystlinja til Isle of Man.– 

3. Soner i Danmark som er godkjende med omsyn til B. ostreae og M. Refringens

Limfjorden, frå Thyborøn i vest til Hals i aust.»– 
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), særleg artikkel 5 og 6, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsvedtak 2002/308/EF(2) er det med omsyn 
til visse fiskesjukdommar fastsett lister over godkjende 
soner og godkjende fiskeoppdrettsanlegg i soner som 
ikkje er godkjende.

2) Frankrike har lagt fram grunnane for at visse soner på 
territoriet til denne staten skal få status som godkjende 
soner med omsyn til VHS og IHN. Den framlagde 
dokumentasjonen syner at desse sonene stettar krava i 

(1) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) TEF L 106 av 23.4.2002, s. 28. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/850/EF 
(TEU L 368 av 15.12.2004, s. 28).

artikkel 5 i direktiv 91/67/EØF. Dei kan difor få status 
som godkjende soner, og bør førast opp i lista over 
godkjende soner.

3) Danmark, Frankrike og Italia har lagt fram grunnane for 
at visse oppdrettsanlegg på territoriet deira med omsyn til 
VHS og IHN skal få status som oppdrettsanlegg i soner 
som ikkje er godkjende. Den framlagde dokumentasjonen 
syner at desse oppdrettsanlegga stettar krava i artikkel 6 i 
direktiv 91/67/EØF. Dei kan difor få status som godkjent 
oppdrettsanlegg i ei sone som ikkje er godkjend, og bør 
førast opp i lista over godkjende oppdrettsanlegg.

4) Ved kommisjonsvedtak 2003/634/EF(3) vert dei 
programma som medlemsstatane har lagt fram 
for å få status som godkjende soner og godkjende 
oppdrettsanlegg med omsyn til VHS og IHN, godkjende 
og førde opp i ei liste. Italia har meldt frå om at to av 
programma som vart godkjente ved det nemnde vedtaket, 
er avslutta. Den framlagde dokumentasjonen syner at 
eitt av oppdrettsanlegga kan få status som godkjent 
oppdrettsanlegg i ei sone som ikkje er godkjend, og bør 
leggjast til i lista over godkjende oppdrettsanlegg, medan 
éi sone kan få status som godkjend sone og bør leggjast 
til i lista over godkjende soner.

(3) TEU L 220 av 3.9.2003, s. 8. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/328/EF 
(TEU L 104 av 8.4.2004, s. 129).

KOMMISJONSVEDTAK

av 2. februar 2005

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende 
soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller 

infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse fiskesjukdommane(*)

[meldt under nummeret K(2005) 188]

(2005/107/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 8.2.2005, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 1.

2008/EØS/38/05
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5) Vedtak 2002/308/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2002/308/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. Vedlegg I vert bytt ut med vedlegg I til dette vedtaket.

2. Vedlegg II vert bytt ut med vedlegg II til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 2. februar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

SONER SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL FISKESJUKDOMMANE HEMORAGISK 
VIRUSSEPTIKEMI (VHS) ELLER INFEKSIØS HEMATOPOIETISK NEKROSE (IHN)

1.A.  SONER(1) I DANMARK SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS

Hansted Å– 

Hovmølle Å– 

Grenå– 

Treå– 

Alling Å– 

Kastbjerg– 

Villestrup Å– 

Korup Å– 

Sæby Å– 

Elling Å– 

Uggerby Å– 

Lindenborg Å– 

Øster Å– 

Hasseris Å– 

Binderup Å– 

Vidkær Å– 

Dybvad Å– 

Bjørnsholm Å– 

Trend Å– 

Lerkenfeld Å– 

Vester Å– 

Lønnerup med tilløb– 

1.B.  SONER I DANMARK SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL IHN

Danmark(– 2)

2. SONER I TYSKLAND SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG IHN

2.1. BADEN-WÜRTTEMBERG(3)

 Isenburger Tal, frå kjelda til vassutlaupet ved oppdrettsanlegget Falkenstein,– 

 Eyach og sideelvane hennar, frå kjeldene fram til den første demninga nedstraums nær byen – 
Haigerloch.

 Andelsbach og sideelvane hennar, frå kjeldene fram til turbinen nær byen Krauchenwies.– 

 Lauchert og sideelvane hennar, frå kjeldene fram til turbinen nær byen Sigmaringendorf.– 

 Grosse Lauter og sideelvane hennar, frå kjeldene fram til fossen nær Lauterach.– 

 Wolfegger Aach og sideelvane hennar, frå kjeldene fram til fossen nær Baienfurth.– 

 Nedbørfeltet ENZ, som omfattar Grosse Enz, Kleine Enz og Eyach, frå kjeldene deira fram til den – 
uoverstigelege demninga i sentrum av Neuenbürg.

(1) Nedbørfelta og dei tilhøyrande kystområda.
(2) Medrekna alle fastlands- og kystområde på territoriet til staten.
(3) Delar av nedbørfelt.

Slette Å– 

Bredkær Bæk– 

Vandløb til Kilen– 

Resenkær Å– 

Klostermølle Å– 

Hvidbjerg Å– 

Knidals Å– 

Spang Å– 

Simested Å– 

Skals Å– 

Jordbro Å– 

Fåremølle Å– 

Flynder Å– 

Damhus Å– 

Karup Å– 

Gudenåen– 

Halkær Å– 

Storåen– 

Århus Å– 

Bygholm Å– 

Grejs Å– 

Ørum Å.– 
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3. SONER I SPANIA SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG IHN

3.1. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ASTURIA

Fastlandssoner

Alle nedbørfelt i Asturia.– 

Kystsoner

Heile kysten av Asturia.– 

3.2. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN GALICIA

Fastlandssoner

Nedbørfelta i Galicia:– 

medrekna nedbørfelta til elva Eo, elva Sil frå kjelda i provinsen Léon, elva Miño frå kjelda fram til – 
demninga Frieira, og elva Limia frå kjelda fram til demninga Das Conchas,

ikkje medrekna nedbørfeltet til elva Tamega.– 

Kystsoner

Kystområdet i Galicia, frå munningen av elva Eo (Isla Pancha) fram til Punta Picos (munningen av – 
elva Miño).

3.3. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ARAGÓN

Fastlandssoner

Nedbørfeltet til elva Ebro, frå kjelda fram til demninga Mequinenza i provinsen Aragón.– 

Elva Isuela, frå kjelda fram til demninga Arguis.– 

Elva Flúmen, frå kjelda fram til demninga Santa María de Belsue.– 

Elva Guatizalema, frå kjelda fram til demninga Vadiello.– 

Elva Cinca, frå kjelda fram til demninga Grado.– 

Elva Esera, frå kjelda fram til demninga Barasona.– 

Elva Noguera-Ribagorzana, frå kjelda fram til demninga Santa Ana.– 

Elva Matarraña, frå kjelda fram til demninga Aguas de Pena.– 

Elva Pena, frå kjelda fram til demninga Pena.– 

Elva Guadalaviar-Turia, frå kjelda fram til demninga Generalísimo i provinsen Valencia.– 

Elva Mijares, frå kjelda fram til demninga Arenós i provinsen Castellón.– 

Dei andre vassdraga i provinsen Aragón vert rekna som ei buffersone.

3.4. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN NAVARRA

Fastlandssoner

Nedbørfeltet til elva Ebro, frå kjelda fram til demninga Mequinenza i provinsen Aragón.– 

Elva Bidasoa, frå kjelda fram til munningen.– 

Elva Leizarán, frå kjelda fram til demninga Leizarán (Muga).– 

Dei andre vassdraga i provinsen Navarra vert rekna som ei buffersone.
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3.5. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN CASTILLA Y LEÓN

Fastlandssoner

Nedbørfeltet til elva Ebro, frå kjelda fram til demninga Mequinenza i provinsen Aragón.– 

Elva Duero, frå kjelda fram til demninga Aldeávila.– 

Elva Sil.– 

Elva Tiétar, frå kjelda fram til demninga Rosarito.– 

Elva Alberche, frå kjelda fram til demninga Burguillo.– 

Dei andre vassdraga i den autonome provinsen Castilla y León vert rekna som ei buffersone.

3.6. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN CANTABRIA

Fastlandssoner

Nedbørfeltet til elva Ebro, frå kjelda fram til demninga Mequinenza i provinsen Aragón.– 

Nedbørfeltet til følgjande elvar frå kjelda fram til havet:– 

elva Deva,– 

elva Nansa,– 

elva Saja-Besaya,– 

elva Pas-Pisueña,– 

elva Asón,– 

elva Agüera.– 

Nedbørfeltet til elvane Gandarillas, Escudo og Miera y Campiazo vert rekna som ei buffersone.

Kystsoner

Heile kysten av Cantabria, frå munningen av elva Deva fram til Ontón-bukta.– 

3.7.  REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN LA RIOJA

Fastlandssoner

Nedbørfeltet til elva Ebro, frå kjeldene fram til demninga Mequinenza i provinsen Aragón.

4.A.  SONER I FRANKRIKE SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG IHN

4.A.1. ADOUR-GARONNE

Nedbørfelt

Charente-bassenget.– 

Seudre-bassenget.– 

Bassenga til elvane ved munningen av Gironde i departementet Charente-Maritime.– 

Nedbørfelta til Nive og Nivelles (departementet Pyrénées-Atlantiques).– 

Forges-bassenget (departementet Landes).– 

Nedbørfeltet til Dronne (departementet Dordogne), frå kjelda fram til demninga Églisottes i – 
Monfourat.

Nedbørfeltet til Beauronne (departementet Dordogne), frå kjelda fram til demninga Faye.– 

Nedbørfeltet til Valouse (departementet Dordogne), frå kjelda fram til demninga l’Étang des Roches-– 
Noires.

Nedbørfeltet til Paillasse (departementet Gironde), frå kjelda fram til demninga Grand-Forge.– 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 38/48 26.6.2008

Nedbørfeltet til Ciron (departementa Lot-et-Garonne og Gironde), frå kjelda fram til demninga – 
Moulin-de-Castaing.

Nedbørfeltet til Petite Leyre (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Pont-de-l’Espine – 
i Argelouse.

Nedbørfeltet til Pave (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Pave.– 

Nedbørfeltet til Escource (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Moulin-de-Barbe.– 

Nedbørfeltet til Geloux (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga D38 i Saint-Martin-– 
d’Oney.

Nedbørfeltet til Estrigon (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Campet-et-Lamolère.– 

Nedbørfeltet til Estampon (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Ancienne Minoterie – 
i Roquefort.

Nedbørfeltet til Gélise (departementa Landes og Lot-et-Garonne), frå kjelda fram til demninga – 
nedanfor staden der Gélise og Osse møtest.

Nedbørfeltet til Magescq (departementet Landes), frå kjelda fram til munningen.– 

Nedbørfeltet til Luys (departementet Pyrénées-Atlantiques), frå kjelda fram til demninga Moulin-– 
d’Oro.

Nedbørfeltet til Neez (departementet Pyrénées-Atlantiques), frå kjelda fram til demninga Jurançon.– 

Nedbørfeltet til Beez (departementet Pyrénées-Atlantiques), frå kjelda fram til demninga Nay.– 

Nedbørfeltet til Gave-de-Cauterets (departementet Hautes-Pyrénées), frå kjelda fram til demninga – 
Calypso ved kraftverket i Soulom.

Kystområde

Heile atlanterhavskysten mellom nordgrensa for kysten i departementet Vendée og sørgrensa for – 
kysten i departementet Charente-Maritime.

4.A.2.  LOIRE-BRETAGNE

Fastlandssoner

Alle nedbørfelta i regionen Bretagne, bortsett frå følgjande nedbørfelt:– 

Vilaine,– 

den nedre delen av nedbørfeltet til til Élorn.– 

Sèvre-Niortaise-bassenget.– 

Lay-bassenget.– 

Følgjande nedbørfelt i Vienne-bassenget:– 

nedbørfeltet til elva Vienne, frå kjelda fram til demninga Châtellerault i departementet Vienne,– 

nedbørfeltet til elva Gartempe, frå kjelda fram til demninga Saint-Pierre-de-Maillé (med gitter) – 
i departementet Vienne,

nedbørfeltet til elva Creuse, frå kjelda fram til demninga Bénavent i departementet Indre,– 

nedbørfeltet til elva Suin, frå kjelda fram til demninga Douadic i departementet Indre,– 

nedbørfeltet til elva Claise, frå kjelda fram til demninga Bossay-sur-Claise i departementet Indre-– 
et-Loire,

nedbørfeltet til elvane Velleches og Trois Moulins, frå kjelda fram til demninga Trois Moulins i – 
departementet Vienne,

bassenga til elvane ved atlanterhavskysten i departementet Vendée.– 
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Kystområde

Heile kysten av Bretagne, bortsett frå følgjande delar:– 

reden ved Brest,– 

bukta ved Camaret,– 

kystsona mellom Trévignon odde og munningen av elva Laïta,– 

kystsona mellom munningen av elva Tohon og departementsgrensa.– 

4.A.3.  SEINE-NORMANDIE

Fastlandssoner

Sélune-bassenget.– 

4.A.4.  REGIONEN AQUITAINE

Nedbørfelt

Nedbørfeltet til elva Vignac, frå kjelda fram til demninga Forge.– 

Nedbørfeltet til elva Gouaneyre, frå kjelda fram til demninga Maillières.– 

Nedbørfeltet til elva Susselgue, frå kjelda fram til demninga Susselgue.– 

Nedbørfeltet til elva Luzou, frå kjelda fram til demninga ved fiskeoppdrettsanlegget Laluque.– 

Nedbørfeltet til elva Gouadas, frå kjelda fram til demninga ved l’Étang de la Glacière à Saint Vincent – 
de Paul.

Nedbørfeltet til elva Bayse, frå kjeldene fram til demninga ved Moulin de Lartia et de Manobre.– 

Nedbørfeltet til elva Rancez, frå kjelda fram til demninga ved Rancez.– 

Nedbørfeltet til elva Eyre, frå kjeldene fram til munningen av Arcachon.– 

4.A.5.  MIDI-PYRÉNÉES

Nedbørfelt

Nedbørfeltet til elva Cernon, frå kjelda fram til demninga ved Saint George de Luzençon.– 

Nedbørfeltet til elva Dourdou, frå kjeldene til elvane Dourdou og Grauzon fram til den uoverstigelege – 
demninga ved Vabres-l’Abbaye.

4.A.6.  L’AIN

Fastlandssona «des étangs de la Dombes».– 

4.B.  SONER I FRANKRIKE SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS

4.B.1.  LOIRE-BRETAGNE

Fastlandssoner

Den delen av Loire-bassenget som utgjer den øvre delen av nedbørfeltet til Huisne, frå kjelda for – 
vassdraga fram til demninga Ferté-Bernard.

4.C.  SONER I FRANKRIKE SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL IHN

4.C.1.  LOIRE-BRETAGNE

Fastlandssoner

Følgjande nedbørfelt i Vienne-bassenget:– 

nedbørfeltet til Anglin, frå kjelda fram til demningane:– 

(EDF) Châtellerault ved elva Vienne i departementet Vienne,– 

Saint Pierre de Maillé ved elva Gartempe, i departementet Vienne,– 
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Bénavent ved elva Creuse i departementet Indre,– 

Douadic ved elva Suin i departementet Indre,– 

Bossay-sur-Claise ved elva Claise i departementet Indre-et-Loire.– 

5.A.  SONER I IRLAND SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS

Irland(– 1), bortsett frå øya Cape Clear.

5.B.  SONER I IRLAND SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL IHN

Irland(– 1)

6.A.  SONER I ITALIA SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG IHN

6.A.1. REGIONEN TRENTINO ALTO ADIGE I DEN AUTONOME PROVINSEN TRENTO

 Fastlandssoner

Val di Fiemme, Fassa e Cenbra: nedbørfeltet til elva Avisio, frå kjelda fram til den kunstige demninga – 
Serra San Giorgio i kommunen Giovo.

Zona Val delle Sorne: nedbørfeltet til elva Sorna, frå kjelda fram til den kunstige demninga som – 
vasskraftverket i kommunen Chizzola (Ala) utgjer, før ho renn ut i elva Adige.

Zona Torrente Adanà: nedbørfeltet til elva Adanà, frå kjelda fram til demningane nedanfor – 
oppdrettsanlegget Armani Cornelio-Lardaro.

Zona Rio Manes: Rio Manes: sona der Rio Manes samlar vatn ned til ein foss som ligg 200 meter – 
nedanfor driftseininga Troticoltura Giovanelli i kommunen La Zinquantina.

Zona Val di Ledro: Val di Ledro: nedbørfelta til elvane Massangla og Ponale, frå kjeldene fram til – 
vasskraftverket ved Centrale i kommunen Molina di Ledro.

Zona Valsugana: nedbørfeltet til elva Brenta, frå kjeldene fram til demninga Marzotto ved – 
Mantincellin i kommunen Grigno.

Zona Val del Fersina: nedbørfeltet frå kjelda til elva Fersina fram til fossen Ponte Alto.– 

6.A.2.  REGIONEN LOMBARDIA I PROVINSEN BRESCIA

Fastlandssoner

Zona Ogliolo: nedbørfeltet frå kjelda til elva Ogliolo fram til fossen som ligg nedanfor – 
fiskeoppdrettsanlegget Adamello, der elvane Ogliolo og Oglio møtest.

Zona Fiume Caffaro: nedbørfeltet frå kjelda til elva Cafarro fram til den kunstige demninga som ligg – 
1 km nedanfor oppdrettsanlegget.

Zona Val Brembana: nedbørfeltet til elva Brembo, frå kjeldene fram til den uoverstigelege demninga – 
i kommunen Ponte S. Pietro.

6.A.3. REGIONEN UMBRIA

6.A.4. REGIONEN VENETO

Fastlandssoner

Zona Belluno: nedbørfeltet til provinsen Belluno, frå kjelda til elva Ardo fram til demningane – 
(før staden der elva Ardo renn ut i elva Piave) nedanfor oppdrettsanlegget Centro Sperimentale di 
Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

(1) Medrekna alle fastlands- og kystområde på territoriet til staten.
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6.A.5. REGIONEN TOSCANA

Fastlandssoner

Zona Valle del Fiume Serchio: nedbørfeltet til elva Serchio, frå kjeldene fram til demninga – 
Piaggione.

6.A.6. REGIONEN UMBRIA

Fastlandssoner

Fosso di Terrìa: nedbørfeltet til elva Terrìa, frå kjeldene fram til demninga som ligg nedanfor – 
fiskeoppdrettsanlegget Ditta Mountain Fish, der elvene Terrìa og Nera møtest.

6.B.  SONER I ITALIA SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS

6.B.1. REGIONEN TRENTINO ALTO ADIGE I DEN AUTONOME PROVINSEN TRENTO

Fastlandssoner

Zona Valle dei Laghi: nedbørfeltet til innsjøane San Massenza, Toblino og Cavedine fram til – 
demninga nedstraums i den sørlege delen av innsjøen Cavedine ved vasskraftverket som ligg i 
kommunen Torbole.

6.C.  SONER I ITALIA SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL IHN

6.C.1.  REGIONEN UMBRIA I PROVINSEN PERUGIA

Zona Lago Trasimeno: innsjøen Trasimeno.– 

6.C.2. REGIONEN TRENTINO ALTO ADIGE I DEN AUTONOME PROVINSEN TRENTO

Zona Val Rendena: nedbørfeltet frå kjelda til elva Sarca fram til demninga Oltresarca i kommunen – 
Villa Rendena.

7.A.  SONER I SVERIGE SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS

Sverige(– 1).

bortsett frå området på vestkysten innanfor ein halvsirkel med ein radius på 20 kilometer rundt – 
fiskeoppdrettsanlegget på øya Björkö, i tillegg til munningen og nedbørsfeltet til elvane Göta og Säve opp til 
det første vandringshinderet (ved høvesvis Trollhättan og munningen ut i innsjøen Aspen).

7.B.  SONER I SVERIGE SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL IHN

Sverige(– 1).

8. SONER I DET SAMEINTE KONGERIKET, KANALØYANE OG ISLE OF MAN SOM ER GODKJENDE 
MED OMSYN TIL VHS OG IHN

Storbritannia(– 1).

Nord-Irland(– 1).

Guernsey(– 1).

Isle of Man(– 1).

(1) Medrekna alle fastlands- og kystområde på territoriet til staten.»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG II

FISKEOPPDRETTSANLEGG SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL FISKESJUKDOMMANE 
HEMORAGISK VIRUSSEPTIKEMI (VHS) ELLER INFEKSIØS HEMATOPOIETISK NEKROSE (IHN)

1. FISKEOPPDRETTSANLEGG I BELGIA SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG IHN

1. La Fontaine aux truites B-6769 Gérouville

2. FISKEOPPDRETTSANLEGG I DANMARK SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG 
IHN

1. Vork Dambrug DK-6040 Egtved

2. Egebæk Dambrug DK-6880 Tarm

3. Bækkelund Dambrug DK-6950 Ringkøbing

4. Borups Geddeopdræt DK-6950 Ringkøbing

5. Bornholms Lakseklækkeri DK-3730 Nexø

6. Langes Dambrug DK-6940 Lem St.

7. Brænderigårdens Dambrug DK-6971 Spjald

8. Siglund Fiskeopdræt DK-4780 Stege

9. Ravning Fiskeri DK-7182 Bredsten

10. Ravnkær Dambrug DK-7182 Bredsten

11. Hulsig Dambrug DK-7183 Randbøl

12. Liegård Fiskeri DK-7183 Randbøl

13. Grønbjerglund Dambrug DK-7183 Randbøl

3.A.  FISKEOPPDRETTSANLEGG I TYSKLAND SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG 
IHN

3.A.1.  NIEDERSACHSEN

1. Jochen Moeller Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität 
Göttingen

(berre klekkjeriet)
D-37586 Dassel

3. Dr. R. Rosengarten Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte

4. Klaus Kröger Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme

5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

6. Volker Buchtmann Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

7. Sven Kramer Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen

8. Hans-Peter Klusak Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle

9. F. Feuerhake Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden

10. Horst Pöpke Fischzucht Pöpke
Hauptstraße 14
D-21745 Hemmoor
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3.A.2.  THÜRINGEN

1. Firma Tautenhahn D-98646 Trostadt

2. Fischzucht Salza GmbH D-99734 Nordhausen-Salza

3. Fischzucht Kindelbrück GmbH D-99638 Kindelbrück

4. Reinhardt Strecker Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

3.A.3.  BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Heiner Feldmann Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

2. Walter Dietmayer Forellenzucht Walter Dietmayer
Hettingen
D-72501 Gammertingen

3. Heiner Feldmann Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

4. Heiner Feldmann Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

5. Oliver Fricke Anlage Wuchzenhofen
Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach-Legau 13

6. Peter Schmaus Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

7. Josef Schnetz Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

8. Erwin Steinhart Quellwasseranlage Steinhart
Hettingen
D-72513 Hettingen

9. Hugo Strobel Quellwasseranlage Otterswang
Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

10. Reinhard Lenz Forsthaus Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

11. Peter Hofer Sulzbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

12. Stephan Hofer Oberer Lautenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

13. Stephan Hofer Unterer Lautenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

14. Stephan Hofer Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

15. Hubert Schuppert Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

16. Johannes Dreier Brunnentobel
D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17. Peter Störk Wagenhausen
D-88348 Saulgau

18. Erwin Steinhart Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.

19. Joachim Schindler Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

20. Georg Sohnius Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen
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21. Claus Lehr Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22. Hugo Hager Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

23. Hugo Hager Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

24. Gumpper und Stoll GmbH Forellenhof Rössle
Honau
D-72805 Liechtenstein

25. Ulrich Ibele Pfrungen
D-88271 Pfrungen
D-64759 Sensbachtal

26. Hans Schmutz Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und 
Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach

27. Wilhelm Drafehn Obersimonswald
D-77960 Seelbach

28. Wilhelm Drafehn Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach

29. Franz Schwarz Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

30. Meinrad Nuber Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

31. Anton Spieß Höhmühle
D-88353 Kißleg

32. Fischbrutanstalt des Landes Baden-
Württemberg

Argenweg 50
D-88085 Langenargen
Anlage Osterhofen

33. Kreissportfischereiverein Biberach Warthausen
D-88400 Biberach

34. Hans Schmutz Gossenzugen
D-89155 Erbach

35. Reinhard Rösch Haigerach
D-77723 Gengenbach

36. Harald Tress Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

37. Alfred Tröndle Tiefenstein
D-79774 Albbruck

38. Alfred Tröndle Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen

39. Peter Hofer Schenkenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

40. Heiner Feldmann Bainders
D-88630 Pfullendorf

41. Andreas Zordel Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg

42. Hans Fischböck Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen

43. Reinhold Bihler Dorfstraße 22
D-88430 Rot a.d. Rot Haslach
Anlage: Einöde

44. Josef Dürr Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim

45. Kurt Englerth und Sohn GBR Anlage Berneck
D-72297 Seewald
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46. Fischzucht Anton Jung Anlage Rohrsee
D-88353 Kißleg

47. Staatliches Forstamt Wangen Anlage Karsee
D-88239 Wangen i.A.

48. Simon Phillipson Anlage Weißenbronnen
D-88364 Wolfegg

49. Hans Klaiber Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle

50. Josef Hönig Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51. Werner Baur Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52. Gerhard Weihmann Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg

53. Hubert Belser GBR Dettingen
D-72401 Haigerloch-Gruol

54. Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen Altdorfer Wald
D-88214 Ravensburg

55. Anton Jung Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und 
Häcklerweiher
D-88353 Kißleg

56. Hildegart Litke Holzweiher
D-88480 Achstetten

57. Werner Wägele Ellerazhofer Weiher
D-88319 Aitrach

58. Ernst Graf Hatzenweiler
Osterbergstr. 8
D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59. Fischbrutanstalt des Landes Baden-
Württemberg

Argenweg 50
D-88085 Langenargen
Anlage Obereisenbach

60. Forellenzucht Kunzmann Heinz Kunzmann
Unterer Steinweg 64
D-75438 Knittlingen

61. Meinrad Nuber Ochsenhausen
Obere Wiesen 1
D-88416 Ochsenhausen

62. Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V. Kentheim
Lange Steige 34
D-75365 Calw

63. Bernd und Volker Fähnrich Neumühle
D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64. Klaiber «An der Tierwiese» Hans Klaiber
Rathausweg 7
D-75377 Enzklösterle

65. Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach Klaus Parey, Mörikeweg 17
D-75331 Engelsbran 2

66. Farm Sauter
Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter
D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67. Krattenmacher
Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus
D-88339 Bad Waldsee

68. Fähnrich
Anlage Argenmühle
D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich
Von Rütistraße
D-88339 Bad Waldsee
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69. Gumpper und Stoll
Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG
Heerstr. 20
D-72805 Lichtenstein-Honau

70. Durach
Anlage Altann

Antonie Durach
Panoramastr. 23
D-88346 Wolfegg-Altann

71. Städler
Anlage Raunsmühle

Paul Städler
Raunsmühle
D-88499 Riedlingen-Pfummern

72. König
Anlage Erisdorf

Sigfried König
Helfenstr. 2/1
D-88499 Riedlingen-Neufra

73. Forellenzucht Drafehn
Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn
Schuttertalsstraße 1
D-77960 Seelbach-Wittelbach

74. Wirth
Anlage Dengelshofen

Günther Wirth
D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75. Krämer, Bad Teinach Sascha Krämer
Poststr. 11
D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76. Muffler
Anlage Eigeltingen

Emil Muffler
Brielholzer Hof
D-78253 Eigeltingen

77. Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth Karl Uhl Fischzucht
D-91614 Mönchsroth

78. Krattenmacher
Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus
D-8339 Bad Waldsee

79. Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider Dagmar Anselm-Schneider
Grabenköpfel 1
D-77743 Neuried

3.A.4.  NORDRHEIN-WESTFALEN

1. Wolfgang Lindhorst-Emme Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2. Wolfgang Lindhorst-Emme Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3. Hugo Rameil und Söhne Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4. Peter Horres Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter

5. Wolfgang Middendorf Fischzuchtbetrieb Middendorf
D-46348 Raesfeld

6. Michael und Guido Kamp Lambacher Forellenzucht und Räucherei
Lambachtalstr. 58
D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.  BAYERN

1. Gerstner Peter (Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim
D-97332 Volkach

2. Werner Ruf Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder

3. Rogg Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen
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4. Fischzucht Graf
Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR
Engishausen 64
D-87743 Egg an der Günz

5. Fischzucht Graf
Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR
Engishausen 64
D-87743 Egg an der Günz

6. Fischzucht Graf
Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR
Engishausen 64
D-87743 Egg an der Günz

7. Anlage Am großen Dürrmaul
D-95671 Bärnau

Andreas Rösch
Am großen Dürrmaul 2
D-95671 Bärnau

8. Andreas Hofer
Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer
Vils 6
D-84149 Velden

3.A.6.  SACHSEN

1. Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V. Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau

2. H. und G. Ermisch GbR Forellen- und Lachszucht
D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.  HESSEN

1. Hermann Rameil Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil
D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.  SCHLESWIG-HOLSTEIN

1. Hubert Mertin Forellenzucht Mertin
Mühlenweg 6
D-24247 Roderbek

3.B.  FISKEOPPDRETTSANLEGG I TYSKLAND SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL IHN

3.B.1. THÜRINGEN

1. Thüringer Forstamt Leinefelde Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde

4. FISKEOPPDRETTSANLEGG I SPANIA SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG IHN

4.1. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ARAGON

1. Truchas del Prado i Alcalá de Ebro i provinsen Zaragoza (Aragón)

4.2. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ANDALUCIA

1. Piscifactoría de Riodulce D. Julio Domezain Fran. «Piscifactoría de 
Sierra Nevada S.L.» Camino de la Piscifactoría 
no 2, Loja-Granada. E-18313

2. Piscifactoría Manzanil D. Julio Domezain Fran. «Piscifactoría de 
Sierra Nevada S.L.» Camino de la Piscifactoría 
no 2, Loja-Granada. E-18313
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5.A.  FISKEOPPDRETTSANLEGG I FRANKRIKE SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG 
IHN

5.A.1.  ADOUR-GARONNE

1. Pisciculture de Sarrance F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques)

2. Pisciculture des Sources F-12540 Cornus (Aveyron)

3. Pisciculture de Pissos F-40410 Pissos (Landes)

4. Pisciculture de Tambareau F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5. Pisciculture «Les Fontaines d’Escot» F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6. Pisciculture de la Forge F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.  ARTOIS-PICARDIE

1. Pisciculture du Moulin du Roy F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2. Pisciculture du Bléquin F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3. Pisciculture de Earls Feldmann
F-76340 Hodeng-Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4. Pisciculture Bonnelle à Ponthoile Bonnelle F-80133 Ponthoile
M. Sohier
26 rue George Deray
F-80100 Abeville

5. Pisciculture Bretel à Gezaincourt Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens
M. Sohier
26 rue George Deray
F-80100 Abeville

5.A.3.  AQUITAINE

1. SARL Salmoniculture de la Ponte — Station 
d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout
F-40120 Aure

2. L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas Saillet et Esquit
F-64490 Lees Athas
INRA — BP-3
F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3. Truites de haut Baretous
Route de la Pierre Saint Martin
F-64570 Arette
reg 64040154

Mme Estournes Françoise Maison Ménin
F-64570 Aramits

5.A.4.  DRÔME

1. Pisciculture «Sources de la Fabrique» 40, Chemin de Robinson
F-26000 Valence

5.A.5.  HAUTE-NORMANDIE

1. Pisciculture des Godeliers F-27210 Le Torpt

2. Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude
F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique de Seine-
Maritime
F-76490 Maulevrier
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5.A.6.  LOIRE-BRETAGNE

1. SCEA «Truites du lac de Cartravers» Bois-Boscher
F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

2. Pisciculture du Thélohier F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3. Pisciculture de Plainville F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4. Pisciculture Rémon à Parné sur Roc SARL Remon
21 rue de la Véquerie
F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5. Esosiculture de Feins
Étang aux Moines
5440 FEINS

AAPPMA
9 rue Kerautret Botmel
F-35200 Rennes

5.A.7.  RHIN-MEUSE

1. Pisciculture du ruisseau de Dompierre

2. Pisciculture de la source de la Deüe

5.A.8.  RHÔNE-MEDITERRANÉE-CORSE

1. Pisciculture Charles Murgat Les Fontaines
F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.  SEINE-NORMANDIE

1. Pisciculture du Vaucheron F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.  LANGEUDOC-ROUSSILLON

1. Pisciculture de Pêcher
F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique
F-48400 Florac

5.A.11.  MIDI-PYRÉNÉES

1. Pisciculture de la source du Durzon SCEA Pisciculture du mas de pommiers
F-12230 Nant

5.A.12.  ALPES-MARITIMES

1. Centre piscicole de Roquebiliere
F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la 
pêche et la protection du milieu Aquatique
F-06450 Roquebilière

5.A.13.  HAUTES-ALPES

1. Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame Pisciculture Fédérale
F-05310 La Roche-de-Rame
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5.B.  FISKEOPPDRETTSANLEGG I FRANKRIKE SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS

5.B.1.  ARTOIS-PICARDIE

1. Pisciculture de Sangheen F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.  FISKEOPPDRETTSANLEGG I ITALIA SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG IHN

6.A.1.  REGIONEN FRIULI-VENEZIA GIULIA

Bassenget til elva Stella

1. Azienda ittica agricola Collavini Mario
N. I096UD005

Via Tiepolo 12
I-33032 Bertiolo (UD)

2. Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia
Via Colugna 3
I-33100 Udine

Bassenget til elva Tagliamento

3. SGM srl SGM srl
Via Mulino del Cucco 38
Rivoli di Osoppo (UD)

4. Impianto ittiogenico di Forni di Sotto Ente tutela pesca del Friuli
Via Colugna 3
I-33100 Udine

5. Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese Ente tutela pesca del Friuli
Via Colugna 3
I-33100 Udine

6. Impianto ittiogenico di Amaro Ente tutela pesca del Friuli
Via Colugna 3
I-33100 Udine

7. Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di 
Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli
Via Colugna 3
I-33100 Udine

Bassenget til elva Bianco

8. S.A.I.S. srl
Loc Blasis Codropio (UD)
Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza
Via Rot 6/2
I-33080 Zoppola (PN)

Bassenget til elva Muje

9. S.A.I.S. srl
Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza
Via Rot 6/2
I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.  DEN AUTONOME PROVINSEN TRENTO

Bassenget til elva Noce

1. Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine) Cavizzana

2. Troticoltura di Grossi Roberto
N. 121TN010

Grossi Roberto
Via Molini n. 11
Monoclassico (TN)
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Bassenget til elva Brenta

3. Campestrin Giovanni Telve Valsugana (Fontane)

4. Ittica Resenzola Serafini Grigno

5. Ittica Resenzola Selva Grigno

6. Leonardi F.lli Levico Terme (S. Giuliana)

7. Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8. Cappello Paolo Via Zacconi 21
Loc. Maso Fontane, Roncegno

Bassenget til elva Adige

9. Celva Remo Pomarolo

10. Margonar Domenico Ala (Pilcante)

11. Degiuli Pasquale Mattarello (Regole)

12. Tamanini Livio Vigolo Vattaro

13. Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A. S. Michele all’Adige

Bassenget til elva Sarca

14. Ass. Pescatori Basso Sarca Ragoli (Pez)

15. Stab. Giudicariese La Mola Tione (Delizia d’Ombra)

16. Azienda Agricola La Sorgente s.s. Tione (Saone)

17. Fonti del Dal s.s. Lomaso (Dasindo)

18. Comfish S.r.l. (ex. Paletti) Preore (Molina)

19. Ass. Pescatori Basso Sarca Tenno (Pranzo)

20. Troticultura «La Fiana» Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.  REGIONEN UMBRIA

Elvedalen Nera

1. Impianto Ittogenico provinciale Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public 
Plant (Province of Perugia)

6.A.4.  REGIONEN VENETO

Bassenget til elva Astico

1. Centro Ittico Valdastico Valdastico (Veneto, Province Vicenza)

Bassenget til elva Lietta

2. Azienda Agricola Lietta srl
N. 052TV074

Via Rai 3
I-31010 Ormelle (TV)
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Bassenget til elva Bacchiglione

3. Azienda Agricola Troticoltura Grosselle 
Massimo
N. 091VI831

Massimo Grosselle
Via Palmirona 18
Sandrigo (VI)

4. Biasia Luigi
N. 013VI831

Biasia Luigi
Via Ca’D’Oro 25
Bolzano Vic. (VI)

Bassenget til elva Brenta

5. Polo Guerrino
Via S.Martino 51
Loc. Campese
I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino
Via Tre Case 4
I-36056 Tezze sul Brenta

Bassenget til elva Tione in Fattolé

6. Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide 
Menozzi S.S.

Davide Menozzi
Via Mazzini 32
Bonferraro de Sorga

Bassenget til elvane Tartaro og Tione

7. Stanzial Eneide
Loc Casotto

Stanzial Eneide
I-37063 Isola Della Scala VR

Elva Celarda

8. Vincheto di Celarda
021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8
I-32100 Belluno

Elva Molini

9. Azienda Agricoltura
Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini
Via Molini 6
I-37020 Brentino Belluno

Elva Sile

10. Azienda Troticoltura S. Cristina
Via Chiesa Vecchia 14
Loc. S. Cristina di Quinto
Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S Cristina
Via Chiesa Vecchia 14

6.A.5.  REGIONEN VALLE D’AOSTA

Bassenget til elva Dora Baltea

1. Stabilimento ittiogenico regionale Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)
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6.A.6.  REGIONEN LOMBARDIA

1. Azienda Troticoltura Foglio A.s.s. Troticoltura Foglio Angelo. S. S.
Piazza Marconi 3
I-25072 Bagolino

2. Azienda Agricola Pisani Dossi
Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo
Via Veneto 20 — Milano

3. Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della 
Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di 
Sondino
Via Fiume 85, Sondrio

4. Ittica Acquasarga
Allevamento Piscicoltura Valsassinese
IT070LC087

Mirella Fossaluzza
Via Rot 6/2
Zoppola (PN)

6.A.7.  REGIONEN TOSCANA

Bassenget til elva Maresca

1. Allevamento trote di Petrolini Marcello Petrolini Marcello
Via Mulino Vecchio 229
Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2. Azienda agricola Fratelli Mascalchi
Loc Carda, Castel Focognano (AR)
Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi
Loc Carda,
Castel Focognano (AR)

6.A.8.  REGIONEN LIGURIA

1. Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc 
Rio Freddo

Provincia de Genova
Piazzale Mazzini 2
I-16100 Genova

6.A.9.  REGIONEN PIEMONTE

1. Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx 
(TO)
Cod. 175TO802

Associazone Pescatori Valsusa
Via Martiri della Libertà 1
I-10040 Caprie (TO)

2. Azienda agricola Canali Cavour di Lucio 
Fariano

Lucio Fariano
Via Marino 8
I-12044 Centallo (CN)

3. Troticoltura Marco Borroni
Loc Gerb
Veldieri (CN)
Cod. 233CN800

Marco Borroni
Via Piave 39
I-12044 Centallo (CN)

6.A.10.  REGIONEN PIEMONTE

1. Impianti ittiogenici di POPOLI (PE)
Loc S. Callisto

Nouva Azzurro Spa
Viale del Lavoro 45
S. Martino BA (VR)

6.A.11.  REGIONEN EMILIO-ROMAGNA

1. Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)
Via Porali 1/A — Collagna (RE)
Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini
Via Porali 1/A
Collagna (RE)
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7. FISKEOPPDRETTSANLEGG I AUSTERRIKE SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS OG 
IHN

1. Alois Köttl Forellenzucht Alois Köttl
A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2. Herbert Böck Forellenhof Kaumberg
A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3. Forellenzucht Glück Erick und Sylvia Glück
Hammerweg 13
A-5270 Mauerkirchen

4. Forellenzuchbetrieb
St. Florian

Martin Ebner
St. Florian 20
A-5261 Uttendorf

5. Forellenzucht Jobst Alois Jobst
Bruggen 25
A-9761 Greifenburg»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), særleg artikkel 10 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved kommisjonsvedtak 2003/634/EF(2) vart dei 
programma som ulike medlemsstatar har lagt fram, 
godkjende og førde opp i ei liste. Programma er 
utarbeidde for at medlemsstatane seinare kan innleie 
framgangsmåtane for at ei sone eller eit oppdrettsanlegg 
i ei sone som ikkje er godkjend, skal få status som 
godkjend sone eller godkjent oppdrettsanlegg med omsyn 
til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) 
og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN).

2) Kypros har ved brev av 20. april 2004 søkt om godkjenning 
av det programmet som skal nyttast i heile territoriet til 
Kypros. Den framlagde søknaden er funnen å vere i 
samsvar med føresegnene i artikkel 10 i direktiv 91/67/
EØF, og programmet bør difor godkjennast.

3) Dei programma som skal nyttast i Zona Val Brembana 
og av oppdrettsanlegget Azienda Troticoltura S. Cristina 
i Italia, er avslutta. Dei bør difor strykast frå vedlegg I og 
II til vedtak 2003/634/EF.

(1) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) TEF L 220 av 3.9.2003, s. 8. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/328/EF 
(TEU L 104 av 8.4.2004, s. 129).

4) Vedtak 2003/634/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2003/634/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. Vedlegg I vert bytt ut med vedlegg I til dette vedtaket.

2. Vedlegg II vert bytt ut med vedlegg II til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 28. januar 2005

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om godkjenning av programma med sikte på 
å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til 
fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)(*)

[meldt under nummeret K(2005) 148]

(2005/67/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 29.1.2005, s. 55, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 1.

2008/EØS/38/06
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

PROGRAM SOM ER LAGDE FRAM FOR Å GJE SONER STATUS SOM GODKJENDE MED OMSYN TIL 
FISKESJUKDOMMANE VHS OG IHN

1. DANMARK

DEI PROGRAMMA SOM VART LAGDE FRAM AV DANMARK 22. MAI 1995, OMFATTAR:

nedbørfeltet FISKEBÆK Å,– 

alle DELAR AV JYLLAND sør og vest for nedbørfelta til Storåen, Karup Å, Gudenåen og Grejs Å,– 

alle DANSKE ØYAR.– 

2. TYSKLAND

DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV TYSKLAND 25. FEBRUAR 1999, OMFATTAR:

Ei sone i nedbørfeltet til OBERN NAGOLD.– 

3. ITALIA

3.1. DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR DEN AUTONOME PROVINSEN 
BOLZANO 6. OKTOBER 2001, ENDRA VED BREV AV 27. MARS 2003, OMFATTAR:

Provinsen Bolzano

Sona omfattar alle nedbørfelt i provinsen Bolzano.– 

 Sona omfattar den øvre delen av ZONA VAL DELL’ADIGE, dvs. nedbørfelta til elva Adige, frå kjelda i 
provinsen Bolzano fram til grensa mot provinsen Trento.

 (NB: Den nedre delen av ZONA VAL DELL’ADIGE er omfatta av det godkjende programmet til den 
autonome provinsen Trento. Dei øvre og nedre delane av denne sona skal reknast som éi epidemiologisk 
eining.)

3.2. DEI PROGRAMMA SOM VART LAGDE FRAM AV ITALIA FOR DEN AUTONOME PROVINSEN 
TRENTO 23. DESEMBER 1996 OG 14. JULI 1997, OMFATTAR:

Zona Val di Sole e di Non

Nedbørfeltet frå kjelda til elva Noce fram til demninga S. Giustina.– 

Zona Val dell’Adige — den nedre delen

Nedbørfeltet til elva Adige og kjeldene hennar innanfor territoriet til den autonome provinsen Trento, frå – 
grensa mot provinsen Bolzano fram til demninga Ala (vasskraftverk).

 (NB: Den øvre delen av ZONA VAL DELL’ADIGE er omfatta av det godkjende programmet til provinsen 
Bolzano. Dei øvre og nedre delane av denne sona skal reknast som éi epidemiologisk eining.)

Zona Torrente Arnò

Nedbørfeltet til fjellelva Arnò, frå kjelda fram til demninga nedstraums før staden der fjellelva Arnò og – 
elva Sarca møtest.

Zona Val Banale

Nedbørfeltet til elva Ambies, fram til demninga ved eit vasskraftverk.– 

Zona Varone

Nedbørfeltet frå kjelda til elva Magnone fram til fossen.– 
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Zona Alto e Basso Chiese

Nedbørfeltet til elva Chiese, frå kjelda fram til demninga Condino, bortsett frå bassenga til fjellelvane – 
Adanà og Palvico.

Zona Torrente Palvico

nedbørfeltet til fjellelva Palvico, fram til ei demning av betong og stein.– 

3.3. DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN VENETO 21. FEBRUAR 
2001, OMFATTAR:

Zona Torrente Astico

Nedbørfeltet til elva Astico, frå kjelda (i den autonome provinsen Trento og i provinsen Vicenza, – 
regionen Veneto) fram til demninga i nærleiken av Pedescala bru i provinsen Vicenza.

 Den nedre delen av elva Astico, mellom demninga i nærleiken av Pedescala bru og demninga Pria 
Maglio, vert rekna som ei buffersone.

3.4.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN UMBRIA 20. FEBRUAR 
2002, OMFATTAR:

Zona Fosso de Monterivoso: nedbørfeltet til elva Monterivoso, frå kjeldene fram til dei uoverstigelege 
demningane nær Ferentillo.

3.5. DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN LOMBARDIA 23. 
DESEMBER 2003, OMFATTAR:

Zona Valle de Torrente Venina: nedbørfeltet til elva Venina, frå kjeldene og dei følgjande grensene:

vest: Livrio-dalen,– 

sør: Orobie-alpane, frå Publino Pass til Pizzo Redorta,– 

aust: Armisa- og Armisola-dalen.– 

4. FINLAND

4.1. DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV FINLAND 29. MAI 1995, OMFATTAR:

Alle fastlands- og kystområde i FINLAND, bortsett frå:– 

provinsen Åland,– 

det området i Pyhtää som er underlagt restriksjonar,– 

det området i kommunane Uusikaupunki, Pyhäranta og Rauma som er underlagt restriksjonar.– 

4.2. DET PROGRAMMET SOM INNEHELD SÆRLEGE TILTAK FOR UTRYDDING, OG SOM VART 
LAGT FRAM AV FINLAND 29. MAI 1995, ENDRA VED BREV AV 27. MARS 2002, 4. JUNI 2002, 
12. MARS 2003, 12. JUNI 2003 OG 20. OKTOBER 2003 , OMFATTAR:

heile provinsen Åland,– 

det området i Pyhtää som er underlagt restriksjonar,– 

det området i kommunane Uusikaupunki, Pyhäranta og Rauma som er underlagt restriksjonar.– 

5. KYPROS

DEI PROGRAMMA SOM VART LAGDE FRAM AV KYPROS 20. APRIL 2004, OMFATTAR:

heile territoriet til Kypros.»– 
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VEDLEGG II

«VEDLEGG II

PROGRAM SOM ER LAGDE FRAM FOR Å GJE OPPDRETTSANLEGG I SONER SOM IKKJE 
ER GODKJENDE, STATUS SOM GODKJENDE OPPDRETTSANLEGG MED OMSYN TIL 

FISKESJUKDOMMANE VHS OG IHN

1. ITALIA

1.1. DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN FRIULI VENEZIA 
GIULIA, PROVINSEN UDINE, 2. MAI 2000, OMFATTAR:

 Oppdrettsanlegg i nedbørfeltet til elva Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio– 

1.2. DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN VENETO 21. DESEMBER 
2003, OMFATTAR:

Oppdrettsanlegget:

Azienda agricola Bassan Antonio– 

1.3. DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN VENETO 5. SEPTEMBER 
2002, OMFATTAR:

Oppdrettsanlegget:

Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO)»– 
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 
om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(1), særlig artikkel 4 nr. 5 og artikkel 17 nr. 7,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 
om dyrs helse og velferd overholdes, særlig artikkel 11 nr. 4 og 
artikkel 63 nr. 1 bokstav e), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 97/78/EF skal alle sendinger som 
importeres fra tredjestater gjennomgå veterinærkontroll. 
Disse kontrollene kan omfatte analytiske undersøkelser 
av rester av farmakologisk virksomme stoffer for å 
kontrollere om sendingene oppfyller kravene i 
Fellesskapets regelverk.

2) Grenseverdiene for restmengder (MRL) som skal 
anvendes ved næringsmiddelkontroll i henhold til 
rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak 
som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og 
deres restmengder i levende dyr og animalske produkter, 
og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/
EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF(2), er for 
farmakologisk virksomme stoffer fastsatt i rådsforordning 
(EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte 
i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for 
restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av 
animalsk opprinnelse(3). Grenseverdiene for restmengder 
får anvendelse på importerte sendinger.

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1).

(2) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 882/2004.

(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 2232/2004 (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 71).

3) I forordning (EØF) nr. 2377/90 fastsettes imidlertid ikke 
grenseverdier for restmengder for alle stoffer, og særlig 
ikke for stoffer som det er forbudt å bruke eller som ikke 
er tillatt i Fellesskapet. Dersom en sending inneholder 
restmengder av slike stoffer, kan den avvises eller 
tilintetgjøres ved importen.

4) Fellesskapet bør innføre en harmonisert framgangsmåte 
for å kontrollere om importerte sendinger inneholder 
restmengder av stoffer som er forbudt eller ikke tillatt i 
Fellesskapet.

5) De minstekrav til yteevne (MRPL) som er fastsatt ved 
kommisjonsvedtak 2002/657/EF av 12. august 2002 om 
gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn 
til analysemetoders ytelse og tolking av resultater(4), er 
vedtatt som standarden for yteevne, og sikrer effektiv 
kontroll av at Fellesskapets regelverk overholdes når 
offisielle prøver analyseres for å fastslå om de inneholder 
visse forbudte eller ikke tillatte stoffer; MRPL tilsvarer 
den gjennomsnittsverdi som bør overstiges for at 
påvisning av et stoff eller restmengder av det kan anses 
som meningsfull metodologisk sett.

6) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om 
fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 
næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og 
om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(5) og i samsvar med Codex 
alimentarius’ arbeidsprinsipper for risikoanalyse(6), 
skal næringsmiddelregelverket bygge på faktorer 
som er av betydning for det aktuelle tilfellet, f.eks. 
kontrollmulighetene.

7) Isolerte tilfeller av påviste restmengder av et stoff under 
minstekravene til yteevne fastsatt i vedtak 2002/657/EF 
bør derfor ikke anses som umiddelbart problematiske, 
men som noe som bør overvåkes av medlemsstatene, og 
de minstekravene til yteevne som finnes, bør anvendes 
som referanseverdi for å treffe tiltak for å sikre en 
harmonisert gjennomføring av direktiv 97/78/EF.

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

(5) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1642/2003 (EUT L 245 av 29.9.2003, s. 4).

(6) Tilgjengelig på ftp://ftp.fao.org/codex/alinorm03/Al03_33e.pdf

KOMMISJONSVEDTAK

av 11. januar 2005

om fastsettelse av harmoniserte standarder for analyse av visse restmengder i produkter av animalsk 
opprinnelse importert fra tredjestater(*)

[meddelt under dokumentnummer K(2004) 4992]

(2005/34/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 16 av 20.1.2005, s. 61, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 4.

2008/EØS/38/07
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8) Dersom resultatene av analytiske undersøkelser viser 
forekomst av restmengder av et stoff som det er fastsatt 
minstekrav til yteevne for i samsvar med vedtak 2002/657/
EF, bør det i påvente av gjennomføringen 1. januar 2006 
av forordning (EF) nr. 882/2004 avklares hvilke tiltak 
som skal treffes, samtidig som det tas hensyn til hvor 
alvorlig trusselen sendingen utgjør mot menneskers helse 
er, og bestemmelsene fastsatt i direktiv 96/23/EF og 
97/78/EF samt i forordning (EF) nr. 178/2002.

9) Medlemsstatene bør særlig overvåke importsituasjonen 
for å avdekke eventuelle tilbakevendende problemer, 
ettersom dette kan tyde på et utilbørlig bruksmønster 
for et bestemt stoff, eller manglende overholdelse av 
garantier gitt av tredjestater i forbindelse med produksjon 
av næringsmidler beregnet på import til Fellesskapet. 
Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen om 
tilbakevendende problemer.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Virkeområde

1. I dette vedtak fastsettes referanseverdier for tiltak 
for restmengder av stoffer som det er fastsatt minstekrav 
til yteevne for i samsvar med vedtak 2002/657/EF, når 
analytiske undersøkelser utført i henhold til direktiv 97/78/EF 
av importerte sendinger av produkter av animalsk opprinnelse 
viser forekomst av slike restmengder, og de tiltak som skal 
treffes etter en slik påvisning.

2. Dette vedtak får anvendelse uavhengig av om analytiske 
undersøkelser av sendinger med produkter av animalsk 
opprinnelse som importeres fra tredjestater utføres rutinemessig, 
i henhold til framgangsmåter for skjerpet kontroll eller i 
forbindelse med beskyttelsestiltak.

Artikkel 2

Referanseverdier for tiltak

For å kontrollere restmengder av visse stoffer som det er forbudt 
eller ikke tillatt å bruke i Fellesskapet, skal minstekravene til 
yteevne (MRPL) fastsatt i vedlegg II til vedtak 2002/657/EF 
brukes som referanseverdier for tiltak, uavhengig av hvilken 
matrise som analyseres.

Artikkel 3

Tiltak ved påvist forekomst av et forbudt eller 
ikke tillatt stoff

1. Dersom resultatene av analytiske undersøkelser er på 
samme nivå som eller over minstekravene til yteevne fastsatt i 
vedtak 2002/657/EF, skal den berørte sendingen anses for ikke 
å oppfylle kravene i Fellesskapets regelverk.

2. I påvente av at artikkel 19-22 i forordning (EF) 
nr. 882/2004 får anvendelse fra 1. januar 2006, skal 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene holde tilbake 
sendinger fra tredjestater som ikke oppfyller kravene, og etter 
høring av de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som er 
ansvarlige for sendingen, skal de treffe følgende tiltak:

a) kreve at slike sendinger tilintetgjøres eller sendes tilbake ut 
av Fellesskapet i samsvar med nr. 3,

b) dersom sendingene allerede er markedsført, tilbakekalle 
sendingene før et av tiltakene nevnt ovenfor treffes.

3. Vedkommende myndigheter skal tillate videresending av 
sendinger bare dersom:

a) bestemmelsesstedet er avtalt med den driftsansvarlige for 
fôr- eller næringsmiddelforetaket som er ansvarlig for sen-
dingen, og

b) den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket først har 
underrettet vedkommende myndighet i opprinnelsestredje-
staten eller bestemmelsestredjestaten, dersom disse er for-
skjellige, om årsakene og omstendighetene som gjør at de 
berørte sendingene ikke kan markedsføres i Fellesskapet, 
og

c) vedkommende myndighet i bestemmelsestredjestaten, der-
som bestemmelsestredjestaten og opprinnelsestredjestaten 
ikke er den samme, har underrettet vedkommende myndig-
het om at den er villig til å motta sendingen.

4. Med forbehold for medlemsstatenes nasjonale 
bestemmelser om gjennomgåelse av forvaltningsvedtak, skal 
videresending skje senest 60 dager etter den dag vedkommende 
myndighet traff beslutning om sendingens bestemmelsessted, 
med mindre det er tatt rettslige skritt. Dersom sendingen 
ikke er videresendt innen fristen på 60 dager, skal sendingen 
tilintetgjøres, med mindre vedkommende myndighet anser 
forsinkelsen som berettiget.
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5. Dersom analytiske undersøkelser av produkter gir 
resultater under minstekravene til yteevne fastsatt i vedtak 
2002/657/EF, skal det ikke være forbudt å bringe produktene inn 
i næringsmiddelkjeden. Vedkommende myndighet skal føre et 
register over resultatene med tanke på en eventuell gjentakelse. 
Dersom resultatene av analytiske undersøkelser av produkter 
med samme opprinnelse viser et gjentakelsesmønster som tyder 
på et mulig problem knyttet til ett eller flere forbudte eller ikke-
tillatte stoffer, herunder for eksempel registrering av fire eller 
flere bekreftede resultater under referanseverdiene for tiltak 
for samme stoff i importer med samme opprinnelse innenfor 
en periode på seks måneder, skal vedkommende myndighet 
underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i 
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 
Kommisjonen skal gjøre vedkommende myndighet i 
opprinnelsesstaten(e) oppmerksom på saken og framlegge 
egnede forslag.

6. Den driftsansvarlige for fôr- eller næringsmiddelforetaket 
som er ansvarlig for sendingen, eller vedkommendes 

representant, skal bære vedkommende myndigheters kostnader 
i forbindelse med tiltakene nevnt i nr. 1-4 i denne artikkel.

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 19. februar 2005.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 
Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes 
av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 
oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved 
innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet(1), 
særlig artikkel 19, og

ut fra følgende betraktninger:

I direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse 1) 
ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og 
embryoer, og ved import av nevnte dyr, sæd, egg og 
embryoer til Fellesskapet. I henhold til nevnte direktiv 
skal vilkårene for import av katter, hunder og ildrer 
minst tilsvare vilkårene fastsatt i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 
om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-
kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av 
rådsdirektiv 92/65/EØF(2). Hensikten med å likestille 
vilkårene for ikke-kommersiell og kommersiell 
forflytning av disse artene var å hindre svindel ved 
handel med kjæledyr.

Faren for svindel er svært liten når det gjelder forflytning 2) 
av disse artene mellom organer, institutter eller sentre 
som er godkjent i henhold til direktiv 92/65/EØF.

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/68/
EF (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 320).

(2) EFT L 146 av 13.6.2003, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2054/2004 (EUT L 355 av 1.12.2004, s. 14).

Det bør fastsettes særlige vilkår for import av katter, 3) 
hunder og ildrer som er beregnet på organer, institutter og 
sentre som er godkjent i henhold til direktiv 92/65/EØF.

Det er nødvendig å utarbeide en modell for helsesertifikat 4) 
for import av katter, hunder og ildrer som er beregnet på 
godkjente organer, institutter og sentre.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Import av katter, hunder og ildrer som er beregnet på organer, 
institutter eller sentre som er godkjent i henhold til direktiv 
92/65/EØF, skal oppfylle følgende krav:

a)  de skal komme fra en tredjestat eller et territorium som 
er oppført i del B avsnitt 2 eller i del C i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 998/2003, og

b)  de skal følges av en veterinærattest som tilsvarer modellen 
for helsesertifikat i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. februar 2005.

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. januar 2005

om gjennomføring av rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til vilkår for import av katter, hunder 
og ildrer til godkjente organer, institutter eller sentre(*)

[meddelt under nummer K(2005) 118]

(2005/64/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 29.1.2005, s. 48, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 4.

2008/EØS/38/08
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

VETERINÆRATTEST FOR IMPORT AV HUNDER, KATTER OG ILDRER SOM ER BESTEMT FOR 
ORGANER, INSTITUTTER ELLER SENTRE SOM ER GODKJENT I HENHOLD TIL VEDLEGG C TIL 

RÅDSDIREKTIV 92/65/EØF

Merknad til importøren: Denne attesten er bare til veterinærformål og må følge sendingen til den kommer til 
grensekontrollstasjonen.

1. Opprinnelsesstat og vedkommende myndighet(1): 2. Helsesertifikat nr.:  ORIGINAL(2)

 KOPI(3)

I. DYRENES OPPRINNELSE

3. Opprinnelsesenhetens navn og adresse: 4. Avsenderens navn og adresse:

5. Lastested: 6. Transportmiddel:

II. DYRENES BESTEMMELSESSTED

7. Bestemmelsesmedlemsstat:

8. Navn og adresse eller registreringskode for 
mottakende organ, institutt eller senter:

9. Mottakerens navn og adresse:

III. IDENTIFIKASJON AV DYRENE

10. Dyreart 11. Kjønn 12.  Fødselsdato 
eller alder

13. Individuell 
identifikasjon 
(mikroprosessor 
eller tato-vering)
(4)

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10(5)

IV. RABIESVAKSINASJON (dersom det kreves – strykes dersom det ikke attesteres)

Vaksinens produsent og navn:

Partinummer: Vaksinasjonsdato: Gjelder fram til:

(1) Tredjestaten skal være oppført i del B avsnitt 2 eller i del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003. 
(2) Originalen skal følge sendingen til det endelige bestemmelsesstedet. 
(3) Kopien skal oppbevares av den ansvarlige for opprinnelsesenheten. 
(4) Avhengig av bestemmelsesmedlemsstatens krav. 
(5) Fortsettes ved behov. 
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V.  SEROLOGISK PRØVE FOR PÅVISNING AV RABIES (dersom det kreves – strykes dersom det ikke 
attesteres)

Jeg har sett på det offisielle resultatet av en serologisk prøve av dyret, som er utført på en prøve som er 
tatt ______________ og undersøkt i et EU-godkjent laboratorium, der det attesteres at titreringen av nøytraliserende 
antistoffer mot rabies var minst 0,5 IE/ml.

IX. KLINISK UNDERSØKELSE

Jeg erklærer at dyret på det nåværende tidspunkt ikke viser kliniske tegn på sykdom og kan transporteres samt at 
det kommer fra en enhet som er godkjent og registrert av vedkommende myndighet for avl av den berørte art, og 
som ikke er underlagt offisielle helserestriksjoner.

VII. BEHANDLING MOT FLÅTT (dersom det kreves – strykes dersom det ikke attesteres)

Produktets produsent og navn:

Dato og klokkeslett for behandling (døgnet oppdelt i 24 timer):

VIII. BEHANDLING MOT EKINOKOKKOSE (dersom det kreves – strykes dersom det ikke attesteres)

Produktets produsent og navn:

Dato og klokkeslett for behandling (døgnet oppdelt i 24 timer):

UNDERTEGNEDES NAVN OG STILLING (godkjent veterinær/offentlig veterinær)

Fornavn: Etternavn:

Adresse: Underskrift, dato og stempel:

Postnummer:

By:

Stat(1)

Telefon:

RETTLEDNING

1. Identifikasjon av dyret (tatovering eller mikroprosessor) skal kontrolleres før opplysninger føres inn i sertifikatet.

2. Rabiesvaksinen som brukes, skal være en inaktivert vaksine som er framstilt i samsvar med OIE-standarder.

3. Sertifikatet skal være gyldig for import til EU og for grensekontroll i ti dager fra datoen for undertegning. For 
videre forflytning mellom EUs medlemsstater skal det være gyldig i fire måneder fra datoen for undertegning som 
erstatning for pass for kjæledyr.

4. Dyr som kommer fra eller er behandlet i tredjestater som ikke er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 
998/2003, kan ikke importeres til Irland, Sverige eller Det forente kongerike, verken direkte eller gjennom en annen 
stat som er oppført i vedlegg II, med mindre de oppfyller nasjonale regler.

5. Den kliniske undersøkelsen (del VI) må utføres innen 24 timer før forflytningen.

6. Deler som ikke attesteres, skal strykes.

VILKÅR

Del VI skal utfylles.

Del IV, V, VII og VIII skal utfylles dersom bestemmelsesmedlemsstaten krever det. Medlemsstatene kan fravike disse 
vilkårene.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(1), særleg artikkel 12 nr. 12 og artikkel 13 nr. 
6, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 97/78/EF er det fastsett krav til veterinærkontroll 
av sendingar med visse produkt av animalsk opphav som 
kjem frå ein tredjestat, og føresegner m.a. om lagring 
i frisoner, frilager eller lokale som tilhøyrer operatørar 
som driv sjøtransport over landegrensene, av produkt 
som ikkje stettar krava til dyrehelse ved import til 
Fellesskapet.

2) I rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 
om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 
bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av 
animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2) er det 
fastsett at medlemsstatar skal gjere tiltak for å sikre at frå 
1. januar 2005 vert produkt av animalsk opphav som er 
meinte for konsum, innførde frå tredjestatar berre dersom 
dei stettar dei reglane som er fastsette i det nemnde 
direktivet.

3) I direktiv 2002/99/EF er det òg fastsett føresegner om 
innføring av dyrehelsereglar og hygienesertifikat for 
produkt som kjem direkte i transitt eller som har vore 
lagra. Slike reglar og sertifikat for sendingar av kjøt, 
medrekna vilt- og fjørfekjøt, kjøtprodukt, foredla kjøt og 
mjølk og mjølkeprodukt for konsum som anten er meinte 
for ein tredjestat eller for sjøtransport over landegrensene, 

(1) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1).

(2) TEF L 18 av 23.1.2003, s. 11.

anten ved direkte transitt eller etter lagring, er fastsette 
i rådsvedtak 79/542/EØF(3) og i kommisjonsvedtak 
94/984/EF(4), 97/221/EF(5), 2000/572/EF(6), 2000/585/
EF(7), 2000/609/EF(8), 2003/779/EF(9) og 2004/438/EF(10) 
(heretter kalla «dei relevante fellesskapsrettsaktene»).

4) Frå 1. januar 2005 må difor sendingar med produkt av 
animalsk opphav som høyrer inn under verkeområdet 
til dei relevante fellesskapsrettsaktene, stette reglane 
og vere vedlagde det eigna hygienesertifikatet som er 
fastsett i dei relevante fellesskapsrettsaktene, når dei vert 
lagde fram for innførsel til frisoner, frilager eller lokale 
som tilhøyrer operatørar som driv sjøtransport over 
landegrensene, slik at krava til dyrehelse vert stetta.

5) Dei sendingane som vert innførde til Fellesskapet før 
1. januar 2005 for lagring i frisoner, frilager eller lokale 
som tilhøyrer operatørar som driv sjøtransport, og som 
ikkje stettar dei relevante fellesskapsrettsaktene, bør 
difor handsamast på ein harmonisert og oversiktleg måte 
for å unngå unaudsynlege problem for dei verksemdene 
som det gjeld, samstundes som det vert sikra at det finst 
ein endeleg frist for kor lenge slike produkt kan vere i 
Fellesskapet.

6) Difor bør det fastsetjast ein overgangsperiode på tolv 
månader, slik at det innan 1. januar 2005 vert mogleg 
for verksemder å sende frå seg desse produkta som er 
innførde til frisoner, frilager eller lokale som tilhøyrer 
operatørar som driv sjøtransport.

(3) TEF L 146 av 14.6.1979, s. 15. Vedtaket sist endra ved kommisjonsvedtak 
2004/882/EF (TEU L 373 av 21.12.2004, s. 52).

(4) TEF L 378 av 31.12.1994, s. 11. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/118/
EF (TEU L 36 av 7.2.2004, s. 34).

(5) TEF L 89 av 4.4.1997, s. 32. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/427/EF 
(TEU L 154 av 30.4.2004, s. 8).

(6) TEF L 240 av 23.9.2000, s. 19. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/437/EF 
(TEU L 154 av 30.4.2004, s. 66).

(7) TEF L 251 av 6.10.2000, s. 1. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/413/EF 
(TEU L 151 av 30.4.2004, s. 57).

(8) TEF L 258 av 12.10.2000, s. 49. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/415/
EF (TEU L 151 av 30.4.2004, s. 73).

(9) TEU L 285 av 1.11.2003, s. 38. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/414/EF 
(TEU L 151 av 30.4.2004, s. 65).

(10) TEU L 154 av 30.4.2004, s. 73.

KOMMISJONSVEDTAK

av 2. februar 2005

om krav til dyrehelse, utferding av sertifikat og overgangsføresegner for innførsel av og 
lagringsperiodar for sendingar av visse produkt av animalsk opphav til frisoner, frilager og lokale 

som tilhøyrer operatørar som utfører sjøtransport over landegrensene i Fellesskapet(*)

[meldt under nummeret K(2005) 191]

(2005/92/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 4.2.2005, s. 62, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 4.

2008/EØS/38/09
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7) Det er føremålstenleg å syte for at alle slike produkt som 
etter 1. januar 2006 framleis er lagra i frisoner, frilager 
eller lokale som tilhøyrer operatørar som driv sjøtransport 
innanfor territoriet til Fellesskapet, og som ikkje stettar 
dei relevante fellesskapsrettsaktene, vert destruerte under 
tilsyn frå den rette styresmakta. Alle utgifter til ein slik 
framgangsmåte bør påførast eigaren av sendinga.

8) Av omsyn til dyrehelsa må dette vedtaket nyttast med 
verknad frå 1. januar 2005.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Frå 1. januar 2005 skal sendingar med produkt som høyrer 
inn under verkeområdet til vedtak 79/542/EØF, 94/984/EF, 
97/221/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/609/EF, 2003/779/
EF og 2004/438/EF, vere vedlagde det eigna hygienesertifikatet 
slik det er fastsett i dei nemnde rettsaktene, når sendingane vert 
lagde fram for innførsel til frisoner, frilager eller lokale som 
tilhøyrer operatørar som driv sjøtransport over landegrensene 
og godkjende i samsvar med artikkel 12 nr. 4 bokstav b) og 
artikkel 13 nr. 1 i direktiv 97/78/EF, for såleis å sikre at krava 
til dyrehelse i Fellesskapet vert stetta.

Artikkel 2

Fram til 31. desember 2005 skal det vere tillate at sendingar 
med produkt som er nemnde i artikkel 1, og som vart innførde 
til frisoner, frilager eller lokale som tilhøyrer operatørar av 
sjøtransport over landegrensene før 1. januar 2005, vert førde 
ut av desse sonene, lagra eller lokala der dei er lagra og leverte 
anten samla eller som delparti til mottakarstaden, slik det er 
fastsett i artikkel 12 nr. 8 eller artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i 
direktiv 97/78/EF, utan at det eigna hygienesertifikatet er lagt 
ved slik det er fastsett i dei relevante fellesskapsrettsaktene.

Artikkel 3

Frå 1. januar 2006 skal alle sendingar med produkt som er 
nemnde i artikkel 2 og som framleis er lagra, destruerast under 
tilsyn frå den rette styresmakta.

Alle utgifter til slik destruksjon skal påførast eigaren av 
sendinga.

Artikkel 4

Dette vedtaket skal nyttast frå datoen då det vert meldt.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 2. 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 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde Blue Tongue(1), særlig artikkel 8 nr. 2 
bokstav d), artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2003/828/EF av 25. november 
2003 om verne- og overvåkingssoner i forbindelse 
med Blue Tongue(2) ble gjort på bakgrunn av den 
rådende Blue Tongue-situasjonen i de berørte områdene i 
Fellesskapet. Ved nevnte vedtak ble det opprettet verne- 
og overvåkingssoner (restriksjonssoner) som svarer til 
særskilte epidemiologiske situasjoner, og det ble fastsatt 
vilkår for å innvilge unntak fra utførselsforbudet i 
2000/75/EF for visse forflytninger av dyr samt sæd, egg 
og embryoer fra disse dyr fra og gjennom disse sonene.

2) Ved vedtak 2003/828/EF, sist endret ved vedtak 2004/898/
EF, ble det opprettet en restriksjonssone (sone F) som 
gjenspeilte den rådende Blue Tongue-situasjonen i Spania 
og Portugal på det tidspunkt da vedtak 2004/898/EF ble 
gjort.

3) Portugal har nå underrettet Kommisjonen om et utbrudd 
av Blue Tongue i kommunen (concelho) Idanha-a-Nova.

4) Unntakene fra utførselsforbudet fra restriksjonssoner 
fastsatt i vedtak 2003/828/EF bør få anvendelse på de 
berørte områder i Portugal.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74. Direktivet endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

(2) EUT L 311 av 27.11.2003, s. 41. Vedtaket sist endret ved vedtak 2004/898/
EF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 105).

5) Dessuten bør sone F utvides og avgrenses med tanke på 
de geografiske, økologiske og epizootololgiske faktorer 
i forbindelse med Blue Tongue i de berørte områder i 
Portugal.

6) Vedtak 2003/828/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2003/828/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 skal nr. 1 og første punktum i nr. 2 lyde:

«1. Innenlands forsendelse av dyr eller deres sæd, egg 
og embryoer fra en av restriksjonssonene i vedlegg I skal 
unntas fra utførselsforbudet under forutsetning av at dyrene 
og deres sæd, egg eller embryoer oppfyller vilkårene i 
vedlegg II eller, med hensyn til Spania, Frankrike, Italia og 
Portugal, at de oppfyller vilkårene i nr. 2, og med hensyn 
til Hellas at de oppfyller vilkårene i nr. 3.

2. I Spania, Frankrike, Italia og Portugal skal innenlands 
forflytning som nevnt i nr. 1, unntas fra utførselsforbudet 
av vedkommende myndighet dersom»

2. Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til dette 
vedtak.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. februar 2005

om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger av dyr fra og innenfor en restriksjonssone 
i Portugal i forbindelse med et utbrudd av Blue Tongue i nevnte medlemsstat(*)

[meddelt under nummer K(2005) 335]

(2005/138/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av 18.2.2005, s. 38, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 4.

2008/EØS/38/10
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Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 21. februar 2005.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I til vedtak 2003/828/EF skal restriksjonssone F lyde:

«Sone F

 SPANIA:

Provinsene Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz,– 

Provinsen Jaen (– comarcas Jaen og Andujar),

Provinsen Toledo (– comarcas Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara og Los Navalmorales),

Provinsen Ciudad Real (– comarcas Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén og Almodóvar del Campo).

PORTUGAL:

Landbruksdepartementets regionkontor i Alentejo: – concelhos Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sôr, 
Crato, Portalegre, Alter-do-Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, 
Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, 
Mourão, Moura, Barrancos, Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, 
Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (øst for A2, freguesias Santa Susana, Santiago og Torrão) 
og Gavião,

Landbruksdepartementets regionkontor i Ribatejo e Oeste: – concelhos Montijo (freguesias Canha, S. Isidoro 
de Pegões og Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes 
og Sardoal,

Landbruksdepartementets regionkontor i Beira Interior: – concelhos Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, 
Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova, VilaVelha de Ródão, Vila de Rei og Mação.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1 og artikkel 20 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonen har vedteke kommisjonsvedtak 
2003/135/EF av 27. februar 2003 om godkjenning av 
planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin i dei tyske delstatane Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland(2) 
som eitt av ei rekkje tiltak for motkjemping av klassisk 
svinepest.

2) Kommisjonen har vedteke kommisjonsvedtak 
2004/146/EF av 12. februar 2004 om endring av vedtak 
2003/135/EF med omsyn til oppheving av planane for 
vaksinasjon av viltlevande svin mot klassisk svinepest 
i Saarland og utviding av planen for vaksinasjon i 
Rheinland-Pfalz.

3) Dei tyske styresmaktene har gjeve Kommisjonen melding 
om den nyaste utviklinga av sjukdommen hjå viltlevande 
svin i Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og Saarland. 
Desse opplysningane syner at klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin er utrydda, og at det ikkje lenger er 
naudsynt å nytte dei godkjende planane for utrydding og 
vaksinasjon i desse delstatane.

4) Vedtak 2003/135/EF bør difor endrast.

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 
2003. 

(2) TEU L 53 av 28.2.2003, s. 47. Direktivet endra ved vedtak 2004/46/EF 
(TEU L 49 av 19.2. 2004, s. 42). 

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 2003/135/EF vert det gjort følgjande 
endringar:

a) i del 1 

— går bokstav A), B) og D) ut,

— vert «C) Rheinland-Pfalz» bytt ut med «Rheinland-
Pfalz».

b) i del 2

— går bokstav A) og B) ut,

— vert «C) Rheinland-Pfalz» bytt ut med «Rheinland-
Pfalz».

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Sambandsrepublikken Tyskland og 
Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 26. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. januar 2005

om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til oppheving av planane for utrydding og vaksinasjon 
i delstatane Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen og planen for utrydding i Saarland (Tyskland)(*)

[meldt under nummeret K(2005) 119]

(Berre den tyske og den franske teksta er gyldige)

(2005/58/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 27.1.2005, s. 45, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 4.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1 andre leddet og artikkel 20 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I 2004 vart det påvist klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i visse område i Slovakia. For å motkjempe 
utbrot av klassisk svinepest har Kommisjonen vedteke 
vedtak 2004/375/EF(2), 2004/625/EF(3) og 2004/831/
EF(4) om endring av kommisjonsvedtak 2003/526/EF av 
18. juli 2003 om vernetiltak mot klassisk svinepest i visse 
medlemsstatar(5), der det vart fastsett visse tilleggstiltak 
for å motkjempe sjukdommen.

2) Slovakia innførde eit intensivt program for overvaking av 
klassiske svinepest hjå viltlevande svin i heile staten, og 
særleg i det området som er smitta. Dette programmet er 
framleis i kraft.

3) Slovakia har no lagt fram for godkjenning ein plan 

for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande 

svin for veterinær- og næringsmiddeladministrasjonen i 

distrikta Trnava (medrekna distrikta Piešťany, Hlohovec 

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

(2) TEU L 118 av 23.4.2004, s. 72.
(3) TEU L 280 av 31.8.2004, s. 36.
(4) TEU L 359 av 4.12.2004, s. 61.
(5) TEU L 183 av 22.7.2003, s. 46. Vedtaket sist endra ved vedtak 

2004/831/EF.

og Trnava), Levice (medrekna distriktet Levice), Nitra 

(medrekna distrikta Nitra og Zlaté Moravce), Topoľčany 

(medrekna distriktet Topoľčany), Nové Mesto nad 

Váhom (medrekna distriktet Nové Mesto nad Váhom), 

Trenčín (medrekna distrikta Trenčín og Bánovce nad 

Bebravou) Prievidza (medrekna distrikta Prievidza og 

Partizánske), Púchov (medrekna distrikta Púchov og 

Ilava), Žiar nad Hronom (medrekna distrikta Žiar 

nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen 

(medrekna distrikta Zvolen og Detva), Banská Bystrica 

(medrekna distrikta Banská Bystrica og Brezno), 

Lučenec (medrekna distrikta Lučenec og Poltár), 

Krupina og Veľký Krtíš.

4) Ettersom Slovakia har sett seg føre å innføre 

vaksinasjon av viltlevande svin i distrikta Trenčín, 

Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, 

Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec og Poltár, har 

staten i tillegg lagt fram for godkjenning ein plan for 

naudvaksinasjon.

5) Dei slovakiske styresmaktene har godkjent bruken 
av ein svekka levande vaksine mot klassisk svinepest 
(C-stamme) til immunisering av viltlevande svin ved hjelp 
av lokkemat.

6) Dei planane for utrydding av klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin i dei 
nemnde områda som Slovakia har lagt fram, er vortne 
granska og funne å vere i samsvar med direktiv 2001/89/
EF.

7) Av omsyn til klarleiken bør det i dette vedtaket gjevast 
opplysningar om dei geografiske områda der utryddings- 
og naudvaksinasjonsplanane skal gjennomførast.

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

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. januar 2005

om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon 
av slike svin i Slovakia(*)

[meldt under nummeret K(2005) 127]

(Berre den slovakiske teksta er gyldig)

(2005/59/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 27.1.2005, s. 46, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 4.
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Den planen som Slovakia har lagt fram for utrydding av 
klassisk svinepest hjå viltlevande svin i det området som er 
fastsett i nr. 1 i vedlegget, er godkjend.

Artikkel 2

Den planen som Slovakia har lagt fram for naudvaksinasjon av 
viltlevande svin i det området som er fastsett i nr. 2 i vedlegget, 
er godkjend.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til Den slovakiske republikken.

Utferda i Brussel, 26. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

1. Område der utryddingsplanen skal gjennomførast
 Territoriet som kjem inn under veterinær- og næringsmiddeladministrasjonen i distrikta Trnava 

(medrekna distrikta Piešťany, Hlohovec og Trnava), Levice (medrekna distriktet Levice), Nitra 

(medrekna distrikta Nitra og Zlaté Moravce), Topoľčany (medrekna distriktet Topoľčany), Nové 

Mesto nad Váhom (medrekna distriktet Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (medrekna distrikta 

Trenčín og Bánovce nad Bebravou) Prievidza (medrekna distrikta Prievidza og Partizánske), Púchov 

(medrekna distrikta Púchov og Ilava), Žiar nad Hronom (medrekna distrikta Žiar nad Hronom, 

Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (medrekna distrikta Zvolen og Detva), Banská Bystrica 

(medrekna distrikta Banská Bystrica og Brezno), Lučenec (medrekna distrikta Lučenec og Poltár), 

Krupina og Veľký Krtíš.

2. Område der naudvaksinasjonsplanen skal gjennomførast
 Territoriet til distrikta Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, 

Detva, Veľký Krtíš, Lučenec og Poltár.

_____________________________



Nr. 38/84 26.6.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I november 2002 vart det påvist klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin i Belgia.

2) Ved kommisjonsvedtak 2003/363/EF(2) godkjende 
Kommisjonen den planen som Belgia har lagt fram for 
utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i 
visse område i Belgia.

3) Belgia har lagt fram opplysningar som syner at klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin er utrydda i Belgia, og 
at det ikkje lenger er naudsynt å nytte den godkjende 
utryddingsplanen.

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 
2003. 

(2) TEU L 124 av 20.5.2003, s. 43.

4) Vedtak 2003/363/EF bør difor opphevast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedtak 2003/363/EF vert oppheva.

Artikkel 2

Dette direktivet er retta til Kongeriket Belgia.

Utferda i Brussel, 28. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 28. januar 2005

om oppheving av vedtak 2003/363/EF om godkjenning av den planen som er lagt fram for utrydding 
av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område i Belgia(*)

[meldt under nummeret K(2005) 144]

(2005/66/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 29.1.2005, s. 54, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 4.

2008/EØS/38/13



26.6.2008 Nr. 38/85EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg A avsnitt I nr. 4, vedlegg A 
avsnitt II nr. 7 og vedlegg D avsnitt I del E, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 
Fellesskapet (2), særleg vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Listene over regionar i medlemsstatar som er godkjende 
som frie for brucellose (B. melitensis) i samsvar med 
direktiv 91/68/EØF, er førde opp i kommisjonsvedtak 
93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at 
visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 
hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning 
av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt 
fri for denne sykdommen(3).

2) I provinsane Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, 
Pisa, Pistoia, Prato og Siena i regionen Toscana og i 
provinsane Perugia og Terni i regionen Umbria er minst 
99,8 % av driftseiningane for sauer og geiter offisielt frie 
for brucellose. I tillegg har desse provinsane plikta seg til 
å stette visse andre krav som er fastsette i direktiv 91/68/
EØF med omsyn til stikkprøver som skal utførast når 
dei provinsane som det gjeld, er godkjende som frie for 
brucellose.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 
nr. 21/2004 (TEU L 5 av 9.1.2004, s. 8).

(2) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/554/
EF (TEU L 248 av 9.7.2004, s. 1).

(3) TEF L 13 av 21.1.1993, s. 14. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/320/EF 
(TEU L 102 av 7.4.2004, s. 75).

3) Provinsane Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, 
Pistoia, Prato og Siena i regionen Toscana og provinsane 
Perugia og Terni i regionen Umbria bør difor godkjennast 
som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) med 
omsyn til driftseiningar for sauer og geiter.

4) Listene over regionar i medlemsstatar som er godkjende 
som frie for bovin tuberkulose, bovin brucellose og 
enzootisk bovin leukose, er fastsette i kommisjonsvedtak 
2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status 
for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar 
i medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, 
brucellose og enzootisk bovin leukose(4).

5) Italia har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at alle krava i direktiv 64/432/EØF er stetta 
med omsyn til provinsen Como i regionen Lombardia 
og provinsen Prato i regionen Toscana, slik at desse 
provinsane kan verte godkjende som offisielt frie for 
tuberkulose hjå storfebuskapar.

6) Italia har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at alle krava i direktiv 64/432/EØF er stetta 
med omsyn til provinsen Brescia i regionen Lombardia, 
provinsen Prato i regionen Toscana og provinsane Perugia 
og Terni i regionen Umbria, slik at desse provinsane kan 
verte godkjende som offisielt frie for brucellose hjå 
storfebuskapar.

7) Italia har òg lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at alle krava i direktiv 64/432/EØF er stetta 
med omsyn til provinsen Pavia i regionen Lombardia, 
provinsen Massa-Carrara i regionen Toscana og 
provinsane Perugia og Terni i regionen Umbria, slik at 
desse provinsane kan verte godkjende som offisielt frie 
for enzootisk bovin leukose hjå storfebuskapar.

(4) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74. Vedtaket sist endra ved vedtak 
2004/320/EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. januar 2005

om endring av vedtak 93/52/EØF med omsyn til fråsegna om at visse provinsar i Italia er frie for 
brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF om fråsegna om at visse provinsar i Italia er frie for 

bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose(*)

[meldt under nummeret K(2004) 5548]

(2005/28/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 19.12.2003, s. 62, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2005 av 10. juni 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52 av 13.10.2005, s. 6.
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8) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som 
Italia har lagt fram, bør provinsen Como i regionen 
Lombardia og provinsen Prato i regionen Toscana 
godkjennast som offisielt frie for bovin tuberkulose, 
provinsane Brescia i regionen Lombardia, provinsen 
Prato i regionen Toscana og provinsane Perugia og 
Terni i regionen Umbria godkjennast som offisielt frie 
for bovin brucellose, og provinsen Pavia i regionen 
Lombardia, provinsen Massa-Carrara i regionen Toscana 
og provinsane Perugia og Terni i regionen Umbria 
godkjennast som offisielt frie for enzootisk bovin 
leukose.

9) Vedtak 93/52/EØF og 2003/467/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 93/52/EF vert endra i samsvar med 
vedlegg I til dette vedtaket.

Artikkel 2

Vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar 
med vedlegg II til dette vedtaket.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen



26.6.2008 Nr. 38/87EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

Vedlegg I til vedtak 93/52/EØF skal lyde:

«VEDLEGG II

I Frankrike:

Departementene:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, 
Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eur-et-Loire, Finistère, 
Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-
Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, 
Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, 
Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, 
Yvelines, Ville de Paris og Vosges.

I Italia:

Regionen Lazio: provinsene Rieti og Viterbo.– 

Regionen Lombardia: provinsene Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, – 
Sondrio, Varese.

Regionen Sardinia: provinsene Cagliari, Nuoro, Oristano og Sassari.– 

Regionen Trentino-Alto Aldige: provinsene Bolzano og Trento.– 

Regionen Toscana: provinsene Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato og – 
Siena.

Regionen Umbria: provinsene Perugia og Terni.– 

I Portugal:

Den autonome region Azorene.

I Spania:

Den autonome region Kanariøyene: provinsene Santa Cruz de Tenerife og Las Palmas.»
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VEDLEGG II

I vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I vedlegg I skal kapittel 2 lyde:

 «KAPITTEL 2

 Regionar i medlemsstatar som er offisielt frie for tuberkulose

 I Italia:

Regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Como, Lecco og Sondrio– 

Regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno– 

Regionen Toscana: provinsane Grossetto og Prato– 

Regionen Trentino-Alto Adige: provinsane Bolzano og Trento»– 

2. I vedlegg II skal kapittel 2 lyde:

 «KAPITTEL 2

 Regionar i medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose

 I Italia:

Regionen Emilia-Romagna: provinsane Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, – 
Reggio Emilia og Rimini

Regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Sondrio – 
og Varese

Regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno– 

Regionen Sardinia: provinsane Cagliari, Nuoro, Oristano og Sassari– 

Regionen Toscana: provinsane Arezzo, Grossetto, Livorno, Lucca og Pisa– 

Regionen Trentino-Alto Adige: provinsane Bolzano og Trento– 

Regionen Umbria: provinsane Perugia og Terni.– 

I Portugal:

Den autonome regionen Azorane: øyane Pico, Graciosa, Flores og Corvo– 

I Det sameinte kongeriket:

Storbritannia: England, Skottland og Wales».– 

3. I vedlegg III skal kapittel 2 lyde:

 «KAPITTEL 2

 Regionar i medlemsstatar som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose

 I Italia:

Regionen Emilia-Romagna: provinsane Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, – 
Reggio Emilia og Rimini

Regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, – 
Sondrio og Varese

Regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno– 

Regionen Toscana: provinsane Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato – 
og Siena

Regionen Trentino-Alto Adige: provinsane Bolzano og Trento– 

Regionen Umbria: provinsane Perugia og Terni– 

Regionen Val d’Aosta: provinsen Aosta.»– 
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 
Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes 
av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 
oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel 
av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet(1), særlig 
artikkel 11 nr. 2 fjerde strekpunkt og artikkel 11 nr. 3 tredje 
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse 
ved handel med sæd, egg og embryoer fra sau og geit.

2) Ved kommisjonsvedtak 95/388/EF(2) er modellen for 
sertifikatet som skal benyttes ved slik handel, fastsatt.

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 
av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 
bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 
encefalopati(3) utgjør nå det rettslige grunnlaget for 
alle tiltak i forbindelse med overførbar spongiform 
encefalopati hos dyr. Forordning (EF) nr. 999/2001 ble 
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1492/2004 
for å klargjøre visse krav i forbindelse med overførbar 
spongiform encefalopati ved handel med sæd, egg og 
embryoer fra sau og geit, og for å fastsette unntak for sæd 
og embryoer fra dyr av visse genotyper.

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/68/
EF (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 321). 

(2) EFT L 234 av 3.10.1995, s. 30. 
(3) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1492/2004 (EUT L 274 av 24.8.2004, 
s. 3).

4) Det er derfor nødvendig å tilpasse modellene for 
helsesertifikatene i vedlegg I og II til vedtak 95/388/EF 
til de ajourførte reglene.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Vedlegg I til vedtak 95/388/EF erstattes med vedlegg I til 
dette vedtak.

2. Vedlegg II til vedtak 95/388/EF erstattes med vedlegg II 
til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2005.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK 

av 30. desember 2004

om endring av vedtak 95/388/EF med hensyn til ajourføring av modellene for helsesertifikater for handel innenfor 
Fellesskapet med sæd, egg og embryoer fra sau og geit(*) 

[meddelt under nummer K(2004) 5544]

(2005/43/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 20 av 22.1.2005, s. 34, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 4.
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VEDLEGG I

Modell for veterinærattest ved handel med sæd fra sau og geit

DET EUROPEISKE FELLESSKAP           Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet
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I.1.  Avsender/Eksportør I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a.  Lokalt referansenr.

Adresse I.3.  Vedkommende sentrale myndighet

Postnr. I.4.  Vedkommende lokale myndighet

I.5.  Mottaker I.6.  Originalsertifikatenes 

       nr.

Nr. på følgedokument

Postnr. I.7.  Forhandler

 Navn Godkjenningsnummer

I.8.  Opprinnelsesland      ISO-kode        I.9.Opprinnelsesregion       Kode I.10. Bestemmelsesland ISO-kode       I.11. Bestemmelsesregion      Kode

I.12. Opprinnelsessted/fangststed I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet Oppsamlingssentral           Lokalene til en
forhandler 

Driftsenhet Oppsamlingssentral           Lokalene til en
forhandler 

Godkjent organ Sædstasjon   Godkjent oppdretts-
anlegg 

Godkjent organ Sædstasjon    Godkjent oppdretts-
anlegg 

Embryogruppe Virksomhet Annet Embryogruppe Virksomhet Annet 

Navn Godkjenningsnummer Navn Godkjenningsnummer

Adresse Adresse

Postnr. Postnr.

I.14. Lastested I.15. Dato og klokkeslett for avreise

Postnr.

I.16. Transportmiddel I.17. Transportforetak

Fly           Skip      Jernbanevogn 

         Veigående kjøretøy                     Annet 

Identifikasjon:

Navn

Adresse

Postnr.

Godkjenningsnummer

Medlemsstat

I.18. Dyreart/produkt I.19. Varekode (KN-kode)

I.20. Antall/mengde

I.21. Produkttemperatur I.22. Antall kolli
Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Dyr sertifisert til/ produkter sertifisert til:

Avl  Oppfôring   Slakting    Beiteskifte   Godkjent organ  

Kunstig avl  Registrerte dyr av hestefamilien  Vilt for utsetting   Kjæledyr    

Næringsmiddel  Fôrvarer   Farmasøytisk bruk  Teknisk bruk Annet  

I.26. Transitt gjennom en tredjestat I.27. Transitt gjennom medlemsstater  

 Tredjestat ISO-kode  Medlemsstat ISO-kode

 Utsendelsessted Kode  Medlemsstat ISO-kode

 Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.  Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport  I.29. Forventet reisetid

Tredjestat ISO-kode

Utsendelsessted Kode

I.30. Reiseplan

Ja   Nei   

I.31. Identifikasjon av dyr

             Dosenes identifikasjonsmerke(2)
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP         Sertifikat til bruk ved handel med sæd fra sau/geit innenfor Fellesskapet
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II.  Helseopplysninger   II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:

1) sæden angitt ovenfor, er tatt ut, behandlet og lagret under forhold som er i samsvar med kravene i direktiv 92/65/EØF, 

2) sæden kommer fra en sau/geit(1) som oppfyller kravene i punkt B og C i kapittel II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

3) når det gjelder sæd som er tatt ut og behandlet på en sentral/stasjon(1), at sæden er tatt ut, behandlet og lagret på en sentral/stasjon(1), 

4) sæden oppfyller kravene i kapittel III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Tilsvarer donordyrenes identifikasjonsmerke og uttaksdatoen.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver) Kvalifikasjon og tittel

Lokal veterinærenhet Den lokale veterinærenhetens nummer

Dato Underskrift

Stempel
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP                           Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet

D
el

 I
II

: 
K

on
tr

ol
l

III.1. Kontrolldato III.2. Sertifikatets referansenr.

III.3. Dokumentkontroll          Nei  Ja  III.4. Identitetskontroll                            Nei                               Ja  

EU-standard Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  

Tilleggsgarantier Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  

Nasjonale krav Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  

III.5. Fysisk kontroll           Nei             Antall kontrollerte dyr III.6. Laboratorieundersøkelser             Nei                       Ja  

Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  Dato:

Undersøkt på grunnlag av:

III.7. Kontroll av dyrevelferd                  Nei                      Ja  Stikkprøver  Mistanke  

Tilfredsstillende         Ikke tilfredsstillende     Resultater      Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  

III.8. Overtredelse av dyrevelferdsbestemmelser III.9. Overtredelse av veterinærbestemmelsene

III.9.1. Manglende/ugyldig sertifikat

III.8.1. Ugyldig transporttillatelse  III.9.2. Dokumenter ikke i samsvar med kravene

III.8.2. Transportmiddelet oppfyller ikke kravene  III.9.3. Ikke-godkjent land

III.8.3. For høy lastetetthet  Gjennomsnittsareal III.9.4. Ikke-godkjent region/område

III.8.4. Transporttid ikke overholdt  III.9.5. Forbudt art

III.8.5. Utilstrekkelig vanning og fôring  III.9.6. Manglende tilleggsgarantier

III.8.6. Uforsvarlig behandling av dyrene  III.9.7. Ikke-godkjent bedrift

III.8.7. Annet  III.9.8. Syke dyr eller mistanke om sykdom

III.10. Følger av transporten på dyrene III.9.9. Ikke tilfredsstillende analyseresultater

III.9.10. Manglende eller ureglementert identifikasjon 

Antall døde dyr  Anslag  III.9.11. Nasjonale krav ikke oppfylt

Antall uegnede dyr  Anslag  III.9.12. Feilaktig adresse på bestemmelsesstedet

Antall dyr som har født eller abortert  III.9.13. Annet

III.11. Korrigerende tiltak III.12. Tiltak etter karantenen

 III.11.1. Utsatt avgang

 III.11.2. Overføring

 III.11.3. Karantene  III.12.1. Slakting/avliving

 III.11.4. Slakting/avliving  III.12.2. Frigivelse

 III.11.5. Destruering av skrotter/ produkter

 III.11.6. Tilbakesending

 III.11.7. Bearbeiding av produkter

 III.11.8. Anvendelse av produkter til andre formål

                          Identifikasjon

III.13. Kontrollsted

Virksomhet  Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

Lokalene til en forhandler  Godkjent organ  Sædstasjon  

Havn  Lufthavn  Utsendelsessted  

Under transport  Annet  

III.14. Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Lokal veterinærenhet Den lokale veterinærenhetens nummer

Navn (med blokkbokstaver)

Kvalifikasjon og tittel

Dato: Underskrift:
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VEDLEGG II

Modell for veterinærattest ved handel med egg/embryoer fra sau og geit

DET EUROPEISKE FELLESSKAP           Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet
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I.1.  Avsender/Eksportør I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a.  Lokalt referansenr.

Adresse I.3.  Vedkommende sentrale myndighet

Postnr. I.4.  Vedkommende lokale myndighet

I.5.  Mottaker I.6.  Originalsertifikatenes 

       nr.

Nr. på følgedokument

Postnr. I.7.  Forhandler

 Navn Godkjenningsnummer

I.8.  Opprinnelsesland      ISO-kode        I.9.Opprinnelsesregion       Kode I.10. Bestemmelsesland ISO-kode       I.11. Bestemmelsesregion      Kode

I.12. Opprinnelsessted/fangststed I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet Oppsamlingssentral           Lokalene til en
forhandler 

Driftsenhet Oppsamlingssentral           Lokalene til en
forhandler 

Godkjent organ Sædstasjon   Godkjent oppdretts-
anlegg 

Godkjent organ Sædstasjon    Godkjent oppdretts-
anlegg 

Embryogruppe Virksomhet Annet Embryogruppe Virksomhet Annet 

Navn Godkjenningsnummer Navn Godkjenningsnummer

Adresse Adresse

Postnr. Postnr.

I.14. Lastested I.15. Dato og klokkeslett for avreise

Postnr.

I.16. Transportmiddel I.17. Transportforetak

Fly           Skip      Jernbanevogn 

         Veigående kjøretøy                     Annet 

Identifikasjon:

Navn

Adresse

Postnr.

Godkjenningsnummer

Medlemsstat

I.18. Dyreart/produkt I.19. Varekode (KN-kode)

I.20. Antall/mengde

I.21. Produkttemperatur I.22. Antall kolli
Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Dyr sertifisert til/ produkter sertifisert til:

Avl  Oppfôring   Slakting    Beiteskifte   Godkjent organ  

Kunstig avl  Registrerte dyr av hestefamilien  Vilt for utsetting   Kjæledyr    

Næringsmiddel  Fôrvarer   Farmasøytisk bruk  Teknisk bruk Annet  

I.26. Transitt gjennom en tredjestat I.27. Transitt gjennom medlemsstater  

 Tredjestat ISO-kode  Medlemsstat ISO-kode

 Utsendelsessted Kode  Medlemsstat ISO-kode

 Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.  Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport  I.29. Forventet reisetid

Tredjestat ISO-kode

Utsendelsessted Kode

I.30. Reiseplan

Ja   Nei   

I.31. Identifikasjon av dyr

             Dosenes identifikasjonsmerke(2)
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP        Sertifikat til bruk ved handel med egg/embryoer fra sau/geit innenfor Fellesskapet
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II.  Helseopplysninger   II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:

1) sæden angitt ovenfor, er tatt ut, behandlet og lagret under forhold som er i samsvar med kravene i direktiv 92/65/EØF, 

2) sæden kommer fra en sau/geit(1) som oppfyller kravene i punkt B og C i kapittel II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

3) når det gjelder sæd som er tatt ut og behandlet på en sentral/stasjon(1), at sæden er tatt ut, behandlet og lagret på en sentral/stasjon(1), 

4) sæden oppfyller kravene i kapittel III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Tilsvarer donordyrenes identifikasjonsmerke og uttaksdatoen.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver) Kvalifikasjon og tittel

Lokal veterinærenhet Den lokale veterinærenhetens nummer

Dato Underskrift

Stempel



26.6.2008 Nr. 38/95EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

DET EUROPEISKE FELLESSKAP         Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet
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III.1. Kontrolldato III.2. Sertifikatets referansenr.

III.3. Dokumentkontroll          Nei  Ja  III.4. Identitetskontroll                            Nei                               Ja  

EU-standard Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  

Tilleggsgarantier Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  

Nasjonale krav Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  

III.5. Fysisk kontroll           Nei             Antall kontrollerte dyr III.6. Laboratorieundersøkelser             Nei                       Ja  

Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  Dato:

Undersøkt på grunnlag av:

III.7. Kontroll av dyrevelferd                  Nei                      Ja  Stikkprøver  Mistanke  

Tilfredsstillende         Ikke tilfredsstillende     Resultater      Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende  

III.8. Overtredelse av dyrevelferdsbestemmelser III.9. Overtredelse av veterinærbestemmelsene

III.9.1. Manglende/ugyldig sertifikat

III.8.1. Ugyldig transporttillatelse  III.9.2. Dokumenter ikke i samsvar med kravene

III.8.2. Transportmiddelet oppfyller ikke kravene  III.9.3. Ikke-godkjent land

III.8.3. For høy lastetetthet  Gjennomsnittsareal III.9.4. Ikke-godkjent region/område

III.8.4. Transporttid ikke overholdt  III.9.5. Forbudt art

III.8.5. Utilstrekkelig vanning og fôring  III.9.6. Manglende tilleggsgarantier

III.8.6. Uforsvarlig behandling av dyrene  III.9.7. Ikke-godkjent bedrift

III.8.7. Annet  III.9.8. Syke dyr eller mistanke om sykdom

III.10. Følger av transporten på dyrene III.9.9. Ikke tilfredsstillende analyseresultater

III.9.10. Manglende eller ureglementert identifikasjon 

Antall døde dyr  Anslag  III.9.11. Nasjonale krav ikke oppfylt

Antall uegnede dyr  Anslag  III.9.12. Feilaktig adresse på bestemmelsesstedet

Antall dyr som har født eller abortert  III.9.13. Annet

III.11. Korrigerende tiltak III.12. Tiltak etter karantenen

 III.11.1. Utsatt avgang

 III.11.2. Overføring

 III.11.3. Karantene  III.12.1. Slakting/avliving

 III.11.4. Slakting/avliving  III.12.2. Frigivelse

 III.11.5. Destruering av skrotter/ produkter

 III.11.6. Tilbakesending

 III.11.7. Bearbeiding av produkter

 III.11.8. Anvendelse av produkter til andre formål

                          Identifikasjon

III.13. Kontrollsted

Virksomhet  Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

Lokalene til en forhandler  Godkjent organ  Sædstasjon  

Havn  Lufthavn  Utsendelsessted  

Under transport  Annet  

III.14. Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Lokal veterinærenhet Den lokale veterinærenhetens nummer

Navn (med blokkbokstaver)

Kvalifikasjon og tittel

Dato: Underskrift:
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 90/539/EØF av 15. oktober 
1990 om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg 
innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg fra 
tredjestater(1), særleg artikkel 12 nr. 2 og 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Ved kommisjonsvedtak 91/552/EØF av 27. september 
1991 om fastsettelse av Danmarks status med hensyn 
til Newcastle disease(2) vart det fastsett at Danmark har 
status som ein medlemsstat der det ikkje skal vaksinerast 
mot Newcastle disease i samband med handel innanfor 
Fellesskapet med og import frå tredjestatar av levande 
fjørfe.

2)  Som følgje av den nyaste utviklinga av situasjonen når 
det gjeld Newcastle disease har Danmark sett seg føre å 
innføre vaksinasjon av fjørefe mot denne sjukdommen, og 
statusen til Danmark som medlemsstat der det ikkje vert 
vaksinert mot denne sjukdommen, bør difor opphevast i 
samsvar med direktiv 90/539/EØF.

3)  For at den noverande helsesituasjonen for fjørfe i 
Danmark ikkje skal forverrast i den innleiande fasen av 
vaksinasjon mot Newcastle disease, bør det for eit visst 
tidsrom fastsetjast overgangsreglar om tilleggsgarantiar 
for sendingar til Danmark.

4)  Difor bør Danmark få visse tilleggsgarantiar, som kan 
omfatte undersøking av levande fjørfe slik det er fastsett 
i kommisjonsvedtak 92/340/EØF(3) om undersøking for 
å påvise Newcastle disease før sending.

5)  Vedtak 91/552/EØF bør difor opphevast.

(1) TEF L 303 av 31.10.1990, s. 6. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) TEF L 298 av 29.10.1991, s. 21.
(3) TEF L 188 av 8.7.1992, s. 34.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Verkeområde og føremål

Dette vedtaket skal nyttast på handel innanfor Fellesskapet 
med fjørfe, slik det er definert i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 
90/539/EØF, som skal sendast til Danmark frå medlemsstatar 
som ikkje har status som område der det ikkje skal vaksinerast 
mot Newcastle disease slik det er fastsett i artikkel 12 nr. 2 i 
det nemnde direktivet, og frå tredjestatar.

Artikkel 2

Førehandsløyve for fjørfesendingar til Danmark

Det skal søkjast om førehandsløyve frå den rette 
veterinærstyresmakta i Danmark før fjørfeet vert sendt. Den 
nemnde søknaden om førehandsløyve skal omfatte opplysningar 
om kva type vaksine og kva for ei vaksinasjonsordning som 
vert nytta ved vaksinering av fjørfe mot Newcastle disease.

Artikkel 3

Prøvetaking og undersøking av fjørfe som 
skal sendast til Danmark

Den rette styresmakta i Danmark kan krevje at fjørfeet vert 
undersøkt i samsvar med artikkel 1 og 2 i vedtak 92/340/EØF, 
samstundes som det vert teke omsyn til dei opplysningane som 
skal gjevast i samsvar med artikkel 2 i dette vedtaket.

Artikkel 4

Avvising av sendingar av fjørfe til Danmark

Dersom Danmark, samstundes som det vert teke omsyn til 
dei opplysningane som er fastsette i samsvar med artikkel 2 i 
dette vedtaket og utfallet av den undersøkinga som er nemnd 
i artikkel  3 i dette vedtaket, tek avgjerd om å forby innførsel 
av ei sending med fjørfe på territoriet sitt, skal Danmark 
melde frå til Kommisjonen og dei andre medlemsstatane eller 
tredjestatane som det gjeld, om grunnane for avgjerda si.

KOMMISJONSVEDTAK

av 28. januar 2005

om visse utfyllande overgangsgarantiar for Danmark med omsyn til endringa av statusen for denne 
staten som område der det ikkje skal vaksinerast mot Newcastle disease(*)

[meldt under nummeret K(2005) 143]

(2005/65/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 29.1.2005, s. 52, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 4.
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Artikkel 5

Oppheving av vedtak 91/552/EØF

Vedtak 91/552/EØF vert oppheva.

Artikkel 6

Brukstid

Dette vedtaket skal nyttast inntil 28. februar 2006.

Artikkel 7

Adressatar

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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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 artikkel 4 i rådsdirektiv 87/328/EØF av 
18. juni 1987 om godkjenning av renrasede avlsdyr 
av storfe for avlsformål(3) skal sæd til handel innenfor 
Fellesskapet samles opp, behandles og lagres av en 
offisielt godkjent sædstasjon.

2) I henhold til rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med 
dypfryst sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel 
av slik sæd(4) kan sæd lagres ikke bare i sædstasjoner, 
men også i sædlagre.

3) For å sikre konsekvens i Fellesskapets regelverk bør 
artikkel 4 i direktiv 87/328/EØF tilpasses det utvidede 
virkeområde til, og de nylig innførte definisjoner i, 
direktiv 88/407/EØF. I den forbindelse bør direktiv 
87/328/EØF tilpasses den øvrige lovgivning om renrasede 
avlsdyr som gjelder egg og embryoer -

(1) Uttalelse avgitt 14. desember 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Uttalelse avgitt 15. desember 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 167 av 26.6.1987, s. 54.
(4) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

2004/101/EF (EFT L 30 av 4.2.2004, s. 15).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 87/328/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Med forbehold for dyrehelsereglene skal medlemsstatene 
påse at følgende ikke forbys, begrenses eller hindres:

godkjenning av renrasede hunndyr av storfe for – 
avlsformål,

godkjenning av renrasede avlsokser for naturlig – 
bedekning, og 

bruk av egg og embryoer fra renrasede hunndyr av – 
storfe.»

2. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Ved handel innenfor Fellesskapet skal medlemsstatene 
påse at sæd nevnt i artikkel 2 samles opp, behandles og 
lagres ved en sædstasjon, eller om nødvendig et sædlager, 
som er godkjent i samsvar med rådsdirektiv 88/407/EØF 
av 14. juni 1988 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved 
handel med dypfryst sæd fra storfe innenfor Fellesskapet 
og innførsel av slik sæd(5*)»

(*) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2004/101/EF (EFT L 30 av 4.2.2004, s. 15).

RÅDSDIREKTIV 2005/24/EF

av 14. mars 2005

om endring av direktiv 87/328/EØF med hensyn til sædlagre og bruk av egg og embryoer fra 
renrasede avlsdyr av storfe(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2005, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 7.
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Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for etterkomme dette direktiv, innen 
24. mars 2007. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. mars 2005.

 For Rådet

 F. BODEN

 Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde Blue Tongue(1), særlig artikkel 9 nr. 1 
bokstav c) og artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2003/828/EF av 25. november 2003 
om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue 
Tongue(2) ble vedtatt på bakgrunn av den rådende 
Blue Tongue-situasjonen i de angrepne områdene av 
Fellesskapet. Ved nevnte vedtak ble det opprettet verne- 
og overvåkingssoner (restriksjonssoner) som svarer til 
særskilte epidemiologiske situasjoner, og det ble fastsatt 
vilkår for å innvilge unntak fra utførselsforbudet i 
2000/75/EF for visse forflytninger av dyr samt sæd, egg 
og embryoer fra disse dyr fra og gjennom disse sonene.

2) Forholdene vinterstid i deler av de områder i Fellesskapet 
som er berørt av Blue Tounge har ført til at smittebæreren 
ikke lenger er aktiv, og at Blue Tounge-viruset derfor 
ikke lenger er i omløp.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 311 av 27.11.2003, s. 41. Vedtaket sist endret ved vedtak 2005/138/

EF (EUT L 47 av 18.2.2005, s. 38).

3) Det bør derfor fastsettes regler om unntak 
fra utførselsforbudet for dyr i de berørte deler av 
restriksjonssonene i de perioder det er påvist at det ikke 
forekommer virus eller smittebærere.

4) Når det, etter at smittebæreren har opphørt å være 
aktiv, har forløpt et tidsrom som varer lengre enn 
serokonverteringen, kan seronegative dyr flyttes fra 
restriksjonssonene med et akseptabelt risikonivå, da de 
ikke kan være eller bli angrepet. Dyr som er seropositive, 
men virologisk negative (PCR-negative), kan også flyttes 
da de ikke er eller kan bli viremisk.

5) Dyr som er født etter at smittebæreren har opphørt å være 
aktiv, kan ikke være angrepet og kan derfor flyttes fra 
restriksjonssonene uten risiko når smittebæreren ikke er 
aktiv.

6) Ettersom det skal være streng kontroll med sporbarheten 
av disse dyrenes forflytninger, bør disse forflytningene 
begrenses til innenlands forflytninger til driftsenheter 
som er registrert av mottakerenhetens vedkommende 
myndighet.

7) Dessuten skal slike forflytninger opphøre når 
smittebærerens blir aktiv igjen i et epidemiologisk 
relevant område i de berørte restriksjonssoner.

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

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. mars 2005

om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til unntak fra utførselsforbudet for innenlands 
forflytning av dyr(*)

[meddelt under nummer K(2005) 544]

(2005/216/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 16.3.2005, s. 39, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 7.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 3 i vedtak 2003/828/EF gjøres følgende endringer:

nr. 1 skal lyde:a) 

 «1. Med forbehold for nr. 3a skal innenlands forsendelse 
av dyr eller deres sæd, egg og embryoer fra en av 
restriksjonssonene i vedlegg I unntas fra utførselsforbudet 
under forutsetning av at dyrene og deres sæd, egg eller 
embryoer oppfyller vilkårene i vedlegg II eller, med 
hensyn til Spania, Frankrike, Italia og Portugal, at de 
oppfyller vilkårene i nr. 2, og med hensyn til Hellas at de 
oppfyller vilkårene i nr. 3.»

nytt nr. 3a innsettes etter nr. 3:b) 

 «3a. Når det i et epidemiologisk relevant område i 
restriksjonssonene nevnt i vedlegg I har gått mer enn 40 
dager fra den dato da smittebæreren sluttet å være aktiv, kan 
vedkommende myndighet gi unntak fra utførselsforbudet 
for innenlands forsendelse av følgende:

a) dyr som skal sendes til driftsenheter som er registrert 
for dette formål av vedkommende myndighet i 
mottakerenheten, og som bare kan forflyttes fra slike 
enheter til et slakteri,

b) dyr som er serologisk (ELISA eller AGID) negative 
eller serologisk positive, men virologisk (PCR) 
negative,

c) dyr som er født etter den dato da smittebæreren 
opphørte å være aktiv.

 Vedkommende myndighet skal bare gi unntak i henhold til 
dette nr. i det tidsrom da smittebæreren ikke er aktiv.

 Dersom det på grunnlag av det epidemiologiske 
overvåkingsprogrammet nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) 
i direktiv 2000/75/EF oppdages at smittebæreren har 
blitt aktiv igjen i den berørte restriksjonssonen, skal 
vedkommende myndighet sikre at slike unntak ikke lenger 
får anvendelse.»

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 19. mars 2005.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 
2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 
om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF 
og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), 
særleg artikkel 83 nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

Ved kommisjonsvedtak 2004/288/EF av 26. mars 2004 1) 
om mellombels tilgang for Australia og New Zealand 
til fellesskapsreservane med antigen av munn- og 
klauvsjukevirus(2) har dei nemnde statane fått tilgang 
til fellesskapsreservane med antigen for tilverking av 
vaksinar mot munn- og klauvsjuke til og med 31. desember 
2004.

Australia har plikta seg til å auke lagra sine av antigen 2) 
av munn- og klauvsjukevirus, og gjeve uttrykk for at 
staten har som mål å gjere ei avtale med Fellesskapet 
om felles tilgang til lager av visse antigen av munn- og 
klauvsjukevirus. I påvente av ei slik mogleg ordning 
har Australia bede om ei lenging av den mellombels 
tilgangen til fellesskapsreservane med antigen av munn- 
og klauvsjukevirus.

New Zealand har bede om ei lenging av den mellombels 3) 
tilgangen til fellesskapsreservane med antigen av munn- 
og klauvsjukevirus på grunn av uventa seinkingar i 
oppbygginga av deira eigne lager av slike antigen.

(1) TEU L 306 av 22.11.2003, s. 1.
(2) TEU L 91 av 30.3.2004, s. 58.

Med omsyn til kapasitet og tilgjenge når det gjeld 4) 
antigen av munn- og klauvsjukevirus som er lagra i 
antigenreservane i Fellesskapet, ser det ut til at den 
lenginga som Australia og New Zealand har bede om, 
kan gjevast utan at dette i unaudsynleg grad går ut over 
kriseplanane til Fellesskapet. 

Den lenginga av den mellombels tilgangen til 5) 
fellesskapsreservane med antigen som Australia og 
New Zealand har bede om, bør difor godkjennast og 
vedtak 2004/288/EF endrast tilsvarande.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2004/288/EF artikkel 1 nr. 1 vert «31. desember 2004» 
bytt ut med «31. desember 2005». 

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 11. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 11. mars 2005

om endring av vedtak 2004/288/EF med omsyn til lenginga av den mellombels tilgangen for Australia 
og New Zealand til fellesskapsreservane med antigen av munn- og klauvsjukevirus, som er gjeven i 

medhald av det nemnde vedtaket(*)

[meldt under nummeret K(2005) 561]

(2005/209/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 15.3.2005, s. 42, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 7.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

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

med tilvising til tilmeldingsakta for Tsjekkia, Estland, Kypros, 
Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia, 
særleg artikkel 57,

med tilvising til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 
1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet(1), særleg 
artikkel 5, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Direktiv 82/894/EF inneheld ei liste over dei 
dyresjukdommane som skal meldast til Kommisjonen og 
andre medlemsstatar.

2) I kommisjonsvedtak 2000/807/EF er det fastsett 
rapporteringsform og kodar for melding av 
dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/
EØF(2). 

3) Dei statane som om kort tid vil slutte seg til Den 
europeiske unionen, har nytta systemet for melding av 
dyresjukdommar (ADNS) uformelt, men deltakinga deira 
bør no formaliserast.

4) Fleire medlemsstatar har tilpassa ei rekkje kodar som 
gjeld regionane deira, og tilsvarande tilpassingar bør no 
gjerast i dei relevante fellesskapsføresegnene.

(1) TEF L 378 av 31.12.1982, s. 58. Direktivet sist endra ved kommisjonsvedtak 
2004/216/EF (TEU L 67 av 5.3.2004, s.  27). 

(2) TEF L 326 av 22.12. 2000, s. 80. Vedtaket sist endra ved vedtak 
2004/67/EF (TEU L 13 av 20.1.2004, s. 43.)

5) I dei relevante fellesskapsføresegnene bør det takast med 
kart over dei ulike statane, slik at dei opplysningane som 
vert sende til Kommisjonen og til dei statane som tek del 
i ADNS, skal verte tydelege.

6) Visse hestesjukdommar og sjukdommar hjå bier er nyleg 
vortne førde opp i vedlegg I til direktiv 82/894/EØF. 
Difor bør desse sjukdommane  førast opp i lista over 
sjukdommar i føresegnene om rapporteringsform og 
kodar for melding av dyresjukdommar. 

7) Av omsyn til klarleik og forenkling bør vedtak 2000/807/
EF opphevast og bytast ut.

8) For å sikre konfidensiell handsaming av dei opplysningane 
som vert sende over, bør vedlegga til dette vedtaket ikkje 
offentleggjerast.

9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet — 

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Ved melding av dyresjukdommar skal opplysningar om utbrot 
av sjukdommar i samsvar med direktiv 82/894/EØF sendast 
over i den rapporteringsforma som er fastsett i vedlegg I, II og 
III til dette vedtaket.

Artikkel 2

Ved melding av dyresjukdommar skal opplysningar om utbrot 
av sjukdommar i samsvar med direktiv 82/894/EØF sendast 
over ved bruk av dei kodane som er fastsette i vedlegg IV–X 
til dette vedtaket.

Artikkel 3

Vedtak 2000/807/EF vert oppheva.

KOMMISJONSVEDTAK

av 1. mars 2005

om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av 
rådsdirektiv 82/894/EØF(*) 

[meldt under nummeret K(2004) 993]

(2005/176/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 5.3.2005, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 7.
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Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 1. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1 og artikkel 20 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonen har vedteke kommisjonsvedtak 2003/135/
EF av 27. februar 2003 om godkjenning av planane for 
utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for 
naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i dei tyske delstatane Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland(2) som eitt av ei 
rekkje tiltak for motkjemping av klassisk svinepest.

2) Dei tyske styresmaktene har gjeve Kommisjonen melding 
om den nyaste utviklinga av sjukdommen hjå viltlevande 
svin i visse område i Rheinland-Pfalz.

3) Desse opplysningane syner at klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin er utrydda, og at det ikkje lenger er 

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

(2) TEU L 53 av 28.2.2003, s. 47. Direktivet sist endra ved vedtak 2005/58/EF 
(TEU L 24 av 27.1. 2005, s. 45).

 naudsynt å nytte dei godkjende planane for utrydding og 
vaksinasjon i desse områda.

4) Vedtak 2003/135/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2003/135/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Sambandsrepublikken Tyskland og 
Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 15. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. mars 2005

om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til oppheving av planane for utrydding av klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i 

visse område i delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland)

[meldt under nummeret K(2005) 596]

(Berre den tyske og den franske teksta er gyldige)

(2005/236/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 18.3.2005, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 7.
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VEDLEGG

«VEDLEGG

1.  OMRÅDE SOM DET FINST UTRYDDINGSPLANAR FOR

Rheinland-Pfalz:

a)  Distrikta: Bad Dürkheim, Donnersbergkreis og Südliche Weinstraße,

b)  Byane: Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens og Kaiserslautern,

c)  I distriktet Alzey-Worms: kommunane Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, 
Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-
Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermersheim vor der Höhe, 
Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, 
Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, 
Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, 
Gau-Heppenheim, Gemeinde Monsheim og Alzey,

d)  I distriktet Bad Kreuznach: kommunane Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, 
Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, 
Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, 
Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-
Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg og Frei-
Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, 
Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, 
Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, 
Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, 
Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, 
Roxheim, Gutenberg og Bad Kreuznach,

e)  I distriktet Germersheim: Gemeinde Lingenfeld, Bellheim og Germersheim,

f)  I distriktet Kaiserslautern: Gemeinde Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, 
Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau, 
kommunane Hütschenhausen, Ramstein-Miesenbach, Steinwenden og 
Kottweiler-Schwanden,

g)  I distriktet Kusel: kommunane Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, 
Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, 
Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, 
Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach og Bosenbach,

h)  I distriktet Rhein-Pfalz: Gemeinde Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg 
og Altrip,

i)  I distriktet Südwestpfalz: Gemeinde Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-
Felsenland, Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, kommunane 
Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-
Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben og Knopp-Labach.

2.  OMRÅDE DER DET VERT NYTTA NAUDVAKSINASJON

Rheinland-Pfalz:

a)  Distrikta: Bad Dürkheim, Donnersbergkreis og Südliche Weinstraße,

b)  Byane: Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens og Kaiserslautern,

c) I distriktet Alzey-Worms: kommunane Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, 
Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-
Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermersheim vor der Höhe, 
Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, 
Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, 
Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, 
Gau-Heppenheim, Gemeinde Monsheim og Alzey,
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d)  I distriktet Bad Kreuznach: kommunane Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, 
Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, 
Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, 
Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-
Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg og Frei-
Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, 
Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, 
Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, 
Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, 
Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, 
Roxheim, Gutenberg og Bad Kreuznach,

e)  I distriktet Germersheim: Gemeinde Lingenfeld, Bellheim og Germersheim,

f)  I distriktet Kaiserslautern: Gemeinde Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, 
Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau, 
kommunane Hütschenhausen, Ramstein-Miesenbach, Steinwenden og 
Kottweiler-Schwanden,

g)  I distriktet Kusel: kommunane Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, 
Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, 
Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, 
Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach og Bosenbach,

h)  I distriktet Rhein-Pfalz: Gemeinde Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg 
og Altrip,

i)  I distriktet Südwestpfalz: Gemeinde Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-
Felsenland, Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, kommunane 
Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-
Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben og Knopp-Labach.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om 
fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), særleg 
artikkel 16 nr. 1 og artikkel 20 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I 2001 vart det påvist tilfelle av klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i Luxembourg.

2) Kommisjonen har vedteke kommisjonsvedtak 2003/136/EF av 
27. februar 2003 om godkjenning av planane for utrydding av 
klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for naudvaksinasjon 
mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Luxembourg(2) som 
eitt av ei rekkje tiltak for motkjemping av klassisk svinepest.

3) Luxembourg har lagt fram opplysningar som syner at 
situasjonen med omsyn til klassisk svinepest hjå viltlevande svin 
i Luxembourg er vorten monaleg betre, og at det ikkje lenger er 
naudsynt å nytte den godkjende planen for vaksinasjon.

4) Vedtak 2003/136/EF bør difor endrast.

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

(2) TEU L 53 av 28.2.2003, s. 52.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2003/136/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. Artikkel 2 vert oppheva.

2. Artikkel 3 skal lyde:

 «Artikkel 3

 Luxembourg skal setje i kraft dei lovene og forskriftene som 
er naudsynte for å gjennomføre dei planane som er nemnde i 
artikkel 1, i dei områda som er nemnde i vedlegget.»

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Storhertugdømmet Luxembourg og 
Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 14. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. mars 2005

om endring av vedtak 2003/136/EF med omsyn til oppheving av planane for naudvaksinasjon mot klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin i Luxembourg(*)

[meldt under nummeret K(2005) 589]

(Berre den franske teksta er gyldig)

(2005/224/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 17.3.2005, s. 69, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 7.

2008/EØS/38/22
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1 andre leddet og artikkel 20 nr. 2 fjerde 
leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonen har vedteke kommisjonsvedtak 2004/832/
EF av 3. desember 2004 om godkjenning av planane for 
utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og 
naudvaksinasjon av slike svin i dei nordlege delane av 
Vogesane i Frankrike(2) som eitt av ei rekkje tiltak for 
motkjemping av klassisk svinepest.

2) Frankrike har gjeve Kommisjonen melding om den 
nyaste utviklinga av sjukdommen hjå viltlevande svin i 
dei nordlege delane av Vogesane i Frankrike. I lys av dei 
epidemiologiske opplysningane bør utryddingsplanen 
utvidast til dei nordlege delane av Vogesane som ligg 
vest for Rhinen og Rhin-Marne-kanalen, nord for 
motorveg A 4, aust for elva Sarre og sør for grensa til 
Tyskland. Dessutan bør planen for naudvaksinasjon av 

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

(2) TEU L 359 av 4.12.2004, s. 62.

viltlevande svin mot klassisk svinepest endrast slik at han 
omfattar dette området.

3) Vedtak 2004/832/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2004/832/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 23. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. mars 2005

om endring av kommisjonsvedtak 2004/832/EF med omsyn til planane for utrydding av klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin i dei nordlege delane av Vogesane i Frankrike(*)

[meldt under nummeret K(2005) 917]

(Berre den franske teksta er gyldig)

(2005/264/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 30.3.2005, s. 48, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 7.

2008/EØS/38/23
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VEDLEGG

«VEDLEGG

1. Område der utryddingsplanen skal gjennomførast

 Det området i departementa Bas-Rhin og Moselle som ligg vest for Rhin-Marne-kanalen, nord for motorveg A 4, 
aust for elva Sarre og sør for grensa til Tyskland.

2. Område der naudvaksinasjonsplanen skal gjennomførast

 Det området i departementa Bas-Rhin og Moselle som ligg vest for Rhinen og Rhin-Marne-kanalen, nord for 
motorveg A 4, aust for elva Sarre og sør for grensa til Tyskland.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg andre leddet i artikkel 16 nr. 1 og artikkel 20 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonen har vedteke vedtak 2005/59/EF av 26. 
januar 2005 om godkjenning av planane for utrydding av 
klassisk svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon 
av slike svin i Slovakia(2) som eitt av ei rekkje tiltak for 
motkjemping av klassisk svinepest.

2) Slovakia har gjeve Kommisjonen opplysningar om 

den nyaste utviklinga av sjukdommen hjå viltlevande 

svin. I følgje desse opplysningane er klassisk svinepest 

hjå viltlevande svin utrydda i territoria som kjem inn 

under veterinær- og næringsmiddeladministrasjonen i 

Levice, Nitra, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom og 

distriktet Púchov og at den godkjende utryddingsplanen 

ikkje lenger er naudsynt i desse områda. I lys av dei 

epidemiologiske opplysningane bør vaksinasjonsplanen 

utvidast til å omfatte vaksinasjon av viltlevande svin mot 

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

(2) TEU L 24 av 27.1.2005, s. 46.

klassisk svinepest i distrikta Ilava, Žiar nad Hronom, 

Žarnovica og Banská Štiavnica.

3) Vedtak 2005/59/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2005/59/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Slovakia.

Utferda i Brussel, 14. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. mars 2005

om endring av vedtak 2005/59/EF med omsyn til dei områda der planane for utrydding av klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin i Slovakia skal gjennomførast(*)

[meldt under nummeret K(2005) 601]

(Berre den slovakiske teksta er gyldig)

(2005/226/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 17.3.2005, s. 72, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 7.

2008/EØS/38/24
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VEDLEGG

«VEDLEGG

1. Område der utryddingsplanen skal gjennomførast

 Territoriet som kjem inn under veterinær- og næringsmiddeladministrasjonen i Trnava (medrekna distrikta 

Piešťany, Hlohovec og Trnava), Trenčín (medrekna distrikta Trenčín og Bánovce nad Bebravou), Prievidza 

(medrekna distrikta Prievidza og Partizánske), Púchov (medrekna berre distriktet Ilava), Žiar nad Hronom 

(medrekna distrikta Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (medrekna distrikta Zvolen, 

Krupina og Detva), Banská Bystrica (medrekna distrikta Banská Bystrica og Brezno), Lučenec (medrekna 

distrikta Lučenec og Poltár) og Veľký Krtíš.

2. Område der naudvaksinasjonsplanen skal gjennomførast

 Territoriet til Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, 

Lučenec, Poltár, Ilava, Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I april 2002 vart det påvist utbrot av klassisk svinepest 
hjå viltlevande svin i departementet Moselle i Frankrike.

2) Planen for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i Moselle og i det tilgrensande departementet 
Meurthe-et-Moselle vart godkjend ved kommisjonsvedtak 
2002/626/EF(2).

3) Frankrike har lagt fram opplysningar som syner at 
klassisk svinepest hjå viltlevande svin er utrydda i 
departementet Moselle, og at det ikkje lenger er naudsynt 
å nytte den godkjende utryddingsplanen.

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

(2) TEF L 200 av 30.7.2002, s. 37.

4) Vedtak 2002/626/EF bør difor opphevast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedtak 2002/626/EF vert oppheva.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 15. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. mars 2005

om oppheving av vedtak 2002/626/EF om godkjenning av den planen som Frankrike har lagt fram for 
utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Moselle og Meurthe-et-Moselle(*)

[meldt under nummeret K(2005) 595]

(Berre den franske teksta er gyldig)

(2005/235/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 18.3.2005, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 7.

2008/EØS/38/25
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg A avsnitt I nr. 4, vedlegg A 
avsnitt II nr. 7 og vedlegg D kapittel I del E, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 
Fellesskapet(2), særleg vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Listene over regionar i medlemsstatar som er godkjende 
som frie for brucellose (B. melitensis) i samsvar med 
direktiv 91/68/EØF, er førde opp i kommisjonsvedtak 
93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at 
visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 
hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning 
av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt 
fri for denne sykdommen(3).

2) Brucellose hjå sau eller geit har vore ein meldepliktig 
sjukdom i Slovenia i minst fem år, og det har ikkje vore 
meldt om offisielt stadfesta tilfelle av sjukdommen i det 
nemnde tidsrommet. Vaksinering mot sjukdommen har 
dessutan vore forbode i minst tre år i denne medlemsstaten. 
I tillegg har Slovenia plikta seg til å stette visse andre 
krav som er fastsette i direktiv 91/68/EØF med omsyn til 

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 
nr. 1/2005 (TEU L 3 av 5.1.2005, s. 1).

(2) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endra ved direktiv 
2004/554/EF (TEU L 248 av 9.7.2004, s. 1).

(3) TEF L 13 av 21.1.1993, s. 14. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/28/EF 
(TEU L 15 av 19.1.2005, s. 30).

 stikkprøver som skal utførast når denne medlemsstaten 
er vorten godkjend som fri for brucellose. Slovenia 
bør difor godkjennast som offisielt fri for brucellose 
(B. melitensis) når det gjeld driftseiningar med sauer eller 
geiter.

3) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett at medlemsstatar 
eller delar av eller regionar i medlemsstatar kan verte 
godkjende som offisielt frie for tuberkulose, brucellose 
og enzootisk bovin leukose hjå storfebuskapar, på det 
vilkåret at visse krav i direktivet er stetta.

4) Listene over regionar i medlemsstatar som er godkjende 
som frie for bovin tuberkulose, bovin brucellose og 
enzootisk bovin leukose, er førde opp i kommisjonsvedtak 
2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status 
for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar 
i medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, 
brucellose og enzootisk bovin leukose(4).

5) Som følgje av den vurderinga som Kommisjonen har 
gjort av dokumentasjonen som Slovenia har lagt fram for 
å vise at staten stettar dei relevante krava som er førde 
opp i direktiv 64/432/EØF med omsyn til enzootisk bovin 
leukose, bør heile denne medlemsstaten godkjennast som 
offisielt fri for enzootisk bovin leukose.

6) Som følgje av den vurderinga som Kommisjonen har 
gjort av dokumentasjonen som Slovenia har lagt fram for 
å vise at staten stettar dei relevante krava som er førde opp 
i direktiv 64/432/EØF med omsyn til bovin tuberkulose 
og bovin brucellose, bør heile denne medlemsstaten 
godkjennast som offisielt fri for bovin tuberkulose og 
bovin brucellose.

(4) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74. Vedtaket sist endra ved vedtak 
2005/28/EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 4. mars 2005

om endring av vedtak 93/52/EØF og 2003/467/EF med omsyn til godkjenninga av Slovenia som fri 
for brucellose (B. melitensis) og enzootisk bovin leukose og Slovakia som fri for bovin tuberkulose og 

bovin brucellose(*)

[meldt under nummeret K(2005) 483]

(2005/179/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2005, s. 37, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 10.

2008/EØS/38/26
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7) Vedtak 93/52/EØF og 2003/467/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 93/52/EF vert endra i samsvar med 
vedlegg I til dette vedtaket.

Artikkel 2

Vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar 
med vedlegg II til dette vedtaket.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 4. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Vedlegg I til vedtak 93/52/EØF skal lyde:

«VEDLEGG I

MEDLEMSSTATER

ISO-kode Medlemsstat

BE
CZ
DK
DE
IE
LU
HU
NL
AT
SI
SK
FI
SE
UK

Belgia
Tsjekkia
Danmark
Tyskland

Irland
Luxembourg

Ungarn
Nederland
Østerrike
Slovenia
Slovakia
Finland
Sverige

Det forente kongerike»
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VEDLEGG II

I vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I vedlegg I skal kapittel 1 lyde:

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for tuberkulose

ISO-kode Medlemsstat

BE
CZ
DK
DE
FR
LU
NL
AT
SK
FI
SE

Belgia
Tsjekkia
Danmark
Tyskland
Frankrike

Luxembourg
Nederland
Austerrike
Slovakia
Finland
Sverige»

2. I vedlegg II skal kapittel 1 lyde:

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose

ISO-kode Medlemsstat

BE
CZ
DK
DE
LU
NL
AT
SK
FI
SE

Belgia
Tsjekkia
Danmark
Tyskland

Luxembourg
Nederland
Austerrike
Slovakia
Finland
Sverige»

3. I vedlegg III skal kapittel 1 lyde:

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose

ISO-kode Medlemsstat

BE
CZ
DK
DE
ES
FR
IE
CY
LU
NL
AT
SI
FI
SE
UK

Belgia
Tsjekkia
Danmark
Tyskland
Spania

Frankrike
Irland

Kypros
Luxembourg
Nederland
Austerrike
Slovenia
Finland
Sverige

Det sameinte kongeriket»
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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. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 15 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til rådsvedtak 98/256/EF av 16. mars 1998 om 
nødtiltak til vern mot bovin spongiform encefalopati, 
om endring av vedtak 94/474/EF og om oppheving av 
vedtak 96/239/EF(2) skal Det forente kongerike påse at 
levende storfe ikke sendes fra dets territorium til andre 
medlemsstater eller til tredjestater.

2) De fergeselskapene som for tiden transporterer levende 
storfe fra Irland til det europeiske fastlandet, legger snart 
ned virksomheten, og dette vil få alvorlige konsekvenser 
for handelen med levende storfe mellom Irland og andre 
medlemsstater.

3) Det bør derfor fastsettes regler som tillater transitt av 
levende storfe fra Irland gjennom Det forente kongerike. 

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1993/2004 (EUT L 344 av 20.11.2004, s. 
12).

(2) EFT L 113 av 15.4.1998, s. 32. Vedtaket sist endret ved kommisjonsvedtak 
2002/670/EF (EFT L 228 av 24.8.2002, s. 22).

 Slik transitt bør imidlertid underlegges strenge vilkår og 
kontroller for ikke å svekke gjeldende tiltak i henhold til 
vedtak 98/256/EF.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Uten at bestemmelsene i vedtak 98/256/EF berøres, skal 
Det forente kongerike tillate uavbrutt transitt av levende 
storfe («dyrene») som sendes fra Irland gjennom Det forente 
kongerike til andre medlemsstater, på de vilkår som er fastsatt 
i dette vedtak.

Artikkel 2

Helsesertifikatene omhandlet i rådsdirektiv 64/432/EØF (3) 
som ledsager dyr i transitt fra Irland gjennom Det forente 
kongerike til andre medlemsstater, skal inneholde følgende 
tekst:

«Dyr som oppfyller kravene i kommisjonsvedtak 2005/177/
EF av 7. mars 2005».

(3) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endret ved forordning 
(EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8).

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. mars 2005

om transitt av levende storfe gjennom Det forente kongerike(*)

[meddelt under nummer K(2005) 509]

(2005/177/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2005, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 10.

2008/EØS/38/27
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Artikkel 3

Transitt av dyr fra Irland gjennom Det forente kongerike til 
andre medlemsstater som fastsatt i artikkel 1, skal tillates 
bare dersom vedkommende myndighet i Irland minst to 
arbeidsdager i forveien har sendt en underretning om dette til

a) den sentrale myndighet i Det forente kongerike,

b) den sentrale myndighet i alle transittmedlemsstater som 
dyrene passerer gjennom, og

c) den sentrale og lokale vedkommende myndighet i 
mottakermedlemsstaten.

Artikkel 4

Vedkommende myndighet i Irland skal sørge for at kjøretøyet 
som dyrene transporteres i, er påført en offisiell forsegling 
som ikke skal brytes så lenge dyrene er i transitt gjennom Det 
forente kongerike, unntatt ved offisielle kontroller eller av 
velferdshensyn som fastsatt i artikkel 5.

Vedkommende myndighet i Irland skal registrere 
forseglingsnummeret/-numrene på helsesertifikatet omhandlet 
i artikkel 2.

Artikkel 5

Dersom dyrene av presserende velferdshensyn eller med sikte 
på offisiell kontroll må losses i Det forente kongerike, skal 
transportøren umiddelbart underrette vedkommende myndighet 
i denne medlemsstaten.

Disse dyrene kan videretransporteres bare dersom følgende 
vilkår er oppfylt:

a) omlastingen finner sted under tilsyn av vedkommende 
myndighet i Det forente kongerike,

b) kjøretøyet forsegles på nytt umiddelbart etter omlastingen 
og

c) det utstedes et tilleggssertifikat som fastsatt i vedlegget.

Artikkel 6

Vedkommende myndighet i Det forente kongerike skal foreta 
hensiktsmessige kontroller for å sikre gjennomføringen av 
dette vedtak, og særlig for å kontrollere at forseglingen i 
henhold til artikkel 5 ikke er brutt på kjøretøyer som forlater 
Det forente kongerike.

Vedkommende myndighet skal bekrefte at bestemmelsene 
i dette vedtak er overholdt ved å påføre et offisielt stempel 
på helsesertifikatet nevnt i artikkel 2, eller ved å utstede et 
tilleggssertifikat som fastsatt i vedlegget.

I tilfeller der bestemmelsene i dette vedtak ikke overholdes, 
skal det ikke tillates at dyrene transporteres videre til sitt 
endelige bestemmelsessted. Disse dyrene kan holdes tilbake 
inntil de av hensyn til dyrs og menneskers helse slaktes, 
destrueres eller, etter avtale med avsendermedlemsstaten, 
sendes tilbake til sitt opprinnelsessted.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Tilleggssertifikat (kommisjonsvedtak 2005/177/EF av 7. mars 2005)

Mottakermedlemsstat:  ........................................................................................................................................................

Referansenummer på det offisielle sertifikatet som ledsager levende storfe:  ...................................................................

Opprinnelsesmedlemsstat:  .................................................................................................................................................

ATTEST

Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at: 

— originalforseglingen er brutt av dyrevelferdshensyn/med sikte på kontroll(1)

— dyrene har/har ikke(1) blitt omlastet

— omlasting fant sted under tilsyn av vedkommende myndighet(2)

— kjøretøyet er forseglet på nytt med følgende forseglingsnumre:

 . ....................................................................................................................................................................................

 . ....................................................................................................................................................................................

 . ....................................................................................................................................................................................

— Andre merknader:

 . ....................................................................................................................................................................................

 . ....................................................................................................................................................................................

 . ....................................................................................................................................................................................

Utstedt i ..........................................................................., den ...........................................................................................
                                                   (sted)                                                                                    (dato)

.....................................................................................................
                                                                                           (den offentlige veterinærens underskrift)(3)

.......................................................................................................
                                                                                               (navn med store bokstaver, tittel og stilling)

(1) Stryk det som ikke passer. 
(2)  Stryk dersom det ikke er relevant.
(3) Underskrift og stempel skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

Stempel(3)
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om 
markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(1), særleg 
artikkel 21 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I Austerrike er mengda med tilgjengelege frø frå 
soyabønner (Glycine max) som er eigna for dei nasjonale 
klimatiske tilhøva og som stettar krava med omsyn til 
spireevne i direktiv 2002/57/EF, ikkje tilstrekkeleg, 
og kan difor ikkje dekkje etterspurnaden i denne 
medlemsstaten.

2) Det er ikkje mogleg å dekkje etterspurnaden etter frø frå 
denne arten på ein tilfredsstillande måte med frø frå andre 
medlemsstatar eller frå tredjestatar som stettar alle krava 
som er fastsette i direktiv 2002/57/EF.

3) Austerrike bør difor fram til 15. juni 2005 få løyve til 
å tillate marknadsføring av frø frå denne arten som er 
underlagde mindre strenge krav.

4) Utan omsyn til om frøa er hausta i ein medlemsstat eller i 
ein tredjestat som er omfatta av rådsvedtak 2003/17/EF av 
16. desember 2002 om likeverd for feltinspeksjonar som 
er utførde i tredjestatar med omsyn til frøproduserande 
planter, og om likeverd for frø som er produserte i 

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 74. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/117/
EF (TEU L 14 av 18.1.2005, s. 18).

 tredjestatar(2), bør andre medlemsstatar som er i stand til 
å forsyne Austerrike med frø frå denne arten, få løyve til 
å tillate marknadsføring av slike frø.

5) Austerrike bør fungere som koordinator for å sikre at den 
samla mengda med frø som løyvet omfattar i medhald av 
dette vedtaket, ikkje overstig den største mengda som er 
fastsett i dette vedtaket.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale 
innan jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Fram til 15. juni 2005 er det tillate med marknadsføring i 
Fellesskapet av frø frå soyabønner (Glycine max) som ikkje 
stettar dei krava med omsyn til minste spireevne som er 
fastsette i direktiv 2002/57/EF, dersom dei vilkåra som er 
fastsette i vedlegget til dette vedtaket og dei følgjande krava, 
er stetta:

a)  spireevna må minst vere slik som det er fastlagt i vedlegget 
til dette vedtaket,

b)  den offisielle etiketten skal vere påførd opplysningar om 
kva spireevne som er fastlagd i den offentlege granskinga 
som er utførd i medhald av artikkel 2 nr. 1 bokstav f) og g) 
i direktiv 2002/57/EF,

c)  frøa skal vere marknadsførde første gongen i samsvar med 
artikkel 2 i dette vedtaket.

(2) TEF L 8 av 14.1.2003, s. 10. Vedtaket sist endra ved forordning (EF) 
nr. 885/2004 (TEU L 168 av 1.5.2004, s. 1).

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. april 2005

om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Glycine max som ikkje stettar krava 
i rådsdirektiv 2002/57/EF(*)

[meldt under nummeret K(2005) 1137]

(2005/310/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 19.4.2005, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 11.

2008/EØS/38/28
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Artikkel 2

Ein leverandør av frø som ønskjer å marknadsføre dei frøa 
som er nemnde i artikkel 1, skal levere inn søknad om løyve 
til medlemsstaten der han/ho er etablert eller som han/ho 
importerer til.

Den medlemsstaten som det gjeld, skal gje leverandøren løyve 
til å marknadsføre desse frøa, med mindre:

a)  han er i sterk tvil om leverandøren er i stand til marknadsføre 
den frømengda som han/ho har søkt om løyve til, eller

b)  den samla mengda som det er gjeve løyve til å marknadsføre 
i medhald av det aktuelle unntaket, vil overstige den største 
mengda som er fastsett i vedlegget.

Artikkel 3

Ved gjennomføringa av dette vedtaket skal medlemsstatane gje 
kvarandre administrativ hjelp.

Austerrike skal fungere som koordinerande medlemsstat med 
omsyn til artikkel 1, for å sikre at den samla mengda som det 
er gjeve løyve til å marknadsføre, ikkje overstig den største 
mengda som er fastsett i vedlegget.

Medlemsstatar som mottek ein søknad etter artikkel 2, skal 
straks melde frå til den koordinerande medlemsstaten om 
den mengda som er førd opp i søknaden. Den koordinerande 
medlemsstaten skal straks informere den medlemsstaten som 
har gjeve meldinga, om godkjenninga vil føre til at den største 
mengda vert overskriden, eller ikkje.

Artikkel 4

Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen og dei 
andre medlemsstatane om kor store mengder med frø som det 
er gjeve løyve til å marknadsføre i medhald av dette vedtaket.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. april 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Art Sort
Største mengd 

(tonn)

Minste 
spireevne 

(% av reine frø)

Glycine max (mognadsklasse: svært tidleg) Dolores Gallec, Merlin, 
OAC Erin

1 185

70
(mognadsklasse: tidleg) Amphor, Essor, Idefix, Kent, 
London

1 275



26.6.2008 Nr. 38/123EØS-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 66/402/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av såkorn(1), særlig artikkel 14 nr. 1a,

under henvisning til anmodninger fra Republikken Estland, 
Republikken Latvia, Republikken Litauen og Republikken 
Malta, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 66/402/EØF er det fastsatt toleranser for 
forekomst av Avena fatua i såkorn.

2) Estland, Latvia, Litauen og Malta har søkt om tillatelse 
til å anvende strengere krav for markedsføring av såkorn 
enn dem som er fastsatt i direktiv 66/402/EØF.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endret ved direktiv 
2004/117/EF (EUT L 14 av 18.1.2005, s. 18).

3) I Estland, Latvia, Litauen og Malta er den innenlandske 
produksjon av såkorn underlagt strengere krav enn dem 
som er fastsatt i direktiv 66/402/EØF. I tillegg pågår det 
en kampanje for å utrydde Avena fatua i korn som dyrkes 
i disse medlemsstatene.

4) Estland, Latvia, Litauen og Malta bør derfor gis tillatelse 
til å vedta strengere krav enn dem som er fastsatt i 
direktiv 66/402/EØF for markedsføring av såkorn med 
opprinnelse i andre stater.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Estland, Latvia, Litauen og Malta gis tillatelse til å fastsette at 
såkorn som skal markedsføres på deres territorier, må ledsages 
av et offisielt sertifikat som fastsatt i artikkel 11 i direktiv 
66/402/EØF, som attesterer at vilkårene fastsatt i artikkel 2 i 
kommisjonsdirektiv 74/268/EØF(2) er oppfylt.

(2) EFT L 141 av 24.5.1974, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv 
78/511/EØF (EFT L 157 av 15.6.1978, s. 34).

KOMMISJONSVEDTAK

av 2. mars 2005

om tillatelse for Estland, Latvia, Litauen og Malta til å vedta strengere krav med hensyn til forekomst 
av Avena fatua i såkorn(*)

[meddelt under nummer K(2005) 462]

(Bare den estiske, latviske, litauiske og maltesiske teksten har gyldighet)

(2005/200/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 16.3.2005, s. 19 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 11.

2008/EØS/38/29
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Artikkel 2

Estland, Latvia, Litauen og Malta skal underrette Kommisjonen 
om fra hvilken dato og på hvilken måte statene har til hensikt 
å benytte seg av tillatelsen gitt i artikkel 1.

Når Estland, Latvia, Litauen og Malta vedtar tiltak i henhold 
til tillatelsen fastsatt i artikkel 1, skal de umiddelbart underrette 
Kommisjonen om tiltakene og fra hvilken dato de får 
anvendelse.

Kommisjonen skal underrette de øvrige medlemsstatene om 
dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Republikken Estland, Republikken 

Latvia, Republikken Litauen og Republikken Malta.

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 rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 23a,

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 23a,

under henvisning til rådsdirektiv 68/193/EØF av 9. april 
1968 om markedsføring av vinstokkmateriale for vegetativ 
formering(3), særlig artikkel 18a,

under henvisning til rådsdirektiv 1999/105/EF av 22. desember 
1999 om markedsføring av foryngelsesmateriale for skog(4), 
særlig artikkel 20,

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv 
2004/117/EF (EUT L 14 av 18.1.2005, s. 18).

(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endret ved 
direktiv 2004/117/EF.

(3) EFT L 93 av 17.4.1968, s. 15. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1).

(4) EFT L 11 av 15.1.2000, s. 17.

under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(5), særlig 
artikkel 28,

under henvisning til anmodninger fra Tsjekkia, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Malta og Polen, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 
1999/105/EF og 2002/57/EF er det fastsatt visse 
bestemmelser om markedsføring av frø fra fôrvekster, 
såkorn, vinstokkmateriale for vegetativ formering, 
foryngelsesmateriale for skog og frø fra olje- og 
fibervekster. I disse direktivene er det også fastsatt at 
medlemsstatene på visse vilkår kan fritas helt eller delvis 
for plikten til å anvende disse direktivene på visse arter 
eller materialer.

2) Frø fra de arter som er oppført i del I, II og V 
i vedlegget oppformeres eller markedsføres vanligvis 
ikke i visse medlemsstater. Dessuten har dyrking av 
vinstokker og markedsføring av formeringsmateriale 
oppført i del III i vedlegget liten økonomisk betydning i 
visse medlemsstater. De trearter som er oppført i del IV 
i vedlegget, er heller ikke viktige for skogbruket i visse 
medlemsstater.

(5) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/61/
EF (EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23).

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. mars 2005

om fritak for Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta og Polen for å anvende, for visse arter, 
rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF og 2002/57/EF på markedsføring av 

frø fra fôrvekster, såkorn, vinstokkmateriale for vegetativ formering, foryngelsesmateriale for skog og 
frø fra olje- og fibervekster(*)

[meddelt under nummer K(2005) 525]

(Bare den tsjekkiske, estiske, greske, latviske, litauiske, maltesiske og polske teksten har gyldighet)

(2005/325/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 29.4.2005, s. 1 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 11.
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3) Så lenge disse omstendighetene forblir uendret, bør de 
berørte medlemsstater fritas for plikten til å anvende 
bestemmelsene i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 
68/193/EØF, 1999/105/EF og 2002/57/EF på de berørte 
arter og materialer.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak bør ikke berøre 
bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2199/2003 av 16. desember 2003 om fastsettelse av 
overgangstiltak for anvendelse i 2004 av rådsforordning 
(EF) nr. 1259/1999 med hensyn til den enhetlige 
arealbetalingsordning i Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia(1).

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. De medlemsstater som er oppført i del I i vedlegget til 
dette vedtak, fritas for plikten til å anvende direktiv 66/401/
EØF, med unntak av artikkel 14 nr. 1, på artene oppført i første 
kolonne i tabellen.

2. De medlemsstater som er oppført i del II i vedlegget til 
dette vedtak, fritas for plikten til å anvende direktiv 66/402/
EØF, med unntak av artikkel 14 nr. 1, og i Latvias tilfelle også 

(1) EUT L 328 av 17.12.2003, s. 21. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1766/2004 (EUT L 315 av 14.10.2004, s. 27).

med unntak av artikkel 19 nr. 1 med hensyn til mais, på artene 
oppført i første kolonne i tabellen.

3. De medlemsstater som er oppført i del III i vedlegget til 
dette vedtak, fritas for plikten til å anvende direktiv 68/193/
EØF, med unntak av artikkel 12 og 12a, på artene oppført i 
første kolonne i tabellen.

4. De medlemsstater som er oppført i del IV i vedlegget til 
dette vedtak, fritas for plikten til å anvende direktiv 1999/105/
EF, med unntak av artikkel 17 nr. 1, på artene oppført i første 
kolonne i tabellen.

5. De medlemsstater som er oppført i del V i vedlegget til 
dette vedtak, fritas for plikten til å anvende direktiv 2002/57/
EF, med unntak av artikkel 17, og i Maltas tilfelle også med 
unntak av artikkel 9 nr. 1 med hensyn til solsikker, på artene 
oppført i første kolonne i tabellen.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Den tsjekkiske republikk, Republikken 
Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken 
Litauen, Republikken Malta og Republikken Polen.

Utferdiget i Brussel, 8. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Del I — direktiv 66/401/EØF

CZ EE CY LV LT MT PL

Agrostis canina X

Alopecurus pratensis X

Arrhenatherum elatius X

Bromus catharticus X X X

Bromus sitchensis X X X X

Cynodon dactylon X X X X

Dactylis glomerata X

Festuca arundinacea X

x Festulolium X

Lolium x boucheanum X

Phalaris aquatica X X X X

Phleum bertolinii X

Phleum pratense X

Poa annua X X

Poa nemoralis X X

Poa palustris X

Poa trivialis X

Trisetum flavescens X X X

Hedysarum coronarium X X X X

Lotus corniculatus X

Lupinus albus X

Lupinus angustifolius X

Lupinus luteus X

Medicago lupulina X X

Medicago x varia X

Onobrychis viciifolia X

Trifolium alexandrinum X X

Trifolium hybridum X

Trifolium incarnatum X X

Trifolium repens X

Trifolium resupinatum X X

Trigonella foenum-graecum X X X X

Vicia pannonica X X X

Vicia villosa X

Brassica napus var. napobrassica X

Phacelia tanacetifolia X

Raphanus sativus var. oleiformis X
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Del II — direktiv 66/402/EØF

CZ EE CY LV LT MT PL

Oryza sativa X X X X X X

Phalaris canariensis X X

Sorghum bicolor X X X

Sorghum sudanense X X X X

Sorghum bicolor x Sorghum 
sudanense

X X X

Zea mays X

Del III — direktiv 68/193/EØF

CZ EE CY LV LT MT PL

Vitis X X X X

Del IV — direktiv 1999/105/EF

CZ EE CY LV LT MT PL

Abies alba X X X

Abies cephalonica X X X

Abies grandis X X X

Abies pinsapo X X X

Acer platanoides X

Acer pseudoplatanus X X X

Alnus glutinosa X

Alnus incana X

Betula pendula X

Betula pubescens X

Carpinus betulus X X

Castanea sativa X X

Cedrus atlantica X X X

Cedrus libani X X X

Fagus sylvatica X X

Fraxinus angustifolia X X

Fraxinus excelsior X

Larix decidua X

Larix x eurolepis X

Larix kaempferi X

Larix sibirica X X

Picea abies X

Picea sitchensis X X X

Pinus brutia X X

Pinus canariensis X X

Pinus cembra X X X
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CZ EE CY LV LT MT PL

Pinus contorta X X

Pinus halepensis X X

Pinus leucodermis X X X

Pinus nigra X X

Pinus pinaster X X

Pinus pinea X X

Pinus radiata X X

Prunus avium X

Pseudotsuga menziesii X

Quercus cerris X X

Quercis ilex X X

Quercus petraea X X

Quercus pubescens X X X

Quercus rubra X

Quercus suber X X

Robinia pseudoacacia X

Tilia cordata X

Tilia platyphyllos X X

Del V — direktiv 2002/57/EF

CZ EE CY LV LT MT PL

Arachis hypogea X X X X X X

Brassica rapa X

Brassica juncea X X

Brassica napus X

Brassica nigra X X

Cannabis sativa X X

Carthamus tinctorius X X X X

Carum carvii X

Gossypium spp. X X X X X X

Helianthus annuus X

Linum usitatissimum X

Papaver somniferum X X

Sinapis alba X

Glycine max X X

Tegnforklaring

F o r k o r t e l s e r
CZ:  Den tsjekkiske republikk
EE:  Republikken Estland
CY:  Republikken Kypros
LV:  Republikken Latvia
LT:  Republikken Litauen
MT:  Republikken Malta
PL:  Republikken Polen
Kryssene viser, for hver art, hvilke medlemsstater som er fritatt for plikten til å anvende direktivet.
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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), særleg artikkel 17 
nr. 1,

med tilvising til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om 
markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(2), særleg 
artikkel 21 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I Finland er mengda med tilgjengelege frø frå åkerert 
(Pisum sativa), bønnevikke (Vica faba) og linfrø (Linum 
usitatissimum) som er eigna for dei nasjonale klimatiske 
tilhøva og som stettar krava med omsyn til spireevne 
i høvesvis direktiv 66/401/EØF og 2002/57/EF, ikkje 
tilstrekkeleg, og kan difor ikkje dekkje etterspurnaden i 
denne medlemsstaten.

2) Det er ikkje mogleg å dekkje etterspurnaden etter frø frå 
denne arten på ein tilfredsstillande måte med frø frå andre 
medlemsstatar eller frå tredjestatar som stettar alle krava 
som er fastsette i høvesvis direktiv 66/401/EØF eller 
2002/57/EF.

3) Finland bør difor fram til 31. mai 2005 få løyve til å 
tillate marknadsføring av frø frå desse artane som er 
underlagde mindre strenge krav.

4) Utan omsyn til om frøa er hausta i ein medlemsstat eller i 
ein tredjestat som er omfatta av rådsvedtak 2003/17/EF av 
16. desember 2002 om likeverd for feltinspeksjonar som 
er utførde i tredjestatar med omsyn til frøproduserande 
planter, og om likeverd for frø som er produserte i 
tredjestatar(3), bør andre medlemsstatar som er i stand 
til å forsyne Finland med frø frå den arten, få løyve til å 
tillate marknadsføring av slike frø.

(1) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endra ved direktiv 
2004/117/EF (TEU L 14 av 18.1.2005, s. 18).

(2) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 74. Direktivet sist endra ved direktiv 
2004/117/EF.

(3) TEF L 8 av 14.1.2003, s. 10. Vedtaket sist endra ved vedtak 2003/403/EF 
(TEU L 141 av 7.6.2003, s. 23).

5) Finland bør fungere som koordinator for å sikre at den 
samla mengda med frø som løyvet omfattar i medhald av 
dette vedtaket, ikkje overstig den største mengda som er 
fastsett i dette vedtaket.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale 
innan jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Fram til 31. mai 2005 er det tillate med marknadsføring i 
Fellesskapet av frø frå åkerert (Pisum sativa) og bønnevikke 
(Vica faba) som ikkje stettar dei krava med omsyn til minste 
spireevne som er fastsette i direktiv 66/401/EØF, dersom dei 
vilkåra som er fastsette i vedlegget til dette vedtaket og dei 
følgjande krava, er stetta:

a)  spireevna må minst vere slik som det er fastlagt i vedlegget 
til dette vedtaket,

b)  den offisielle etiketten skal vere påførd opplysningar om 
kva spireevne som er fastlagd i den offentlege granskinga 
som er utførd i medhald av artikkel 2 nr. 1 del Ca 
bokstav d) og artikkel 2 nr. 1 del Cb bokstav d) i direktiv 
66/401/EØF,

c)  frøa skal vere marknadsførde første gongen i samsvar med 
artikkel 3 i dette vedtaket.

Artikkel 2

Fram til 31. mai 2005 er det tillate med marknadsføring i 
Fellesskapet av linfrø (Linum usitatissimum) som ikkje stettar 
dei krava med omsyn til minste spireevne som er fastsette 
i direktiv 2002/57/EF, dersom dei vilkåra som er fastsette i 
vedlegget til dette vedtaket og dei følgjande krava, er stetta:

a)  spireevna må minst vere slik som det er fastlagt i vedlegget 
til dette vedtaket,

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juni 2005

om mellombels marknadsføring av visse frø frå artane Pisum sativum, Vicia faba og Linum usitatissimum 
som ikkje stettar krava i høvesvis rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/57/EF(*)

[meldt under nummeret K(2005) 1692]

(2005/435/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 14.6.2005, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2005 av 2. desember 
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 
23.2.2006, s. 13.
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b)  den offisielle etiketten skal vere påførd opplysningar om 
kva spireevne som er fastlagd i den offentlege granskinga 
som er utførd i medhald av artikkel 2 nr. 1 bokstav f) iv) 
og artikkel 2 nr. 1 bokstav g) iv) i direktiv 2002/57/EF,

c)  frøa skal vere marknadsførde første gongen i samsvar med 
artikkel 3 i dette vedtaket.

Artikkel 3

Ein leverandør av frø som ønskjer å marknadsføre dei frøa 
som er nemnde i artikkel 1 og 2, skal levere inn søknad om 
løyve til medlemsstaten der han/ho er etablert eller som han/
ho importerer til.

Den medlemsstaten som det gjeld, skal gje leverandøren løyve 
til å marknadsføre desse frøa, med mindre:

a)  han er i sterk tvil om leverandøren er i stand til marknadsføre 
den frømengda som han/ho har søkt om løyve til, eller

b)  den samla mengda som det er gjeve løyve til å marknadsføre 
i medhald av det aktuelle unntaket, vil overstige den største 
mengda som er fastsett i vedlegget.

Artikkel 4

Ved gjennomføringa av dette vedtaket skal medlemsstatane gje 
kvarandre administrativ hjelp.

Finland skal fungere som koordinerande medlemsstat med 
omsyn til artikkel 1 og 2, for å sikre at den samla mengda som 
det er gjeve løyve til å marknadsføre, ikkje overstig den største 
mengda som er fastsett i vedlegget.

Medlemsstatar som mottek ein søknad etter artikkel 3, skal 
straks melde frå til den koordinerande medlemsstaten om 
den mengda som er førd opp i søknaden. Den koordinerande 
medlemsstaten skal straks melde frå til den medlemsstaten som 
har gjeve meldinga, om godkjenninga vil føre til at den største 
mengda vert overskriden, eller ikkje.

Artikkel 5

Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen og dei 
andre medlemsstatane om kor store mengder med frø som det 
er gjeve løyve til å marknadsføre i medhald av dette vedtaket.

Artikkel 6

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juni 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Art Sort
Største mengd 

(tonn)
Minste spireevne 
(% av reine frø)

Pisum sativum Karita, Sunna, Perttu, Julia, Stok 30 70

Vicia faba Kontu 10 70

Linun usitatissimum Helmi 20 65
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter1, særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok Frankrike 21. april 1998 en søknad fra Sumitomo 
Chemical Agro Europe SA om oppføring av det aktive 
stoffet etoksazol i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 
Ved kommisjonsvedtak 1999/43/EF(2) ble det bekreftet 
at dokumentasjonen var «fullstendig» i den forstand at 
den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data 
og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 
91/414/EØF.

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok Spania 11. september 1997 en søknad fra BASF 
AG om oppføring av det aktive stoffet tepraloksydim i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 
98/512/EF(3) ble det bekreftet at dokumentasjonen var 
«fullstendig» i den forstand at den i prinsippet kunne 
anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt 
i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

3) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers 
helse og miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 6 
nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene 
som søkerne har foreslått. De utpekte rapporterende 
medlemsstatene framla utkast til vurderingsrapporter om 
stoffene for Kommisjonen 8. oktober 2001 (etoksazol) og 
21. januar 2002 (tepraloksydim).

4) Utkastene til vurderingsrapporter er behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen 
ble avsluttet 3. desember 2004 med Kommisjonens 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2005/25/
EF (EUT L 90 av 8.4.2005, s. 1).

(2) EFT L 14 av 19.1.1999, s. 30.
(3) EFT L 228 av 15.8.1998, s. 35.

sammenfattende rapporter om etoksazol og 
tepraloksydim.

5) Ved behandlingen av etoksazol og tepraloksydim ble det 
ikke avdekket noen uavklarte spørsmål eller problemer 
som ville ha krevd samråd med Vitenskapskomiteen 
for planter eller Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet.

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

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

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

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

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

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/34/EF

av 17. mai 2005

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av etoksazol og 
tepraloksydim som aktive stoffer(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 18.5.2005, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 10 av 23.2.2006, s. 14.

2008/EØS/38/32
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Artikkel 2

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. desember 2005.

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

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

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningene for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som inneholder etoksazol 
eller tepraloksydim for å sikre at vilkårene for disse aktive 
stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om 
nødvendig skal medlemsstatene innen 30. november 2005 
endre eller tilbakekalle godkjenningene i samsvar med direktiv 
91/414/EØF.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder etoksazol eller 
tepraloksydim, enten som eneste aktive stoff eller som ett 
av flere aktive stoffer, som alle var oppført i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF per 31. mai 2005, vurdere produktet på 
nytt i samsvar med de ensartede prinsippene i vedlegg VI 
til direktiv 91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som 

oppfyller kravene i vedlegg III til nevnte direktiv. På grunnlag 
av den vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller 
vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i 
direktiv 91/414/EØF.

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene:

dersom produktet inneholder etoksazol eller tepraloksydim a) 
som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller 
tilbakekalle godkjenningen innen 30. november 2006, 
eller

dersom produktet inneholder etoksazol eller tepraloksydim b) 
som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller 
tilbakekalle godkjenningen innen 30. november 2006 
eller innen fristen som er fastsatt for en slik endring eller 
tilbakekalling i det eller de respektive direktivene der det 
eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 
91/414/EØF. Dersom fristene i de respektive direktivene er 
forskjellige, skal fristen være den sist angitte datoen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. juni 2005.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. mai 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen



26.6.2008 Nr. 38/135EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
V

E
D

LE
G

G

Fø
lg

en
de

 r
ad

er
 ti

lf
øy

es
 p

å 
sl

ut
te

n 
av

 ta
be

lle
n 

i v
ed

le
gg

 I
 ti

l d
ir

ek
tiv

 9
1/

41
4/

E
Ø

F

«N
r.

V
an

lig
 n

av
n,

 id
en

tif
ik

as
-

jo
ns

nu
m

m
er

IU
PA

C
-b

et
eg

ne
ls

e
R

en
he

t(
* )

Ik
ra

ft
tr

ed
el

se
U

tlø
ps

da
to

 f
or

 
op

pf
ør

in
ge

n
Sæ

rl
ig

e 
be

st
em

m
el

se
r

10
0

E
to

ks
az

ol

C
A

S-
nr

. 1
53

23
3-

91
-1

C
IP

A
C

-n
r. 

62
3

(R
S)

-5
-t

er
t-

bu
ty

l-
2-

[2
-(

2,
6-

di
fl

uo
ro

fe
ny

l)
-4

,5
-d

ih
yd

ro
-1

,3
-

ok
sa

zo
l-

4-
yl

] 
fe

ne
to

l

≥ 
94

8 
g/

kg
1.

 ju
ni

 2
00

5
31

. m
ai

 2
01

5
B

ar
e 

br
uk

 s
om

 m
id

dm
id

de
l k

an
 ti

lla
te

s.

V
ed

 g
je

nn
om

fø
ri

ng
en

 a
v 

de
 e

ns
ar

te
de

 p
ri

ns
ip

pe
ne

 i
 v

ed
le

gg
 V

I 
sk

al
 d

et
 t

as
 h

en
sy

n 
til

 
ko

nk
lu

sj
on

en
e 

i d
en

 s
am

m
en

fa
tte

nd
e 

ra
pp

or
te

n 
om

 e
to

ks
az

ol
, s

æ
rl

ig
 ti

le
gg

 I
 o

g 
II

 ti
l d

en
ne

, 
so

m
 s

lu
ttb

eh
an

dl
et

 a
v 

D
en

 f
as

te
 k

om
ité

 f
or

 n
æ

ri
ng

sm
id

de
lk

je
de

n 
og

 d
yr

eh
el

se
n 

3.
 d

es
em

be
r 

20
04

.

V
ed

 d
en

ne
 s

am
le

de
 v

ur
de

ri
ng

en
 s

ka
l 

m
ed

le
m

ss
ta

te
ne

 v
ie

 v
er

n 
av

 v
an

no
rg

an
is

m
er

 s
æ

rl
ig

 
op

pm
er

ks
om

he
t.

O
m

 n
ød

ve
nd

ig
 b

ør
 r

is
ik

or
ed

us
er

en
de

 ti
lta

k 
iv

er
ks

et
te

s.

10
1

Te
pr

al
ok

sy
di

m

C
A

S-
nr

. 1
49

97
9-

41
-9

C
IP

A
C

-n
r. 

60
8

(E
Z

)-
(R

S)
-2

-{
}{

1-
[(

2E
)-

3-
kl

or
al

ly
lo

ks
yi

m
in

o]
pr

op
yl

}}
-3

-
hy

dr
ok

sy
-5

-p
er

hy
dr

op
yr

an
-4

-
yl

sy
kl

oh
ek

s-
2-

en
-1

-o
n

≥ 
92

0 
g/

kg
1.

 ju
ni

 2
00

5
31

. m
ai

 2
01

5
B

ar
e 

br
uk

 s
om

 u
gr

es
sm

id
de

l k
an

 ti
lla

te
s.

V
ed

 g
je

nn
om

fø
ri

ng
en

 a
v 

de
 e

ns
ar

te
de

 p
ri

ns
ip

pe
ne

 i
 v

ed
le

gg
 V

I 
sk

al
 d

et
 t

as
 h

en
sy

n 
til

 
ko

nk
lu

sj
on

en
e 

i 
de

n 
sa

m
m

en
fa

tte
nd

e 
ra

pp
or

te
n 

om
 t

ep
ra

lo
ks

yd
im

, 
sæ

rl
ig

 t
ill

eg
g 

I 
og

 I
I 

til
 d

en
ne

, 
so

m
 s

lu
ttb

eh
an

dl
et

 a
v 

D
en

 f
as

te
 k

om
ité

 f
or

 n
æ

ri
ng

sm
id

de
lk

je
de

n 
og

 d
yr

eh
el

se
n 

3.
 d

es
em

be
r 

20
04

.

V
ed

 
de

nn
e 

sa
m

le
de

 
vu

rd
er

in
ge

n 
bø

r 
m

ed
le

m
ss

ta
te

ne
 

vi
e 

ve
rn

 
av

 
la

nd
le

dd
yr

 
ut

en
fo

r 
m

ål
gr

up
pe

n 
sæ

rl
ig

 o
pp

m
er

ks
om

he
t.

O
m

 n
ød

ve
nd

ig
 b

ør
 r

is
ik

or
ed

us
er

en
de

 ti
lta

k 
iv

er
ks

et
te

s.

(* )
  

D
en

 s
am

m
en

fa
tte

nd
e 

ra
pp

or
te

n 
in

ne
ho

ld
er

 n
æ

rm
er

e 
op

pl
ys

ni
ng

er
 o

m
 d

e 
ak

tiv
e 

st
of

fe
ne

s 
id

en
tit

et
 s

am
t s

pe
si

fi
ka

sj
on

 a
v 

st
of

fe
ne

.»



Nr. 38/136 26.6.2008EØS-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 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 73/404/EØF av 22. november 1973 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
rengjøringsmidler(3), 73/405/EØF av 22. november 
1973 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
analysemetoder for biologisk nedbrytbarhet av anioniske 
overflateaktive stoffer(4), 82/242/EØF av 31. mars 
1982 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om analysemetoder for biologisk nedbrytbarhet av 
ikke-ioniske overflateaktive stoffer(5), 82/243/EØF 
av 31. mars 1982 om endring av direktiv 73/405/
EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om analysemetoder for biologisk nedbrytbarhet av 
anioniske overflateaktive stoffer(6) og 86/94/EØF av 
10. mars 1986 om annen endring av direktiv 73/404/
EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
rengjøringsmidler(7), er betydelig endret en rekke ganger. 
Av klarhets- og effektivitetshensyn er det ønskelig at de 
aktuelle bestemmelsene omarbeides ved at de samles 

(1) EUT C 95 av 23.4.2003, s. 24.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 10. april 2003 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), Rådets felles holdning av 4. november 2003 (EUT C 305 E av 
16.12.2003, s. 11) og Europaparlamentets holdning av 14. januar 2004 
(ennå ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 11. mars 2004.

(3) EFT L 347 av 17.12.1973, s. 51. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(4) EFT L 347 av 17.12.1973, s. 53. Direktivet sist endret ved direktiv 82/243/
EØF (EFT L 109 av 22.4.1982, s. 18).

(5) EFT L 109 av 22.4.1982, s. 1.
(6) EFT L 109 av 22.4.1982, s. 18.
(7) EFT L 80 av 25.3.1986, s. 51.

i én tekst. Kommisjonsrekommandasjon 89/542/EØF 
av 13. september 1989(8) om merking av vaske- og 
rengjøringsmidler, bør også inngå i nevnte tekst.

2) Ettersom målet for denne forordning, å sikre det indre 
marked for vaske- og rengjøringsmidler, ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene dersom det ikke finnes 
felles tekniske kriterier i Fellesskapet, og derfor bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 
En forordning er det best egnede juridiske virkemiddel, 
ettersom den direkte pålegger produsentene nøyaktige 
krav som skal gjennomføres samtidig og på samme måte 
i hele Fellesskapet. Når det gjelder teknisk regelverk, 
kreves det ensartet anvendelse i medlemsstatene, og det 
kan bare sikres ved en forordning.

3) Det er behov for en ny definisjon av vaske- og 
rengjøringsmidler, som omfatter tilsvarende 
bruksområder, og som er i samsvar med utviklingen på 
medlemsstatsplan.

4) Det er nødvendig å innføre en definisjon av overflateaktivt 
stoff, noe som mangler i gjeldende regelverk.

5) Det er viktig å gi en klar og nøyaktig beskrivelse av de 
relevante formene for biologisk nedbrytbarhet.

6) Det bør vedtas tiltak med hensyn til vaske- og 
rengjøringsmidler for å sikre at det indre marked 
virker på en tilfredsstillende måte, og for å unngå 
konkurransebegrensninger i Fellesskapet.

(8) EFT L 291 av 10.10.1989, s. 55.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 648/2004

av 31. mars 2004

om vaske- og rengjøringsmidler(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 8.4.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 10 av 23.2.2006, s. 15.

2008/EØS/38/33
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7) Som bekreftet i Kommisjonens hvitbok om strategien 
for en framtidig kjemikaliepolitikk, bør hensiktsmessige 
tiltak med hensyn til vaske- og rengjøringsmidler sikre et 
høyt miljøvernnivå, særlig for vannmiljøet.

8) Vaske- og rengjøringsmidler er allerede underlagt 
visse fellesskapsbestemmelser om produksjon, riktig 
håndtering, bruk og merking, særlig med henvisning 
til kommisjonsrekommandasjon 89/542/EØF og 
kommisjonsrekommandasjon 98/480/EF av 22. juli 
1998 om god miljøpraksis for tekstilvaskemidler 
til husholdningsbruk(1). Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming 
av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffblandinger(2) får 
anvendelse på vaske- og rengjøringsmidler.

9) Ditalgdimetylammoniumklorid (DTDMAC) og 
nonylfenol (herunder etoksylatderivater av typen 
alkylfenoletoksylat (APE)) er prioriterte stoffer som på 
fellesskapsplan er gjenstand for risikovurdering i samsvar 
med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 
om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer(3), og om nødvendig bør det derfor anbefales og 
gjennomføres egnede strategier for å begrense risikoene 
for eksponering for disse stoffene innenfor rammen av 
andre fellesskapsbestemmelser.

10) Gjeldende regelverk for biologisk nedbrytbarhet av 
overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler 
omfatter bare primær biologisk nedbrytbarhet(4) 
og gjelder bare anioniske(5) og ikke-ioniske(6) 
overflateaktive stoffer. Det bør derfor erstattes med et 
nytt regelverk der hovedvekten legges på fullstendig 
biologisk nedbrytbarhet, og der det tas hensyn til de 
viktige problemene knyttet til persistente metabolitters 
mulige giftighet.

11) Dette krever at det innføres et nytt sett med forsøk basert 
på EN ISO-standarder og OECDs retningslinjer, som 
avgjør om det skal gis direkte tillatelse til å bringe vaske- 
og rengjøringsmidler i omsetning.

12) For å sikre et høyt miljøvernnivå skal vaske- og 
rengjøringsmidler som ikke oppfyller kravene fastsatt i 
denne forordning, ikke bringes i omsetning.

(1) EFT L 215 av 1.8.1998, s. 73
(2) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
(3) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 

1882/2003.
(4) Direktiv 73/404/EØF og 86/94/EØF.
(5) Direktiv 73/405/EØF og 82/243/EØF.
(6) Direktiv 82/242/EØF.

13) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø 
avgav 25. november 1999 en uttalelse om biologisk 
nedbrytbarhet av overflateaktive stoffer i vaske- og 
rengjøringsmidler og betydningen av forsøksmetoder for 
lovgivningsmessig kontroll på dette området.

14) Gjeldende krav til primær biologisk nedbrytbarhet 
bør opprettholdes på et andre nivå og suppleres med 
en utfyllende risikovurdering for de overflateaktive 
stoffene som ikke oppfyller kravene ved forsøk for 
bestemmelse av fullstendig biologisk nedbrytbarhet. 
Videre bør overflateaktive stoffer som ikke oppfyller 
kravene ved forsøk for bestemmelse av primær biologisk 
nedbrytbarhet, ikke få markedsføringstillatelse ved 
unntak.

15) Kravene til primær biologisk nedbrytbarhet bør utvides 
til å omfatte alle overflateaktive stoffer, særlig kationiske 
og amfotere overflateaktive stoffer, samtidig som det 
gis mulighet til å benytte instrumentelle analyser i de 
tilfellene der halvspesifikke analysemetoder ikke er 
egnet.

16) Fastsettelsen av forsøksmetoder for bestemmelse av 
biologisk nedbrytbarhet og føring av lister over unntak 
er tekniske spørsmål, og bør tilpasses idet det tas hensyn 
til den tekniske og vitenskapelige utvikling og endringer 
i regelverket.

17) Forsøksmetodene bør gi data som gir tilstrekkelig sikkerhet 
for at overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler 
har evne til aerob biologisk nedbryting.

18) Metodene som brukes til å kontrollere den biologiske 
nedbrytbarheten av overflateaktive stoffer i vaske- og 
rengjøringsmidler, kan gi variable resultater. I slike 
tilfeller bør de utfylles med ytterligere vurderinger for at 
risikoene ved fortsatt bruk skal kunne fastsettes.

19) Det bør også fastsettes bestemmelser om at overflateaktive 
stoffer i vaske- og rengjøringsmidler som ikke oppfyller 
kravene ved forsøk for bestemmelse av fullstendig 
biologisk nedbrytbarhet, i unntakstilfeller skal kunne 
bringes i omsetning, og dette bør skje i hvert enkelt 
tilfelle og på grunnlag av alle relevante opplysninger for 
å sikre miljøvernet.

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

(7) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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21) Det er hensiktsmessig å minne om at annen tverrgående 
lovgivning gjelder for overflateaktive stoffer i vaske- 
og rengjøringsmidler, særlig rådsdirektiv 76/769/EØF 
av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om begrensning av markedsføring 
og bruk av visse farlige stoffer og preparater(1), der 
det er fastsatt at omsetning og bruk av farlige stoffer 
omfattet av denne forordning kan forbys eller begrenses, 
rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming 
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og 
merking av farlige stoffer(2), kommisjonsdirektiv 93/67/
EØF av 20. juli 1993 om fastsettelse av prinsippene for 
vurderingen av risikoene for mennesker og miljø ved 
stoffer meldt i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF(3), 
forordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1488/94 av 28. juni 1994 om prinsippene for vurdering 
av risikoer for mennesker og miljø ved eksisterende 
stoffer(4), europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 
16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(5), 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF av 
11. februar 2004 om tilnærming av lover og forskrifter 
om bruk av prinsippene for god laboratoriepraksis 
og kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske 
stoffer (konsolidert versjon)(6), europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/9/EF av 11. februar 2004 om 
tilsyn og kontroll med god laboratoriepraksis (GLP) 
(konsolidert versjon)(7) og rådsdirektiv 86/609/EØF av 
24. november 1986 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til 
andre vitenskapelige formål(8).

22) Det bør være produsentenes ansvar å avstå fra omsetning 
av vaske- og rengjøringsmidler som ikke oppfyller 
kravene i denne forordning, og å stille den tekniske 
dokumentasjonen for alle stoffer og stoffblandinger som 
omfattes av denne forordning, til rådighet for de nasjonale 
myndigheter. Dette skal også gjelde for overflateaktive 
stoffer som ikke har oppfylt kravene i forsøkene nevnt i 
vedlegg III.

23) Produsentene bør kunne be Kommisjonen om unntak, og 
Kommisjonen bør ha mulighet til å gi slike unntak etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/21/EF (EUT L 57 av 25.2.2004, s. 4).

(2) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003.

(3) EFT L 227 av 8.9.1993, s. 9.
(4) EFT L 161 av 29.6.1994, s. 3.
(5) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet endret ved forordning (EF) 

nr. 1882/2003.
(6) EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44.
(7) EUT L 50 av 20.2.2004, s. 28.
(8) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/65/EF (EUT L 230 av 16.9.2003, s. 32).

24) Vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør kunne 
anvende kontrolltiltak på vaske- og rengjøringsmidler 
på markedet, men bør unngå å gjenta forsøk utført av 
vedkommende laboratorier.

25) Gjeldende bestemmelser om merking av vaske- og 
rengjøringsmidler bør opprettholdes, herunder 
bestemmelsene i rekommandasjon 89/542/EØF, som 
inngår i denne forordning med sikte på at målet om å 
modernisere reglene for vaske- og rengjøringsmidler 
skal nås. Det innføres særlig merking for å underrette 
forbrukerne om hvilke duftstoffer og konserveringsmidler 
som finnes i vaske- og rengjøringsmidlene. Medisinsk 
personell bør på anmodning kunne innhente fra 
produsenten en fullstendig liste over alle bestanddeler i 
et vaske- og rengjøringsmiddel for å kunne undersøke 
om det finnes en årsakssammenheng mellom utviklingen 
av en allergisk reaksjon og eksponering for et bestemt 
kjemisk stoff, og medlemsstatene bør kunne kreve at en 
slik liste også gjøres tilgjengelig for et særlig offentlig 
organ som er utpekt til å gi slike opplysninger til 
medisinsk personell.

26) Alle punktene ovenfor nødvendiggjør et nytt regelverk 
som skal erstatte gjeldende regelverk. I et visst tidsrom 
kan imidlertid medlemsstatene fortsette å bruke sin 
gjeldende lovgivning.

27) De tekniske vedleggene til denne forordning bør tilpasses 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

28) Vaske- og rengjøringsmidler som oppfyller kravene i 
denne forordning, bør kunne bringes i omsetning, med 
forbehold for andre relevante fellesskapsbestemmelser.

29) For å sikre at mennesker og miljø vernes mot uforutsette 
risikoer i forbindelse med vaske- og rengjøringsmidler, er 
det nødvendig med en beskyttelsesklausul.

30) De fastsatte forsøkene for bestemmelse av overflateaktive 
stoffers biologiske nedbrytbarhet, skal utføres i 
laboratorier som oppfyller en internasjonalt anerkjent 
standard, nemlig EN/ISO/IEC/17025, eller prinsippene 
for god laboratoriepraksis. Det vil ikke være rimelig å 
kreve at dette siste kravet skal gjelde for eksisterende 
overflateaktive stoffer, i den grad disse har gjennomgått 
de forsøkene som var tilgjengelige før ovennevnte 
standard trådte i kraft, og disse forsøkene fortsatt gir et 
sammenlignbart vitenskapelig kvalitetsnivå.
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31) Spørsmålene som gjelder anaerob biologisk nedbryting, 
biologisk nedbryting av de viktigste ikke-overflateaktive, 
organiske bestanddelene i vaske- og rengjøringsmidler, 
samt fosfatinnhold, som ikke omfattes av denne 
forordning, bør undersøkes av Kommisjonen, og det bør 
eventuelt framlegges et forslag for Europaparlamentet 
og Rådet. I påvente av ytterligere harmonisering, kan 
medlemsstatene opprettholde eller fastsette nasjonale 
regler for disse spørsmålene.

32) De fem direktivene og kommisjonsrekommandasjonen 
nevnt i betraktning 1, som erstattes med denne forordning, 
bør oppheves —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mål og virkeområde

1.  Ved denne forordning fastsettes det regler med sikte 
på å oppnå fri omsetning av vaske- og rengjøringsmidler og 
overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler på det 
indre marked, samtidig som det sikres et høyt nivå for vern av 
miljøet og menneskers helse.

2.  For dette formål harmoniseres i denne forordning 
følgende regler for omsetning av vaske- og rengjøringsmidler 
og av overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler:

— biologisk nedbrytbarhet av overflateaktive stoffer i vaske- 
og rengjøringsmidler,

— begrensninger av eller forbud mot overflateaktive stoffer 
på grunn av biologisk nedbrytbarhet,

— tilleggsmerking av vaske- og rengjøringsmidler, herunder 
duftallergener, og

— de opplysningene som produsentene skal stille til rådighet 
for vedkommende myndigheter og medisinsk personell i 
medlemsstatene.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «Vaske- og rengjøringsmiddel»: ethvert stoff eller 
enhver stoffblanding som inneholder såpe og/eller andre 
overflateaktive stoffer, og som er beregnet på vasking og 
rengjøring. Vaske- og rengjøringsmidler kan forekomme i 
forskjellige former (flytende, pulver, tyktflytende masse, 
stenger, blokker, støpte stykker, figurer o.l.) og omsettes til 
eller brukes i husholdninger, institusjoner eller industri.

 Andre produkter som skal betraktes som vaske- og 
rengjøringsmidler, er:

— «vaskehjelpemiddel», beregnet på bløtlegging 
(forvask), skylling eller bleking av klær, lintøy o.l.,

— «tøymykner», beregnet på å forandre tekstilers 
berøringsegenskaper i prosesser som supplerer 
tøyvask,

— «rengjøringsmiddel», beregnet på allrengjøring i 
husholdningen og/eller annen rengjøring av flater 
(f.eks. materialer, produkter, maskiner, mekaniske 
innretninger, transportmidler og tilhørende utstyr, 
instrumenter, apparater o.l.),

— «andre rengjørings- og vaskemidler», beregnet på all 
annen vasking og rengjøring.

2. «Vasking»: rengjøring av tøy, tekstiler, servise og andre 
harde overflater.

3. «Rengjøring»: som definert i EN ISO 862.

4. «Stoff»: grunnstoffer og deres forbindelser i naturlig 
tilstand eller framstilt ved enhver produksjonsprosess, 
herunder ethvert tilsetningsstoff som er nødvendig for 
å bevare produktenes stabilitet, og enhver urenhet som 
stammer fra den benyttede prosessen, bortsett fra ethvert 
løsemiddel som kan utskilles uten at det påvirker stoffets 
stabilitet eller endrer dets sammensetning.

5. «Stoffblanding»: blanding eller løsning sammensatt av to 
eller flere stoffer.

6. «Overflateaktivt stoff»: ethvert organisk stoff og/
eller enhver stoffblanding som benyttes i vaske- og 
rengjøringsmidler, som har overflateaktive egenskaper og 
består av én eller flere hydrofile og én eller flere hydrofobe 
grupper av en slik art og størrelse at det er i stand til å 
minske vannets overflatespenning, danne monomolekylære 
sprednings- eller adsorpsjonssjikt ved grensesnittet mellom 
vann og luft, danne emulsjoner og/eller mikroemulsjoner 
og/eller miceller og framkalle adsorpsjon ved grensesnittet 
mellom vann og fast stoff.

7. «Primær biologisk nedbryting»: strukturendring 
(omdanning) av et overflateaktivt stoff ved hjelp av 
mikroorganismer, som medfører tap av stoffets 
overflateaktive egenskaper på grunn av nedbryting 
av morstoffet, og dermed tap av den overflateaktive 
egenskapen, som målt ved forsøksmetodene nevnt i 
vedlegg II.

8. «Fullstendig aerob biologisk nedbryting»: det nivået av 
biologisk nedbryting som oppnås når det overflateaktive 
stoffet fullstendig brukes av mikroorganismer i nærvær 
av oksygen, slik at det nedbrytes til karbondioksid, vann 
og mineralsalter av andre tilstedeværende grunnstoffer 
(mineralisering), som målt ved forsøksmetodene nevnt 
i vedlegg III, samt nye mikrobielle cellebestanddeler 
(biomasse).

9. «Omsetning»: innføre et produkt på fellesskapsmarkedet 
og dermed gjøre det tilgjengelig for tredjemann, mot 
betaling eller ikke. Import til Fellesskapets tollområde skal 
anses som omsetning.
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10. «Produsent»: den fysiske eller juridiske person som 
er ansvarlig for å bringe i omsetning et vaske- eller 
rengjøringsmiddel eller et overflateaktivt stoff, særlig 
skal en produsent, importør, emballeringsbedrift som 
arbeider for egen regning, eller enhver person som endrer 
egenskapene til et vaske- eller rengjøringsmiddel eller til 
et overflateaktivt stoff som skal inngå i et vaske- eller 
rengjøringsmiddel, eller utfører eller endrer merkingen 
av disse, anses som produsent. En distributør som ikke 
endrer egenskapene til, merkingen av eller emballasjen til 
et vaske- eller rengjøringsmiddel eller til et overflateaktivt 
stoff som skal inngå i et vaske- eller rengjøringsmiddel, 
skal ikke anses som produsent, unntatt når vedkommende 
fungerer som importør.

11. «Medisinsk personell»: en lege eller en person som 
arbeider under ledelse av en lege, som har som oppgave 
å gi pleie, stille diagnose eller gi behandling, og som har 
taushetsplikt.

12. «Vaske- og rengjøringsmiddel til bruk i industrien og 
i institusjoner»: et vaske- eller rengjøringsmiddel som 
ikke er beregnet på husholdningsbruk, men til vasking 
og rengjøring utført med særlige produkter av spesialisert 
personale.

Artikkel 3

Omsetning

1.  Når vaske- og rengjøringsmidler og overflateaktive 
stoffer som skal inngå i vaske- og rengjøringsmidler nevnt i 
artikkel 1 bringes i omsetning, skal de være i samsvar med de 
vilkår, egenskaper og begrensninger som er fastsatt i denne 
forordning og dens vedlegg, og eventuelt i direktiv 98/8/EF 
og annet relevant fellesskapsregelverk. Overflateaktive stoffer 
som også er aktive stoffer i henhold til direktiv 98/8/EF, og som 
brukes som desinfeksjonsmidler, er unntatt fra bestemmelsene 
i vedlegg II, III, IV og VIII til denne forordning, forutsatt at

a) de er oppført i vedlegg I eller I A til direktiv 98/8/EF, 
eller

b) de er bestanddeler i biocidprodukter som er tillatt i henhold 
til artikkel 15 nr. 1 eller 2 i direktiv 98/8/EF, eller

c) de er bestanddeler i biocidprodukter som er tillatt i 
henhold til overgangstiltakene eller omfattet av det tiårige 
arbeidsprogrammet fastsatt i artikkel 16 i direktiv 98/8/
EF.

Slike overflateaktive stoffer blir i stedet betraktet som 
desinfeksjonsmidler, og de vaske- og rengjøringsmidlene 
som de inngår i, er underlagt bestemmelsene om merking av 
desinfeksjonsmidler i vedlegg VII del A.

2.  Produsenter av vaske- og rengjøringsmidler og/
eller overflateaktive stoffer som skal inngå i vaske- og 
rengjøringsmidler skal være etablert i Fellesskapet.

3.  Produsentene skal være ansvarlige for at vaske- og 
rengjøringsmidler og/eller overflateaktive stoffer som 
skal inngå i vaske- og rengjøringsmidler er i samsvar med 
bestemmelsene i denne forordning og dens vedlegg.

Artikkel 4

Begrensninger basert på overflateaktive stoffers 
biologiske nedbrytbarhet

1.  I henhold til denne forordning kan overflateaktive stoffer 
og vaske- og rengjøringsmidler som inneholder overflateaktive 
stoffer, som oppfyller kriteriene for fullstendig aerob biologisk 
nedbryting som fastsatt i vedlegg III, bringes i omsetning 
uten ytterligere begrensninger med hensyn til biologisk 
nedbrytbarhet.

2.  Dersom et vaske- eller rengjøringsmiddel inneholder 
overflateaktive stoffer som har et lavere nivå av fullstendig 
aerob biologisk nedbryting enn det som er angitt i vedlegg III, 
kan produsenter av vaske- og rengjøringsmidler til bruk i 
industrien eller i institusjoner, som inneholder overflateaktive 
stoffer, og/eller av overflateaktive stoffer som brukes i vaske- 
og rengjøringsmidler til bruk i industrien eller i institusjoner, 
be om unntak. Søknader om unntak skal framlegges og 
beslutning om dem skal treffes i samsvar med artikkel 5, 6 og 
9.

3.  Nivået av primær biologisk nedbrytbarhet skal måles 
for alle overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler 
som ikke oppfyller kravene ved forsøk for bestemmelse av 
fullstendig aerob biologisk nedbryting. Overflateaktive stoffer 
i vaske- og rengjøringsmidler som har et lavere nivå av primær 
biologisk nedbrytbarhet enn det som er angitt i vedlegg II, skal 
ikke gis unntak.

Artikkel 5

Innrømmelse av unntak

1.  Produsenter som ønsker unntak, skal sende søknad 
til vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten 
nevnt i artikkel 8 nr. 1, og til Kommisjonen, sammen med 
dokumentasjon som gjelder kriteriene nevnt i artikkel 6 nr. 1. 
Medlemsstatene kan gjøre søknaden om unntak betinget 
av at det betales et gebyr til vedkommende myndighet i 
medlemsstaten. Ved innkreving av dette eventuelle gebyret 
skal det ikke forekomme forskjellsbehandling, og gebyret skal 
ikke være høyere enn kostnaden for behandling av søknaden.

2.  Søknadene skal inneholde teknisk dokumentasjon med 
alle opplysninger og begrunnelser som er nødvendige for å 
vurdere sikkerhetsaspektene i forbindelse med den særlige 
bruken av overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler 
som ikke er i samsvar med grensene for biologisk nedbrytbarhet 
fastsatt i vedlegg III.

I tillegg til resultatene av forsøkene fastsatt i vedlegg III, skal 
den tekniske dokumentasjonen inneholde opplysninger om og 
resultater av forsøkene fastsatt i vedlegg II og IV.

Forsøkene fastsatt i vedlegg IV nr. 4, skal utføres på grunnlag 
av en trinnvis framgangsmåte. Den trinnvise framgangsmåten 
skal fastlegges i et teknisk veiledningsdokument som innen 
8. april 2007 skal tilpasses etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 12 nr. 2. Veiledningsdokumentet skal også ved behov 
angi hvilke forsøk prinsippene for god laboratoriepraksis skal 
anvendes på.
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3.  Når vedkommende myndighet i medlemsstaten mottar 
en søknad om unntak i samsvar med nr. 1 og 2, skal den 
undersøke søknaden, vurdere om den oppfyller vilkårene for 
unntak og underrette Kommisjonen om resultatene innen seks 
måneder etter at den fullstendige søknaden ble mottatt.

Dersom vedkommende myndighet i medlemsstaten anser det 
nødvendig for å kunne vurdere den risikoen som et stoff og/
eller en stoffblanding kan forårsake, skal den innen tre måneder 
etter at søknaden er mottatt, be om ytterligere opplysninger, 
kontroller og/eller bekreftende analyser for disse stoffene og/
eller stoffblandingene eller deres omdanningsprodukter, som 
de har fått melding om eller har mottatt opplysninger om i 
henhold til denne forordning. Tidsfristen som vedkommende 
myndighet i medlemsstaten har til å vurdere dokumentasjonen, 
begynner ikke å løpe før etter at dokumentasjonen er fullstendig 
med de ytterligere opplysningene. Dersom de opplysningene 
det er bedt om, ikke er framlagt innen tolv måneder, skal 
søknaden betraktes som ufullstendig og derfor ugyldig. I slike 
tilfeller får artikkel 6 nr. 2 ikke anvendelse.

Dersom det bes om ytterligere opplysninger om metabolitter, 
skal det benyttes trinnvise forsøksstrategier for å sikre størst 
mulig bruk av in vitro-forsøk og andre metoder som ikke 
innebærer dyreforsøk.

4.  Kommisjonen kan, særlig på grunnlag av den vurderingen 
som medlemsstaten har foretatt, gi unntak etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 12 nr. 2. Ved behov skal Kommisjonen før 
slikt unntak gis, foreta en ytterligere vurdering av spørsmålene 
angitt i nr. 3 i denne artikkel. Den skal treffe sin beslutning 
innen tolv måneder etter at den har mottatt vurderingen fra 
medlemsstaten, bortsett fra når det gjelder artikkel 5 nr. 4 og 6 
i beslutning 1999/468/EF, der fristen er 18 måneder.

5.  Slike unntak kan tillate, begrense eller medføre strenge 
restriksjoner på omsetning og bruk av overflateaktive stoffer 
som bestanddeler i vaske- og rengjøringsmidler, avhengig 
av resultatene av den utfyllende risikovurderingen som 
definert i vedlegg IV. De kan omfatte en utfasingsperiode for 
omsetning og bruk av overflateaktive stoffer som bestanddeler 
i vaske- og rengjøringsmidler. Kommisjonen kan vurdere 
et unntak på nytt så snart det framkommer opplysninger 
som berettiger en betydelig gjennomgåelse av den tekniske 
dokumentasjonen som inngikk i søknaden om unntak. For 
dette formål skal produsenten på anmodning framlegge for 
Kommisjonen teknisk dokumentasjon som er ajourført med 
hensyn til punktene nevnt i vedlegg IV nr. 2. På grunnlag av 
disse ajourførte opplysningene kan Kommisjonen beslutte å 
forlenge, endre eller avslutte unntaket. Nr. 1-4 og nr. 6 i denne 
artikkel og artikkel 6 skal gjelde tilsvarende.

6.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over overflateaktive 
stoffer omfattet av unntak, med opplysninger om vilkår eller 
begrensninger for bruk, som fastsatt i vedlegg V.

Artikkel 6

Vilkår for å gi unntak

1.  Dersom Kommisjonen vurderer å gi et unntak, skal den 
gjøre det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2, og 
på grunnlag av følgende kriterier:

— snevert bruksområde framfor bredt bruksområde,

— bruk bare på særlige bruksområder i industrien og/eller i 
institusjoner,

— den miljø- eller helserisikoen som salgsmengden og 
bruksmønsteret i hele Fellesskapet utgjør, er liten 
sammenlignet med de sosioøkonomiske fordelene, 
herunder næringsmiddeltrygghet og hygienestandarder.

2.  Så lenge Kommisjonen ikke har truffet beslutning om 
en søknad om unntak, kan det aktuelle overflateaktive stoffet 
fortsatt bringes i omsetning og brukes, forutsatt at produsenten 
kan vise at det overflateaktive stoffet allerede var i bruk på 
fellesskapsmarkedet på denne forordnings ikrafttredelsesdato, 
og at søknaden om unntak ble framlagt innen to år fra den 
datoen.

3.  Dersom Kommisjonen avslår å gi unntak, skal den gjøre 
det innen tolv måneder etter at den har mottatt fra medlemsstaten 
vurderingen nevnt i artikkel 5 nr. 3, bortsett fra når det gjelder 
artikkel 5 nr. 4 og 6 i beslutning 1999/468/EF, der fristen 
er 18 måneder. Den kan fastsette en overgangsperiode der 
omsetning og bruk av det aktuelle overflateaktive stoffet skal 
fases ut. Denne overgangsperioden skal ikke vare lenger enn to 
år regnet fra den datoen da Kommisjonen traff sin beslutning.

4.  Kommisjonen skal i vedlegg VI offentliggjøre listen over 
overflateaktive stoffer som har vist seg ikke å oppfylle kravene 
i denne forordning.

Artikkel 7

Forsøk med overflateaktive stoffer

Alle forsøk nevnt i artikkel 3 og 4 og i vedlegg II, III, IV og 
VIII skal utføres i samsvar med standardene nevnt i vedlegg I 
nr. 1 og i samsvar med forsøkskravene nevnt i artikkel 10 
nr. 5 i forordning (EØF) nr. 793/93. For dette formål er det 
tilstrekkelig å anvende enten EN ISO/IEC-standarden eller 
prinsippene for god laboratoriepraksis, unntatt når det gjelder 
de forsøkene der prinsippene for god laboratoriepraksis er 
gjort obligatoriske. I tilfeller der overflateaktive stoffer brukes 
i vaske- og rengjøringsmidler som er brakt i omsetning før 
ovennevnte standard trådte i kraft, kan gjeldende forsøk 
som ble utført med den beste tilgjengelige vitenskapelige 
kunnskapen, og som ble utført i henhold til en standard som er 
sammenlignbar med standardene nevnt i vedlegg I, tillates fra 
sak til sak. Produsenten eller medlemsstaten kan framlegge for 
Kommisjonen enhver sak som det er tvil eller uenighet om. Det 
skal deretter treffes en beslutning etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 12 nr. 2.
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Artikkel 8

Medlemsstatenes forpliktelser

1.  Medlemsstatene skal utnevne den eller de vedkommende 
myndigheter som er ansvarlige for å oversende og utveksle 
opplysninger om gjennomføringen av denne forordning, og å 
underrette Kommisjonen om disse myndighetenes fullstendige 
navn og adresse.

2.  Hver medlemsstat skal oversende de andre medlemsstatene 
og Kommisjonen listen over godkjente laboratorier, med deres 
fullstendige navn og adresse, som er kvalifisert og godkjent 
til å utføre de forsøkene som kreves i denne forordning. 
Medlemsstatene skal godtgjøre ovennevnte laboratoriers 
kompetanse i samsvar med standarden EN ISO/IEC 17025 
nevnt i vedlegg I nr. 1. Dette kravet skal anses å være 
oppfylt dersom medlemsstaten har kontrollert at laboratoriene 
overholder prinsippene for god laboratoriepraksis i samsvar 
med artikkel 2 i direktiv 2004/9/EF.

3.  Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat 
har grunn til å tro at et godkjent laboratorium ikke innehar 
kompetansen nevnt i nr. 2, skal den ta opp saken i komiteen 
nevnt i artikkel 12. Dersom Kommisjonen beslutter at 
laboratoriet ikke innehar den nødvendige kompetansen, skal 
navnet på det godkjente laboratoriet strykes fra listen nevnt 
i nr. 4. Artikkel 15 nr. 2 får anvendelse, bortsett fra i de 
tilfellene der laboratorier hevder at de oppfyller kravene til 
god laboratoriepraksis, som bestemmelsene om manglende 
samsvar i artikkel 5 og 6 i direktiv 2004/9/EF får anvendelse 
på.

4.  Kommisjonen skal én gang i året offentliggjøre listene 
over vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1, og over 
godkjente laboratorier nevnt i nr. 2, i Den europeiske unions 
tidende, i den grad det har skjedd endringer.

Artikkel 9

Opplysninger som produsentene skal ha tilgjengelig

1.  Med forbehold for artikkel 17 i direktiv 1999/45/EF 
skal produsenter som bringer i omsetning stoffene og/eller 
stoffblandingene som omfattes av denne forordning, ha 
tilgjengelig for vedkommende myndigheter i medlemsstatene:

— opplysninger om ett eller flere resultater av forsøkene 
nevnt i vedlegg III,

— for de overflateaktive stoffene som ikke oppfyller kravene 
i forsøkene nevnt i vedlegg III, og som det er framlagt en 
søknad om unntak for som nevnt i artikkel 5:

i) teknisk dokumentasjon om resultatene av forsøkene 
fastsatt i vedlegg II,

ii) teknisk dokumentasjon om resultatene av forsøkene og 
opplysningene fastsatt i vedlegg IV.

2.  Når stoffer og/eller stoffblandinger som omfattes av 
denne forordning bringes i omsetning, skal produsenten ha 
ansvar for at de relevante forsøkene nevnt ovenfor blir riktig 
utført. Produsenten skal også ha tilgjengelig dokumentasjon 
om de forsøkene som er utført, for å godtgjøre at kravene i 
denne forordning er oppfylt, og at produsenten har tillatelse til 
å utnytte eiendomsretten til forsøksresultatene, bortsett fra de 
forsøksresultatene som allerede er kjent for allmennheten.

3.  Produsenter som bringer stoffblandingene som omfattes 
av denne forordning i omsetning, skal på anmodning, uten 
opphold og kostnadsfritt stille til rådighet for alt medisinsk 
personell et datablad for bestanddeler som angitt i vedlegg VII 
del C.

Dette berører ikke en medlemsstats rett til å be om at et 
slikt datablad stilles til rådighet for et særlig offentlig organ, 
som medlemsstaten har tildelt oppgaven med å gi disse 
opplysningene til medisinsk personell.

Opplysningene i databladet skal behandles fortrolig av det 
særlige offentlige organet og det medisinske personellet, og 
skal brukes bare til medisinske formål.

Artikkel 10

Kontrolltiltak

1.  Medlemsstatenes vedkommende myndigheter kan ved 
behov treffe alle nødvendige kontrolltiltak med hensyn til 
vaske- og rengjøringsmidler som er brakt i omsetning, for å 
sikre at produktet oppfyller bestemmelsene i denne forordning. 
Referansemetoden skal være forsøks- og analysemetodene 
nevnt i vedlegg VIII. Disse kontrolltiltakene skal ikke forplikte 
produsentene til å gjenta forsøk utført av laboratorier som 
oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 8 nr. 2, eller til å betale 
for eventuelle gjentatte eller ytterligere forsøk, forutsatt at det 
første forsøket har vist at vaske- og rengjøringsmidlene eller de 
overflateaktive stoffene som er brukt som bestanddeler i vaske- 
og rengjøringsmidlene, oppfyller kravene i denne forordning.

2.  Dersom det oppstår tvil om hvorvidt et forsøk utført 
i samsvar med metodene oppført i vedlegg II, III, IV eller 
VIII, har gitt falske positive resultater, skal medlemsstatenes 
vedkommende myndigheter underrette Kommisjonen, og 
Kommisjonen skal, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 
nr. 2, kontrollere disse resultatene og treffe nødvendige tiltak.

Artikkel 11

Merking

1.  Bestemmelsene i denne artikkel berører ikke 
bestemmelsene om klassifisering, emballering og merking 
av farlige stoffer og stoffblandinger i direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF.
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2.  Følgende opplysninger skal være påført med skrift som 
er leselig, synlig og ikke kan slettes, på den emballasjen som 
vaske- og rengjøringsmidlene selges i til forbruker:

a) produktets navn og handelsnavn,

b) navnet, handelsnavnet eller varemerket og den fullstendige 
adressen og telefonnummeret til den som er ansvarlig for å 
bringe produktet i omsetning,

c) adressen, eventuelt e-postadressen, og telefonnummeret 
som databladet nevnt i artikkel 9 nr. 3, kan innhentes fra.

De samme opplysningene skal finnes på alle dokumenter som 
følger med vaske- og rengjøringsmidler som transporteres i 
bulk.

3.  På vaske- og rengjøringsmidlenes emballasje skal 
innholdet angis i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i 
vedlegg VII del A. Bruksanvisning og særlige forsiktighetsregler 
skal også angis på emballasjen ved behov.

4.  I tillegg skal emballasjen til vaske- og rengjøringsmidler 
som selges til allmennheten og er beregnet på bruk som 
tekstilvaskemidler, være påført opplysningene fastsatt i 
vedlegg VII del B.

5.  Dersom en medlemsstat har et nasjonalt krav om merking 
på statens nasjonale språk, skal produsenten og distributøren 
oppfylle dette kravet med hensyn til opplysningene nevnt i 
nr. 3 og 4.

6.  Nr. 1-5 berører ikke gjeldende nasjonale regler om at 
grafiske framstillinger av frukt, som kan villede brukeren 
med hensyn til anvendelsen av flytende produkter, ikke skal 
forekomme på emballasje som vaske- og rengjøringsmidler 
selges i til forbruker.

Artikkel 12

Komitéframgangsmåte

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité.

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

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

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 13

Tilpasning av vedleggene

1.  De endringene som er nødvendige for å tilpasse vedleggene, 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2, og 
skal om mulig bruke europeiske standarder.

2.  Særlig skal de endringene eller tilføyelsene som er 
nødvendige for anvendelsen av denne forordnings regler på 
løsemiddelbaserte vaske- og rengjøringsmidler, vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

Artikkel 14

Klausul om fri omsetning

Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre omsetning 
av vaske- og rengjøringsmidler og/eller overflateaktive stoffer 
som skal inngå i vaske- og rengjøringsmidler som oppfyller 
kravene i denne forordning, av grunner som omfattes av denne 
forordning.

I påvente av ytterligere harmonisering kan medlemsstatene 
opprettholde eller fastsette nasjonale regler for bruk av fosfater 
i vaske- og rengjøringsmidler.

Artikkel 15

Beskyttelsesklausul

1.  Dersom en medlemsstat har berettiget grunn til å mene 
at et bestemt vaske- eller rengjøringsmiddel, til tross for at 
det oppfyller kravene i denne forordning, utgjør en risiko for 
menneskers eller dyrs helse eller for miljøet, kan den midlertidig 
forby omsetning av dette vaske- eller rengjøringsmiddelet på 
sitt territorium, eller midlertidig underlegge det særskilte 
vilkår.

Den skal umiddelbart underrette de andre medlemsstatene og 
Kommisjonen om dette og begrunne sin beslutning.

2.  Etter samråd med medlemsstatene eller, dersom det er 
hensiktsmessig, med Kommisjonens relevante tekniske komité 
eller vitenskapskomité, skal det etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 12 nr. 2 treffes en beslutning i saken innen 90 dager.

Artikkel 16

Gjennomgåelse

1.  Innen 8. april 2007 skal Kommisjonen vurdere, framlegge 
en rapport om og eventuelt et forslag til regelverk for bruken 
av fosfater, med sikte på en gradvis utfasing eller begrensning 
til særlige bruksområder.

2.  Innen 8. april 2009 skal Kommisjonen foreta en 
gjennomgåelse av gjennomføringen av denne forordning, der 
det særlig tas hensyn til overflateaktive stoffers biologiske 
nedbrytbarhet, og skal vurdere, framlegge en rapport om og 
eventuelt et forslag til regelverk for

— anaerob biologisk nedbryting,

— den biologiske nedbrytingen av de viktigste ikke-
overflateaktive organiske bestanddelene i vaske- og 
rengjøringsmidler.
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Artikkel 17

Regelverk som skal oppheves

1.  Følgende direktiver oppheves med virkning fra 8. oktober 
2005:

— direktiv 73/404/EØF,

— direktiv 73/405/EØF,

— direktiv 82/242/EØF,

— direktiv 82/243/EØF og

— direktiv 86/94/EØF.

2.  Rekommandasjon 89/542/EØF oppheves med virkning 
fra 8. oktober 2005.

3.  Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 
som henvisninger til denne forordning.

4.  Den dagen denne forordning trer i kraft skal 
medlemsstatene oppheve de lover og forskrifter de har vedtatt 
i henhold til direktivene nevnt i nr. 1 eller rekommandasjonen 
nevnt i nr. 2.

Artikkel 18

Sanksjoner

1.  Senest 8. oktober 2005 skal medlemsstatene fastsette

— hensiktsmessige rettslige eller forvaltningsmessige tiltak 
som skal anvendes ved overtredelse av denne forordning, 
og

— sanksjoner som virker avskrekkende, er virkningsfulle og 
står i forhold til overtredelsen.

Dette skal omfatte tiltak som gir dem mulighet til å holde 
tilbake forsendelser av vaske- og rengjøringsmidler som ikke 
oppfyller kravene i denne forordning.

2.  De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 19

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft 8. oktober 2005.

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

Utferdiget i Strasbourg, 31. mars 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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VEDLEGG I

Standarder for akkreditering, god laboratoriepraksis og dyrevern for laboratorier som er kvalifisert og 
godkjent til å yte de tjenestene som er nødvendige for å kontrollere at vaske- og rengjøringsmidler oppfyller 

kravene i denne forordning og dens vedlegg

1.  Standarder som får anvendelse på laboratorier:

 EN ISO/IEC 17025, allmenne krav til kompetansen ved prøvings- og kalibreringslaboratorier.

 Direktiv 2004/10/EF.

 Rådsdirektiv 86/609/EØF.

2.  Standarder som får anvendelse på akkrediteringsorganer og myndigheter som fører tilsyn med god 
laboratoriepraksis:

 EN 45003, akkrediteringsordning for kalibrerings- og prøvingslaboratorier, allmenne krav til drift og 
godkjenning.

 Direktiv 2004/9/EF.
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VEDLEGG II

FORSØKSMETODER FOR BESTEMMELSE AV PRIMÆR BIOLOGISK NEDBRYTBARHET HOS 
OVERFLATEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG RENGJØRINGSMIDLER

Primær biologisk nedbrytbarhet måles ved å fastsette det gjenværende nivå av opprinnelige overflateaktive stoffer 
i biologisk nedbrutte væsker. Dette vedlegg begynner med en oversikt over forsøksmetodene som er felles for alle 
klasser av overflateaktive stoffer, og deretter kommer det under overskriftene A-D en oversikt over de analytiske 
forsøksmetodene som gjelder spesifikt for hver enkelt klasse av overflateaktive stoffer.

For å oppfylle kravet skal nivået av primær biologisk nedbrytbarhet være minst 80 %, målt i samsvar med 
forsøksmetodene nedenfor.

Referansemetoden for laboratorieundersøkelse av overflateaktive stoffer i denne forordning bygger på metoden med 
bekreftende analyse i OECD-metoden, beskrevet i vedlegg VIII nr. 1. Endringer i metoden med bekreftende analyse 
kan tillates dersom de er i samsvar med EN ISO 11733.

Forsøksmetoder

1)  OECD-metoden, offentliggjort i OECDs tekniske rapport av 11. juni 1976 om «Proposed Method for the 
Determination of the Biodegradability of Surfactants in Synthetic Detergents».

2)  Metoden som brukes i Frankrike, godkjent ved «arrêté» av 24. desember 1987, offentliggjort i Journal officiel de 
la République française av 30. desember 1987, s. 15385, og ved standard NF 73-260 av juni 1981, offentliggjort 
av Association française de normalisation (AFNOR).

3)  Metoden som brukes i Tyskland, fastsatt ved «Verordnung über die Abbaubarkeit anionischer und nichtionischer 
grenzflächenaktiver Stoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln» av 30. januar 1977, offentliggjort i Bundesgesetzblatt 
1977, del I, s. 244, som beskrevet i forordningen som endrer nevnte forordning av 4. juni 1986, offentliggjort i 
Bundesgesetzblatt 1986, del I, s. 851.

4)  Metoden som brukes i Det forente kongerike kalt «Porous Pot Test», som er beskrevet i Technical Report No 70 
(1978) fra Water Research Centre.

5)  Metoden med bekreftende analyse i OECD-metoden, beskrevet i vedlegg VIII nr. 1 (herunder mulige endringer i 
driftsvilkår foreslått i EN ISO 11733). Dette er også referansemetoden som brukes ved tvisteløsning.

A. ANALYSEMETODER FOR ANIONISKE OVERFLATEAKTIVE STOFFER

Anioniske overflateaktive stoffer skal i forsøkene bestemmes ved hjelp av aktivt metylenblått stoff (MBAS-analyse) 
i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg VIII nr. 2. For de anioniske overflateaktive stoffene som ikke reagerer på 
ovennevnte MBAS-metode, eller dersom det synes mer hensiktsmessig av hensyn til effektivitet eller nøyaktighet, 
skal egnede særlige instrumentelle analyser som høytrykksvæskekromatografi (HPLC) eller gasskromatografi (GC) 
benyttes. Produsenten skal på anmodning stille prøver av det aktuelle overflateaktive stoffet i ren form til rådighet for 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene.

B. ANALYSEMETODER FOR IKKE-IONISKE OVERFLATEAKTIVE STOFFER

Ikke-ioniske overflateaktive stoffer skal i forsøkene bestemmes ved hjelp av vismutaktivt stoff (BiAS-metoden) i 
samsvar med analysemetoden fastsatt i vedlegg VIII nr. 3.

For de ikke-ioniske overflateaktive stoffene som ikke reagerer på ovennevnte BiAS-metode, eller dersom det synes mer 
hensiktsmessig av hensyn til effektivitet eller nøyaktighet, skal egnede særlige instrumentelle analyser som HPLC eller 
GC benyttes. Produsenten skal på anmodning stille prøver av det aktuelle overflateaktive stoffet i ren form til rådighet 
for vedkommende myndigheter i medlemsstatene.

C. ANALYSEMETODER FOR KATIONISKE OVERFLATEAKTIVE STOFFER

Kationiske overflateaktive stoffer skal i forsøkene bestemmes ved hjelp av aktivt disulfinblått stoff (DBAS-analyse) i 
samsvar med følgende DBAS-metoder:

Metoden som brukes i Forbundsrepublikken Tyskland, (1989) DIN 38 409 — Ausgabe: 1989-07.

For de kationiske overflateaktive stoffene som ikke reagerer på ovennevnte forsøksmetode, eller dersom det synes 
mer hensiktsmessig av hensyn til effektivitet eller nøyaktighet (dette må grunngis), skal egnede særlige instrumentelle 
analyser som HPLC eller GC benyttes. Produsenten skal på anmodning stille prøver av det aktuelle overflateaktive 
stoffet i ren form til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstatene.
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D. ANALYSEMETODER FOR AMFOTERE OVERFLATEAKTIVE STOFFER

Amfotere overflateaktive stoffer skal i forsøkene bestemmes ved analyse i samsvar med følgende metoder:

1. Dersom det ikke finnes kationiske overflateaktive stoffer:

 Metoden som brukes i Forbundsrepublikken Tyskland, (1989) DIN 38 409-Teil 20.

2. Ellers:

 Orange II-metoden (Boiteux, 1984).

 For de amfotere overflateaktive stoffene som ikke reagerer på ovennevnte analyse, eller dersom det synes mer 
hensiktsmessig av hensyn til effektivitet eller nøyaktighet (dette må grunngis), skal egnede særlige instrumentelle 
analyser som HPLC eller GC benyttes. Produsenten skal på anmodning stille prøver av det aktuelle overflateaktive 
stoffet i ren form til rådighet for vedkommende myndigheter i medlemsstatene.
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VEDLEGG III

FORSØKSMETODER FOR BESTEMMELSE AV FULLSTENDIG BIOLOGISK NEDBRYTBARHET 
(MINERALISERING) HOS OVERFLATEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG RENGJØRINGSMIDLER

A.  Referansemetoden for laboratorieundersøkelse av overflateaktive stoffers fullstendige biologiske nedbrytbarhet i 
denne forordning bygger på standarden EN ISO 14593: 1999 (CO2 headspace-forsøk).

Overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler skal anses som biologisk nedbrytbare dersom nivået av 
biologisk nedbrytbarhet (mineralisering) målt i samsvar med en av følgende fem metoder(1) er minst 60 % 
innen 28 dager:

1. Standarden EN ISO 14593: 1999. Water quality. — Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic 
compounds in aqueous medium. — Method by analysis of inorganic carbon in sealed vessels (CO2 headspace-
forsøk). Det skal ikke foretas forbehandling. Prinsippet om tidagersvindu anvendes ikke. (Referansemetode).

2. Metoden i del C 4 C i vedlegg V [karbondioksid (CO2)-utvikling - modifisert Sturm-forsøk] til direktiv 67/548/
EØF: Det skal ikke foretas forbehandling. Prinsippet om tidagersvindu anvendes ikke.

3. Metoden i del C 4 E i vedlegg V (lukket flaske) til direktiv 67/548/EØF: Det skal ikke foretas forbehandling. 
Prinsippet om tidagersvindu anvendes ikke.

4. Metoden i del C 4 i vedlegg V (manometrisk respirometri) til direktiv 67/548/EØF: Det skal ikke foretas 
forbehandling. Prinsippet om tidagersvindu anvendes ikke.

5. Metoden i del C 4 F i vedlegg V (MITI: Ministry of International Trade and Industry-Japan) til direktiv 67/548/
EØF: Det skal ikke foretas forbehandling. Prinsippet om tidagersvindu anvendes ikke.

B.  Avhengig av det overflateaktive stoffets fysiske egenskaper kan en av metodene oppført nedenfor benyttes dersom 
den er behørig begrunnet(2). Det bør bemerkes at kravet på minst 70 % som benyttes for disse metodene, skal anses 
som likeverdig med kravet på minst 60 % i metodene oppført i bokstav A. Hvorvidt det er hensiktsmessig å benytte 
metodene oppført nedenfor, skal besluttes i hvert enkelt tilfelle ved bekreftelse, i samsvar med artikkel 5 i denne 
forordning.

1. Metoden i del C 4 A i vedlegg V (eliminering av oppløst organisk karbon (DOC) til direktiv 67/548/EØF: Det 
skal ikke foretas forbehandling. Prinsippet om tidagersvindu anvendes ikke. Kravet til biologisk nedbrytbarhet 
målt i samsvar med forsøket, skal være minst 70 % innen 28 dager.

2. Metoden i del C 4 B i vedlegg V (modifisert OECD-screening-forsøk - eliminering av DOC) til direktiv 67/548/
EØF: Det skal ikke foretas forbehandling. Prinsippet om tidagersvindu anvendes ikke. Kravet til biologisk 
nedbrytbarhet målt i samsvar med forsøket, skal være minst 70 % innen 28 dager.

N.B. Alle de ovennevnte metodene, som er hentet fra rådsdirektiv 67/548/EØF, finnes også i publikasjonen 
«Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union», Part 2: «Testing 
Methods». European Commission 1997. ISBN 92-828-0076-8.

(1) Disse fem metodene er fastlagt som de best egnede for overflateaktive stoffer.
(2) DOC-metodene kan gi resultater om elimineringen, og ikke om den fullstendige biologiske nedbrytingen. Manometrisk respirometri 

og MITI vil i enkelte tilfeller ikke være egnede, siden den høye opprinnelige konsentrasjonen i forsøkene kan være hemmende.
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VEDLEGG IV

UTFYLLENDE RISIKOVURDERING FOR OVERFLATEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG 
RENGJØRINGSMIDLER

For de overflateaktive stoffene som det finnes en miljørisikovurdering for innenfor rammen av direktiv 93/67/
EØF, forordning (EØF) nr. 793/93, forordning (EF) nr. 1488/94 eller tekniske veiledningsdokumenter, skal denne 
risikovurderingen ses i sammenheng med den utfyllende risikovurderingen som foretas innenfor rammen av denne 
forordning.

Dersom det er sannsynlig at det dannes vanskelig nedbrytbare metabolitter, skal den utfyllende risikovurderingen som 
foretas innenfor rammen av denne forordning, ses i sammenheng med vurderinger gjort på grunnlag av direktiv 93/67/
EØF eller forordning (EØF) nr. 793/93. Dette skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, særlig på grunnlag av resultatene av 
analysene nevnt i del 3.

Undersøkelsen skal omfatte vannmiljøet. Komiteen nevnt i artikkel 12 nr. 2 kan kreve tilleggsopplysninger i hvert 
enkelt tilfelle om særlige risikovurderingsspørsmål. Tilleggsopplysningene kan omfatte andre deler av miljøet, for 
eksempel slam fra renseanlegg og jord. En trinnvis metode skal følges for de opplysningene som kreves i den tekniske 
dokumentasjonen nevnt i artikkel 5 og 9. Dokumentasjonen skal minst inneholde opplysningene nevnt i nr. 1, 2 og 3 
nedenfor.

Med sikte på å redusere antall forsøk mest mulig, og særlig unngå unødvendige dyreforsøk, skal det imidlertid bes om 
tilleggsundersøkelsene oppført i nr. 4.2.2 bare når disse opplysningene er nødvendige og står i forhold til innsatsen. 
Dersom det oppstår tvist med hensyn til omfanget av de tilleggsopplysningene som kreves, kan det treffes en beslutning 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

Som angitt i artikkel 13 kan retningslinjene i dette vedlegg for beslutninger om unntak tilpasses ved behov på grunnlag 
av de erfaringene som er gjort.

1.  Det overflateaktive stoffets identitet (i samsvar med bestemmelsene fastsatt i del A i vedlegg VII til 
direktiv 67/548/EØF).

1.1.  Navn

1.1.1.  Navn i IUPAC-nomenklaturen

1.1.2.  Andre navn

1.1.3.  CAS-nummer og CAS-navn (om tilgjengelig)

1.1.4.  Einecs-(1) eller Elincs-(2)nummer (om tilgjengelig)

1.2.  Molekyl- og strukturformel

1.3.  Det overflateaktive stoffets sammensetning

2.  Opplysninger om det overflateaktive stoffet

2.1.  Mengde av det overflateaktive stoffet som brukes i vaske- og rengjøringsmidler

2.2.  Opplysningene om bruksmønster som gis i denne delen, skal være tilstrekkelig til å kunne foreta en tilnærmet, 
men realistisk beregning av funksjon og miljøets eksponering for det overflateaktive stoffet i forbindelse med 
bruken av det i vaske- og rengjøringsmidler. De skal omfatte:

— brukens betydning (samfunnsmessig verdi),

— bruksvilkår (utslippsscenario),

— bruksmengde,

— tilgang til alternativer og deres egnethet (bruksegenskaper og økonomiske hensyn),

— vurdering av relevante miljøopplysninger.

3.  Opplysninger om mulige vanskelig nedbrytbare metabolitter

 Det skal framlegges opplysninger om giftighet hos væsker fra analysene. Dersom det ikke foreligger data om 
reststoffenes identitet, kan det bes om opplysningene nevnt i nr. 4.2.1, avhengig av den mulige risikoen, og av 
betydningen og mengden av det overflateaktive stoffet som brukes i vaske- og rengjøringsmidler. Ved uenighet 
om disse opplysningene kan det treffes en beslutning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

(1) Europeisk liste over eksisterende kjemiske stoffer på markedet.
(2) Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer.
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4.  Tilleggsundersøkelser

4.1.  Analyser av biologisk nedbrytbarhet

4.1.1.  Forbehandlet podestoff

 Alle forsøkene beskrevet i vedlegg III kan utføres med forbehandlet podestoff for å bevise at forbehandling er 
relevant for det overflateaktive stoffet.

4.1.2.  Forsøk for bestemmelse av iboende biologisk nedbrytbarhet

Minst ett av forsøkene nevnt nedenfor skal være med:

— metoden i del C 12 i vedlegg V (endret SCAS-forsøk) til direktiv 67/548/EØF,

— metoden i del C 9 i vedlegg V (Zahn-Wellens) til direktiv 67/548/EØF.

 Dersom kravet i forsøket for bestemmelse av iboende biologisk nedbrytbarhet ikke oppfylles, kan det tyde på 
mulighet for persistens, som generelt kan anses som tilstrekkelig til å forby omsetning av et slikt overflateaktivt 
stoff, unntatt i tilfeller der kriteriene fastsatt i artikkel 6 angir at det ikke finnes noen begrunnelse for å nekte 
unntak.

4.1.3.  Simuleringsanalyser av biologisk nedbrytbarhet med aktivert slam

 Følgende forsøk skal være med:

— metoden i del C 10 i vedlegg V (herunder mulige endringer i driftsvilkår som foreslått i EN ISO 11733) til 
direktiv 67/548/EØF.

 Dersom et stoff ikke oppfyller kravet i simuleringsanalysen av biologisk nedbrytbarhet med aktivert slam, kan 
det tyde på mulighet for utslipp av metabolitter ved rensing av avløpsvann, som generelt kan anses som bevis 
for at det er nødvendig med en mer uttømmende risikovurdering.

4.2.  Giftighetsprøving av væsker fra analyse av biologisk nedbryting

 Opplysninger om giftighet i væsker fra analyser skal framlegges med hensyn til:

4.2.1.  Kjemiske og fysiske forhold, for eksempel:

— metabolittens identitet (og analysemetodene som er brukt til å finne den),

— viktige fysiske/kjemiske egenskaper (vannløselighet, fordelingskoeffisienten oktanol/vann (Log Po/w o.l.).

4.2.2.  Virkning på organismer. Forsøkene skal utføres i samsvar med prinsippene for god laboratoriepraksis.

 Fisk: forsøket som anbefales, er forsøket i del C 1 i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF.

 Dafnier: forsøket som anbefales, er forsøket i del C 2 i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF.

 Alger: forsøket som anbefales, er forsøket i del C 3 i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF.

 Bakterier: forsøket som anbefales, er forsøket i del C 11 i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF.

4.2.3.  Nedbryting

 Biotisk: forsøket som anbefales, er forsøket i del C 5 i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF.

 Abiotisk: forsøket som anbefales, er forsøket i del C 7 i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF. De opplysningene 
som skal framlegges, skal ta hensyn til både metabolittenes mulighet til biokonsentrasjon og deres fordeling i 
sedimentfasen.

 Dersom noen metabolitter mistenkes for å ha hormonforstyrrende virkning, anbefales det dessuten å 
fastsette om disse vil kunne ha skadevirkning, så snart det foreligger validerte forsøk for vurdering av slike 
skadevirkninger.

N.B. Opplysninger om alle ovennevnte forsøk finnes også i «Classification, Packaging and Labelling of Dangerous 
Substances in the European Union», Part 2: «Testing Methods». European Commission 1997. ISBN 
92-828-0076-8.
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VEDLEGG V

LISTE OVER OVERFLATEAKTIVE STOFFER SOM ER GITT UNNTAK

Følgende overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler, som oppfyller kravene ved analysene nevnt i vedlegg II, 
men som ikke oppfyller kravene ved analysemetodene nevnt i vedlegg III, kan bringes i omsetning ved unntak nevnt i 
artikkel 5 og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2:

Navn i IUPAC-nomenklaturen EINECS- eller ELINCS-
nummer

CAS-nummer og CAS-navn Begrensninger

«EINECS» er forkortelsen for European Inventory of Existing Commercial Substances (Europeisk liste over 
eksisterende kjemiske stoffer på markedet). Denne listen inneholder den endelige listen over alle stoffer som var på 
fellesskapsmarkedet 18. september 1981.

«ELINCS» er listen over nye stoffer som definert i rådsdirektiv 92/32/EØF av 30. april 1992 om sjuende endring 
av direktiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffer(1).

VEDLEGG VI

LISTE OVER OVERFLATEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG RENGJØRINGSMIDLER SOM ER 
FORBUDT ELLER UNDERLAGT BEGRENSNINGER

Det er fastslått at følgende overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler ikke oppfyller bestemmelsene i denne 
forordning:

Navn i IUPAC-
NOMENKLATUREN

EINECS- eller ELINCS-
NUMMER

CAS-NUMMER og CAS-
NAVN

BEGRENSNINGER

«EINECS» er forkortelsen for European Inventory of Existing Commercial Substances (Europeisk liste over 
eksisterende kjemiske stoffer på markedet). Denne listen inneholder den endelige listen over alle stoffer som var på 
fellesskapsmarkedet 18. september 1981.

«ELINCS» er listen over nye stoffer som definert i direktiv 92/32/EØF.

(1) EFT L 154 av 5.6.1992, s. 1.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 38/152 26.6.2008

VEDLEGG VII

MERKING OG DATABLAD FOR BESTANDDELER

A.  Merking av innhold

Følgende bestemmelser om merking får anvendelse på emballasjen til vaske- og rengjøringsmidler som selges til 
allmennheten.

Følgende vektprosentintervaller:

— mindre enn 5 %,

— 5 % eller høyere, men mindre enn 15 %,

— 15 % eller høyere, men mindre enn 30 %,

— 30 % og mer,

skal brukes for å angi innholdet av bestanddelene oppført nedenfor, når de er tilsatt i en høyere konsentrasjon enn 
0,2 vektprosent:

— fosfater,

— fosfonater,

— anioniske overflateaktive stoffer,

— kationiske overflateaktive stoffer,

— amfotere overflateaktive stoffer,

— ikke-ioniske overflateaktive stoffer,

— oksygenbaserte blekemidler,

— klorbaserte blekemidler,

— EDTA og salter av dette,

— NTA (nitrilotri-eddiksyre) og salter av dette,

— fenoler og halogenerte fenoler,

— paradiklorbenzen,

— aromatiske hydrokarboner,

— alifatiske hydrokarboner,

— halogenerte hydrokarboner,

— såpe,

— zeolitter,

— polykarboksylater.

Dersom følgende kategorier av bestanddeler er tilsatt, skal de oppføres uansett konsentrasjon:

— enzymer,

— desinfeksjonsmidler,

— optiske hvitgjøringsmidler,

— parfyme.

Dersom det er tilsatt konserveringsmidler, skal de oppføres uansett konsentrasjon, og om mulig skal den felles 
nomenklatur utarbeidet i henhold til artikkel 8 i rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter(1), benyttes.

Dersom det tilsettes duftallergener som sådan i høyere konsentrasjoner enn 0,01 vektprosent, og disse står på listen 
over stoffer i del 1 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF, som endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/15/
EF(2) for å ta med de allergiframkallende parfymebestanddelene fra listen som først ble fastsatt av Vitenskapskomiteen 
for kosmetiske produkter og for varer som ikke er næringsmidler (SCCNFP) i dens uttalelse SCCNFP/0017/98, skal de 
oppføres ved hjelp av nomenklaturen i nevnte direktiv, i likhet med alle andre duftstoffer som senere tilføyes i del 1 i 
vedlegg III til direktiv 76/768/EØF ved tilpasning av nevnte vedlegg til den tekniske utvikling.

Dersom SCCNFP senere fastsetter individuelle, risikobaserte konsentrasjonsgrenser for duftallergener, skal Kommisjonen 
foreslå at det i samsvar med artikkel 12 nr. 2 vedtas slike grenser for å erstatte grensen på 0,01 % nevnt ovenfor.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2003/83/EF (EUT L 238 av 25.9.2003, s. 23).
(2) EUT L 66 av 11.3.2003, s. 26.
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Når det gjelder vaske- og rengjøringsmidler som er beregnet på bruk i industrien, og som ikke skal gjøres tilgjengelige 
for allmennheten, trenger ikke de ovennevnte kravene å oppfylles dersom tilsvarende opplysninger framlegges ved 
hjelp av tekniske datablad, sikkerhetsdatablad eller på lignende egnet måte.

B.  Merking med opplysninger om dosering

I samsvar med artikkel 11 nr. 4 får følgende bestemmelser om merking anvendelse på emballasjen til vaske- og 
rengjøringsmidler som selges til allmennheten. Emballasjen til vaske- og rengjøringsmidler som selges til allmennheten 
beregnet på bruk som tekstilvaskemidler, skal være påført følgende opplysninger:

— anbefalte mengder og/eller doseringsanvisninger uttrykt i milliliter eller gram beregnet på en standard tøymengde, 
for bløtt, middels hardt og hardt vann, og for vaskeprogrammer med eller uten forvask,

— for storvaskemidler, antall maskinvasker med standard tøymengde av «normalt tilsmussede» tekstiler, og for 
finvaskemidler, antall maskinvasker med standard tøymengde av lett tilsmussede tekstiler, som kan vaskes med 
pakkens innhold når det brukes vann av middels hardhet, tilsvarende 2,5 millimol CaCO3/l,

— dersom et målebeger følger med, skal det angis i milliliter eller gram hvor mye det rommer, og det skal ha merking 
som angir riktig mengde vaske- eller rengjøringsmiddel for en standard tøymengde for bløtt, middels hardt og hardt 
vann.

En standard tøymengde er 4,5 kg tørre tekstiler for storvaskemidler og 2,5 kg tørre tekstiler for finvaskemidler i samsvar 
med definisjonene i kommisjonsvedtak 1999/476/EF av 10. juni 1999 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets 
miljømerke til vaskemidler(1). Et vaskemiddel skal anses for å være et storvaskemiddel med mindre produsentens 
reklame i all hovedsak framhever skånsom vask, dvs. vask ved lav temperatur, ømtålige fibrer og farger.

C.  Datablad for bestanddeler

Følgende bestemmelser får anvendelse på angivelsen av bestanddeler på databladet nevnt i artikkel 9 nr. 3.

Databladet skal inneholde vaske- eller rengjøringsmiddelets og produsentens navn.

Alle bestanddeler skal angis; de skal angis i synkende rekkefølge etter vekt, og listen skal deles inn i følgende 
vektprosentintervaller:

— 10 % eller mer,

— 1 % eller høyere, men mindre enn 10 %,

— 0,1 % eller høyere, men mindre enn 1 %,

— mindre enn 0,1 %.

Urenheter skal ikke anses for å være bestanddeler.

Kjemisk betegnelse eller IUPAC-(2)navn, CAS-nummer og, dersom det foreligger, INCI-(3) navn, samt betegnelsen i 
Den europeiske farmakopé, skal angis for hver bestanddel.

D.  Offentliggjøring av liste over bestanddeler

Produsentene skal gjøre databladet for bestanddeler nevnt ovenfor, tilgjengelig på et nettsted, bortsett fra følgende 
opplysninger:

— vektprosentintervaller,

— bestanddeler i parfymer og eteriske oljer,

— bestanddeler i fargestoffer.

Denne forpliktelsen gjelder ikke for vaske- og rengjøringsmidler til bruk i industrien og i institusjoner, som inneholder 
overflateaktive stoffer, eller overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler til bruk i industrien og i institusjoner, 
som det foreligger et teknisk datablad eller et sikkerhetsdatablad for.

(1) EFT L 187 av 20.7.1999, s. 52. Vedtaket sist endret ved vedtak 2003/200/EF (EUT L 76 av 22.3.2003, s. 25).
(2) Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi.
(3) International Nomenclature Cosmetic Ingredient.
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VEDLEGG VIII

FORSØKS- OG ANALYSEMETODER

Medlemsstatene skal anvende følgende forsøks- og analysemetoder ved kontroll av vaske- og rengjøringsmidler på 
markedet:

1.  Referansemetode (bekreftende analyse)

1.1.  Definisjon

 Denne metoden beskriver en laboratoriemodell med aktivert slam + sekundær sedimentering som skal simulere 
kommunal rensing av avløpsvann. Vilkårene som beskrives, er vilkårene fra direktivene som kom før denne 
forordning. Det kan benyttes forbedrede driftsvilkår fra det nåværende utviklingstrinn i teknikken i forbindelse 
med denne forsøksmetoden, som beskrevet i EN ISO 11733.

1.2.  Nødvendig utstyr

 Målemetoden anvender et anlegg med aktivert slam, vist i figur 1 og i detalj i figur 2. Utstyret 
består av oppbevaringsbeholder A for syntetisk avløpsvann, doseringspumpe B, luftingsbeholder C, 
bunnfellingsbeholder D, trykkluftpumpe E for resirkulering av det aktiverte slammet og beholder F til 
oppsamling av det behandlede avløpsvannet.

 Beholder A og F må enten være av glass eller et egnet plastmateriale og romme minst 24 liter. Pumpe B må 
sikre en konstant tilførsel av syntetisk avløpsvann til luftingsbeholderen; denne beholderen skal ved normal 
drift inneholde tre liter blandet væske. Et sintret luftingsapparat G er opphengt i beholder C øverst i kjeglen. 
Luftmengden som blåses gjennom luftingsbeholderen, skal kontrolleres ved hjelp av en strømningsmåler H.

1.3.  Syntetisk avløpsvann

 Syntetisk avløpsvann blir brukt i denne analysen. I én liter vann fra kranen oppløses:

— 160 mg pepton,

— 110 mg kjøttekstrakt,

— 30 mg urea, CO(NH2)2,

— 7 mg natriumklorid, NaCl,

— 4 mg kalsiumklorid, CaCl2.2H2O,

— 2 mg magnesiumsulfat, MgSO4.7H2O,

— 28 mg dikaliumhydrogenfosfat, K2HPO4,

— og 10 ± 1 mg av det overflateaktive stoffet.

 Det syntetiske avløpsvannet skal framstilles daglig.

1.4.  Framstilling av prøver

 Ikke-sammensatte overflateaktive stoffer kan undersøkes uten forbehandling. Det aktive innholdet i prøver av 
overflateaktivt stoff må bestemmes for å kunne framstille det syntetiske avløpsvannet (1.3).

1.5.  Drift av utstyret

 Begynn med å fylle luftingsbeholder C og bunnfellingsbeholder D med syntetisk avløpsvann. 
Bunnfellingsbeholder D skal festes i en høyde slik at luftingsbeholder C inneholder tre liter. Innsprøytning 
skjer ved å tilsette 3 ml sekundært avløpsvann av god kvalitet, som nylig er oppsamlet fra et renseanlegg 
som overveiende behandler spillvann fra husholdninger. Avløpsvannet må oppbevares under aerobe forhold i 
perioden mellom oppsamling og bruk. Start luftingsapparatet G, trykkluftpumpen E og doseringspumpen B. 
Det syntetiske avløpsvannet må passere gjennom luftingsbeholder C med en hastighet på en liter per time, noe 
som gir en gjennomsnittlig retensjonstid på tre timer.
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 Tilførselen av luft bør justeres slik at innholdet i beholder C holdes konstant oppslemmet, og konsentrasjonen 
av oppløst oksygen er minst 2 mg/l. Skumming må forhindres med egnede midler. Skumhindrende midler som 
hemmer det aktiverte slammet eller inneholder overflateaktive stoffer, må ikke brukes. Trykkluftpumpen E må 
justeres slik at det aktiverte slammet fra bunnfellingsbeholderen kontinuerlig og regelmessig resirkuleres til 
luftingsbeholder C. Slam som har samlet seg øverst i luftingsbeholder C, på bunnen av bunnfellingsbeholder D 
eller i slangene, må tilbakeføres i sirkulasjon minst én gang per dag ved hjelp av børster eller en annen egnet 
metode. Dersom slammet ikke bunnfeller seg, kan bunnfellingsevnen økes ved å tilsette 2 ml av en 5 % 
jernkloridløsning, noe som gjentas etter behov.

 Avløpsvannet fra bunnfellingsbeholder D oppsamles i beholder F i 24 timer, og deretter tas det en prøve etter 
at det er rørt godt rundt. Beholder F rengjøres deretter grundig.

1.6.  Kontroll av måleutstyr

 Innholdet av overflateaktive stoffer (i mg/l) i det syntetiske avløpsvannet bestemmes umiddelbart før bruk.

 Innholdet av overflateaktive stoffer (i mg/l) i avløpsvannet som samles opp i løpet av 24 timer i beholder F, 
bør analyseres etter samme metode umiddelbart etter oppsamling: ellers må prøvene konserveres, fortrinnsvis 
ved frysing. Konsentrasjonen må fastslås med en nøyaktighet på 0,1 mg/l overflateaktivt stoff.

 For å kontrollere prosessens effektivitet måles, minst to ganger i uken, det kjemiske oksygenforbruket (COD) 
eller innholdet av oppløst organisk karbon (DOC) i avløpsvannet som har passert glassfiberfilteret og er 
oppsamlet i beholder F, og i det filtrerte syntetiske avløpsvannet i beholder A.

 Reduksjonen av COD eller DOC bør flate ut når en noenlunde regelmessig daglig biologisk nedbryting av 
overflateaktivt stoff oppnås på slutten av innkjøringsfasen, vist i figur 3.

 Innholdet av tørrstoff i det aktiverte slammet i luftingsbeholderen bør bestemmes to ganger i uken, i g/l. 
Dersom det inneholder mer enn 2,5 g/l, må det overskytende aktiverte slammet fjernes.

 Nedbrytingsanalysen utføres ved romtemperatur; den skal være noenlunde konstant og holdes mellom 19 og 
24 °C.

1.7.  Beregning av biologisk nedbrytbarhet

 Nedbrytbarheten av det overflateaktive stoffet uttrykt i prosent må beregnes daglig på grunnlag av innholdet 
av overflateaktive stoffer i mg/l i det syntetiske avløpsvannet og i det tilsvarende avløpsvannet som samles i 
beholder F.

 De verdiene for nedbrytbarheten som er framkommet på denne måten, skal framstilles grafisk, slik som vist i 
figur 3.

 Det overflateaktive stoffets nedbrytbarhet skal beregnes som det aritmetiske middeltall av verdiene som er 
oppnådd i løpet av de 21 dagene som følger innkjørings- og akklimatiseringsperioden, og i dette tidsrommet 
skal nedbrytbarheten ha vært regelmessig og driften av anlegget problemfritt. Innkjøringsperioden må ikke 
under noen omstendigheter vare lenger enn seks uker.

 De daglige verdiene for nedbrytbarheten skal beregnes med en nøyaktighet på 0,1 %, mens det endelige 
resultat avrundes til nærmeste hele tall.

 I visse tilfeller er det ikke nødvendig å ta så hyppige prøver, men minst 14 resultater som er oppnådd i løpet 
av de 21 dagene som følger innkjøringsperioden, skal brukes til å beregne middeltallet.

2.  Bestemmelse av anioniske overflateaktive stoffer ved analyser av biologisk nedbrytbarhet

2.1.  Prinsipp

 Metoden er basert på at det kationiske fargestoffet metylenblått danner blå salter med anioniske 
overflateaktive stoffer (MBAS) som kan ekstraheres med triklormetan. For å unngå interferenser foretas 
ekstraksjonen først fra en alkalisk løsning, og ekstraktet ristes deretter sammen med en sur løsning av 
metylenblått. Absorbansen av den utskilte organiske fasen blir målt fotometrisk ved bølgelengden med 
maksimal absorpsjon, 650 nm.

2.2.  Reagenser og utstyr

2.2.1. Bufferløsning pH 10

 24 g natriumbikarbonat (NaHCO3) (P.A.) og 27 g vannfritt natriumkarbonat (Na2CO3) (P.A.) løses i avionisert 
vann og fortynnes til 1 000 ml.
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2.2.2. Nøytral løsning av metylenblått

 0,35 g metylenblått (P.A.) løses i avionisert vann og fortynnes til 1 000 ml. Løsningen skal framstilles minst 24 
timer før bruk. Absorbansen av den klare triklormetanfasen i blindprøven, målt i forhold til ren triklormetan, 
må ikke overskride 0,015 per cm lagtykkelse ved 650 nm.

2.2.3. Sur løsning av metylenblått

 0,35 g metylenblått (P.A.) løses i 500 ml avionisert vann og blandes med 6,5 ml H2SO4 (d = 1,84 g/ml). 
Fortynnes til 1 000 ml med avionisert vann. Løsningen skal framstilles minst 24 timer før bruk. Absorbansen 
av den klare triklormetanfasen i blindprøven, målt i forhold til ren triklormetan, må ikke overskride 0,015 per 
cm lagtykkelse ved 650 nm.

2.2.4. Triklormetan (P.A.) nylig destillert

2.2.5. Dodecylbenzensulfonsyremetylester

2.2.6. Etanolkaliumhydroksidløsning, KOH 0,1 M

2.2.7. Ren etanol, C2H5OH

2.2.8. Svovelsyre, H2SO4 0,5 M

2.2.9. Fenolftaleinløsning

 1 g fenolftalein løses i 50 ml etanol, og det tilsettes 50 ml avionisert vann under kontinuerlig omrøring. 
Eventuelt bunnfall filtreres vekk.

2.2.10. Saltsyre i metanol: 250 ml saltsyre (P.A.) og 750 ml metanol

2.2.11. Skilletrakt, 250 ml

2.2.12. Målekolbe, 50 ml

2.2.13. Målekolbe, 500 ml

2.2.14.  Målekolbe, 1 000 ml

2.2.15. Rundbunnet kolbe med slipt glasspropp og tilbakeløpskjøler, 250 ml; kokestein

2.2.16. pH-meter

2.2.17. Fotometer til målinger ved 650 nm, med kuvetter på 1-5 cm

2.2.18. Grovporet filtrerpapir

2.3. Framgangsmåte

 Prøvene som skal analyseres, må ikke tas gjennom et skumlag.

 Etter at utstyret som skal brukes til analysen, er grundig rengjort med vann, må det skylles grundig med 
saltsyre i metanol (2.2.10) og deretter med avionisert vann før bruk.

 Filtrer tilløps- og avløpsvann fra anlegget med aktivert slam umiddelbart etter at prøven er tatt. Kast de første 
100 ml av filtratet.

 Plasser en målt mengde av prøven, nøytralisert om nødvendig, i en 250 ml skilletrakt (2.2.11). Prøvemengden 
bør inneholde mellom 20 og 150 g MBAS. Dersom prøvens MBAS-innhold er lavt, kan opptil 100 ml av prøven 
brukes. Dersom det blir brukt mindre enn 100 ml, fortynnes prøven til 100 ml med avionisert vann. Til prøven 
tilsettes 10 ml bufferløsning (2.2.1), 5 ml nøytral løsning av metylenblått (2.2.2) og 15 ml triklormetan (2.2.4). 
Rist blandingen regelmessig og ikke altfor voldsomt i ett minutt. Etter faseskille overføres triklormetanlaget 
til en ny skilletrakt som inneholder 110 ml avionisert vann og 5 ml sur løsning av metylenblått (2.2.3). Rist 
blandingen i ett minutt. Hell triklormetanlaget gjennom et bomullsfilter som på forhånd er rengjort med 
alkohol og fuktet med triklormetan, over i en målekolbe (2.2.12).

 Ekstraher de alkaliske og sure løsningene tre ganger og bruk 10 ml triklormetan til den andre og tredje 
ekstraksjon. De kombinerte triklormetanekstraktene filtreres gjennom samme bomullsfilter og fortynnes 
opp til merket i 50 ml-kolben (2.2.12) med den triklormetan som ble brukt til rensing av bomullen. Mål 
absorbansen til triklormetanløsningen med et fotometer ved 650 nm i kuvetter på 1-5 cm, i forhold til ren 
triklormetan. Under hele framgangsmåten foretas en blindprøve.
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2.4. Kalibreringskurve

 Lag en kalibreringsløsning på grunnlag av standardstoffet av dodecylbenzensulfonsyremetylester 
(tetrapropylentype, molekylvekt 340) etter forsåpning i kaliumsalt. MBAS beregnes som 
natriumdodecylbenzensulfonat (molekylvekt 348).

 Bruk en pipette og vei opp 400-450 mg dodecylbenzensulfonsyremetylester (2.2.5), med en nøyaktighet 
på 0,1 mg, i en rundbunnet kolbe og tilsett 50 ml etanolkaliumhydroksidløsning (2.2.6) og litt kokestein. 
Når tilbakeløpskjøleren er montert, skal blandingen koke en time. Etter avkjøling vaskes kjøleapparatet og 
glassproppen med ca. 30 ml etanol, og denne vaskevæsken tilsettes innholdet i kolben. Titrer løsningen med 
svovelsyre med fenolftalein som indikator, til løsningen er fargeløs. Overfør denne løsningen til en 1 000 ml 
målekolbe (2.2.14), fortynn til merket med avionisert vann og bland.

 En del av denne stamløsningen av overflateaktive stoffer fortynnes ytterligere. Ta ut 25 ml og overfør til en 
500 ml målekolbe (2.2.13), fortynn til merket med avionisert vann og bland.

 Denne standardløsningen inneholder:

E x 1,023 mg MBAS per ml

20 000

 der E er prøvens vekt i mg.

 For å etablere kalibreringskurven tas det ut 1, 2, 4, 6 og 8 ml av stamløsningen, og hver porsjon fortynnes til 
100 ml med avionisert vann. Følg deretter framgangsmåten beskrevet i nr. 2.3 (lag også en blindprøve).

2.5.  Beregning av resultater

 Innholdet av anioniske overflateaktive stoffer (MBAS) i prøven avleses på kalibreringskurven (2.4). MBAS-
innholdet i prøven beregnes slik:

mg MBAS x 1 000 
= MBAS mg/l

                                                                         
  V

 der V = prøvens volum i ml.

 Resultatene uttrykkes som natriumdodecylbenzensulfonat (molekylvekt 348).

2.6. Presentasjon av resultater

 Resultatene uttrykkes som MBAS mg/l med en nøyaktighetsgrad på 0,1.

3.  Bestemmelse av ikke-ioniske overflateaktive stoffer i væsker fra analyse av biologisk nedbryting

3.1.  Prinsipp

 Overflateaktive stoffer konsentreres og isoleres ved hjelp av gass-stripping. I prøven som brukes, skal 
mengden av ikke-ioniske overflateaktive stoffer være mellom 250 og 800 μg.

 Det overflateaktive stoffet som er resultatet av gass-strippingen, løses opp i etylacetat.

 Etter faseskille og fordamping av løsemiddelet, bunnfelles det ikke-ioniske overflateaktive stoffet i en 
vannløsning med modifisert Dragendorff-reagens (KBiI4 + BaCl2 + iseddik).

 Bunnfallet blir filtrert, vasket med iseddik og oppløst i en ammoniumtartratløsning. Vismut i løsningen 
titreres potensiometrisk med en pyrrolidinditiokarbamatløsning ved pH 4-5 ved hjelp av en polert 
platinaindikatorelektrode og en kalomel- eller sølv/sølvkloridelektrode som referanseelektrode. Metoden er 
egnet for ikke-ioniske overflateaktive stoffer som inneholder 6-30 alkylenoksidgrupper.

 Titreringsresultatet multipliseres med den empiriske faktor 54 for å omforme resultatet til referansestoffet 
nonylfenol som er kondensert med 10 mol etylenoksid (NP 10).

3.2.  Reagenser og utstyr

 Reagenser skal framstilles med avionisert vann.

3.2.1. Rent etylacetat, nylig destillert.

3.2.2. Natriumbikarbonat, NaHCO3 P.A.
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3.2.3. Fortynnet saltsyre [20 ml konsentrert syre (HCl) fortynnet til 1 000 ml med vann].

3.2.4.  Metanol P.A., nylig destillert, oppbevares på glassflaske.

3.2.5.  Bromkresolrødt, 0,1 g i 100 ml metanol.

3.2.6.  Fellingsreagens: fellingsreagenset er en blanding av to volumdeler løsning A og en volumdel løsning B. 
Blandingen oppbevares i en brun flaske og kan brukes opptil én uke etter blanding.

3.2.6.1. Løsning A

 1,7 g vismutnitrat, BiONO3.H2O P.A., løses i 20 ml iseddik og tilsettes vann til 100 ml. Deretter løses 65 g 
kaliumjodid P.A. i 200 ml vann. Bland de to løsningene i en 1 000 ml målekolbe, tilsett 200 ml iseddik (3.2.7) 
og fyll opp til 1 000 ml med vann.

3.2.6.2.  Løsning B

 290 g bariumklorid, BaCl2.2H2O P.A., løses i 1 000 ml vann.

3.2.7.  Iseddik 99-100 % (lavere konsentrasjoner er ikke egnet).

3.2.8.  Ammoniumtartratløsning: bland 12,4 g vinsyre P.A. og 12,4 ml ammoniakkløsning P.A. (d = 0,910 g/ml) og 
fyll opp til 1 000 ml med vann (eller bruk tilsvarende mengde ammoniumtartrat P.A.).

3.2.9.  Fortynnet ammoniakkløsning: 40 ml ammoniakkløsning P.A. (d = 0,910 g/ml) fortynnet til 1 000 ml med 
vann.

3.2.10.  Standard acetatbuffer: 40 g fast natriumhydroksid P.A. løses i 500 ml vann i et begerglass og avkjøles. Tilsett 
120 ml iseddik (3.2.7). Løsningen blandes godt, avkjøles og helles over på en 1 000 ml målekolbe. Fyll opp 
med vann til merket.

3.2.11.  Pyrrolidintiokarbamatløsning (kalles «karbatløsning»): 103 mg natriumpyrrolidintiokarbamat, 
C5H8NNaS2.2H2O, løses i ca. 500 ml vann, tilsett 10 ml n-amylalkohol P.A. og 0,5 g NaHCO3 P.A. og fyll 
opp til 1 000 ml med vann.

3.2.12.  Kobbersulfatløsning (til standardisering av 3.2.11).

 STAMLØSNING

 Bland 1,249 g kobbersulfat, CuSO4.5H2O P.A., med 50 ml 0,5 M svovelsyre og fyll opp til 1 000 ml med 
vann.

 STANDARDLØSNING

 Bland 50 ml stamløsning med 10 ml 0,5 M H2SO4 og fyll opp til 1 000 ml med vann.

3.2.13. Natriumklorid P.A.

3.2.14. Gass-strippingsapparat (se figur 5).

 Diameteren på den sintrede skiven må være lik sylinderens indre diameter.

3.2.15.  Skilletrakt, 250 ml.

3.2.16.  Magnetrører med 25-30 mm magnet.

3.2.17.  Gooch-digel, diameter på den perforerte bunnplaten = 25 mm, type G4.

3.2.18.  Runde glassfiberfiltre, 27 mm i diameter og med fiberdiameter på 0,3-1,5 m.

3.2.19.  To sugeflasker med adaptere og gummiringer på henholdsvis 500 og 250 ml.

3.2.20.  Potensiometer med skriver og en polert platinaindikatorelektrode og en kalomel- eller sølv/
sølvkloridelektrode som referanseelektrode, med et 250 mV-område og en automatbyrette på 20-25 ml, eller 
tilsvarende utstyr som betjenes manuelt.

3.3.  Metode

3.3.1.  Konsentrering og separering av det overflateaktive stoffet

Filtrer den vandige prøven gjennom et grovporet filter. Kast de første 100 ml av filtratet.

I gass-strippingsapparatet som på forhånd er skylt med etylacetat, plasseres en målt mengde av prøven slik at 
den inneholder mellom 250 og 800 μg ikke-ionisk overflateaktivt stoff.
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Tilsett 100 g natriumklorid og 5 g natriumbikarbonat for å forbedre separeringen.

Dersom volumet av prøven er større enn 500 ml, tilsettes disse saltene til gass-strippingsapparatet i fast form, 
og løses opp ved å blåse nitrogen og luft gjennom apparatet.

Dersom volumet av prøven er mindre, løses saltene opp i 400 ml vann som deretter helles i gass-
strippingsapparatet.

Fyll på vann til den øverste stoppekranen.

100 ml etylacetat helles forsiktig på toppen av vannet.

Vaskeflasken i lufttilførselsledningen (nitrogen eller luft) fylles to tredels full med etylacetat.

Send en luftstrøm på 30-60 l/h gjennom gass-strippingsapparatet; det anbefales å bruke et rotameter. 
Lufthastigheten må økes gradvis i begynnelsen. Lufthastigheten må justeres slik at fasene er tydelig atskilt, for 
å redusere blandingen av fasene og etylacetatløsningen i vannet. Luftstrømmen stanses etter fem minutter.

Dersom volumet av den organiske fasen reduseres med mer enn 20 % ved oppløsning i vann, må operasjonen 
gjentas med redusert lufthastighet.

Hell den organiske fasen i en skilletrakt. Alt vann som er igjen i skilletrakten etter den vandige fasen — det 
skal være bare et par ml — helles tilbake i gass-strippingsapparatet. Filtrer etylacetatfasen gjennom et tørt 
grovporet filter over i et 250 ml begerglass.

Ytterligere 100 ml etylacetat tilsettes gass-strippingsapparatet og nitrogen eller luft blåses på nytt gjennom 
i fem minutter. Hell den organiske fasen i skilletrakten som ble brukt til den første separeringen, kast den 
vandige fasen og filtrer den organiske fasen gjennom det samme filteret som ble brukt til den første delen 
etylacetat. Skilletrakten og filteret skylles med ca. 20 ml etylacetat.

Etylacetatekstraktet fordampes til tørrhet over et vannbad (avtrekk). En svak luftstrøm blåses over overflaten 
av løsningen for å øke fordampningen.

3.3.2.  Bunnfelling og filtrering

Det tørre reststoffet fra 3.3.1 løses opp i 5 ml metanol, tilsett 40 ml vann og 0,5 ml fortynnet HCl (3.2.3) og 
rør med en magnetrører.

Til denne løsningen tilsettes 30 ml fellingsreagens (3.2.6) fra en målesylinder. Bunnfallet dannes etter gjentatt 
omrøring. Etter omrøring i ti minutter, skal blandingen stå i minst fem minutter.

Filtrer blandingen gjennom en Gooch-digel, der bunnen er dekket med et glassfiberfilter. Vask først filteret 
under suging med ca. 2 ml iseddik. Begerglasset, magneten og digelen rengjøres deretter grundig med ca. 
40-50 ml iseddik. Det er ikke nødvendig at bunnfallet fra sidene i begerglasset overføres kvantitativt til 
filteret, fordi løsningen av bunnfallet til titreringen returneres til begerglasset som brukes til bunnfelling, og 
det resterende bunnfallet vil da bli oppløst.

3.3.3.  Oppløsning av bunnfallet

Bunnfallet i filterdigelen løses opp ved å tilsette varm ammoniumtartratløsning (ca. 80 °C) (3.2.8) i tre 
porsjoner hver på 10 ml. La hver porsjon stå noen minutter i digelen før den suges gjennom filteret og ned i 
kolben.

Innholdet i kolben helles over på begerglasset brukt til bunnfelling. Skyll sidene i begeret med ytterligere 
20 ml tartratløsning for å løse opp det resterende bunnfallet.

Digelen, adapteren og sugekolben vaskes grundig med 150-200 ml vann, og dette vannet helles over på 
begerglasset som blir brukt til bunnfelling.

3.3.4.  Titrering

Rør i løsningen med en magnetrører (3.2.16), tilsett et par dråper bromkresolrødt (3.2.5) og tilsett fortynnet 
ammoniakkløsning (3.2.9) til fargen blir blårød (løsningen er svakt sur fra rester av eddiksyren brukt til 
skylling).

Tilsett 10 ml standard acetatbuffer (3.2.10), senk elektrodene ned i løsningen og titrer potensiometrisk med 
standard «karbatløsning» (3.2.11) mens byrettespissen er nedsenket i løsningen.
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Titreringshastigheten bør ikke være høyere enn 2 ml/min.

Ekvivalenspunktet er stedet der tangentene til vendepunktene på titreringskurven krysser hverandre.

Det kan observeres at buen på titreringskurven noen ganger flater ut; dette kan unngås ved en grundig 
rengjøring av platinaindikatorelektroden (ved å polere med smergelpapir).

3.3.5.  Blindprøve

Samtidig skal det utføres en blindprøve gjennom hele framgangsmåten, der det brukes 5 ml metanol og 40 ml 
vann i samsvar med instruksjonene i 3.3.2. Titreringsvolumet til blindprøven bør ikke være over 1 ml, ellers 
kan det tyde på at reagensene (3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10) ikke er rene nok, for eksempel på grunn av 
for stort innhold av tungmetaller, og de må erstattes av nye. Det må tas hensyn til blindprøven ved beregning 
av resultatene.

3.3.6.  Kontroll av faktoren for «karbatløsningen»

Faktoren for karbatløsningen bestemmes hver dag før bruk. Det gjøres ved å titrere 10 ml kobbersulfatløsning 
(3.2.12) med «karbatløsning» etter tilsetting av 100 ml vann og 10 ml standard acetatbuffer (3.2.10). Dersom 
mengden som blir brukt, er a ml, er faktoren f:

10
                                                                                f = —

a

 og alle resultater av titreringene multipliseres med denne faktoren.

3.4.  Beregning av resultater

 Alle ikke-ioniske overflateaktive stoffer har en egen faktor som avhenger av stoffets sammensetning, særlig 
lengden på alkenoksidkjeden. Konsentrasjonen av ikke-ioniske overflateaktive stoffer blir uttrykt i forhold til 
et standardstoff — en nonylfenol med ti etylenoksidenheter (NP 10) — som har omregningsfaktor 0,054.

 Ved å bruke denne faktoren kan mengden av overflateaktivt stoff i prøven beregnes og uttrykkes som mg 
NP 10-ekvivalenter, på denne måten:

(b — c) xfx 0,054 = mg ikke-ionisk overflateaktivt stoff, uttrykt som NP 10

der
b = volumet av «karbatløsningen» som ble brukt i prøven (ml),
c = volumet av «karbatløsningen» som ble brukt i blindprøven (ml),
f = faktoren til «karbatløsningen».

3.5.  Presentasjon av resultater

 Resultatene uttrykkes i mg/l i form av NP 10 med en nøyaktighetsgrad på 0,1.

4.  Forhåndsbehandling av anioniske overflateaktive stoffer som skal analyseres

4.1.  Innledende merknader

4.1.1.  Behandling av prøver

 Anioniske overflateaktive stoffer og sammensatte vaske- og rengjøringsmidler skal behandles på følgende 
måte før biologisk nedbrytbarhet bestemmes ved bekreftende analyse:

Produkter Behandling

Anioniske overflateaktive stoffer Ingen

Sammensatte vaske- og rengjøringsmidler Alkoholekstraksjon etterfulgt av separering av de 
anioniske overflateaktive stoffene ved ionebytting

 Formålet med alkoholekstraksjonen er å eliminere de uløselige og uorganiske bestanddelene i handelsproduktet, 
som i visse tilfeller kan virke forstyrrende på analysen av den biologiske nedbrytbarheten.



26.6.2008 Nr. 38/161EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.1.2.  Framgangsmåte for ionebytting

 Isolering og separering av anioniske overflateaktive stoffer fra såpe, ikke-ioniske og kationiske overflateaktive 
stoffer er nødvendig for å oppnå riktig resultat ved bestemmelsen av den biologiske nedbrytbarheten.

 Dette oppnås ved en ionebyttingsteknikk som bruker en makroporøs ionebytterharpiks og egnede elueringsmidler 
til fraksjonseluering. På denne måten kan såpe, anioniske og ikke-ioniske overflateaktive stoffer isoleres i en 
og samme prosess.

4.1.3.  Analytisk kontroll

 Etter homogenisering bestemmes konsentrasjonen av anioniske overflateaktive stoffer i det syntetiske vaske- 
eller rengjøringsmiddelet i samsvar med den analytiske MBAS-framgangsmåten. Såpeinnholdet bestemmes 
ved en passende analysemetode.

 Denne analysen av produktene er nødvendig for å beregne hvor store mengder som kreves for å framstille 
fraksjoner for analysen av den biologiske nedbrytbarheten.

 En kvantitativ ekstraksjon er ikke nødvendig; det bør imidlertid påses at minst 80 % av de anioniske 
overflateaktive stoffene blir ekstrahert. Normalt oppnås 90 % eller mer.

4.2.  Prinsipp

 Fra en homogen prøve (pulver, tyktflytende masse eller tørkede væsker) framstilles en etanolekstrakt som 
inneholder de overflateaktive stoffene, såpen og andre alkoholløselige bestanddeler som finnes i prøven av det 
syntetiske vaske- eller rengjøringsmiddelet.

 Etanolekstrakten inndampes til tørrhet og løses opp i en blanding av isopropanol og vann, og løsningen som 
oppnås, sendes gjennom en blanding av en sterkt sur kationebytter og en makroporøs anionebytter, som er 
oppvarmet til 50 °C. Denne temperaturen er nødvendig for å unngå bunnfelling av eventuelle fettsyrer som 
finnes i det sure miljøet.

 Eventuelle ikke-ioniske overflateaktive stoffer blir igjen i avløpsvannet.

 Såpens fettsyrer skilles ut ved ekstraksjon med etanol som inneholder CO2. De anioniske overflateaktive stoffene 
fås deretter som ammoniumsalter ved eluering med en isopropanol/vann-blanding av ammoniumbikarbonat. 
Disse ammoniumsaltene brukes i nedbrytingsanalysen.

 Kationiske overflateaktive stoffer som kan virke forstyrrende på analysen av biologisk nedbrytbarhet og den 
analytiske framgangsmåten, elimineres av kationebytteren som er plassert over anionebytteren.

4.3.  Kjemikalier og utstyr

4.3.1.  Avionisert vann

4.3.2.  Etanol, 95 % (v/v) C2H5OH (tillatt denatureringsmiddel: metyletylketon eller metanol)

4.3.3.  Isopropanol/vann-blanding (50/50 v/v):

— 50 volumdeler isopropanol, CH3CHOH.CH3, og

— 50 volumdeler vann (4.3.1)

4.3.4.  Løsning av karbondioksid i etanol (omtrent 0,1 % CO2): bruk et matingsrør med en innebygd sinter og før 
karbondioksid (CO2) gjennom etanolen (4.3.2) i 10 minutter. Bruk bare nylig framstilte løsninger

4.3.5.  Ammoniumbikarbonatløsning (60/40 v/v): 0,3 mol NH4HCO3 i 1 000 ml av en isopropanol/vann-blanding 
som består av 60 volumdeler isopropanol og 40 volumdeler vann (4.3.1)

4.3.6.  Kationebytter (KAT), sterkt sur, motstandsdyktig mot alkohol (50-100 mesh)

4.3.7.  Anionebytter (AAT), makroporøs, Merck Lewatit MP 7080 (70-150 mesh) eller tilsvarende

4.3.8.  Saltsyre, 10 % HCl (w/w)

4.3.9.  2 000 ml rundbunnet kolbe med slipt glasspropp og tilbakeløpskjøler

4.3.10.  Sugefilter på 90 mm i diameter (som kan varmes opp) for papirfiltre

4.3.11.  2 000 ml sugeflaske

4.3.12.  Ionebytterkolonner med varmekappe og hane: innerslange på 60 mm i diameter og 450 mm høy (se figur 4)
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4.3.13.  Vannbad

4.3.14.  Vakuumtørkeovn

4.3.15.  Termostat

4.3.16.  Rotasjonsfordamper

4.4.  Framstilling av ekstrakt og separering av anioniske overflateaktive stoffer

4.4.1.  Framstilling av ekstrakt

 Mengden overflateaktive stoffer som er nødvendig for analysen av biologisk nedbrytbarhet, er ca. 50 g 
MBAS.

 Mengden av stoffet som skal ekstraheres, overskrider vanligvis ikke 1 000 g, men i noen tilfeller kan det 
være nødvendig å ekstrahere større mengder. Av praktiske grunner bør mengden av stoffet som skal brukes i 
analysen av biologisk nedbrytbarhet, begrenses til høyst 5 000 g.

 Erfaring har vist at det er fordelaktig å bruke flere små ekstraksjoner i stedet for én stor. Ionebyttermengdene 
som er angitt, er ment for en arbeidskapasitet på 600-700 mmol av overflateaktive stoffer og såpe.

4.4.2.  Isolering av alkoholløselige bestanddeler

 250 g av det syntetiske vaske- eller rengjøringsmiddelet som skal analyseres, tilsettes 1 250 ml etanol, 
blandingen varmes opp til kokepunktet og kokes under omrøring og med tilbakekjøling i én time. Hell den 
varme alkoholløsningen raskt gjennom et grovporet sugefilter som er forhåndsvarmet til 50 °C. Vask flasken 
og sugefilteret med ca. 200 ml varm etanol. Samle filtratet og vaskevæsken i en sugeflaske.

 For tyktflytende masse eller flytende produkter som skal analyseres, skal prøven ikke inneholde mer enn 55 g 
anioniske overflateaktive stoffer og 35 g såpe. Denne veide prøven fordampes til tørrhet. Oppløs reststoffet i 
2 000 ml etanol og følg framgangsmåten beskrevet ovenfor. Når det gjelder pulver med lav tetthet (< 300 g/l), 
anbefales det å øke etanolmengden til forholdet 20:1. Fordamp etanolfiltratet til tørrhet, helst ved hjelp av en 
rotasjonsfordamper. Gjenta operasjonen dersom det er behov for en større mengde ekstrakt. Oppløs reststoffet 
i 5 000 ml isopropanol/vann-blanding.

 Framstilling av ionebytterkolonner

4.4.3. KATIONEBYTTERKOLONNE

 Hell 600 ml kationebytterharpiks (4.3.6) i et 3 000 ml begerglass og tilsett 2 000 ml saltsyre (4.3.8). La 
blandingen stå i minst to timer og rør om av og til.

 Dekanter syren og overfør ionebytterharpiksen til kolonnen (4.3.12) ved hjelp av avionisert vann. Kolonnen 
bør ha en propp av glassull.

 Vask kolonnen med avionisert vann med en hastighet på 10-30 ml/min, til eluatet er kloridfritt.

 Vannet fortrenges ved hjelp av 2 000 ml isopropanol/vann-blanding (4.3.3) som tilsettes med en hastighet på 
10-30 ml/min. Ionebytterkolonnen er nå klar til bruk.

 ANIONEBYTTERKOLONNE

 Hell 600 ml anionebytterharpiks (4.3.7) i et 3 000 ml begerglass og tilsett 2 000 ml avionisert vann.

 La harpiksen stå og svelle i minst to timer.

 Overfør ionebytterharpiksen til kolonnen ved hjelp av avionisert vann. Kolonnen bør ha en propp av glassull.

 Vask kolonnen med 0,3 M ammoniumbikarbonatløsning (4.3.5) til eluatet er kloridfritt. Dette krever 
ca. 5 000 ml løsning. Vask igjen med 2 000 ml avionisert vann. Vannet fortrenges ved hjelp av 2 000 ml 
isopropanol/vann-blanding (4.3.3) som tilsettes med en hastighet på 10-30 ml/min. Ionebytterkolonnen er nå i 
OH-form og klar til bruk.
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4.4.4.  Framgangsmåte for ionebytting

 Kople ionebytterkolonnene slik at kationebytterkolonnen er plassert oppå anionebytterkolonnen.

 Varm opp ionebytterkolonnene til 50 °C ved hjelp av en termostat.

 5 000 ml av løsningen som ble framstilt under 4.4.2, varmes opp til 60 °C og føres gjennom ionebytterkolonnene 
med en hastighet på 20 ml/min. Vask kolonnene med 1 000 ml varm isopropanol/vann-blanding (4.3.3).

 KAT-kolonnen frakoples for å isolere de anioniske overflateaktive stoffene (MBAS). Eluer fettsyrene i såpen 
fra KAT-kolonnen ved å bruke 5 000 ml etanol/CO2-løsning ved 50 °C (4.3.4). Kast eluatet.

 Deretter elueres MBAS fra AAT-kolonnen med 5 000 ml ammoniumbikarbonatløsning (4.3.5). Eluatet 
inndampes til tørrhet over et dampbad eller i en rotasjonsfordamper.

 Reststoffet inneholder det ønskede MBAS (som ammoniumsalt) og eventuelle ikke-overflateaktive anioner 
som ikke har noen skadelig innvirkning på analysen av biologisk nedbrytbarhet. Tilsett avionisert vann i 
reststoffet til en spesifisert mengde er nådd og mål MBAS-innholdet i en delmengde. Løsningen brukes 
som standardløsning av de anioniske syntetiske vaske- og rengjøringsmidlene for analysen av biologisk 
nedbrytbarhet. Løsningen bør oppbevares ved en romtemperatur som er lavere enn 5 °C.

 Regenerering av ionebytterharpikser

4.4.5.  Kationebytteren kastes etter bruk.

 Anionebytterharpiksen regenereres ved å helle en tilleggsmengde av ammoniumbikarbonatløsning (4.3.5) 
ned kolonnen med en hastighet på ca. 10 ml/min, til eluatet ikke inneholder anioniske overflateaktive stoffer 
(metylenblåttanalyse).

 Hell deretter 2 000 ml isopropanol/vann-blanding (4.3.3) ned anionebytteren for å vaske den. Anionebytteren 
er igjen klar til bruk.

 Forhåndsbehandling av ikke-ioniske overflateaktive stoffer som skal analyseres  

5.  Innledende merknader

5.1.   Behandling av prøver

5.1.1.  Ikke-ioniske overflateaktive stoffer og sammensatte vaske- og rengjøringsmidler skal behandles på følgende 
måte før biologisk nedbrytbarhet bestemmes ved bekreftende analyse:

 Formålet med alkoholekstraksjonen er å eliminere de uløselige og uorganiske bestanddelene i handelsproduktet, 
som i visse tilfeller kan virke forstyrrende på analysen av den biologiske nedbrytbarheten.

Produkter Behandling

Ikke-ioniske overflateaktive stoffer Ingen

Sammensatte vaske- og rengjøringsmidler Alkoholekstraksjon etterfulgt av separering 
av de ikke-ioniske overflateaktive stoffene ved 
ionebytting

 Framgangsmåte for ionebytting

5.1.2.  Isolering og separering av ikke-ioniske overflateaktive stoffer fra såpe, anioniske og kationiske overflateaktive 
stoffer, er nødvendig for å oppnå riktig resultat ved bestemmelsen av den biologiske nedbrytbarheten.

 Dette oppnås ved en ionebyttingsteknikk som bruker en makroporøs ionebytterharpiks og egnede elueringsmidler 
til fraksjonseluering. På denne måten kan såpe, anioniske og ikke-ioniske overflateaktive stoffer isoleres i en 
og samme prosess.

 Analytisk kontroll

5.1.3.  Etter homogenisering bestemmes konsentrasjonen av anioniske og ikke-ioniske overflateaktive stoffer i vaske- 
eller rengjøringsmiddelet i samsvar med den analytiske MBAS- og BiAS-framgangsmåten. Såpeinnholdet 
bestemmes ved en passende analysemetode.

 Denne analysen av produktet er nødvendig for å beregne hvor store mengder som kreves for å framstille 
fraksjoner for analyser av den biologiske nedbrytbarheten.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 38/164 26.6.2008

 En kvantitativ ekstraksjon er ikke nødvendig; det bør imidlertid påses at minst 80 % av de ikke-ioniske 
overflateaktive stoffene blir ekstrahert. Normalt oppnås 90 % eller mer.

5.2.  Prinsipp

 Fra en homogen prøve (pulver, tyktflytende masse eller tørkede væsker) framstilles en etanolekstrakt som 
inneholder de overflateaktive stoffene, såpen og andre alkoholløselige bestanddeler som finnes i prøven av 
vaske- eller rengjøringsmiddelet.

 Etanolekstrakten inndampes til tørrhet og løses opp i en blanding av isopropanol og vann, og løsningen som 
oppnås, sendes gjennom en blanding av en sterkt sur kationebytter og en makroporøs anionebytter, som er 
oppvarmet til 50 °C. Denne temperaturen er nødvendig for å unngå bunnfelling av eventuelle fettsyrer som 
finnes i det sure miljøet. De ikke-ioniske overflateaktive stoffene fås ved å fordampe avløpsvannet.

 Kationiske overflateaktive stoffer som kan virke forstyrrende på nedbrytingsanalysen og den analytiske 
framgangsmåten, elimineres av kationebytteren som er plassert over anionebytteren.

5.3.  Kjemikalier og utstyr

5.3.1.  Avionisert vann

5.3.2.  Etanol, 95 % (v/v) C2H5OH (tillatt denatureringsmiddel: metyletylketon eller metanol)

5.3.3.  Isopropanol/vann-blanding (50/50 v/v):

— 50 volumdeler isopropanol, CH3CHOH.CH3, og

— 50 volumdeler vann (5.3.1)

5.3.4.  Ammoniumbikarbonatløsning (60/40 v/v):

 0,3 mol NH4HCO3 i 1 000 ml av en isopropanol/vann-blanding som består av 60 volumdeler isopropanol og 
40 volumdeler vann (5.3.1)

5.3.5.  Kationebytter (KAT), sterkt sur, motstandsdyktig mot alkohol (50-100 mesh)

5.3.6.  Anionebytter (AAT), makroporøs, Merck Lewatit MP 7080 (70-150 mesh) eller tilsvarende

5.3.7.  Saltsyre, 10 % HCl w/w

5.3.8.  2 000 ml rundbunnet kolbe med slipt glasspropp og tilbakeløpskjøler

5.3.9.  Sugefilter på 90 mm i diameter (som kan varmes opp) for papirfiltre

5.3.10.  2 000 ml sugeflaske

5.3.11.  Ionebytterkolonner med varmekappe og hane: innerslange på 60 mm i diameter og 450 mm høy (se figur 4)

5.3.12.  Vannbad

5.3.13.  Vakuumtørkeovn

5.3.14.  Termostat

5.3.15.  Rotasjonsfordamper

5.4.  Framstilling av ekstrakt og separering av ikke-ioniske overflateaktive stoffer

5.4.1.  Framstilling av ekstrakt

 Mengden overflateaktive stoffer som er nødvendig for nedbrytingsanalysen, er ca. 25 g BiAS.

 Ved framstilling av ekstrakter for nedbrytingsanalyser, bør mengden av produktet som skal brukes, begrenses 
til høyst 2 000 g. Det kan derfor bli nødvendig å gjenta operasjonen to eller flere ganger for å oppnå en mengde 
som er tilstrekkelig for nedbrytingsanalysene.

 Erfaring har vist at det er fordelaktig å bruke flere små ekstraksjoner i stedet for én stor.
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5.4.2.  Isolering av alkoholløselige bestanddeler

 250 g av det syntetiske vaskemiddelet som skal analyseres, tilsettes 1 250 ml etanol, og blandingen 
varmes opp til kokepunktet og kokes under omrøring og med tilbakekjøling i én time. Hell den varme 
alkoholløsningen raskt gjennom et grovporet sugefilter som er forhåndsvarmet til 50 °C. Vask flasken og 
sugefilteret med ca. 200 ml varm etanol. Samle filtratet og vaskevæsken i en sugeflaske.

 Ved analyse av masse eller flytende produkter skal prøven ikke inneholde mer enn 25 g anioniske 
overflateaktive stoffer og 35 g såpe. Denne veide prøven fordampes til tørrhet. Oppløs reststoffet i 500 ml 
etanol og følg framgangsmåten beskrevet ovenfor.

 Når det gjelder pulver med lav tetthet (< 300 g/l), anbefales det å øke etanolmengden til forholdet 20:1.

 Fordamp etanolfiltratet til fullstendig tørrhet, helst ved hjelp av en rotasjonsfordamper. Gjenta operasjonen 
dersom det er behov for en større mengde ekstrakt. Oppløs reststoffet i 5 000 ml isopropanol/vann-blanding.

5.4.3.  Framstilling av ionebytterkolonner

KATIONEBYTTERKOLONNE

Hell 600 ml kationebytterharpiks (5.3.5) i et 3 000 ml begerglass og tilsett 2 000 ml saltsyre (5.3.7). La 
blandingen stå i minst to timer og rør om av og til.

Dekanter syren og overfør ionebytterharpiksen til kolonnen (5.3.11) ved hjelp av avionisert vann. Kolonnen 
bør ha en propp av glassull. Vask kolonnen med avionisert vann med en væskehastighet på 10-30 ml/min, til 
eluatet er kloridfritt.

Vannet fortrenges ved hjelp av 2 000 ml isopropanol/vann-blanding (5.3.3) som tilsettes med en hastighet på 
10-30 ml/min. Ionebytterkolonnen er nå klar til bruk.

ANIONEBYTTERKOLONNE

Hell 600 ml anionebytterharpiks (5.3.6) i et begerglass og tilsett 2 000 ml avionisert vann. La harpiksen stå 
og svelle i minst to timer. Overfør ionebytterharpiksen til kolonnen ved hjelp av avionisert vann. Kolonnen 
bør ha en propp av glassull.

Vask kolonnen med 0,3 M ammoniumbikarbonatløsning (5.3.4) til eluatet er kloridfritt. Dette krever ca. 
5 000 ml løsning. Vask igjen med 2 000 ml avionisert vann.

Vannet fortrenges ved hjelp av 2 000 ml isopropanol/vann-blanding (5.3.3) som tilsettes med en hastighet på 
10-30 ml/min. Ionebytterkolonnen er nå i OH-form og klar til bruk.

5.4.4.  Framgangsmåte for ionebytting

Kople ionebytterkolonnene slik at kationebytterkolonnen er plassert oppå anionebytterkolonnen. Varm opp 
ionebytterkolonnene til 50 °C ved hjelp av en termostat. 5 000 ml av løsningen som ble framstilt under 5.4.2, 
varmes opp til 60 °C og føres gjennom ionebytterkolonnene med en hastighet på 20 ml/min. Vask kolonnene 
med 1 000 ml varm isopropanol/vann-blanding (5.3.3).

For å isolere de ikke-ioniske overflateaktive stoffene må filtratet og vaskevæsken samles opp og inndampes 
til tørrhet, fortrinnsvis ved hjelp av en rotasjonsfordamper. Reststoffet inneholder det ønskede BiAS. Tilsett 
avionisert vann til en spesifisert mengde er nådd og mål BiAS- innholdet i en delmengde. Løsningen 
brukes som standardløsning av ikke-ioniske overflateaktive stoffer for nedbrytingsanalysen. Løsningen bør 
oppbevares ved en temperatur som er lavere enn 5 °C.

5.4.5.  Regenerering av ionebytterharpikser

Kationebytteren kastes etter bruk.

Anionebytterharpiksen regenereres ved å helle ca. 5 000-6 000 ml ammoniumbikarbonatløsning (5.3.4) ned 
kolonnen med en hastighet på ca. 10 ml/min, til eluatet ikke inneholder anioniske overflateaktive stoffer 
(metylenblåttanalyse). Hell deretter 2 000 ml isopropanol/vann-blanding (5.3.3) ned anionebytteren for å vaske 
den. Anionebytteren er igjen klar til bruk.
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Figur 1

Anlegg med aktivert slam: oversikt

 A Oppbevaringsbeholder

 B Doseringspumpe

 C Luftingsbeholder (kapasitet tre liter)

 D Bunnfellingsbeholder

 E Trykkluftpumpe

 F Oppsamlingsbeholder

 G Sintret luftingsapparat

 H Luftstrømningsmåler

 I Luft
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Figur 2

Anlegg med aktivert slam: detaljoversikt

(alle mål er oppgitt i millimeter)

 A Væskenivå

 B Hard PVC

 C Glass eller vanntett plast (hard PVC)
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Figur 3

Beregning av biologisk nedbrytbarhet — Bekreftende analyse

 A Innkjøringsperiode

 B Beregningsperiode (21 dager)

 C Overflateaktivt stoff med stor nedbrytbarhet

 D Overflateaktivt stoff med liten nedbrytbarhet

 E Biologisk nedbrytbarhet ( %)

 F Tidsrom (dager)
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Figur 4

Oppvarmet ionebytterkolonne

(alle mål er oppgitt i millimeter)
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Figur 5

Gass-strippingsapparat

(alle mål er oppgitt i millimeter)
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Med tanke på at Den europeiske union nylig ble utvidet, 
må det tas behørig hensyn til de nye medlemsstatenes 
særlige situasjon, særlig med hensyn til målene for 
gjenvinning og resirkulering fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i 
direktiv 94/62/EF(3).

2) De medlemsstatene som har tiltrådt Den europeiske 
union i henhold til tiltredelsestraktaten av 16. april 
2003, trenger mer tid til å tilpasse sine gjenvinnings- og 
resirkuleringssystemer til målene i direktiv 94/62/EF.

3) Ettersom målet for dette direktiv, å harmonisere de nasjonale 
mål for gjenvinning og resirkulering av emballasjeavfall, 
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 
derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå dette målet.

(1) EUT C 241 av 28.9.2004, s. 20. 
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17.11.2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 21.2.2005.
(3) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/12/

EF (EUT L 47 av 18.2.2004, s. 26). 

4) Med sikte på den videre utvidelse av Den europeiske 
union, bør det også tas behørig hensyn til den særlige 
situasjon i de stater som etter planen skal tiltre på et 
senere tidspunkt.

5) Direktiv 94/62/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 6 i direktiv 94/62/EF skal nytt nr. 11 lyde:

«11. De medlemsstater som har tiltrådt Den europeiske union 
i henhold til tiltredelsestraktaten av 16. april 2003, kan 
forlenge fristen for å nå målene fastsatt i nr. 1 bokstav b), 
d) og e) til en dato de selv velger, men senest til 
31. desember 2012 for Tsjekkia, Estland, Kypros, Litauen, 
Ungarn, Slovenia og Slovakia, 31. desember 2013 for 
Malta, 31. desember 2014 for Polen og 31. desember 
2015 for Latvia.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 9. september 2006 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv. 

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.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/20/EF

av 9. mars 2005

om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 16.3.2005, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 10 av 23.2.2006, s. 16.

2008/EØS/38/34
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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 kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 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 95,

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF av 
19. desember 1996 om felles regler for det indre marked 
for elektrisitet(4) var et viktig ledd i innføringen av det 
indre marked for elektrisk kraft.

2) På sitt møte i Lisboa 23. og 24. mars 2000 oppfordret Det 
europeiske råd til hurtig innsats for å fullføre det indre 
marked i både elektrisitets- og gassektoren, samt til å 
påskynde liberaliseringen i disse sektorene med sikte på 
å oppnå et fullt funksjonsdyktig indre marked på disse 
områdene.

3) Innføringen av et virkelig indre marked for elektrisk 
kraft bør fremmes gjennom en intensivering av handelen 
med elektrisk kraft, som for tiden er underutviklet 
sammenlignet med andre økonomiske sektorer.

(1) EFT C 240 E av 28.8.2001, s. 72, og EFT C 227 E av 24.9.2002, s. 440.
(2) EFT C 36 av 8.2.2002, s. 10. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. mars 2002 (EUT C 47 E av 27.2.2003, 

s. 379), Rådets felles holdning av 3. februar 2003 (EUT C 50 E av 4.3.2003, 
s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 4. juni 2003 (ennå ikke kunngjort 
i EUT).

(4) EFT L 27 av 30.1.1997, s. 20.

4) Rettferdige, kostnadsreflekterende, klare og direkte 
anvendelige regler som tar hensyn til en sammenligning av 
effektive nettoperatører fra strukturelt sett sammenlignbare 
områder og utfyller bestemmelsene i direktiv 96/92/EF, 
bør innføres for tariffering på tvers av landegrensene og 
tildeling av tilgjengelig utvekslingskapasitet for å sikre 
effektiv adgang til overføringsnett for transaksjoner over 
landegrensene.

5) Rådet (energi) oppfordret i sine konklusjoner av 
30. mai 2000 Kommisjonen, medlemsstatene og de 
nasjonale reguleringsmyndigheter eller forvaltninger til å 
sikre en snarlig gjennomføring av tiltak for håndtering av 
kapasitetsbegrensninger og, sammen med Den europeiske 
organisasjon for systemansvarlige nettselskaper (ETSO), 
en rask innføring av et stabilt og langsiktig prissystem 
som gir markedsdeltakerne egnede signaler om 
kostnadsfordelingen.

6) I sin resolusjon av 6. juli 2000 om Kommisjonens 
annen rapport om utviklingen i liberaliseringen av 
energimarkedene etterlyste Europaparlamentet vilkår for 
bruk av nettene i medlemsstatene som ikke hindrer handel 
med elektrisk kraft over landegrensene, og oppfordret 
Kommisjonen til å oversende konkrete forslag med 
sikte på å fjerne alle eksisterende hindringer for handel i 
Fellesskapet.

7) Det er viktig at tredjestater som inngår i det europeiske 
elektrisitetsnettet, overholder reglene i denne forordning 
og de retningslinjer som vedtas i henhold til den for å 
sikre at det indre marked virker effektivt.

8) Denne forordning bør fastsette de grunnleggende 
prinsippene for tariffering og kapasitetstildeling, 
samtidig som den bør gjøre det mulig å vedta nærmere 
retningslinjer for andre relevante prinsipper og metoder 
for å fremme en rask tilpasning til endrede vilkår.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1228/2003

av 26. juni 2003

om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 17.

2008/EØS/38/35
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9) I et åpent konkurransemarked bør systemansvarlige 
nettselskaper motta godtgjøring for kostnadene knyttet til 
transport av grensekryssende strømmer av elektrisk kraft 
gjennom sine nett av selskapene som er systemansvarlige 
for nettene den elektriske kraften kommer fra og overføres 
til.

10) Ved fastsettelsen av nasjonale nettariffer skal det tas 
hensyn til ut- og innbetalinger som skyldes oppgjør 
mellom systemansvarlige nettselskaper.

11) Det faktiske beløpet som skal betales for grensekryssende 
tilgang til nett, kan variere sterkt, avhengig av hvilke 
systemansvarlige nettselskaper som deltar, og på grunn 
av strukturelle forskjeller i medlemsstatenes prissystemer. 
En viss grad av harmonisering er derfor nødvendig for å 
unngå handelsvridninger.

12) Et egnet system for langsiktige lokaliseringssignaler 
vil være nødvendig og bør baseres på prinsippet om at 
nivået på avgifter for nettilgang bør gjenspeile balansen 
mellom produksjon og forbruk i den berørte regionen, 
med utgangspunkt i en differensiering av avgiftene for 
nettilgang for produsenter og/eller forbrukere.

13) Det ville ikke være hensiktsmessig å anvende 
avstandsbaserte tariffer eller, forutsatt at egnede 
lokaliseringssignaler finnes, en særtariff som skal betales 
bare av eksportører eller importører og kommer i tillegg 
til den alminnelige avgiften for tilgang til det nasjonale 
nettet.

14) Forutsetningen for virkelig konkurranse i det indre marked 
er likebehandling og åpenhet med hensyn til avgiftene 
for bruk av nettet, herunder forbindelsesledningene i 
overføringsnettet. Den tilgjengelige kapasiteten i disse 
ledningene bør være den størst mulige som er forenlig 
med sikkerhetsstandardene for sikker nettdrift.

15) Det er viktig å unngå konkurransevridning som følge av 
forskjeller i standardene for sikkerhet, drift og planlegging 
som anvendes av de systemansvarlige nettselskapene 
i medlemsstatene. Dessuten bør markedsdeltakerne ha 
innsyn når det gjelder tilgjengelig overføringskapasitet 
og standarder for sikkerhet, planlegging og drift som 
påvirker den tilgjengelige overføringskapasiteten.

16) Det bør finnes regler for bruk av inntekter som skyldes 
håndtering av kapasitetsbegrensninger, med mindre 
vedkommende forbindelsesledning er av en slik art at et 
unntak fra slike regler er berettiget.

17) Det bør være mulig å håndtere overbelastningsproblemer 
på ulike måter såfremt metodene som benyttes, gir 
riktige økonomiske signaler til de systemansvarlige 
nettselskapene og markedsdeltakerne og bygger på 
markedsmekanismer.

18) For å sikre at det indre marked virker tilfredsstillende, 
bør det innføres framgangsmåter som gjør det mulig 
for Kommisjonen å treffe beslutninger og fastsette 
retningslinjer med hensyn til blant annet tariffering 
og kapasitetstildeling, og som samtidig sikrer at 
medlemsstatenes reguleringsmyndigheter deltar 
i prosessen, eventuelt gjennom sin europeiske 
sammenslutning. Reguleringsmyndighetene og de andre 
relevante myndighetene i medlemsstatene har en viktig 
rolle å spille ved å bidra til at det indre marked for 
elektrisk kraft virker tilfredsstillende.

19) Medlemsstatene og vedkommende nasjonale myndigheter 
bør pålegges å gi Kommisjonen alle relevante opplysninger. 
Kommisjonen bør behandle slike opplysninger fortrolig. 
Der det er nødvendig, bør Kommisjonen ha anledning til 
å anmode om å få utlevert relevante opplysninger direkte 
fra de berørte foretakene, forutsatt at vedkommende 
nasjonale myndigheter underrettes.

20) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sørge for at reglene 
i denne forordning og de retningslinjer som vedtas på 
grunnlag av forordningen, overholdes.

21) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner som 
skal anvendes ved overtredelse av bestemmelsene i denne 
forordning, og sørge for at de anvendes. Slike sanksjoner 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 
virke avskrekkende.

22) Ettersom målet for det foreslåtte tiltaket, nemlig å innføre 
harmoniserte rammeregler for utveksling av elektrisk 
kraft over landegrensene, 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 
denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå dette målet.

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

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Innhold og virkeområde

Formålet med denne forordning er å fastsette rettferdige regler 
for handel med elektrisk kraft over landegrensene og dermed 
øke konkurransen i det indre marked for elektrisk kraft, idet det 
tas hensyn til de nasjonale og regionale markeders særtrekk. 
Dette vil omfatte opprettelse av en oppgjørsordning for 
grensekryssende strømmer av elektrisk kraft samt fastsettelse 
av harmoniserte prinsipper for avgifter for overføring og 
tildeling av tilgjengelig kapasitet over landegrensene i 
forbindelsesledninger mellom nasjonale overføringsnett.

Artikkel 2

Definisjoner

1. I denne forordning gjelder definisjonene i artikkel 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF av 26. juni 2003 
om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft 
og om opphevelse av direktiv 96/92/EF(1), med unntak av 
definisjonen av «forbindelsesledning», som skal erstattes med 
følgende:

«forbindelsesledning», en overføringsledning som krysser eller 
strekker seg over en grense mellom medlemsstater og knytter 
sammen medlemsstatenes nasjonale overføringsnett.

2. Videre menes med:

«reguleringsmyndigheter», de reguleringsmyndighetene a) 
som det vises til i artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2003/54/EF,

«grensekryssende strøm», en fysisk strøm av elektrisk b) 
kraft gjennom en medlemsstats overføringsnett på 
grunn av påvirkning fra virksomhet hos produsenter og/
eller forbrukere utenfor denne medlemsstaten på dette 
overføringsnettet. Dersom to eller flere medlemsstaters 
overføringsnett helt eller delvis inngår i ett enkelt 
kontrollområde, men bare med hensyn til oppgjørsordningen 
mellom systemansvarlige nettselskaper omhandlet i 
artikkel 3, skal kontrollområdet som helhet anses som en 
del av overføringsnettet til én av de berørte medlemsstatene, 
for å unngå at strømmer innenfor kontrollområder anses 
som grensekryssende strømmer og medfører godtgjøring 
i henhold til artikkel 3. Reguleringsmyndighetene i de 
berørte medlemsstatene kan avgjøre hvilken av de berørte 
medlemsstatene kontrollområdet i sin helhet skal anses å 
tilhøre,

«kapasitetsbegrensning», en situasjon der en forbindel-c) 
sesledning mellom nasjonale overføringsnett på grunn 
av kapasitetsmangel i forbindelsesledningene og/eller de 

(1) EUT L 176 av 15.7.2003, s 37.

berørte nasjonale overføringsnettene ikke har plass til alle 
de fysiske strømmene som markedsdeltakerne ber om 
innenfor rammen av den internasjonale handel,

«meldt eksport» av elektrisk kraft, innmating av elektrisk d) 
kraft fra én medlemsstat på grunnlag av en underliggende 
kontraktfestet avtale om at det samtidig skal mottas 
tilsvarende elektrisk kraft («meldt import») i en annen 
medlemsstat eller en tredjestat, 

«meldt transitt» av elektrisk kraft, en situasjon med e) 
«meldt eksport» av elektrisk kraft der transaksjonen 
krever at kraften transporteres gjennom en stat der verken 
innmatingen eller det samtidige og tilsvarende mottaket av 
elektrisk kraft finner sted, 

«meldt import» av elektrisk kraft, mottak av elektrisk f) 
kraft i én medlemsstat eller én tredjestat samtidig med 
innmating av elektrisk kraft («meldt eksport») fra en annen 
medlemsstat, 

«ny forbindelsesledning», en forbindelsesledning som ikke g) 
er ferdig den dagen denne forordning trer i kraft.

Artikkel 3

Oppgjørsordning mellom systemansvarlige nettselskaper

1. De systemansvarlige nettselskapene skal motta 
godtgjøring for kostnader som påløper som følge av at de 
overfører grensekryssende strømmer av elektrisk kraft i sine 
nett.

2. Godtgjøringen nevnt i nr. 1 skal betales av de nasjonale 
systemansvarlige nettselskapene der de grensekryssende 
strømmene oppstår og av de tilsvarende selskapene der 
strømmene ender.

3. Godtgjøringen skal betales regelmessig for et gitt tidsrom 
i fortiden. Ved behov skal godtgjøringen justeres i ettertid for å 
gjenspeile faktiske kostnader.

Det første tidsrommet det skal betales godtgjøring for, skal 
fastsettes i retningslinjene omhandlet i artikkel 8.

4. Kommisjonen skal fastsette beløpene som skal betales i 
godtgjøring i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 13 
nr. 2.

5. Omfanget av de grensekryssende strømmene som 
overføres og omfanget av de grensekryssende strømmene som 
angis som sendt fra og/eller mottatt i nasjonale overføringsnett, 
skal beregnes på grunnlag av de faktisk målte fysiske strømmene 
av elektrisk kraft i et gitt tidsrom.
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6. Kostnadene som påløper som følge av overføring av 
grensekryssende strømmer, skal beregnes på grunnlag av de 
forventede langsiktige gjennomsnittlige differansekostnadene, 
idet det tas hensyn til tap, investeringer i ny infrastruktur 
og en passende andel av kostnadene knyttet til eksisterende 
infrastruktur, i den grad infrastrukturen brukes til overføring 
av grensekryssende strømmer, idet det tas særlig hensyn til 
behovet for å sikre forsyningssikkerhet. Ved beregningen av 
påløpte kostnader skal anerkjente metoder for beregning av 
standardkostnader benyttes. Det skal tas hensyn til de fordelene 
et nett har fra overføringen av grensekryssende strømmer med 
sikte på en eventuell reduksjon av den godtgjøringen som 
mottas.

Artikkel 4

Avgifter for nettilgang

1. De avgiftene nettoperatører krever for nettilgang, skal 
være åpne for innsyn, ta hensyn til behovet for nettsikkerhet og 
gjenspeile de faktiske kostnader i den grad disse svarer til en 
effektiv og strukturelt sammenlignbar nettoperatørs kostnader, 
og skal ikke innebære forskjellsbehandling. Avgiftene skal 
ikke være avstandsbaserte.

2. Produsenter og forbrukere («last») kan pålegges avgift 
for nettilgang. Den andelen av den samlede nettavgiften som 
bæres av produsentene skal, med forbehold for behovet for 
å sende ut egnede og effektive lokaliseringssignaler, være 
lavere enn den andelen som bæres av forbrukerne. Når det 
er hensiktsmessig, skal tariffnivået for produsenter og/eller 
forbrukere gi lokaliseringssignaler på europeisk plan og ta 
hensyn til omfanget av det nettap og den kapasitetsbegrensning 
dette forårsaker, samt til investeringskostnadene for 
infrastrukturen. Dette skal ikke være til hinder for at 
medlemsstater gir lokaliseringssignaler på sitt territorium eller 
anvender ordninger for å sikre at de avgiftene for nettilgang 
som pålegges forbrukerne («last»), er ensartede innenfor hele 
deres territorium.

3. Ved fastsettelse av avgifter for nettilgang skal det tas 
hensyn til følgende:

ut- og innbetalinger som skyldes oppgjørsordningen – 
mellom systemansvarlige nettselskaper,

faktisk utbetalte og mottatte betalinger samt betalinger som – 
kan forventes for tidsrom i framtiden, beregnet på grunnlag 
av tidsrom i fortiden.

4. Forutsatt at det er innført egnede og effektive 
lokaliseringssignaler i samsvar med nr. 2, skal avgiftene for 

nettilgang for produsenter og forbrukere pålegges uten hensyn 
til den elektriske kraftens opprinnelses- og bestemmelsesstat, 
som angitt i den underliggende forretningsavtalen. Dette 
berører ikke avgifter for meldt eksport og meldt import i 
forbindelse med håndtering av kapasitetsbegrensninger som 
nevnt i artikkel 6.

5. Det skal ikke pålegges en særskilt nettavgift for 
enkelttransaksjoner med meldt transitt av elektrisk kraft.

Artikkel 5

Opplysninger om utvekslingskapasitet

1. De systemansvarlige nettselskapene skal innføre 
ordninger for samordning og utveksling av opplysninger 
for å sikre nettsikkerheten i forbindelse med håndtering av 
kapasitetsbegrensninger.

2. Standardene for sikkerhet, drift og planlegging som brukes 
av de systemansvarlige nettselskapene, skal offentliggjøres. 
Opplysningene som offentliggjøres, skal omfatte en 
modell for beregning av samlet overføringskapasitet, og 
pålitelighetsmarginen for overføringen på grunnlag av nettets 
elektriske og fysiske kapasitet. Slike modeller skal godkjennes 
av reguleringsmyndighetene.

3. De systemansvarlige nettselskapene skal offentliggjøre 
beregninger av tilgjengelig overføringskapasitet for hver dag 
og angi om noe av den tilgjengelige overføringskapasiteten 
allerede er reservert. Slik offentliggjøring skal skje ved 
bestemte tidsintervaller før overføringsdagen, og skal i alle 
tilfeller omfatte beregninger av kapasiteten én uke og én måned 
på forhånd, samt en kvantitativ angivelse av den tilgjengelige 
kapasitetens forventede pålitelighet.

Artikkel 6

Alminnelige prinsipper for håndtering av 
kapasitetsbegrensninger

1.  Problemer knyttet til kapasitetsbegrensninger på 
nettet skal håndteres med løsninger som ikke innebærer 
forskjellsbehandling, som er markedsbaserte, og som gir 
effektive økonomiske signaler til de berørte markedsdeltakerne 
og systemansvarlige nettselskapene. Problemer knyttet til 
kapasitetsbegrensninger på nettene skal fortrinnsvis løses 
med metoder som ikke er transaksjonsbaserte, dvs. som ikke 
innebærer et valg mellom de enkelte markedsdeltakernes 
kontrakter.

2. Framgangsmåter for begrensning av transaksjoner 
skal brukes bare i nødssituasjoner der det systemansvarlige 
nettselskapet må handle raskt og omfordeling eller motkjøp 
ikke er mulig. Slike framgangsmåter skal anvendes uten 
forskjellsbehandling.

Bortsett fra ved force majeure skal markedsdeltakere som er 
tildelt kapasitet, få godtgjøring for en eventuell begrensning 
av denne.
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3. For de forbindelseslinjene og/eller overføringsnettene 
som har betydning for grensekryssende strømmer, skal størst 
mulig kapasitet stilles til markedsdeltakernes rådighet, samtidig 
som det tas hensyn til sikkerhetsstandardene for nettdrift.

4. Markedsdeltakerne skal i rimelig tid før den relevante 
driftsperioden underrette de berørte systemansvarlige 
nettselskapene om hvorvidt de har til hensikt å bruke den 
kapasiteten de er tildelt. Dersom tildelt kapasitet ikke vil bli 
brukt, skal den tilbakeføres til markedet på en åpen måte, med 
fullt innsyn og uten forskjellsbehandling.

5. Systemansvarlige nettselskaper skal, så langt det er 
teknisk mulig, samordne kapasitetsbehov for motsatt rettede 
energistrømmer gjennom den overbelastede forbindelseslinjen 
for å utnytte kapasiteten i denne linjen best mulig. Transaksjoner 
som avhjelper overbelastning, skal aldri nektes, men samtidig 
må nettsikkerheten ivaretas fullt ut.

6. Alle inntekter fra tildeling av utvekslingskapasitet skal 
brukes for ett eller flere av følgende formål:

a) som garanti for at den tildelte kapasiteten faktisk er tilgjen-
gelig,

b) til nettinvesteringer som bevarer eller øker utvekslings-
kapasiteten,

c) som en inntekt som reguleringsmyndighetene skal ta i 
betraktning når de godkjenner metoder for beregning av 
nettariffer og/eller vurderer om tariffene bør endres.

Artikkel 7

Nye forbindelsesledninger

1. Nye forbindelsesledninger for likestrøm kan etter søknad 
unntas fra bestemmelsene i artikkel 6 nr. 6 i denne forordning 
og artikkel 20 og 23 nr. 2, 3 og 4 i direktiv 2003/54/EF, på 
følgende vilkår:

a) investeringen må øke konkurransen med hensyn til 
forsyning av elektrisk kraft, 

b) risikonivået knyttet til investeringen er slik at den ikke vil 
bli gjennomført dersom unntak ikke innvilges, 

c) forbindelsesledningen må være eid av en fysisk eller 
juridisk person som i det minste med hensyn til rettslig 
form er atskilt fra selskapene som er systemansvarlige for 
de nettene denne forbindelsesledningen skal bygges i, 

d) det kreves avgifter av brukerne av denne forbindelses-
ledningen, 

e) etter den delvise markedsåpningen omhandlet i artikkel 19 
i direktiv 96/92/EF er ingen del av kapital- eller 
driftskostnadene for forbindelsesledningen blitt dekket 
inn av avgifter mottatt for bruk av de overførings- eller 
fordelingsnettene som forbindelsesledningen knytter 
sammen, 

f) unntaket verken skader konkurransen eller hindrer at det 
indre marked for elektrisk kraft virker tilfredsstillende, 
eller at det regulerte nettet som forbindelsesledningen er 
tilkoplet, virker tilfredsstillende.

2. I unntakstilfeller får nr. 1 også anvendelse på forbin-
delsesledninger med vekselstrøm, forutsatt at kostnadene og 
risikoene knyttet til de aktuelle investeringene er svært høye 
sammenlignet med kostnadene og risikoene som vanligvis er 
knyttet til sammenkopling av to nabostaters nasjonale overfø-
ringsnett via en forbindelsesledning for vekselstrøm.

3. Nr. 1 får også anvendelse på betydelige kapasitetsøknin-
ger i eksisterende forbindelsesledninger.

4. a) Reguleringsmyndigheten kan treffe beslutning om 
unntak som nevnt i nr. 1 og 2 fra sak til sak. Medlems-
statene kan likevel fastsette at reguleringsmyndigheten 
skal forelegge en uttalelse for vedkommende organ i 
medlemsstaten som skal gjøre et formelt vedtak om 
en søknad om unntak. Denne uttalelsen skal offentlig-
gjøres sammen med vedtaket.

 b) i) Unntaket kan omfatte hele eller deler av kapasi-
teten i den nye forbindelsesledningen eller i den 
eksisterende forbindelsesledningen med betydelig 
økt kapasitet.

ii) Når det gjøres vedtak om innvilgelse av unntak, 
skal det vurderes fra sak til sak om det er nød-
vendig å sette vilkår for unntakets varighet og for 
tilgang uten forskjellsbehandling til forbindelses-
ledningen.

iii) Når det gjøres vedtak om vilkårene i i) og ii), skal 
det særlig tas hensyn til tilleggskapasiteten som 
skal bygges, prosjektets forventede tidsramme og 
nasjonale forhold.

c) Når den innvilger unntak, kan vedkommende regule-
ringsmyndighet godkjenne eller fastsette reglene og/
eller ordningene for forvaltning og tildeling av kapasi-
tet.

d) Vedtaket om unntak, herunder eventuelle vilkår som 
nevnt i bokstav b), skal begrunnes behørig og offentlig-
gjøres.

e) Ethvert vedtak om unntak skal gjøres etter samråd med 
de andre berørte medlemsstatene eller reguleringsmyn-
dighetene.
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5. Vedkommende myndighet skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om vedtaket om unntak sammen med alle opp-
lysninger som har hatt betydning for vedtaket. Disse opplys-
ningene kan oversendes til Kommisjonen i sammenfattet form, 
slik at Kommisjonen kan treffe en velbegrunnet beslutning.

Opplysningene skal særlig omfatte følgende:

en utførlig begrunnelse for at reguleringsmyndigheten eller – 
medlemsstaten innvilget unntaket, herunder økonomiske 
opplysninger som begrunner behovet for unntaket,

den analysen som er foretatt av virkningen på konkurransen – 
og på det indre marked for elektrisk krafts evne til å virke 
tilfredsstillende som følge av at unntaket innvilges,

en begrunnelse for det tidsrom og den andel av den – 
samlede kapasiteten i forbindelsesledningen som unntaket 
er innvilget for,

resultatet av samrådet med berørte medlemsstater eller – 
reguleringsmyndigheter.

Senest to måneder etter at den har mottatt underretningen, 
kan Kommisjonen anmode den berørte reguleringsmyndighet 
eller medlemsstat om å endre eller oppheve vedtaket om å 
innvilge unntak. Tidsrommet på to måneder kan forlenges 
med ytterligere en måned dersom Kommisjonen har behov for 
tilleggsopplysninger.

Dersom den berørte reguleringsmyndigheten eller medlemsstaten 
ikke etterkommer anmodningen innen en frist på fire uker, skal 
en endelig beslutning treffes etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 13 nr. 3.

Kommisjonen skal sørge for fortrolig behandling av 
forretningsmessig følsomme opplysninger.

Artikkel 8

Retningslinjer

1. Ved behov skal Kommisjonen i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 13 nr. 2 vedta og endre 
retningslinjer angående de forholdene som er nevnt i nr. 2 
og 3 angående oppgjørsordningen mellom systemansvarlige 
nettselskaper, i samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 3 
og 4. Når Kommisjonen vedtar disse retningslinjene for første 
gang, skal den sikre at de i ett enkelt utkast til tiltak omfatter 
minst de forholdene som er nevnt i nr. 2 bokstav a) og d) samt 
nr. 3.

2. Retningslinjene skal omfatte følgende:

a) nærmere enkeltheter ved framgangsmåten for å fastsette 
hvilke systemansvarlige nettselskaper som skal betale 

godtgjøring for grensekryssende strømmer, herunder 
skillet mellom de selskapene som er systemansvarlige for 
de nasjonale overføringsnettene som de grensekryssende 
strømmene kommer fra og de selskapene som ansvarlige 
for nettene de ender i, i samsvar med artikkel 3 nr. 2,

b) nærmere enkeltheter ved den framgangsmåten for betaling 
som skal følges, herunder fastsettelse av det første 
tidsrommet det skal betales godtgjøring for, i samsvar med 
artikkel 3 nr. 3 annet ledd, 

c) nærmere enkeltheter ved metodene for fastsettelse av 
hvilke overførte grensekryssende strømmer det skal betales 
godtgjøring for i henhold til artikkel 3, både med hensyn til 
strømmenes mengde og type, og angivelse av omfanget av 
slike strømmer som kommer fra og/eller ender i de enkelte 
medlemsstaters overføringsnett, i samsvar med artikkel 3 
nr. 5, 

d) nærmere enkeltheter ved metoden for beregning av 
kostnader og inntekter som skyldes overføringen av 
grensekryssende strømmer, i samsvar med artikkel 3 nr. 6, 

e) nærmere enkeltheter ved behandlingen av strømmer av 
elektrisk kraft som kommer fra eller ender i stater utenfor Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområdet, i forbindelse 
med oppgjørsordningen mellom systemansvarlige 
nettselskaper,

f) deltakelse av nasjonale nett som er koplet sammen gjennom 
likestrømledninger, i samsvar med artikkel 3.

3. I retningslinjene skal det også fastsettes egnede regler 
med sikte på en trinnvis harmonisering av prinsippene som 
legges til grunn ved fastsettelse av avgifter for produsenter og 
forbrukere (last) i nasjonale prissystemer, herunder hensynet 
som skal tas til oppgjørsordningen mellom systemansvarlige 
nettselskaper i de nasjonale nettavgiftene og utsendelse av 
passende og effektive lokaliseringssignaler, i samsvar med 
prinsippene fastsatt i artikkel 4.

Retningslinjene skal inneholde bestemmelser om passende 
og effektive harmoniserte lokaliseringssignaler på europeisk 
plan.

En eventuell harmonisering i denne forbindelse skal ikke være 
til hinder for at medlemsstatene anvender mekanismer for å 
sikre at avgiftene for nettilgang som betales av forbrukerne 
(last), er sammenlignbare innenfor hele deres territorium.

4. Ved behov skal Kommisjonen i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 13 nr. 2 endre retningslinjene 
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for forvaltning og tildeling av tilgjengelig overføringskapasitet 
i forbindelsesledninger mellom nasjonale nett som angitt i 
vedlegget, i samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 5 og 6, 
særlig for å ta med detaljerte retningslinjer for alle metodene 
for kapasitetstildeling som anvendes i praksis, og for å sikre at 
ordninger for håndtering av kapasitetsbegrensninger utvikles 
på en måte som er forenlig med det indre markeds mål. I 
forbindelse med slike endringer skal det ved behov fastsettes 
felles regler for minstekrav til standarder for sikkerhet og drift 
ved bruk og drift av nettet, som nevnt i artikkel 5 nr. 2.

Når Kommisjonen vedtar eller endrer retningslinjer, skal den 
sikre at de medfører det minimum av harmonisering som 
kreves for å nå målene i denne forordning, og at de ikke er mer 
omfattende enn det som er nødvendig i så måte.

Når Kommisjonen vedtar eller endrer retningslinjer, skal den 
angi hvilke tiltak den har truffet for å sikre samsvar mellom 
disse retningslinjene og regler i tredjestater som inngår i det 
europeiske elektrisitetsnettet.

Artikkel 9

Reguleringsmyndigheter

Når reguleringsmyndighetene utfører sine oppgaver, skal 
de sikre samsvar med denne forordning og retningslinjene 
vedtatt i henhold til artikkel 8. Ved behov skal de, for å nå 
målene i denne forordning, samarbeide med hverandre og med 
Kommisjonen.

Artikkel 10

Opplysninger og fortrolighet

1. Medlemsstatene og reguleringsmyndighetene skal på 
anmodning oversende Kommisjonen alle opplysninger som er 
nødvendige for formålene nevnt i artikkel 3 nr. 4 og artikkel 
8.

Særlig med hensyn til formålene nevnt i artikkel 3 nr. 4 og 6 skal 
reguleringsmyndighetene regelmessig oversende opplysninger 
om de nasjonale systemansvarlige nettselskapenes faktisk 
påløpte kostnader, data og alle relevante opplysninger om de 
fysiske strømmene i de systemansvarlige nettselskapenes nett 
og om nettkostnadene.

Kommisjonen skal fastsette en rimelig frist for å oversende 
disse opplysningene, idet den tar hensyn til hvor sammensatte 
de ønskede opplysningene er, og hvor mye det haster å få 
dem.

2. Dersom den berørte medlemsstat eller 
reguleringsmyndighet ikke oversender disse opplysningene 
innen fristen fastsatt i samsvar med nr. 1, kan Kommisjonen 
anmode om å få utlevert alle opplysninger som er nødvendige 
for formålene nevnt i artikkel 3 nr. 4 og artikkel 8 direkte fra 
de berørte foretak.

Når Kommisjonen sender en anmodning om opplysninger til 
et foretak, skal den samtidig sende en kopi av anmodningen 
til reguleringsmyndighetene i medlemsstaten der foretaket har 
sitt forretningskontor.

3. I sin anmodning om opplysninger skal Kommisjonen 
angi det rettslige grunnlaget for anmodningen, fristen for 
å oversende opplysningene, anmodningens formål og de 
sanksjoner som i henhold til artikkel 12 nr. 2 kan anvendes 
dersom det blir gitt uriktige, ufullstendige eller villedende 
opplysninger. Kommisjonen skal fastsette en rimelig frist, idet 
den tar hensyn til hvor sammensatte de ønskede opplysningene 
er, og hvor mye det haster å få dem.

4. Foretakenes eiere eller deres representanter og, dersom det 
dreier seg om juridiske personer, de personer som har fullmakt 
til å representere dem i henhold til lov eller stiftelsesdokument, 
skal utlevere opplysningene det anmodes om. Advokater med 
behørig fullmakt til å handle kan utlevere opplysningene 
på vegne av sine klienter, og i så fall skal klienten stå fullt 
ansvarlig dersom de utleverte opplysningene er ufullstendige, 
uriktige eller villedende.

5. Dersom et foretak ikke utleverer de ønskede 
opplysningene innen den fristen Kommisjonen har satt, eller 
det gir ufullstendige opplysninger, kan Kommisjonen kreve 
ved vedtak at opplysningene blir utlevert. Vedtaket skal angi 
hvilke opplysninger som kreves, og fastsette en passende frist 
for å oversende dem. Det skal vise til sanksjonene fastsatt i 
artikkel 12 nr. 2. Det skal også vise til retten til å få vedtaket 
prøvd for De europeiske fellesskaps domstol.

Kommisjonen skal samtidig sende en kopi av vedtaket til 
reguleringsmyndighetene i den medlemsstaten der personen er 
bosatt eller foretaket har sitt forretningskontor.

6. Opplysninger som er innhentet i henhold til denne 
forordning, skal anvendes bare for formålene nevnt i artikkel 3 
nr. 4 og artikkel 8.

Kommisjonen skal ikke gi videre opplysninger den mottar 
i henhold til denne forordning dersom opplysningene er 
omfattet av taushetsplikt.

Artikkel 11

Medlemsstaters rett til å treffe mer detaljerte tiltak

Denne forordning berører ikke medlemsstatenes rett til å 
beholde eller innføre tiltak som omfatter mer detaljerte 
bestemmelser enn de som er fastsatt i denne forordning og i 
retningslinjene omhandlet i artikkel 8.



Nr. 38/180 26.6.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 12

Sanksjoner

1. Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene fastsette 
regler for sanksjoner som skal anvendes ved overtredelse av 
bestemmelsene i denne forordning og treffe alle tiltak som er 
nødvendige for å sikre at de håndheves. De fastsatte sanksjonene 
må være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om disse bestemmelsene senest 1. juli 2004, og skal umiddelbart 
underrette den om eventuelle senere endringer som berører 
dem.

2. Kommisjonen kan ved vedtak ilegge foretak bøter på 
opptil 1 % av den samlede omsetning i foregående regnskapsår 
dersom de forsettlig eller uaktsomt gir uriktige, ufullstendige 
eller villedende opplysninger som svar på en anmodning 
i henhold til artikkel 10 nr. 3, eller unnlater å utlevere 
opplysninger innen en frist fastsatt ved vedtak truffet i henhold 
til artikkel 10 nr. 5 første ledd.

Ved fastsettelse av botens størrelse skal det tas hensyn til hvor 
alvorlig den manglende overholdelsen av kravene nevnt i 
første ledd er.

3. Sanksjoner fastsatt i henhold til nr. 1 og vedtak truffet i 
henhold til nr. 2 skal ikke anses som strafferettslige.

Artikkel 13

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

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

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

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 14

Kommisjonens rapport

Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av denne 
forordning. Senest tre år etter at denne forordning har trådt 
i kraft, skal Kommisjonen oversende Europaparlamentet og 
Rådet en rapport om de erfaringer som er gjort i forbindelse 
med anvendelsen av den. Rapporten skal særlig undersøke i 
hvilken grad forordningen har vært vellykket med hensyn til 
å sikre at vilkårene for nettilgang for overføring av elektrisk 
kraft over landegrensene er basert på likebehandling og 
gjenspeiler faktiske kostnader, og dermed bidrar til langsiktig 
forsyningssikkerhet og forbrukervalg i et indre marked som 
virker tilfredsstillende, samt i hvilken grad det er gitt effektive 
lokaliseringssignaler. Ved behov skal rapporten være vedlagt 
egnede forslag og/eller anbefalinger.

Artikkel 15

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2004.

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

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX A. TSOCHATZOPOULOS

 President Formann
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VEDLEGG

Retningslinjer for forvaltning og tildeling av tilgjengelig overføringskapasitet i forbindelsesledninger 
mellom nasjonale nett

A l m i n n e l i g e  b e s t e m m e l s e r

1. Metoden(e) som medlemsstatene innfører for håndtering av kapasitetsbegrensninger, skal behandle kortvarige 
kapasitetsbegrensninger på en markedsbasert og økonomisk effektiv måte, og samtidig gi signaler om eller 
oppmuntre til effektiv investering i nett og produksjon på riktige steder.

2. De systemansvarlige nettselskapene eller, der det er hensiktsmessig, medlemsstatene, skal fastsette standarder 
som innebærer likebehandling og innsyn og som beskriver de metodene for håndtering av kapasitetsbegrensninger 
som de vil anvende, og under hvilke omstendigheter. Disse standardene skal, sammen med sikkerhetsstandardene, 
beskrives i offentlig tilgjengelige dokumenter.

3. Forskjeller i behandlingen av de ulike typene grensekryssende transaksjoner, enten det dreier seg om fysiske 
bilaterale kontrakter eller bud som gis på organiserte markeder i utlandet, skal holdes på et minimum ved 
utarbeidingen av reglene i de spesifikke metodene for håndtering av kapasitetsbegrensninger. Metodene for tildeling 
av knapp overføringskapasitet må gi mulighet for fullt innsyn. Det må kunne påvises at eventuelle forskjeller i 
behandlingen av transaksjoner ikke fører til konkurransevridning eller hindrer konkurranseutviklingen.

4. Prissignaler som skyldes systemene for håndtering av kapasitetsbegrensninger, skal være retningsbestemte.

5. De systemansvarlige nettselskapene skal tilby markedet en mest mulig fast overføringskapasitet. En rimelig andel 
av kapasiteten kan tilbys markedet på gradvis mindre faste vilkår, men de nøyaktige vilkårene for transport over 
de grensekryssende linjene skal til enhver tid gjøres kjent for markedsdeltakerne.

6. Ettersom nettet på det europeiske fastland er svært finmasket og bruken av forbindelsesledninger virker inn på 
kraftstrømmene på minst to sider av en statsgrense, skal de nasjonale reguleringsmyndighetene sikre at det ikke 
ensidig utarbeides framgangsmåter for håndtering av kapasitetsbegrensninger som får betydelig innvirkning på 
kraftstrømmene i andre nett.

L a n g t i d s k o n t r a k t e r

1. Fortrinnsrett til tilgang til en forbindelsesledning skal ikke tildeles ved kontrakter som bryter med EF-traktatens 
artikkel 81 og 82.

2. Eksisterende langtidskontrakter skal ikke ha fortrinnsrett når de fornyes.

O p p l y s n i n g e r

1. De systemansvarlige nettselskapene skal innføre hensiktsmessige ordninger for samordning og utveksling av 
opplysninger for å garantere nettsikkerheten.

2. De systemansvarlige nettselskapene skal offentliggjøre alle relevante opplysninger om den samlede kapasiteten 
for overføring over landegrensene. I tillegg til vinter- og sommerverdiene for tilgjengelig overføringskapasitet 
skal beregnet overføringskapasitet for hver dag offentliggjøres av de systemansvarlige nettselskapene ved 
flere tidsintervaller før transportdatoen. Markedet skal ha nøyaktige anslag minst én uke i forveien, og de 
systemansvarlige nettselskapene bør også bestrebe seg på å gi opplysninger én måned i forveien. En beskrivelse av 
påliteligheten i disse opplysningene skal vedlegges.
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3.  De systemansvarlige nettselskapene skal offentliggjøre en modell for beregning av samlet overføringskapasitet 
og pålitelighetsmarginen ved overføring på grunnlag av nettets elektriske og fysiske kapasitet. Modellen skal 
godkjennes av reguleringsmyndighetene i de berørte medlemsstater. Standardene for sikkerhet, drift og planlegging 
skal inngå i opplysningene de systemansvarlige nettselskapene skal offentliggjøre i offentlig tilgjengelige 
dokumenter.

P r i n s i p p e r  f o r  m e t o d e n e  f o r  h å n d t e r i n g  a v  k a p a s i t e t s b e g r e n s n i n g e r

1. Problemer med kapasitetsbegrensninger i nettet skal fortrinnsvis løses med transaksjonsuavhengige metoder, dvs. 
metoder som ikke innebærer et valg mellom ulike markedsdeltakeres kontrakter.

2. Samordnet omfordeling av grensekryssende kapasitet eller motkjøp kan anvendes i fellesskap av de berørte 
systemansvarlige nettselskapene. Kostnadene som de systemansvarlige nettselskapene pådrar seg ved motkjøp og 
omfordeling, må imidlertid være på et effektivt nivå.

3. De mulige fordelene med en kombinasjon av markedsdeling eller andre markedsbaserte ordninger for å løse 
problemer med «permanente» kapasitetsbegrensninger og med motkjøp for å løse problemer med midlertidige 
kapasitetsbegrensninger, skal umiddelbart vurderes som en mer varig tilnærmingsmåte ved håndtering av 
kapasitetsbegrensninger.

R e t n i n g s l i n j e r  f o r  e k s p l i s i t t e  a u k s j o n e r

1. Auksjonssystemet må utformes på en slik måte at all tilgjengelig kapasitet tilbys markedet. Dette kan skje gjennom 
en kombinert auksjon der kapasitet auksjoneres bort for forskjellige tidsrom med forskjellige kriterier (f.eks. med 
hensyn til forventet pålitelighet for den aktuelle tilgjengelige kapasiteten).

2. Den samlede utvekslingskapasiteten skal tilbys på en rekke auksjoner som for eksempel kan avholdes årlig, 
månedlig, ukentlig, daglig eller flere ganger per dag, alt etter de berørte markedenes behov. Ved hver av disse 
auksjonene skal det tildeles en på forhånd fastsatt del av den tilgjengelige overføringskapasiteten pluss eventuell 
resterende kapasitet som ikke ble tildelt ved tidligere auksjoner.

3. Framgangsmåtene for de eksplisitte auksjonene skal utarbeides i nært samarbeid mellom den nasjonale 
reguleringsmyndigheten og det berørte systemansvarlige nettselskapet, og skal utformes på en slik måte at 
budgiverne også kan delta i de daglige aktivitetene ved ethvert organisert marked (dvs. kraftbørsen) i de berørte 
stater.

4. Kraftstrømmene i begge retninger i overbelastede forbindelseslinjer skal i prinsippet samordnes slik at 
transportkapasiteten utnyttes mest mulig i den retning som er overbelastet. Framgangsmåten for samordning av 
strømmene skal likevel oppfylle kravene til sikker drift av kraftsystemet.

5. For at markedet skal tilbys mest mulig kapasitet, skal de som forårsaker den økonomiske risikoen knyttet til 
samordning av strømmene, også bære denne risikoen.

6. Den framgangsmåten for auksjoner som vedtas, skal være utformet slik at det sendes retningsbestemte prissignaler 
til markedsdeltakerne. Transport som går i motsatt retning av den dominerende kraftstrømmen, reduserer 
kapasitetsbegrensningen og fører dermed til økt transportkapasitet i den overbelastede forbindelseslinjen.

7. For å unngå å skape eller forverre problemer knyttet til én eller flere markedsdeltakeres dominerende stilling skal 
vedkommende reguleringsmyndigheter, når de utformer en auksjonsordning, nøye overveie å sette en øvre grense 
for hvor stor kapasitet som kan kjøpes/eies/brukes av én enkelt markedsdeltaker.

8. For å fremme utviklingen av likvide markeder for elektrisk kraft, skal kapasitet som kjøpes på auksjon, kunne 
omsettes fritt inntil det systemansvarlige nettselskapet får melding om at den kjøpte kapasiteten vil bli brukt.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er fastsatt nye rammeregler for det indre marked 
for elektrisk kraft og gass ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/54/EF av 26. juni 2003 om felles 
regler for det indre marked for elektrisk kraft og om 
oppheving av direktiv 96/92/EF(1), europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/55/EF av 26. juni 2003 om felles 
regler for det indre marked for naturgass og om endring 
av direktiv 98/30/EF(2) og europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om 
vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft 
over landegrensene(3).

2) I henhold til direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF skal 
medlemsstatene utpeke ett eller flere vedkommende 
organer som skal fungere som reguleringsmyndigheter 
med de reguleringsoppgaver som er fastsatt i nevnte 
direktiver. Reguleringsmyndighetene skal være helt 
uavhengige av elektrisitetsindustriens interesser.

3) De nasjonale reguleringsmyndighetenes detaljerte 
ansvarsområder og oppgaver kan variere fra medlemsstat 
til medlemsstat, men alle medlemsstater skal utpeke 
minst én reguleringsmyndighet som har til oppgave å 
anvende de nye rammereglene når de er blitt innarbeidet 
i nasjonal lovgivning, særlig reglene for løpende tilsyn 
med markedet.

4) I direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF er det fastsatt mål 
og rammer for tiltak på nasjonalt plan, samtidig som 
det gis mulighet til å ta hensyn til nasjonale forhold ved 
anvendelsen av reglene på visse områder. En ensartet 
anvendelse av de relevante regler i alle medlemsstater er 
av avgjørende betydning for å kunne lykkes i å utvikle et 
indre marked for elektrisk kraft.

5) Det europeiske forum for regulering av elektrisk kraft 
og Det europeiske forum for regulering av gass har 
bidratt vesentlig til en felles tilnærming til spørsmål om 
transaksjoner over landegrensene. Begge fora vil fortsatt 
være viktige som allmenne diskusjonsplattformer for alle 

(1) EFT L 176 av 15.7.2003, s. 37.
(2) EFT L 176 av 15.7.2003, s. 57.
(3) EFT L 176 av 15.7.2003, s. 1.

aktører fra offentlige myndigheter, reguleringsmyndigheter 
og industri, men det er nå nødvendig å gi samarbeidet 
og samordningen på reguleringsområdet en mer 
formell status for å lette gjennomføringen av det indre 
energimarked og i lys av den forestående tiltredelsen av 
nye medlemsstater.

6) På denne bakgrunn bør det opprettes en «gruppe av 
europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft 
og gass» for å lette samråd, samordning og samarbeid 
mellom reguleringsmyndighetene i medlemsstatene og 
mellom disse myndighetene og Kommisjonen, med sikte 
på å styrke det indre marked og sikre ensartet anvendelse 
i alle medlemsstater av direktiv 2003/54/EF og 2003/55/
EF og forordning (EF) nr. 1228/2003.

7) Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for 
elektrisk kraft og gass bør være sammensatt av lederne for 
de nasjonale myndigheter som har ansvar for regulering 
av sektoren for elektrisk kraft og gass i medlemsstatene. 
Kommisjonen bør være representert på høyt nivå.

8) Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for 
elektrisk kraft og gass bør opprettholde et nært samarbeid 
med komiteene nedsatt ved artikkel 30 i direktiv 2003/55/
EF og artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1228/2003. Dens 
arbeid bør ikke gripe inn i komiteenes arbeid.

9) Kommisjonsbeslutning 95/539/EF(4) og 92/167/EØF(5) 
bør oppheves ettersom det ved disse beslutningene ble 
nedsatt komiteer innenfor rammen av rådsdirektiv 91/296/
EØF(6) og 90/547/EØF(7) om transitt av henholdsvis 
naturgass og elektrisk kraft, som ble opphevet ved 
direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Kommisjonen oppretter en uavhengig rådgivende gruppe 
for elektrisk kraft og gass kalt «Gruppen av europeiske 
reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass» (heretter 
kalt «Gruppen»).

(4) EFT L 304 av 16.12.1995, s. 57.
(5) EFT L 74 av 20.3.1992, s. 43.
(6) EFT L 147 av 12.6.1991, s. 37.
(7) EFT L 313 av 13.11.1990, s. 30.

KOMMISJONSBESLUTNING

av 11. november 2003

om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass(*)

(2003/796/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 14.11.2003, s. 34, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 17.

2008/EØS/38/36
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2. Gruppen skal på eget initiativ eller på anmodning fra 
Kommisjonen gi råd til Kommisjonen og bistå den i dens innsats 
for å befeste det indre energimarked, særlig ved utarbeiding av 
utkast til gjennomføringstiltak på området elektrisk kraft og 
gass, og i alle spørsmål som gjelder det indre marked for gass 
og elektrisk kraft. Gruppen skal lette samråd, samordning 
og samarbeid mellom de nasjonale reguleringsmyndigheter 
ved å bidra til en ensartet anvendelse i alle medlemsstater 
av bestemmelsene fastsatt i direktiv 2003/54/EF, direktiv 
2003/55/EF og forordning (EF) nr. 1228/2003 samt av et 
eventuelt framtidig fellesskapsregelverk for elektrisk kraft og 
gass.

Artikkel 2

Gruppens sammensetning

1. Gruppen skal være sammensatt av lederne for de nasjonale 
reguleringsmyndigheter eller deres representanter.

2. I denne beslutning menes med «nasjonal 
reguleringsmyndighet» en offentlig myndighet som en 
medlemsstat har opprettet i henhold til direktiv 2003/54/EF og 
2003/55/EF, der det er fastsatt at medlemsstatene skal utpeke 
ett eller flere vedkommende organer som skal fungere som 
reguleringsmyndigheter, for å sikre likebehandling, effektiv 
konkurranse og at markedet for gass og elektrisk kraft virker 
på en tilfredsstillende måte, og særlig for å føre tilsyn med den 
løpende anvendelsen av bestemmelsene i direktiv 2003/54/EF 
og 2003/55/EF og forordning (EF) nr. 1228/2003.

3. Dersom en medlemsstat ikke har utpekt ett eller 
flere vedkommende organer som skal fungere som 
reguleringsmyndigheter, skal den berørte medlemsstat inntil 
1. juli 2004 være representert i Gruppen av en representant for 
en annen vedkommende offentlig myndighet.

4. Kommisjonen skal delta i Gruppens møter og utpeke en 
representant på høyt nivå til å delta i alle dens drøftinger.

Artikkel 3

Arbeidsordning

1. Gruppen skal velge en leder blant sine medlemmer.

2. Gruppen kan ved behov opprette ekspertgrupper med 
mandat til å undersøke særlige spørsmål.

3. Kommisjonen kan delta i alle møter i slike 
ekspertgrupper.

4. Sakkyndige fra EØS-statene og fra søkerstater til Den 
europeiske union kan delta i Gruppens møter som observatører. 
Gruppen og Kommisjonen kan invitere andre sakkyndige og 
observatører til å delta i møtene.

5. Gruppen fastsetter selv sin forretningsorden, enten ved 
enighet, eller dersom det ikke er enighet, med to tredels flertall, 
idet hver medlemsstat har én stemme, med forbehold for 
Kommisjonens godkjenning.

6. Kommisjonen skal ivareta Gruppens sekretariat.

7. Medlemmers, observatørers og sakkyndiges reise- og 
oppholdsutgifter i forbindelse med Gruppens virksomhet skal 
tilbakebetales av Kommisjonen i samsvar med Kommisjonens 
egne regler.

8. Gruppen skal framlegge for Kommisjonen en årsrapport 
om sin virksomhet. Kommisjonen skal oversende årsrapporten 
til Europaparlamentet og Rådet, eventuelt med merknader.

Artikkel 4

Samråd

Gruppen skal på et tidlig tidspunkt holde omfattende samråd 
med markedsdeltakere, forbrukere og sluttbrukere på en åpen 
måte som gir innsyn.

Artikkel 5

Fortrolighet

Uten at det berører bestemmelsene i traktatens artikkel 287 
skal Gruppens medlemmer, observatører og eventuelle andre 
personer være forpliktet til ikke å gi videre opplysninger som 
de har fått kjennskap til gjennom arbeidet i Gruppen eller 
dens arbeidsgrupper, når Kommisjonen underretter dem om 
at den uttalelsen det er anmodet om eller det spørsmål som er 
blitt reist, er av fortrolig art. Kommisjonen kan i slike tilfeller 
beslutte at bare Gruppens medlemmer kan delta på møtene.

Artikkel 6

Oppheving

Beslutning 95/539/EF og 92/167/EØF oppheves.

Artikkel 7

Ikrafttredelse

1. Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i 
Den europeiske unions tidende.

2. Gruppen skal begynne sitt arbeid på ikrafttredelsesdatoen 
for denne beslutning.

Utferdiget i Brussel, 11. november 2003.

  For Kommisjonen

  Loyola DE PALACIO

  Visepresident
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2, artikkel 55 og artikkel 95,

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF av 
19. desember 1996 om felles regler for det indre marked 
for elektrisitet(4) er et viktig ledd i innføringen av et indre 
marked for elektrisk kraft.

2) Erfaringene fra gjennomføringen av nevnte direktiv 
viser de fordeler det indre marked for elektrisk kraft kan 
gi i form av økt effektivitet, prisfall, høyere kvalitet på 
tjenestene og økt konkurranseevne. Det finnes imidlertid 
fortsatt betydelige mangler samt muligheter for å få 
markedet til å fungere bedre, blant annet er det fortsatt 
behov for konkrete bestemmelser for å sikre like vilkår 
og redusere risikoen for markedsdominans og aggressiv 
atferd, sikre overførings- og distribusjonstariffer som 
ikke innebærer forskjellsbehandling, gjennom adgang 
til nettet på grunnlag av tariffer som offentliggjøres 
før de trer i kraft, og sikre at rettighetene til små og 
sårbare kunder beskyttes og at det gis opplysninger 
om energikilder for produksjon av elektrisk kraft, samt 
henvisning til kilder, der slike finnes, med opplysninger 
om deres miljøvirkninger.

(1) EFT C 240 E av 28.8.2001, s. 60, og EFT C 227 E av 24.9.2002, s. 393.
(2) EFT C 36 av 8.2.2002, s. 10.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. mars 2002 (EUT C 47 E av 27.2.2003, 

s. 350), Rådets felles holdning av 3. februar 2003 (EUT C 50 E av 
4.3.2003, s. 15) og europaparlamentsbeslutning av 4. juni 2003 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 27 av 30.1.1997, s. 20.

3) Under sitt møte i Lisboa 23.-24. mars 2000 oppfordret 
Det europeiske råd til hurtig innsats for å gjennomføre 
det indre marked i både elektrisitets- og gassektoren, 
samt til å påskynde liberaliseringen i disse sektorene 
med sikte på å oppnå et velfungerende indre marked. I 
sin resolusjon av 6. juli 2000 om Kommisjonens andre 
rapport om liberalisering av energimarkedene oppfordret 
Europaparlamentet Kommisjonen til å fastsette en 
detaljert tidsplan for å nå nøyaktig definerte mål med 
sikte på en gradvis, men fullstendig liberalisering av 
energimarkedet.

4) De friheter traktaten garanterer europeiske borgere — 
fritt varebytte, fri adgang til å yte tjenester og fri 
etableringsadgang — er bare mulige i et helt åpent marked 
der alle forbrukere fritt kan velge sine leverandører og 
alle leverandører fritt kan velge sine kunder.

5) De største hindrene for å oppnå et velfungerende og 
konkurransedyktig indre marked er blant annet knyttet 
til spørsmål om adgang til nett, fastsettelse av tariffer og 
forskjellige grader av markedsåpning i medlemsstatene.

6) For at konkurransen skal virke på en tilfredsstillende 
måte, må adgang til nett gis uten forskjellsbehandling, på 
en åpen måte og til en rimelig pris.

7) For å gjennomføre det indre marked for elektrisk kraft 
er det ytterst viktig at operatører av overførings- eller 
distribusjonsnett gis adgang uten forskjellsbehandling til 
nettet. En operatør av et overførings- eller distribusjonsnett 
kan være ett eller flere foretak.

8) For å sikre effektiv adgang uten forskjellsbehandling 
til nett er det hensiktsmessig at overførings- og 
distribusjonsnettene drives av rettslig atskilte enheter 
i de tilfeller der det finnes vertikalt integrerte foretak. 
Kommisjonen bør vurdere tiltak med tilsvarende virkning 
som er utviklet av medlemsstatene for å oppfylle dette 
kravet, og, der det er hensiktsmessig, framlegge forslag 
for å endre dette direktiv. Det er også hensiktsmessig 
at operatører av overførings- og distribusjonsnett har 
reell rett til å treffe beslutninger om eiendeler som er 
nødvendige for å vedlikeholde, drive og utvikle nett 
når slike eiendeler eies og drives av vertikalt integrerte 
foretak. Det er nødvendig å sikre at operatører av 
overførings- og distribusjonsnett er uavhengige, særlig 
med hensyn til produksjons- og forsyningsinteresser. 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/54/EF

av 26. juni 2003

om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving av direktiv 96/92/EF(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 17.

2008/EØS/38/37
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Uavhengige ledelsesstrukturer må derfor innføres 
mellom operatører av overførings- og distribusjonsnett 
og produksjons- og forsyningsforetak.

 Det er imidlertid viktig å skille mellom slik rettslig 
atskillelse og eierskapsmessig atskillelse. Rettslig 
atskillelse innebærer ingen endring i eierskap av eiendeler, 
og er ikke til hinder for at lignende eller identiske 
ansettelsesvilkår anvendes i alle deler av et vertikalt 
integrert foretak. Likevel bør en beslutningsprosess som 
ikke innebærer forskjellsbehandling, sikres gjennom 
organisatoriske tiltak med hensyn til de ansvarlige 
beslutningstakernes uavhengighet.

9) Når det gjelder små nett kan eventuelt yting av 
tilleggstjenester måtte sikres av operatører av 
overføringsnett som er koplet sammen med små nett.

10) Selv om dette direktiv ikke behandler spørsmål om 
eierskap, minnes det om at dersom det gjelder et foretak 
som utfører overførings- eller distribusjonsvirksomhet 
og som har en annen rettslig form enn de foretak som 
utfører produksjons- og/eller forsyningsvirksomhet, kan 
de utpekte nettoperatørene være det samme foretaket som 
eier infrastrukturen.

11) For å unngå å pålegge små distribusjonsforetak en 
uforholdsmessig stor økonomisk og administrativ 
byrde bør medlemsstatene ved behov kunne unnta slike 
foretak fra kravene om rettslig atskillelse når det gjelder 
distribusjon.

12) Framgangsmåtene for tildeling av tillatelse bør ikke 
innebære en uforholdsmessig stor administrativ byrde 
i forhold til elektrisitetsprodusentenes størrelse og 
eventuelle innvirkning.

13) Ytterligere tiltak bør treffes for å sikre oversiktlige 
tariffer som ikke innebærer forskjellsbehandling med 
hensyn til adgang til nett. Slike tariffer bør gjelde for alle 
nettbrukere, uten forskjellsbehandling.

14) For å gjøre det lettere for et elektrisitetsforetak etablert 
i en medlemsstat å inngå kontrakter om forsyning 
av elektrisk kraft til berettigede kunder i en annen 
medlemsstat bør medlemsstaten og, ved behov, nasjonale 
reguleringsmyndigheter arbeide for å oppnå mer 
likeverdige vilkår og samme adgang til fritt valg av 
leverandør i hele det indre marked.

15) For å sikre adgang uten forskjellsbehandling til nett er det 
viktig at det finnes et effektivt regelverk som håndheves 
av én eller flere nasjonale reguleringsmyndigheter. 
Medlemsstatene fastsetter reguleringsmyndighetenes 
funksjoner, kompetanse og administrative fullmakter. Det 
er viktig at reguleringsmyndighetene i alle medlemsstater 
oppfyller samme minstekrav til kompetanse. Disse 
myndighetene bør ha kompetanse til å fastsette eller 
godkjenne tariffene, eller i det minste de metoder 
som ligger til grunn for beregning av overførings- 
og distribusjonstariffer. For å unngå usikkerhet og 
kostbare og tidkrevende konflikter bør disse tariffene 
offentliggjøres før de trer i kraft.

16) Kommisjonen har meddelt at den har til hensikt å nedsette 
en gruppe av europeiske reguleringsmyndigheter for 
elektrisk kraft og gass som vil utgjøre et egnet rådgivende 
organ for å oppmuntre til samarbeid og samordning 
mellom nasjonale reguleringsmyndigheter, for å fremme 
utviklingen av det indre marked for elektrisk kraft 
og gass og for å bidra til en ensartet anvendelse i alle 
medlemsstater av de bestemmelser som er fastsatt i dette 
direktiv, i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF 
av 26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for 
naturgass(1) og i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for 
tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over 
landegrensene(2).

17) For å sikre effektiv markedsadgang for alle 
markedsdeltakere, også nye, er det nødvendig å 
innføre kostnadsrelaterte utjevningsordninger som ikke 
innebærer forskjellsbehandling. Så snart markedet for 
elektrisk kraft har et tilstrekkelig høyt likviditetsnivå, 
bør dette oppnås ved at det innføres åpne markedsbaserte 
ordninger for forsyning og kjøp av elektrisk kraft som er 
nødvendig for å oppfylle kravene til utjevning. Så lenge 
likviditetsnivået i markedet ikke er tilstrekkelig høyt, bør 
nasjonale reguleringsmyndigheter spille en aktiv rolle 
for å sikre at utjevningstariffene er kostnadsrelaterte og 
ikke innebærer forskjellsbehandling. Det bør samtidig 
innføres egnede stimuleringstiltak for å skape likevekt 
mellom produksjon og forbruk av elektrisk kraft og for at 
systemet ikke skal settes i fare.

18) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kunne fastsette 
eller godkjenne tariffer eller de metoder som ligger til 
grunn for beregning av tariffer, på bakgrunn av et forslag 
fra operatører av overføringsnett eller distribusjonsnett, 
eller på bakgrunn av et forslag som disse operatørene 
og nettbrukerne er blitt enige om. Når de utfører disse 
oppgavene bør de nasjonale reguleringsmyndigheter sikre 
at overførings- og distribusjonstariffer er kostnadsrelaterte 
og ikke innebærer forskjellsbehandling, samtidig som de 

(1) Se EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57.
(2) Se EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1.
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tar hensyn til de marginalkostnader som på lang sikt 
kan spares som følge av distribuert produksjon og tiltak 
gjennom styring av etterspørsel.

19) All industri og handel i Fellesskapet, herunder små og 
mellomstore bedrifter, og alle borgere i Fellesskapet 
som har økonomiske fordeler av det indre marked, bør 
også kunne oppnå et høyt nivå for forbrukervern, og 
særlig husholdninger og, når medlemsstatene anser det 
som hensiktsmessig, små bedrifter bør også kunne få 
garantier for offentlig tjenesteyting, særlig med hensyn 
til forsyningssikkerhet og rimelige tariffer, med sikte på å 
oppnå rettferdighet, konkurranse og indirekte for å skape 
arbeidsplasser.

20) Elektrisitetskunder bør fritt kunne velge leverandør. Det 
bør likevel skje en gradvis tilnærming for å gjennomføre 
det indre marked for elektrisk kraft slik at industrien kan 
tilpasse seg, og for å sikre at egnede tiltak og ordninger 
er innført for å verne kundenes interesser og sikre at de 
har en reell rett til å velge leverandør.

21) En gradvis åpning av markedene for full konkurranse bør 
snarest mulig fjerne forskjellene mellom medlemsstatene. 
Innsyn og sikkerhet bør sikres i forbindelse med 
gjennomføringen av dette direktiv.

22) Nesten alle medlemsstatene har valgt å sikre konkurranse 
i markedet for produksjon av elektrisk kraft gjennom 
en åpen framgangsmåte for tildeling av tillatelse. 
Medlemsstatene bør imidlertid sikre muligheten til å bidra 
til forsyningssikkerhet gjennom en anbudsprosedyre eller 
en lignende framgangsmåte dersom det ikke bygges 
opp tilstrekkelig kapasitet for produksjon av elektrisk 
kraft på grunnlag av framgangsmåten for tildeling av 
tillatelse. Medlemsstatene bør av hensyn til miljøvern og 
for å fremme helt ny teknologi ha mulighet til å utlyse 
en anbudsinnbydelse for ny kapasitet på grunnlag av 
offentliggjorte kriterier. Ny kapasitet omfatter blant annet 
fornybare energikilder og kraftvarmeproduksjon.

23) Av hensyn til forsyningssikkerheten bør likevekten 
mellom tilbud og etterspørsel i hver enkelt medlemsstat 
overvåkes, og overvåkingen bør følges av en rapport 
om situasjonen på fellesskapsplan, idet det tas hensyn 
til samkjøringskapasiteten mellom områder. Slik 
overvåking bør foretas i tilstrekkelig god tid til at egnede 
tiltak kan iverksettes dersom forsyningssikkerheten er 
truet. Etablering og vedlikehold av den nødvendige 
nettinfrastruktur, herunder samkjøringskapasitet, 
bør bidra til å sikre en stabil forsyning av elektrisk 
kraft. Etablering og vedlikehold av den nødvendige 

nettinfrastruktur, herunder samkjøringskapasitet og 
desentralisert produksjon av elektrisk kraft, er viktige 
faktorer for å sikre en stabil forsyning av elektrisk kraft.

24) Medlemsstatene bør sikre at privatkunder og, når 
medlemsstatene anser det som hensiktsmessig, små 
bedrifter, har rett til å bli forsynt med elektrisk kraft av 
en bestemt kvalitet til klart sammenlignbare, oversiktlige 
og rimelige priser. For å sikre høy kvalitet på offentlige 
tjenester i Fellesskapet bør medlemsstatene regelmessig 
underrette Kommisjonen om alle tiltak de treffer for å 
nå dette direktivs mål. Kommisjonen bør regelmessig 
offentliggjøre en rapport med analyser av de tiltak 
som treffes på nasjonalt plan for å nå målene for 
offentlige tjenester, og som sammenligner virkningene 
av tjenestene med sikte på å fremme anbefalinger om 
tiltak som bør treffes på nasjonalt plan for å oppnå høy 
kvalitet på offentlige tjenester. Medlemsstatene bør treffe 
de nødvendige tiltak for å verne sårbare kunder på det 
indre marked for elektrisk kraft. Slike tiltak kan variere 
alt etter omstendighetene i vedkommende medlemsstat, 
og kan omfatte særlige tiltak knyttet til betaling av 
strømregninger, eller mer allmenne tiltak som treffes i 
forbindelse med trygdeordningen. Når leveringspliktige 
tjenester også ytes til små bedrifter, kan tiltak for å sikre 
at disse leveringspliktige tjenestene ytes være forskjellige 
for husholdninger og små bedrifter.

25) Kommisjonen har meddelt at den har til hensikt å 
treffe tiltak særlig med hensyn til omfanget av 
merkingsbestemmelsene, især om på hvilken måte 
opplysningene om de miljøvirkninger som produksjon 
av elektrisk kraft fra ulike energikilder har, i det 
minste i form av CO2-utslipp og radioaktivt avfall, kan 
stilles til rådighet på en oversiktlig, lett tilgjengelig og 
sammenlignbar måte i hele Den europeiske union, og om 
på hvilken måte tiltakene som treffes i medlemsstatene 
for å kontrollere at opplysningene fra leverandørene er 
nøyaktige, kan forenkles.

26) Oppfyllelsen av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste 
er et grunnleggende krav i dette direktiv, og det er viktig 
at direktivet angir felles minstestandarder som overholdes 
av alle medlemsstater, og som tar hensyn til målene for 
forbrukervern, forsyningssikkerhet, miljøvern og like 
konkurransevilkår i alle medlemsstater. Det er viktig at 
forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste kan tolkes på 
nasjonalt plan, idet det tas hensyn til nasjonale forhold og 
forutsatt at fellesskapsretten overholdes.
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27) Medlemsstatene kan utpeke en leverandør. Denne leve-
randøren kan være salgsavdelingen i et vertikalt integrert 
foretak, som også ivaretar distribusjonsfunksjonene, for-
utsatt at det oppfyller dette direktivs krav om rettslig 
atskillelse.

28) Tiltak medlemsstatene treffer for å nå målene 
om sosial og økonomisk utjevning kan blant annet 
omfatte relevante økonomiske stimuleringstiltak, om 
nødvendig ved bruk av alle tilgjengelige midler på 
nasjonalt plan og fellesskapsplan. Disse midlene kan 
omfatte ansvarsordninger som sikrer den nødvendige 
investering.

29) I den grad de tiltak medlemsstatene treffer for å oppfylle 
sine forpliktelser til å yte offentlig tjeneste utgjør 
statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1, har de i 
henhold til traktatens artikkel 88 nr. 3 plikt til å underrette 
Kommisjonen om disse.

30) Kravet om å underrette Kommisjonen om avslag på 
søknader om å etablere ny produksjonskapasitet har vist 
seg å være en unødvendig administrativ byrde og bør 
derfor fjernes.

31) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, som er å skape 
et velfungerende indre marked for elektrisk kraft med 
rettferdig konkurranse, 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 dette mål.

32) I lys av erfaringene fra gjennomføringen av 
rådsdirektiv 90/547/EØF av 29. oktober 1990 om 
transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett(1) bør det 
treffes tiltak for å sikre ensartede adgangsordninger 
uten forskjellsbehandling for overføring, herunder 
overføring av elektrisk kraft over landegrensene mellom 
medlemsstater. For å sikre ensartet behandling med 
hensyn til adgang til elektrisitetsnettene, også ved transitt, 
bør nevnte direktiv oppheves.

33) På grunn av omfanget av de endringer som gjøres 
i direktiv 96/92/EF, bør de berørte bestemmelser av 
klarhets- og rasjonaliseringshensyn omarbeides.

34) I dette direktiv respekteres de grunnleggende rettigheter og 
overholdes de prinsipper som er nedfelt blant annet i Den 
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter —

(1) EFT L 313 av 13.11.1990, s. 30. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
98/75/EF (EFT L 276 av 13.10.1998, s. 9).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Virkeområde

I dette direktiv fastsettes felles regler for produksjon, overføring, 
distribusjon og forsyning av elektrisk kraft. Det fastsettes 
nærmere regler for elektrisitetssektorens organisering og 
virkemåte og for adgang til markedet, kriterier og prosedyrer 
for anbud og konsesjon samt regler for drift av nett.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «produksjon» produksjon av elektrisk kraft,

2. «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 
elektrisk kraft,

3. «overføring» transport av elektrisk kraft gjennom 
samkjøringsnettet for svært høy spenning og høyspenning 
med sikte på levering til sluttkunder eller til distributører, 
men omfatter ikke forsyning,

4. «operatør av overføringsnett» en fysisk eller juridisk 
person som har ansvar for drift, vedlikehold og, ved behov, 
utvikling av overføringsnett i et gitt område og, eventuelt, 
forbindelsesledninger til andre nett, samt for å sikre nettets 
evne på lang sikt til å dekke en rimelig etterspørsel etter 
overføring av elektrisk kraft,

5. «distribusjon» transport av elektrisk kraft gjennom 
distribusjonsnett med høy, middels og lav spenning med 
sikte på levering til kunder, men omfatter ikke forsyning,

6. «operatør av distribusjonsnett» en fysisk eller juridisk 
person som har ansvar for drift, vedlikehold og, ved behov, 
utvikling av distribusjonsnett i et gitt område og, eventuelt, 
forbindelsesledninger til andre nett, samt for å sikre nettets 
evne på lang sikt til å dekke en rimelig etterspørsel etter 
distribusjon av elektrisk kraft,

7. «kunder» grossister og sluttkunder som kjøper elektrisk 
kraft,

8. «grossister» enhver fysisk eller juridisk person som kjøper 
elektrisk kraft med sikte på videresalg i eller utenfor det 
nett personen er etablert i,
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9. «sluttkunder» kunder som kjøper elektrisk kraft til eget 
bruk,

10. «privatkunder» kunder som kjøper elektrisk kraft til eget 
husholdningsforbruk, unntatt forretningsvirksomhet eller 
yrkesvirksomhet,

11. «forretningskunder» enhver fysisk eller juridisk 
person som kjøper elektrisk kraft som ikke er til eget 
husholdningsforbruk, herunder produsenter og grossister,

12. «berettigede kunder» kunder som fritt kan velge leverandør 
av elektrisk kraft i henhold til artikkel 21 i dette direktiv,

13. «forbindelsesledninger» utstyr som brukes til å kople 
sammen elektrisitetsnett,

14. «samkjøringsnett» en rekke overførings- og 
distribusjonsnett som er koplet sammen ved hjelp av én 
eller flere forbindelsesledninger,

15. «direkteledning» enten en kraftledning som kopler sammen 
et enkelt produksjonssted og en enkelt kunde, eller en 
kraftledning som kopler sammen en elektrisitetsprodusent 
og et elektrisitetsforsyningsforetak slik at disse kan forsyne 
sine egne anlegg, datterforetak og berettigede kunder 
direkte,

16. «økonomisk rangering» rangering av kilder for 
elektrisitetsforsyning etter økonomiske kriterier,

17. «tilleggstjenester» alle funksjoner som er nødvendige for 
driften av et overførings- eller distribusjonsnett,

18. «nettbrukere» enhver fysisk eller juridisk person som leverer 
til eller forsynes fra et overførings- eller distribusjonsnett,

19. «forsyning» salg, herunder videresalg, av elektrisk kraft til 
kunder,

20. «integrert elektrisitetsforetak» et vertikalt eller horisontalt 
integrert foretak,

21. «vertikalt integrert foretak» et foretak eller en foretaksgruppe 
med innbyrdes forhold som definert i artikkel 3 nr. 3 i 
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 av 21. desember 1989 
om tilsyn med foretakssammenslutninger(1) der det berørte 
foretaket/den berørte foretaksgruppen utfører minst én av 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1310/97 (EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1).

funksjonene overføring eller distribusjon, og minst én av 
funksjonene produksjon eller forsyning av elektrisk kraft,

22. «tilknyttet foretak» et tilknyttet foretak i henhold 
til artikkel 41 i sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 
13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 44 nr. 2 
bokstav g)(*) om konsoliderte regnskaper(2), og/eller 
et assosiert foretak i henhold til artikkel 33 nr. 1 i 
nevnte direktiv og/eller et foretak som tilhører de samme 
aksjeeiere,

23. «horisontalt integrert foretak» et foretak som utfører 
minst én av følgende funksjoner: produksjon for salg 
og overføring, distribusjon eller forsyning av elektrisk 
kraft, samt annen virksomhet som ikke er knyttet til 
elektrisitetssektoren,

24. «anbudsprosedyre» en prosedyre der planlagte tilleggsbehov 
og erstatningskapasitet dekkes av forsyninger fra ny eller 
eksisterende produksjonskapasitet,

25. «langsiktig planlegging» planlegging på lang sikt av 
behov for investering i produksjons-, overførings- og 
distribusjonskapasitet, med sikte på å dekke systemets 
etterspørsel etter elektrisk kraft og sikre forsyninger til 
kundene,

26. «lite, isolert nett» et nett med et forbruk på under 
3 000 GWh i 1996 der mindre enn 5 % av årsforbruket 
dekkes ved hjelp av sammenkopling med andre nett,

27. «isolert mikronett» et nett med et forbruk på under 
500 GWh i 1996 der det ikke finnes noen sammenkopling 
med andre nett,

28. «sikkerhet» både forsyningssikkerhet, leveringssikkerhet 
og teknisk sikkerhet.

29. «energieffektivitet gjennom styring av etterspørsel» en 
helhetlig eller integrert metode med sikte på å påvirke 
elektrisitetsforbrukets omfang og tidspunkter for å 
redusere forbruket av primærenergi og toppbelastninger 
ved å prioritere investeringer i energieffektiviseringstiltak 
eller andre tiltak, for eksempel leveringskontrakter 
som kan avbrytes, framfor investeringer for å øke 
produksjonskapasiteten, dersom det første er det mest 
effektive og økonomiske alternativet, idet det tas hensyn 
til den positive miljøvirkningen av redusert energiforbruk 
og tilknyttede aspekter som forsyningssikkerhet og 
distribusjonskostnader,

(2) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/65/EF (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 28).

(*)   Tittelen på direktiv 78/660/EØF er endret for å ta hensyn til 
omnummereringen av artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap i samsvar med artikkel 12 i Amsterdam-traktaten; den opprinnelige 
henvisningen var til artikkel 54 nr. 3 bokstav g).



Nr. 38/190 26.6.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

30. «fornybare energikilder» fornybare ikke-fossile energi-
kilder (vind, sol, geotermisk energi, bølge- og tidevann-
senergi, vannkraft, biomasse, gass fra fyllplasser, gass fra 
renseanlegg og biogasser),

31. «distribuert produksjon» produksjonsanlegg tilknyttet dis-
tribusjonsnettet.

KAPITTEL II

ALMINNELIGE REGLER FOR ORGANISERING AV 
SEKTOREN

Artikkel 3

Forpliktelser til å yte offentlig tjeneste og forbrukervern

1.  Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene på grunnlag 
av sin institusjonelle organisering og under behørig hensyn til 
nærhetsprinsippet sikre at elektrisitetsforetak drives i samsvar 
med prinsippene i dette direktiv med sikte på å oppnå et 
konkurransedyktig, sikkert og miljømessig bærekraftig marked 
for elektrisk kraft, og de skal ikke forskjellsbehandle slike 
foretak med hensyn til rettigheter eller plikter.

2.  Idet det fullt ut tas hensyn til traktatens bestemmelser, særlig 
artikkel 86, og av hensyn til allmenne økonomiske interesser 
kan medlemsstatene pålegge foretak i elektrisitetssektoren 
forpliktelser til å yte offentlige tjenester som kan vedrøre 
sikkerhet, herunder forsyningssikkerhet, regelmessighet, 
kvalitet på og pris for forsyninger, samt miljøvern, herunder 
energieffektivitet og klimabeskyttelse. Slike forpliktelser skal 
være klart definerte, oversiktlige, kontrollerbare og ikke 
innebære forskjellsbehandling, og skal sikre elektrisitetsforetak 
i EU lik adgang til nasjonale forbrukere. I forbindelse med 
forsyningssikkerhet, energieffektivitet gjennom styring av 
etterspørsel samt for å nå de miljømål som er nevnt i dette 
nummer, kan medlemsstatene innføre langsiktig planlegging, 
idet det tas hensyn til muligheten for at tredjemann søker å få 
adgang til nettet.

3.  Medlemsstatene skal sikre at alle privatkunder, og, når 
medlemsstatene anser det som hensiktsmessig, små bedrifter 
(det vil si foretak med færre enn 50 ansatte og en årlig 
omsetning eller årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner 
euro), har rett til leveringspliktige tjenester, det vil si rett til å 
få levert elektrisk kraft av en bestemt kvalitet på sitt territorium 
til rimelige, lett og klart sammenlignbare og oversiktlige 
priser. For å sikre at leveringspliktige tjenester ytes kan 
medlemsstatene utpeke en leverandør. Medlemsstatene skal 
pålegge distribusjonsforetak en forpliktelse til å kople kunder 
til sine nett i henhold til vilkår, betingelser og tariffer fastsatt 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 nr. 2. Ikke noe i dette 
direktiv skal være til hinder for at medlemsstatene kan styrke 

markedsstillingen til private, små og mellomstore forbrukere 
ved å fremme mulighetene for at denne forbrukergruppen 
velger å la seg representere samlet.

Første ledd skal gjennomføres på en åpen måte og ikke 
innebære forskjellsbehandling, og skal ikke være til hinder for 
at markedet åpnes som omhandlet i artikkel 21.

4.  Når en medlemsstat gir finansiell godtgjøring, andre 
former for erstatning og eneretter for å oppfylle forpliktelsene 
fastsatt i nr. 2 og 3, skal dette skje på en åpen måte og ikke 
innebære forskjellsbehandling.

5.  Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å verne 
sluttkunder, og skal særlig sikre at det finnes egnede 
beskyttelsestiltak for å verne sårbare kunder, herunder tiltak 
for å hjelpe dem å unngå avbrudd i forsyningen av elektrisk 
kraft. I denne sammenheng kan medlemsstatene treffe tiltak 
for å verne sluttkunder i fjerntliggende områder. De skal sikre 
et høyt nivå for forbrukervern, særlig med hensyn til innsyn 
i kontraktsvilkår og -betingelser, allmenne opplysninger 
og tvisteløsningsordninger. Medlemsstatene skal sikre at 
berettigede kunder i praksis kan bytte leverandør. I det minste 
når det gjelder privatkunder skal disse tiltakene omfatte de 
tiltak som angis i vedlegg A.

6.  Medlemsstatene skal sikre at leverandører av elektrisk 
kraft i eller med regningene og i reklamemateriale som sendes 
til sluttkunder, angir:

a) hver enkelt energikildes bidrag til leverandørens samlede 
energikilder i det foregående år,

b) i det minste en henvisning til eksisterende referansekilder, 
for eksempel nettsider, med offentlig tilgjengelige 
opplysninger om miljøvirkninger i det minste i form av 
utslipp av CO2 og radioaktivt avfall som følge av den 
elektriske kraften produsert fra leverandørens samlede 
energikilder i det foregående år.

Med hensyn til elektrisk kraft innhentet gjennom en kraftbørs 
eller importert fra et foretak utenfor Fellesskapet, kan det 
anvendes samlede tall for det foregående år framlagt av 
vedkommende kraftbørs eller foretak.

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 
opplysninger som leverandører gir sine kunder i henhold til 
denne artikkel, er pålitelige.

7.  Medlemsstatene skal gjennomføre egnede tiltak for å 
nå målene om sosial og økonomisk utjevning og miljøvern, 
som kan omfatte energieffektivitetstiltak gjennom styring av 
etterspørsel og midler for å motvirke klimaendringer, samt 
forsyningssikkerhet. Slike tiltak kan blant annet omfatte 
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egnede økonomiske stimuleringstiltak, eventuelt ved bruk av 
alle tilgjengelige midler på nasjonalt plan og fellesskapsplan, 
til vedlikehold og bygging av den nødvendige nettinfrastruktur, 
herunder samkjøringskapasitet.

8.  Medlemsstatene kan vedta ikke å anvende bestemmelsene 
i artikkel 6, 7, 20 og 22 i den grad anvendelsen av disse 
bestemmelsene juridisk eller faktisk ville hindre oppfyllelsen 
av de forpliktelser som elektrisitetsforetakene er pålagt 
av hensyn til allmenne økonomiske interesser, og dersom 
utviklingen av handelen ikke påvirkes i et omfang som strider 
mot Fellesskapets interesser. Fellesskapets interesser omfatter 
blant annet konkurranse med hensyn til berettigede kunder i 
samsvar med dette direktiv og traktatens artikkel 86.

9.  Medlemsstatene skal, når dette direktiv er gjennomført, 
underrette Kommisjonen om alle tiltak som er truffet for å 
oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, herunder 
forbruker- og miljøvern, og deres mulige virkning på nasjonal 
og internasjonal konkurranse, uavhengig av om slike tiltak 
krever et unntak fra bestemmelsene i dette direktiv. De skal 
deretter hvert annet år underrette Kommisjonen om eventuelle 
endringer av slike tiltak, uavhengig av om de krever et unntak 
fra dette direktiv.

Artikkel 4

Overvåking av forsyningssikkerhet

Medlemsstatene skal sørge for at forsyningssikkerheten 
overvåkes. Når medlemsstatene anser det som hensiktsmessig, 
kan de delegere denne oppgaven til reguleringsmyndighetene 
nevnt i artikkel 23 nr. 1. Denne overvåkingen skal særlig 
omfatte likevekten mellom forsyning og etterspørsel i det 
nasjonale marked, nivået på forventet framtidig etterspørsel 
og ytterligere kapasitet under planlegging eller bygging, 
nettenes kvalitets- og vedlikeholdsnivå samt tiltak for å dekke 
perioder med uvanlig stor etterspørsel og håndtere bortfall 
av forsyninger fra én eller flere leverandører. Vedkommende 
myndigheter skal innen 31. juli hvert annet år offentliggjøre 
en rapport som viser resultatene av overvåkingen av disse 
forholdene, samt eventuelle tiltak som er truffet eller planlagt 
i den forbindelse, og skal umiddelbart oversende denne 
rapporten til Kommisjonen.

Artikkel 5

Tekniske forskrifter

Medlemsstatene skal sørge for at det utarbeides og 
offentliggjøres tekniske sikkerhetskriterier og tekniske 
forskrifter med tekniske minstekrav for konstruksjon og drift 
som produksjonsanlegg, distribusjonsnett, direkte tilkoplet 
kundeutstyr, forbindelsesledninger og direkteledninger 
må oppfylle for å kunne koples til nettet. Disse tekniske 
forskriftene skal sikre samvirkingsevnen mellom nettene, 
være objektive og ikke innebære forskjellsbehandling. De 

skal meddeles Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 
om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 
forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester(1).

KAPITTEL III

PRODUKSJON

Artikkel 6

Framgangsmåte for tildeling av tillatelse for ny kapasitet

1.  Ved etablering av ny produksjonskapasitet skal 
medlemsstatene anvende en framgangsmåte for tildeling 
av tillatelse som skal følges i samsvar med objektive og 
oversiktlige kriterier som ikke innebærer forskjellsbehandling.

2.  Medlemsstatene skal fastsette kriterier for tildeling 
av tillatelser til å etablere produksjonskapasitet på deres 
territorium. Disse kriteriene kan omfatte

a) elektrisitetsnettenes, anleggenes og tilhørende utstyrs 
sikkerhet og pålitelighet,

b) vern av befolkningens helse og offentlig sikkerhet,

c) miljøvern,

d) arealbruk og plassering,

e) bruk av offentlige arealer,

f) energieffektivitet,

g) arten av primære energikilder,

h) søkerens egenskaper, for eksempel teknisk, økonomisk og 
finansiell evne,

i) samsvar med tiltak truffet i henhold til artikkel 3.

3.  Medlemsstatene skal sikre at framgangsmåter for 
tildeling av tillatelse for små produsenter og/eller distribuert 
produksjon tar hensyn til deres begrensede størrelse og 
eventuelle innvirkning.

4.  Framgangsmåtene og kriteriene for tildeling av tillatelse 
skal offentliggjøres. Ved avslag på en søknad om tillatelse skal 
søkeren underrettes om grunnene til dette. Grunnene skal være 
objektive, likebehandlende, velfunderte og behørig begrunnede. 
Søkeren skal ha mulighet til å påklage avgjørelsen.

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet endret ved direktiv 98/48/EF 
(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).
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Artikkel 7

Anbud på ny kapasitet

1.  Medlemsstatene skal av hensyn til forsyningssikkerheten 
sikre muligheten for at det kan innføres ny kapasitet eller 
energieffektivitetstiltak gjennom styring av etterspørsel ved 
en anbudsprosedyre eller en prosedyre som oppfyller de 
samme kravene med hensyn til innsyn og likebehandling, på 
grunnlag av offentliggjorte kriterier. Disse prosedyrene kan 
imidlertid anvendes bare dersom den produksjonskapasiteten 
som etableres på grunnlag av framgangsmåten for tildeling 
av tillatelse, eller de energieffektivitetstiltak gjennom styring 
av etterspørsel som treffes, ikke er tilstrekkelige til å sikre 
forsyningssikkerheten.

2.  Medlemsstatene kan av hensyn til miljøvern og for 
å fremme helt ny teknologi sikre muligheten til å utlyse 
en anbudsinnbydelse for ny kapasitet på grunnlag av 
offentliggjorte kriterier. En slik anbudsinnbydelse kan gjelde 
ny kapasitet eller energieffektivitetstiltak gjennom styring av 
etterspørsel. En anbudsprosedyre kan imidlertid anvendes bare 
dersom den produksjonskapasiteten som etableres på grunnlag 
av framgangsmåten for tildeling av tillatelse, eller de tiltakene 
som treffes, ikke er tilstrekkelige for å nå disse målene.

3.  Nærmere opplysninger om anbudsprosedyren for 
produksjonskapasitet og energieffektivitetstiltak gjennom 
styring av etterspørsel skal offentliggjøres i Den europeiske 
unions tidende minst seks måneder før anbudsfristen utløper.

Anbudsgrunnlagene skal gjøres tilgjengelige for alle berørte 
foretak som er etablert på en medlemsstats territorium, slik at 
foretakene har tilstrekkelig tid til å inngi et anbud.

For å sikre innsyn og likebehandling skal anbudsgrunnlagene 
inneholde en detaljert beskrivelse av kontraktspesifikasjonene 
og av prosedyren som skal følges av alle anbydere, samt en 
uttømmende liste over kriteriene som legges til grunn ved 
utvelgelse av anbydere og tildeling av kontrakt, herunder 
stimuleringstiltak som omfattes av anbudet, f.eks. subsidier. 
Disse spesifikasjonene kan også vedrøre områdene nevnt i 
artikkel 6 nr. 2.

4.  Dersom anbudsinnbydelsen gjelder nødvendig 
produksjonskapasitet, skal det også tas hensyn til tilbud om 
forsyning av elektrisk kraft med langsiktige garantier fra 
eksisterende produksjonsenheter, forutsatt at ytterligere behov 
kan dekkes på denne måten.

5.  Medlemsstatene skal utpeke en myndighet eller et 
offentlig eller privat organ som er uavhengig av produksjon, 
overføring, distribusjon og forsyning av elektrisk kraft, som 
reguleringsmyndighet som nevnt i artikkel 23 nr. 1, som skal 
være ansvarlig for organisering, overvåking og kontroll av 
anbudsprosedyren nevnt i nr. 1-4. Dersom en operatør av 
overføringsnett er helt uavhengig av andre virksomheter som 

ikke er knyttet til overføringsnettet når det gjelder eierskap, 
kan operatøren av overføringsnettet utpekes som ansvarlig for 
organisering, overvåking og kontroll av anbudsprosedyren. 
Denne myndighet eller dette organ skal treffe alle nødvendige 
tiltak for å sikre at hensynet til fortrolige opplysninger i 
anbudene ivaretas.

KAPITTEL IV

DRIFT AV OVERFØRINGSNETT

Artikkel 8

Utpeking av operatører av overføringsnett

For et tidsrom som medlemsstatene skal fastsette idet de 
tar hensyn til effektivitet og økonomisk likevekt, skal 
medlemsstatene utpeke eller anmode foretak som eier 
overføringsnett, om å utpeke én eller flere operatører av 
overføringsnett. Medlemsstatene skal sikre at operatører 
av overføringsnett opptrer i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 9-12.

Artikkel 9

Oppgaver for operatører av overføringsnett

Hver operatør av overføringsnett skal ha ansvar for å:

a) sikre nettets evne på lang sikt til å oppfylle rimelige krav 
om overføring av elektrisk kraft,

b) bidra til forsyningssikkerhet gjennom egnet 
overføringskapasitet og et pålitelig nett,

c) forvalte energistrømmen i nettet, idet det tas hensyn til 
utveksling med andre samkjøringsnett. For dette formål 
har operatøren av overføringsnettet ansvar for å sikre at 
elektrisitetsnettet er sikkert, pålitelig og effektivt, og skal i 
den forbindelse sørge for at alle nødvendige tilleggstjenester 
er tilgjengelige, i den grad denne tilgjengeligheten er 
uavhengig av andre overføringsnett som operatørens nett 
er sammenkoplet med,

d) gi operatører av eventuelle andre nett som operatørens 
nett er sammenkoplet med, tilstrekkelige opplysninger til 
å sikre sikker og effektiv drift av samkjøringsnettet samt 
samordnet utbygging og samvirkingsevne,

e) unngå forskjellsbehandling av nettbrukere eller grupper av 
nettbrukere, særlig til fordel for tilknyttede foretak,
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f) gi nettbrukere tilstrekkelige opplysninger til at de kan få 
effektiv adgang til nettet.

Artikkel 10

Rettslig atskillelse av operatører av overføringsnett

1.  Dersom operatøren av overføringsnettet er del av et 
vertikalt integrert foretak, skal denne i det minste med hensyn 
til rettslig form, organisasjon og beslutningstaking være 
uavhengig av andre virksomheter som ikke er knyttet til 
overføring. Disse reglene skal ikke innebære noen forpliktelse 
til å skille eierskap av eiendeler i overføringsnettet fra det 
vertikalt integrerte foretaket.

2.  For å sikre uavhengigheten til operatøren av overføringsnett 
nevnt i nr. 1, skal følgende minstekriterier gjelde:

a) de personer som har ledelsesansvar for operatøren av 
overføringsnettet, kan ikke inngå i foretaksstrukturer i 
det integrerte elektrisitetsforetaket som har direkte eller 
indirekte ansvar for den daglige drift av produksjon, 
distribusjon og forsyning av elektrisk kraft,

b) egnede tiltak må treffes for å sikre at de yrkesmessige 
interessene til personer som har ledelsesansvar for 
operatøren av overføringsnettet, tas hensyn til på en måte 
som sikrer at de er i stand til å opptre selvstendig,

c) operatøren av overføringsnettet skal ha reell rett til å treffe 
beslutninger uavhengig av det integrerte elektrisitetsforetaket 
med hensyn til eiendeler som er nødvendige for å drive, 
vedlikeholde eller utvikle nettet. Dette bør ikke være til 
hinder for at det kan foretas egnet samordning som sikrer 
vern av morselskapets økonomiske og forvaltningsmessige 
overvåkingsrettigheter med hensyn til avkastningen, som 
er indirekte underlagt bestemmelsene i artikkel 23 nr. 2, 
av midler investert i et datterselskap. Dette skal særlig 
gjøre det mulig for morselskapet å godkjenne den årlige 
finansieringsplanen, eller et annet tilsvarende dokument, 
fra operatøren av overføringsnettet, og å fastsette samlede 
grenser for datterselskapets gjeldsnivå. Morselskapet skal 
ikke kunne gi instrukser med hensyn til den daglige drift 
eller de enkelte beslutninger om bygging eller oppgradering 
av overføringsledninger, så lenge disse beslutningene ikke 
går ut over vilkårene i den godkjente finansieringsplanen 
eller et annet tilsvarende dokument,

d) operatøren av overføringsnettet skal utarbeide et 
samsvarsprogram som beskriver de tiltak som er truffet 
for å sikre at atferd som innebærer forskjellsbehandling, 
er utelukket, samt sikre kontroll av at programmet følges. 
I programmet skal det angis hvilke spesifikke forpliktelser 
arbeidstakere har for å nå dette målet. En årsrapport 
med en beskrivelse av de tiltak som er truffet, skal 

framlegges for reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 23 
nr. 1 av den person eller det organ som har ansvar for 
overvåking av samsvarsprogrammet, og årsrapporten skal 
offentliggjøres.

Artikkel 11

Lastfordeling og utjevning

1.  Med forbehold for forsyning av elektrisk kraft i henhold 
til kontraktsfestede forpliktelser, herunder dem som følger 
av anbudsvilkår, skal operatøren av overføringsnett, når 
vedkommende har en slik funksjon, ha ansvar for lastfordelingen 
mellom produksjonsanleggene i sitt område og for å bestemme 
bruken av forbindelsesledninger til andre nett.

2.  Lastfordelingen mellom produksjonsanleggene og 
bruken av forbindelsesledningene skal avgjøres på grunnlag 
av kriterier som kan godkjennes av medlemsstaten og 
som skal være objektive, offentliggjøres og anvendes uten 
forskjellsbehandling, på en måte som sikrer at det indre 
marked for elektrisk kraft virker tilfredsstillende. I kriteriene 
skal det tas hensyn til den økonomiske rangeringen av elektrisk 
kraft fra tilgjengelige produksjonsanlegg eller fra overføring 
gjennom forbindelsesledninger, og det skal tas hensyn til 
nettets tekniske begrensninger.

3.  En medlemsstat kan kreve at nettoperatøren ved 
lastfordelingen mellom produksjonsanlegg gir forrang til 
produksjonsanlegg der det anvendes fornybare energikilder 
eller avfall, eller der det produseres kraftvarme.

4.  En medlemsstat kan av sikkerhets- og forsyningsårsaker 
bestemme at produksjonsanlegg der det anvendes innenlandske 
primære energikilder som brensel, gis forrang i et omfang som 
i løpet av et kalenderår høyst omfatter 15 % av det samlede 
forbruk av primærenergi som er nødvendig for å produsere den 
elektrisitet som forbrukes i den aktuelle medlemsstat.

5.  Medlemsstatene kan kreve at operatører av overføringsnett 
oppfyller minstekrav til vedlikehold og utvikling av 
overføringsnettet, herunder samkjøringskapasitet.

6.  Operatører av overføringsnett skal, når de har en slik 
funksjon, anskaffe den energi de bruker for å dekke energitap 
og reservekapasitet i sine nett i henhold til oversiktlige 
og markedsbaserte framgangsmåter som ikke innebærer 
forskjellsbehandling.

7.  De regler for utjevning i elektrisitetsnettet som vedtas av 
operatører av overføringsnett, skal være objektive, oversiktlige 
og ikke innebære forskjellsbehandling, noe som også gjelder 
reglene for nettbrukernes betaling for bruk av deres nett i 
forbindelse med ubalanse i energiforsyningen. Vilkår og 
betingelser, herunder regler og tariffer, for slike tjenester som 
ytes av operatører av overføringsnett, skal fastsettes i henhold 
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til en metode som er forenlig med artikkel 23 nr. 2, uten at det 
innebærer forskjellsbehandling og på en kostnadsrelatert måte, 
og de skal offentliggjøres.

Artikkel 12

Krav om fortrolighet når det gjelder operatører av 
overføringsnett

Hver operatør av overføringsnett skal, med forbehold for 
artikkel 18 eller enhver annen lovbestemt opplysningsplikt, 
sørge for fortrolig behandling av forretningsmessig følsomme 
opplysninger som operatøren mottar i forbindelse med utøvelsen 
av sin virksomhet. Opplysninger om egen virksomhet som kan 
gi forretningsmessige fordeler, skal gjøres tilgjengelige på en 
måte som ikke innebærer forskjellsbehandling.

KAPITTEL V

DRIFT AV DISTRIBUSJONSNETT

Artikkel 13

Utpeking av operatører av distribusjonsnett

For et tidsrom som medlemsstatene skal fastsette idet de 
tar hensyn til effektivitet og økonomisk likevekt, skal 
medlemsstatene utpeke eller anmode foretak som eier eller 
har ansvar for distribusjonsnett, om å utpeke én eller flere 
operatører av distribusjonsnett. Medlemsstatene skal sikre 
at operatører av distribusjonsnett opptrer i samsvar med 
artikkel 14-16.

Artikkel 14

Oppgaver for operatører av distribusjonsnett

1.  Operatøren av distribusjonsnettet skal vedlikeholde et 
sikkert, pålitelig og effektivt nett for distribusjon av elektrisk 
kraft i sitt område, og skal ta behørig hensyn til miljøet.

2.  Operatøren skal ikke under noen omstendighet forskjells-
behandle nettbrukere eller grupper av nettbrukere, særlig ikke 
til fordel for egne tilknyttede foretak.

3.  Operatøren av distribusjonsnettet skal gi nettbrukere 
tilstrekkelige opplysninger til at de kan få effektiv adgang til 
nettet.

4.  En medlemsstat kan kreve at operatøren av distribu-
sjonsnettet ved lastfordelingen mellom produksjonsanlegg 
gir forrang til produksjonsanlegg der det anvendes fornybare 
energikilder eller avfall, eller der det produseres kraftvarme.

5.  Operatører av distribusjonsnett skal, når de har en slik 
funksjon, anskaffe den energi de bruker for å dekke energi-
tap og reservekapasitet i sine nett i henhold til oversikt-
lige og markedsbaserte framgangsmåter som ikke innebærer 
forskjellsbehandling. Dette kravet skal ikke berøre bruk av 

elektrisk kraft anskaffet i henhold til kontrakter inngått før 
1. januar 2002.

6.  Dersom operatører av distribusjonsnett har ansvar for 
utjevning i distribusjonsnettet for elektrisk kraft, skal regler 
de vedtar for dette formål være objektive, oversiktlige og 
ikke innebære forskjellsbehandling, herunder regler for 
nettbrukernes betaling for bruk av nettet i forbindelse med 
ubalanse i energiforsyningen. Vilkår og betingelser, herunder 
regler og tariffer, for slike tjenester som ytes av operatører 
av distribusjonsnett, skal fastsettes i samsvar med artikkel 23 
nr. 2, uten at det innebærer forskjellsbehandling og på en 
kostnadsrelatert måte, og de skal offentliggjøres.

7.  Når operatøren av distribusjonsnettet planlegger 
utviklingen av distribusjonsnettet, skal det tas hensyn til 
energieffektivitetstiltak gjennom styring av etterspørsel og/
eller distribuert produksjon som vil kunne erstatte behovet for 
å oppgradere eller erstatte elektrisitetskapasitet.

Artikkel 15

Rettslig atskillelse av operatører av distribusjonsnett

1.  Dersom operatøren av distribusjonsnettet er del av 
et vertikalt integrert foretak, skal denne i det minste med 
hensyn til rettslig form, organisasjon og beslutningstaking 
være uavhengig av andre virksomheter som ikke er knyttet til 
distribusjon. Disse reglene skal ikke innebære noen forpliktelse 
til å skille eierskap av eiendeler i distribusjonsnettet fra det 
vertikalt integrerte foretaket.

2.  I tillegg til kravene i nr. 1 skal operatøren av 
distribusjonsnettet, når denne er del av et vertikalt integrert 
foretak, være uavhengig med hensyn til organisasjon og 
beslutningstaking fra annen virksomhet som ikke er knyttet til 
distribusjon. For å oppnå dette skal følgende minstekriterier 
oppfylles:

a) de personer som har ledelsesansvar for operatøren av 
distribusjonsnettet, kan ikke inngå i foretaksstrukturer i 
det integrerte elektrisitetsforetaket som har direkte eller 
indirekte ansvar for den daglige drift av produksjon, 
overføring og forsyning av elektrisk kraft,

b) egnede tiltak må treffes for å sikre at de yrkesmessige 
interessene til personer som har ledelsesansvar for 
operatøren av distribusjonsnettet, tas hensyn til på en måte 
som sikrer at de er i stand til å opptre selvstendig,

c) operatøren av distribusjonsnettet skal ha reell rett 
til å treffe beslutninger, uavhengig av det integrerte 
elektrisitetsforetaket, med hensyn til eiendeler som er 
nødvendige for å drive, vedlikeholde eller utvikle nettet. 
Dette bør ikke være til hinder for at det kan foretas egnet 
samordning som sikrer vern av morselskapets økonomiske 
og forvaltningsmessige overvåkingsrettigheter med hensyn 
til avkastningen, som er indirekte underlagt bestemmelsene 
i artikkel 23 nr. 2, av midler investert i et datterselskap. Dette 
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skal særlig gjøre det mulig for morselskapet å godkjenne 
den årlige finansieringsplanen, eller et annet tilsvarende 
dokument, fra operatøren av distribusjonsnettet, og å 
fastsette samlede grenser for datterselskapets gjeldsnivå. 
Morselskapet skal ikke kunne gi instrukser med hensyn til 
den daglige drift eller de enkelte beslutninger om bygging 
eller oppgradering av distribusjonsledninger, så lenge disse 
beslutningene ikke går ut over vilkårene i den godkjente 
finansieringsplanen eller et annet tilsvarende dokument,

d) operatøren av distribusjonsnettet skal utarbeide et 
samsvarsprogram som beskriver de tiltak som er truffet 
for å sikre at atferd som innebærer forskjellsbehandling, 
er utelukket, samt sikre kontroll av at programmet følges. 
I programmet skal det angis hvilke spesifikke forpliktelser 
arbeidstakere har for å nå dette målet. En årsrapport 
med en beskrivelse av de tiltak som er truffet, skal 
framlegges for reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 23 
nr. 1 av den person eller det organ som har ansvar for 
overvåking av samsvarsprogrammet, og årsrapporten skal 
offentliggjøres.

Medlemsstatene kan vedta ikke å anvende nr. 1 og 2 på 
integrerte elektrisitetsforetak som betjener færre enn 100 000 
tilknyttede kunder, eller som betjener små isolerte nett.

Artikkel 16

Krav om fortrolighet når det gjelder operatører av 
distribusjonsnett

Hver operatør av distribusjonsnett skal, med forbehold for 
artikkel 18 eller enhver annen lovbestemt opplysningsplikt, 
sørge for fortrolig behandling av forretningsmessig følsomme 
opplysninger som operatøren mottar i forbindelse med 
utøvelsen av sin virksomhet, og skal hindre at opplysninger om 
egen virksomhet som kan gi forretningsmessige fordeler, blir 
gitt videre på en måte som innebærer forskjellsbehandling.

Artikkel 17

Operatør av kombinasjonsnett

Reglene i artikkel 10 nr. 1 og artikkel 15 nr. 1 skal ikke 
være til hinder for drift av et kombinert overførings- og 
distribusjonsnett som med hensyn til rettslig form, organisasjon 
og beslutningstaking er uavhengig av annen virksomhet som 
ikke er knyttet til overførings- eller distribusjonsnett, og som 
oppfyller kravene i bokstav a)-d). Disse reglene skal ikke 
innebære noen forpliktelse til å skille eierskap av eiendeler i 
kombinasjonsnettet fra det vertikalt integrerte foretaket:

a) de personer som har ledelsesansvar for operatøren av 
kombinasjonsnettet, kan ikke inngå i foretaksstrukturer i 
det integrerte elektrisitetsforetaket som har direkte eller 

indirekte ansvar for den daglige drift av produksjon eller 
forsyning av elektrisk kraft,

b) egnede tiltak må treffes for å sikre at de yrkesmessige 
interessene til personer som har ledelsesansvar for 
operatøren av kombinasjonsnettet, tas hensyn til på en 
måte som sikrer at de er i stand til å opptre selvstendig,

c) operatøren av kombinasjonsnettet skal ha reell rett 
til å treffe beslutninger, uavhengig av det integrerte 
elektrisitetsforetaket, med hensyn tileiendeler som er 
nødvendige for å drive, vedlikeholde og utvikle nettet. 
Dette bør ikke være til hinder for at det kan foretas 
egnet samordning som sikrer vern av morselskapets 
økonomiske og forvaltningsmessige overvåkingsrettigheter 
med hensyn til avkastningen, som er indirekte underlagt 
bestemmelsene i artikkel 23 nr. 2, av midler investert 
i et datterselskap. Dette skal særlig gjøre det mulig for 
morselskapet å godkjenne den årlige finansieringsplanen, 
eller et annet tilsvarende dokument, fra operatøren av 
kombinasjonsnettet, og å fastsette samlede grenser for 
datterselskapets gjeldsnivå. Morselskapet skal ikke kunne 
gi instrukser med hensyn til den daglige drift eller de 
enkelte beslutninger om bygging eller oppgradering av 
overførings- og distribusjonsledninger, så lenge disse 
beslutningene ikke går ut over vilkårene i den godkjente 
finansieringsplanen eller et annet tilsvarende dokument,

d) operatøren av kombinasjonsnettet skal utarbeide et 
samsvarsprogram som beskriver de tiltak som er truffet 
for å sikre at atferd som innebærer forskjellsbehandling, 
er utelukket, samt sikre kontroll av at programmet følges. 
I programmet skal det angis hvilke spesifikke forpliktelser 
arbeidstakere har for å nå dette målet. En årsrapport 
med en beskrivelse av de tiltak som er truffet, skal 
framlegges for reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 23 
nr. 1 av den person eller det organ som har ansvar for 
overvåking av samsvarsprogrammet, og årsrapporten skal 
offentliggjøres.

KAPITTEL VI

ATSKILTE OG OVERSIKTLIGE REGNSKAPER

Artikkel 18

Rett til tilgang til regnskaper

1.  Medlemsstatene eller enhver vedkommende myndighet 
som de utpeker, herunder reguleringsmyndighetene nevnt i 
artikkel 23, skal ha tilgang til regnskapene til elektrisitetsforetak 
som fastsatt i artikkel 19 når dette er nødvendig for at de skal 
kunne utføre sine oppgaver.
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2.  Medlemsstatene og enhver utpekt vedkommende 
myndighet, herunder reguleringsmyndighetene nevnt i 
artikkel 23, skal sørge for at forretningsmessig følsomme 
opplysninger behandles fortrolig. Medlemsstatene kan vedta 
at slike opplysninger skal offentliggjøres dersom det er 
nødvendig for at vedkommende myndigheter skal kunne utføre 
sine oppgaver.

Artikkel 19

Atskilte regnskaper

1.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at elektrisitetsforetakenes regnskaper føres i samsvar 
med nr. 2 og 3.

2.  Uansett eierstruktur og rettslig form skal 
elektrisitetsforetakene utarbeide, få revidert og offentliggjøre 
sine årsregnskaper i samsvar med nasjonal lovgivning om 
aksjeselskapers årsregnskaper, vedtatt i samsvar med fjerde 
rådsdirektiv 78/660/EF av 25. juli 1978 med hjemmel i 
traktatens artikkel 44 nr. 2 bokstav g)(*) om årsregnskapene for 
visse selskapsformer(1).

Foretak som ikke er rettslig forpliktet til å offentliggjøre sine 
årsregnskaper, skal oppbevare en kopi av disse tilgjengelig for 
allmennheten ved sitt hovedkontor.

3.  For å unngå forskjellsbehandling, kryssubsidiering 
og konkurransevridning skal elektrisitetsforetak i sine 
internregnskaper føre atskilte regnskaper for sin virksomhet 
i forbindelse med overføring og distribusjon, på samme måte 
som de måtte ha gjort dersom den aktuelle virksomheten 
hadde blitt utøvd av atskilte foretak. De skal også føre 
regnskaper, eventuelt konsoliderte, for annen virksomhet 
som er knyttet til elektrisk kraft, men ikke til overføring 
eller distribusjon. Inntil 1. juli 2007 skal de føre atskilte 
regnskaper for forsyningsvirksomhet for berettigede kunder og 
forsyningsvirksomhet for ikke-berettigede kunder. Inntekter 
fra eierskap av overførings-/distribusjonsnett skal angis i 
regnskapene. De skal ved behov føre konsoliderte regnskaper 
for annen virksomhet som ikke er knyttet til elektrisk 
kraft. Internregnskapene skal inneholde en balanse og et 
resultatregnskap for hver virksomhet.

4.  I revisjonen nevnt i nr. 2 skal det særlig kontrolleres at 
forpliktelsen til å unngå forskjellsbehandling og kryssubsidiering 
nevnt i nr. 3 overholdes.

(*) Tittelen på direktiv 78/660/EF er endret for å ta hensyn til omnummereringen 
av artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap i samsvar 
med artikkel 12 i Amsterdam-traktaten; den opprinnelige henvisningen var 
til artikkel 54 nr. 3 bokstav g).

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/65/EF (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 28).

KAPITTEL VII

ORGANISERING AV ADGANG TIL NETTET

Artikkel 20

Adgang for tredjemann

1.  Medlemsstatene skal sikre at det innføres et system for 
tredjemanns adgang til overførings- og distribusjonsnettet, 
som bygger på offentliggjorte tariffer som anvendes for 
alle berettigede kunder, og som anvendes objektivt og uten 
forskjellsbehandling mellom nettbrukere. Medlemsstatene skal 
sikre at disse tariffene, eller de metoder som ligger til grunn for 
beregning av dem, godkjennes i samsvar med artikkel 23 før 
de trer i kraft, og at disse tariffene — og metodene, der bare 
metoder godkjennes — offentliggjøres før de trer i kraft.

2.  Operatøren av et overførings- eller distribusjonsnett 
kan nekte adgang til nettet dersom denne ikke rår over den 
nødvendige kapasitet. En slik nektelse skal være behørig 
begrunnet, særlig under hensyn til artikkel 3. Medlemsstatene 
skal, når det er hensiktsmessig og når adgang nektes, sikre 
at operatøren av overførings- eller distribusjonsnettet gir 
relevante opplysninger om tiltak som vil være nødvendige for 
å styrke nettet. Den part som anmoder om slike opplysninger, 
kan pålegges en rimelig avgift som gjenspeiler kostnadene 
knyttet til utlevering av slike opplysninger.

Artikkel 21

Markedsåpning og gjensidighet

1.  Medlemsstatene skal sikre at berettigede kunder:

a) inntil 1. juli 2004 er kunder som er berettigede i henhold 
til artikkel 19 nr. 1-3 i direktiv 96/92/EF. Medlemsstatene 
skal innen 31. januar hvert år offentliggjøre kriteriene for 
definisjonen av disse berettigede kundene,

b) senest fra og med 1. juli 2004 er alle forretningskunder,

c) fra og med 1. juli 2007 er alle kunder.

2.  For å unngå manglende likevekt når markedene for 
elektrisk kraft åpnes:

a) skal kontrakter om forsyning av elektrisk kraft som inngås 
med en berettiget kunde i en annen medlemsstats nett, ikke 
være forbudt dersom kunden anses som berettiget i begge 
berørte nett,
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b) kan Kommisjonen i tilfeller der transaksjonene nevnt i 
bokstav a) nektes fordi kunden er berettiget i bare ett av 
de to nettene, idet det tas hensyn til markedssituasjonen og 
felles interesser, pålegge den nektende part å gjennomføre 
den ønskede forsyning på anmodning fra den medlemsstat 
der den berettigede kunden er etablert.

Artikkel 22

Direkteledninger

1.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at

a) alle elektrisitetsprodusenter og elektrisitetsforsyningsfore-
tak som er etablert på deres territorium, kan forsyne sine 
anlegg, datterforetak og berettigede kunder gjennom en 
direkteledning,

b) enhver berettiget kunde som er etablert på deres territorium, 
kan forsynes gjennom en direkteledning fra en produsent 
og fra forsyningsforetak.

2.  Medlemsstatene skal fastsette kriterier for tildeling av 
tillatelser til å opprette direkteledninger på deres territorium. 
Disse kriteriene skal være objektive og ikke innebære 
forskjellsbehandling.

3.  Muligheten for å levere elektrisk kraft gjennom en 
direkteledning som nevnt i nr. 1 skal ikke påvirke muligheten 
for å inngå kontrakt om elektrisk kraft i samsvar med 
artikkel 20.

4.  Medlemsstatene kan gjøre tillatelse til å opprette en 
direkteledning betinget enten av at adgang til nettet er blitt 
nektet på grunnlag av artikkel 20, eller av at det innledes en 
framgangsmåte for tvisteløsning i henhold til artikkel 23.

5.  Medlemsstatene kan nekte å godkjenne en direkteledning 
dersom tildelingen av en slik tillatelse ville stride mot 
bestemmelsene i artikkel 3. En slik nektelse skal være behørig 
begrunnet.

Artikkel 23

Reguleringsmyndigheter

1.  Medlemsstatene skal utpeke ett eller flere vedkommende 
organ(er) som skal fungere som reguleringsmyndigheter. 
Disse myndighetene skal være helt uavhengige av 
elektrisitetsindustriens interesser. De skal ved anvendelse av 
denne artikkel i det minste ha ansvar for å sikre likebehandling, 
effektiv konkurranse og at markedet fungerer tilfredsstillende, 
gjennom særlig overvåking av følgende:

a) reglene for håndtering og tildeling av samkjøringskapasitet, i 
samråd med reguleringsmyndigheten(e) i de medlemsstater 
som det eksisterer sammenkopling med,

b) alle ordninger for å håndtere overbelastning i det nasjonale 
elektrisitetsnettet,

c) den tid det tar for operatører av overførings- og 
distribusjonsnett å foreta tilkoplinger og utføre 
reparasjoner,

d) offentliggjøring av egnede opplysninger fra operatører av 
overførings- og distribusjonsnett om forbindelsesledninger, 
bruk av nett og tildeling av kapasitet til berørte parter, 
idet det tas hensyn til behovet for at opplysninger som 
ikke framlegges samlet, behandles som forretningsmessig 
fortrolige,

e) effektiv atskillelse av regnskaper som nevnt i artikkel 19, 
for å sikre at det ikke forekommer kryssubsidiering 
mellom produksjons-, overførings-, distribusjons- og 
forsyningsvirksomhet,

f) vilkår, betingelser og tariffer for tilkopling av nye 
produsenter av elektrisk kraft for å sikre at de er objektive, 
oversiktlige og ikke innebærer forskjellsbehandling, idet 
det særlig og fullt ut tas hensyn til kostnader og fordeler ved 
de ulike formene for teknologi for fornybare energikilder, 
distribuert produksjon og kraftvarme,

g) i hvilket omfang operatører av overførings- og 
distribusjonsnett utfører sine oppgaver i samsvar med 
artikkel 9 og 14,

h) graden av innsyn og konkurranse.

De myndigheter som er opprettet i henhold til denne artikkel, 
skal offentliggjøre en årsrapport om resultatet av deres 
overvåkingsvirksomhet nevnt i bokstav a)-h).

2.  Reguleringsmyndighetene skal ha ansvar for å fastsette 
eller godkjenne som et minstekrav de metoder som brukes for 
å beregne eller fastsette vilkår og betingelser, før de trer i kraft, 
for:

a) tilkopling og adgang til nasjonale nett, herunder overførings- 
og distribusjonstariffer. Disse tariffene eller metodene skal 
være utformet slik at de nødvendige investeringer i nettene 
kan foretas på en slik måte at investeringene sikrer nettenes 
levedyktighet,

b) yting av utjevningstjenester.

3. Uten hensyn til nr. 2 kan medlemsstatene fastsette at 
reguleringsmyndighetene skal framlegge de tariffer eller i det 
minste de metoder som er nevnt i nr. 2, samt endringene nevnt 
i nr. 4, for det relevante organ i medlemsstaten for formelt 
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vedtak. Det relevante organ skal i slike tilfeller ha myndighet 
til enten å godkjenne eller forkaste et utkast til vedtak framlagt 
av reguleringsmyndigheten. Disse tariffene eller metodene 
eller endringene av dem skal offentliggjøres sammen med 
beslutningen om formelt vedtak. Alle formelle avslag på 
et utkast til vedtak skal også offentliggjøres, sammen med 
begrunnelsen for avslaget.

4.  Reguleringsmyndigheter skal ha myndighet til å kreve 
at operatører av overførings- og distribusjonsnett ved behov 
endrer vilkår og betingelser, tariffer, regler, ordninger og 
metoder nevnt i nr. 1, 2 og 3, for å sikre at de er rimelige og 
anvendes uten forskjellsbehandling.

5.  Enhver part som har en klage mot en operatør av et 
overførings- eller distribusjonsnett i forbindelse med sakene nevnt 
i nr. 1, 2 og 4, kan framsette en klage for reguleringsmyndigheten, 
som fungerer som tvisteløsningsmyndighet og skal treffe 
en beslutning innen to måneder etter at klagen er mottatt. 
Dette tidsrommet kan forlenges med to måneder dersom 
reguleringsmyndigheten ønsker ytterligere opplysninger. Dette 
tidsrommet kan forlenges ytterligere med klagers samtykke. 
En slik beslutning skal ha bindende virkning med mindre og 
inntil den oppheves etter klage.

Dersom en klage gjelder tilkoplingstariffer for større, nye 
produksjonsanlegg, kan reguleringsmyndigheten forlenge 
tidsrommet på to måneder.

6.  Enhver part som er berørt og har en rett til å klage på en 
beslutning om metoder truffet i henhold til nr. 2, 3 eller 4 eller, 
dersom reguleringsmyndigheten har en plikt til å holde samråd 
om de foreslåtte metoder, kan senest innen to måneder etter at 
beslutningen eller forslaget til beslutning er kunngjort, eller 
innen en kortere frist som medlemsstatene fastsetter, framlegge 
en klage for behandling. En slik klage skal ikke ha utsettende 
virkning.

7.  Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at 
reguleringsmyndighetene kan utføre sine oppgaver nevnt i 
nr. 1-5 på en effektiv og rask måte.

8.  Medlemsstatene skal opprette egnede og effektive 
ordninger for regulering, kontroll og innsyn for å hindre ethvert 
misbruk av en dominerende stilling, særlig på bekostning 
av forbrukerne, og enhver form for aggressiv atferd. I disse 
ordningene skal det tas hensyn til bestemmelsene i traktaten, 
særlig artikkel 82.

Inntil 2010 skal medlemsstatenes vedkommende myndigheter 
innen 31. juli hvert år og i samsvar med konkurranseloven 
framlegge for Kommisjonen en rapport om markedsdominans 
samt aggressiv og konkurransebegrensende atferd. Denne 
rapporten skal dessuten inneholde en vurdering av de endrede 
eierskapsmønstrene og eventuelle praktiske tiltak truffet 

på nasjonalt plan for å sikre tilstrekkelig variasjon med 
hensyn til markedsdeltakere eller praktiske tiltak for å fremme 
sammenkopling og konkurranse. Fra 2010 skal vedkommende 
myndigheter framlegge en slik rapport hvert annet år.

9.  Medlemsstatene skal sikre at egnede tiltak treffes, 
herunder forvaltningssak eller straffesak i samsvar med nasjonal 
lovgivning, mot de ansvarlige fysiske eller juridiske personer 
når fortrolighetsreglene i dette direktiv ikke overholdes.

10.  Ved tvister på tvers av landegrensene skal den besluttende 
reguleringsmyndighet være den reguleringsmyndighet som har 
jurisdiksjon over den nettoperatør som nekter bruk av eller 
adgang til nettet.

11.  Klager nevnt i nr. 5 og 6 skal ikke berøre klageadgangen 
i henhold til fellesskapsretten og nasjonal lovgivning.

12.  Nasjonale reguleringsmyndigheter skal bidra til 
utviklingen av det indre marked og like vilkår gjennom et 
åpent samarbeid med hverandre og med Kommisjonen.

KAPITTEL VIII

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 24

Beskyttelsestiltak

I tilfelle en plutselig krise i energimarkedet og dersom det er 
fare for personers fysiske sikkerhet, for apparaters eller anleggs 
sikkerhet eller for nettets funksjonsevne, kan en medlemsstat 
midlertidig treffe de nødvendige beskyttelsestiltak.

Slike tiltak skal i minst mulig grad forstyrre virkemåten til det 
indre marked, og skal ikke være mer omfattende enn det som 
er strengt nødvendig for å avhjelpe de plutselige problemer 
som har oppstått.

Den berørte medlemsstat skal omgående underrette de 
øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om slike tiltak, og 
Kommisjonen kan beslutte at medlemsstaten må endre eller 
avvikle tiltakene dersom de virker konkurransevridende og 
påvirker handelen negativt i et omfang som strider mot felles 
interesser.
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Artikkel 25

Overvåking av import av elektrisk kraft

Medlemsstatene skal hver tredje måned underrette Kommisjonen 
om den import av elektrisk kraft, uttrykt i fysiske strømmer, 
som har funnet sted fra tredjestater i løpet av de foregående 
tre månedene.

Artikkel 26

Unntak

1.  Medlemsstater som etter at direktivet er trådt i kraft, kan 
påvise at det foreligger betydelige problemer med driften av 
deres små isolerte nett, kan søke om unntak fra de aktuelle 
bestemmelser i kapittel IV, V, VI og VII, samt kapittel III 
når det gjelder isolerte mikronett, med hensyn til renovering, 
oppgradering og utvidelse av eksisterende kapasitet, og dette 
kan innvilges av Kommisjonen. Sistnevnte skal underrette 
medlemsstatene om slike søknader før den treffer beslutning 
om dem, idet hensynet til fortrolig behandling ivaretas. 
Beslutningen skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 
Denne artikkel gjelder også for Luxembourg.

2.  En medlemsstat som etter at direktivet er trådt i kraft, 
av tekniske årsaker har betydelige problemer med å åpne sitt 
marked for visse begrensede grupper av forretningskundene 
nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav b), kan anmode om unntak fra 
denne bestemmelse, og dette kan innvilges av Kommisjonen 
for et tidsrom på høyst 18 måneder etter datoen nevnt i 
artikkel 30 nr. 1. Et slikt unntak skal under alle omstendigheter 
opphøre på datoen nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav c).

Artikkel 27

Ny gjennomgåelse

Dersom Kommisjonen på bakgrunn av konklusjonen i 
rapporten nevnt i artikkel 28 nr. 3 — på grunn av den effektive 
måten det er gitt adgang til nett på i en medlemsstat som 
har sikret full og uhindret nettadgang som ikke innebærer 
forskjellsbehandling — fastslår at visse forpliktelser som dette 
direktiv pålegger foretak (herunder de forpliktelser som gjelder 
rettslig atskillelse av operatører av distribusjonsnett) ikke står 
i forhold til det mål som er satt, kan den berørte medlemsstat 
anmode Kommisjonen om et unntak fra det aktuelle krav.

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
anmodningen, sammen med alle relevante opplysninger som er 
nødvendige for å vise at konklusjonen i rapporten om å sikre 
effektiv adgang til nett vil bli fastholdt.

Innen tre måneder etter at Kommisjonen er underrettet skal 
den vedta en uttalelse om den berørte medlemsstats anmodning 
og, ved behov, framlegge forslag for Europaparlamentet og 

Rådet om å endre de relevante bestemmelser i direktivet. 
Kommisjonen kan i forslagene om å endre direktivet foreslå å 
frita den berørte medlemsstat fra visse krav, forutsatt at denne 
medlemsstat ved behov gjennomfører like effektive tiltak.

Artikkel 28

Innberetning

1.  Kommisjonen skal overvåke og vurdere anvendelsen 
av dette direktiv, og oversende en samlet framdriftsrapport til 
Europaparlamentet og Rådet før utløpet av det første året etter 
at dette direktiv trer i kraft, og deretter hvert år. Rapporten skal 
minst omfatte følgende:

a) erfaringer fra og framskritt som er gjort med 
hensyn til å opprette et fullstendig og velfungerende 
indre marked for elektrisk kraft og de gjenstående 
hindringer for å oppnå dette, herunder aspekter som 
markedsdominans, markedskonsentrasjon, aggressiv eller 
konkurransebegrensende atferd, og virkningen av dette i 
form av markedsvridning,

b) i hvilket omfang kravene om atskillelse og fastsettelse 
av tariffer i dette direktiv har bidratt til å sikre rettferdig 
adgang uten forskjellsbehandling til Fellesskapets 
elektrisitetsnett, og likeverdige konkurransenivåer, så 
vel som hvilke økonomiske, miljømessige og sosiale 
konsekvenser åpningen av markedet for elektrisk kraft har 
fått for kundene,

c) en undersøkelse av spørsmål knyttet til nettenes 
kapasitetsnivå og forsyningssikkerhet for elektrisk kraft 
i Fellesskapet, og særlig den foreliggende og planlagte 
likevekt mellom etterspørsel og tilbud, idet det tas hensyn 
til den fysiske kapasitet for utveksling mellom områder,

d) særlig oppmerksomhet vil bli rettet mot de tiltak som 
treffes i medlemsstatene for å dekke perioder med uvanlig 
stor etterspørsel og håndtere bortfall av forsyninger fra én 
eller flere leverandører,

e) gjennomføringen av unntaket nevnt i artikkel 15 nr. 2 med 
sikte på en mulig endring av terskelen,

f) en allmenn vurdering av de framskritt som er gjort med 
hensyn til bilaterale forbindelser med tredjestater som 
produserer og eksporterer eller transporterer elektrisk 
kraft, herunder framskritt innenfor markedsintegrasjon, 
sosiale og miljømessige konsekvenser av handelen med 
elektrisk kraft og adgang til nettene i slike tredjestater,

g) behovet for mulige harmoniseringsbestemmelser som ikke 
er knyttet til bestemmelsene i dette direktiv,
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h) på hvilken måte medlemsstatene i praksis har 
gjennomført kravene om energimerking i artikkel 3 nr. 6, 
og på hvilken måte det er tatt hensyn til eventuelle 
kommisjonsrekommandasjoner om dette.

Denne rapporten kan ved behov omfatte anbefalinger særlig 
med hensyn til merkingsbestemmelsenes virkeområde og 
utforming, herunder for eksempel om på hvilken måte det vises 
til eksisterende referansekilder og innholdet i disse kildene, og 
særlig på hvilken måte opplysningene om miljøvirkningene, 
i det minste i form av CO2-utslipp og radioaktivt avfall som 
følge av produksjonen av elektrisk kraft fra ulike energikilder, 
kan gjøres tilgjengelig på en oversiktlig, lett tilgjengelig 
og sammenlignbar måte i Den europeiske union, og om på 
hvilken måte de tiltak som treffes i medlemsstatene for å 
kontrollere at opplysningene fra leverandørene er nøyaktige, 
kan forenkles, og om tiltak for å motvirke negative virkninger 
av markedsdominans og markedskonsentrasjon.

2.  Hvert annet år skal rapporten nevnt i nr. 1 også omfatte 
en analyse av de ulike tiltak som er truffet i medlemsstatene 
for å oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, sammen 
med en undersøkelse av hvor effektive disse tiltakene er, og 
særlig av hvordan de påvirker konkurransen i markedet for 
elektrisk kraft. Ved behov kan rapporten omfatte anbefalinger 
om tiltak som skal treffes på nasjonalt plan for å oppnå en 
høy kvalitet på offentlige tjenester, eller tiltak som skal hindre 
utestenging fra markedet.

3.  Kommisjonen skal senest 1. januar 2006 oversende 
Europaparlamentet og Rådet en detaljert rapport om de 
framskritt som er gjort med hensyn til å opprette det indre 
marked for elektrisk kraft. Det skal særlig rapporteres om:

nettadgang som ikke innebærer forskjellsbehandling,– 

effektiv regulering,– 

utviklingen av infrastruktur for sammenkopling og av – 
forsyningssikkerheten i Fellesskapet,

i hvilket omfang små bedrifter og husholdninger får – 
fullt utbytte av markedsåpningen, særlig med hensyn 
til kvaliteten på offentlige tjenester og leveringspliktige 
tjenester,

i hvilket omfang markedene i praksis er åpne – 
for effektiv konkurranse, herunder aspekter som 
markedsdominans, markedskonsentrasjon og aggressiv 
eller konkurransebegrensende atferd,

i hvilket omfang kunder faktisk skifter leverandør og – 
reforhandler tariffer,

prisutvikling, herunder forsyningspriser, i forhold til graden – 
av markedsåpning,

erfaringer innhentet ved anvendelsen av dette direktiv med – 
hensyn til den faktiske uavhengigheten til nettoperatører 
i vertikalt integrerte foretak, og hvorvidt det er utviklet 
andre tiltak i tillegg til funksjonell uavhengighet og 
regnskapsmessig atskillelse som har virkninger som 
tilsvarer rettslig atskillelse.

Ved behov skal Kommisjonen framlegge forslag for 
Europaparlamentet og Rådet, særlig med sikte på å sikre høy 
kvalitet på offentlige tjenester.

Ved behov skal Kommisjonen framlegge forslag til 
Europaparlamentet og Rådet, særlig med sikte på å sikre 
fullstendig og faktisk uavhengighet for operatører av 
distribusjonsnett før 1. juli 2007. Ved behov skal disse 
forslagene i samsvar med konkurranseregelverket også gjelde 
tiltak knyttet til markedsdominans, markedskonsentrasjon og 
aggressiv eller konkurransebegrensende atferd.

Artikkel 29

Oppheving

Direktiv 90/547/EØF oppheves med virkning fra 1. juli 2004.

Direktiv 96/92/EF oppheves med virkning fra 1. juli 2004, 
uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser når det 
gjelder fristene for innarbeiding og anvendelse av nevnte 
direktiv. Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg B.

Artikkel 30

Gjennomføring

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

2.  Medlemsstatene kan utsette gjennomføringen av 
artikkel 15 nr. 1 til 1. juli 2007. Dette skal ikke berøre kravene 
i artikkel 15 nr. 2.
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3.  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 31

Ikrafttredelse

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

Artikkel 32

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX A. TSOCHATZOPOULOS

 President Formann
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VEDLEGG A

Forbrukerverntiltak

Uten at fellesskapsreglene for forbrukervern berøres, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF(1) og 
rådsdirektiv 93/13/EF(2), skal tiltakene nevnt i artikkel 3 sikre at kunder:

a) har rett til en kontrakt med sin leverandør av elektrisk kraft der følgende angis:

leverandørens navn og adresse,– 

hvilke tjenester som ytes, kvalitetsnivået på tjenestene samt tidspunkt for første tilkopling,– 

eventuelle vedlikeholdstjenester som ytes,– 

på hvilken måte ajourførte opplysninger om alle gjeldende tariffer og vedlikeholdskostnader kan innhentes,– 

kontraktens varighet, vilkår for fornyelse og avslutning av tjenestene og kontrakten samt en eventuell rett til – 
oppsigelse,

eventuell erstatning eller tilbakebetaling dersom tjenestene ikke har den kvalitet som er angitt i kontrakten, – 
og

hvordan framgangsmåten for tvisteløsning iverksettes i samsvar med bokstav f).– 

Vilkårene skal være rettferdige og kjent på forhånd. Under alle omstendigheter skal disse opplysningene framlegges 
før kontrakten inngås eller bekreftes. Dersom kontraktene inngås gjennom mellommenn, skal opplysningene nevnt 
ovenfor også framlegges før kontrakten inngås,

b) underrettes i god tid om eventuelle planer om å endre kontraktsvilkårene og om sin rett til å heve kontrakten når 
underretningen er gitt. Tjenesteytere skal underrette sine kunder direkte om eventuelle prisøkninger, i god tid og 
ikke senere enn én vanlig faktureringsperiode etter at økningen trer i kraft. Medlemsstatene skal sikre at kunder har 
rett til å heve kontrakten dersom de ikke godtar de nye vilkårene som leverandøren av elektrisk kraft har underrettet 
dem om,

c) får klare og tydelige opplysninger om gjeldende priser og tariffer og standardvilkår og -betingelser for adgang til 
og bruk av elektrisitetstjenester,

d) tilbys et bredt utvalg av betalingsmåter. Eventuelle forskjeller i vilkår og betingelser skal gjenspeile leverandørens 
kostnader ved bruk av de ulike betalingssystemene. Allmenne vilkår og betingelser skal være rettferdige og 
oversiktlige. De skal meddeles på et klart og tydelig språk. Kundene skal beskyttes mot urimelige eller villedende 
salgsmetoder,

e) ikke må betale for å skifte leverandør,

f) nyter godt av oversiktlige, enkle og billige framgangsmåter for behandling av kundeklager. Slike framgangsmåter 
skal gjøre det mulig å løse tvister hurtig og rettferdig og skal, når det er berettiget, omfatte bestemmelser om en 
ordning for refusjon og/eller erstatning. Når det er mulig skal prinsippene i kommisjonsrekommandasjon 98/257/
EF(3) følges,

g) underrettes om sine rettigheter med hensyn til leveringspliktige tjenester dersom de har adgang til slike i henhold 
til bestemmelser vedtatt av medlemsstatene i henhold til artikkel 3 nr. 3.

(1) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19.
(2) EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29.
(3) EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31.
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VEDLEGG B

Sammenligningstabell

Direktiv 96/92/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1 Virkeområde

Artikkel 2 Artikkel 2 Definisjoner

Artikkel 3 og 10 nr. 1 Artikkel 3 Forpliktelser til å yte offentlig tjeneste og forbrukervern

— Artikkel 4 Overvåking av forsyningssikkerhet

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 5 Tekniske forskrifter

Artikkel 4 og 5 Artikkel 6 Framgangsmåte for tildeling av tillatelse for ny kapasitet

Artikkel 4 og 6 Artikkel 7 Anbud på ny kapasitet

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 8 Utpeking av operatører av overføringsnett

Artikkel 7 nr. 3-5 Artikkel 9 Oppgaver for operatører av overføringsnett

Artikkel 7 nr. 6 Artikkel 10 Rettslig atskillelse av operatører av overføringsnett

Artikkel 8 Artikkel 11 Lastfordeling og utjevning

Artikkel 9 Artikkel 12 Krav om fortrolighet når det gjelder operatører av 
overføringsnett

Artikkel 10 nr. 2 og 3 Artikkel 13 Utpeking av operatører av distribusjonsnett

Artikkel 11 Artikkel 14 Oppgaver for operatører av distribusjonsnett

— Artikkel 15 Rettslig atskillelse av operatører av distribusjonsnett

Artikkel 12 Artikkel 16 Krav om fortrolighet når det gjelder operatører av 
distribusjonsnett

— Artikkel 17 Operatør av kombinasjonsnett

Artikkel 13 Artikkel 18 Rett til tilgang til regnskaper

Artikkel 14 Artikkel 19 Atskilte regnskaper

Artikkel 15-18 Artikkel 20 Adgang for tredjemann

Artikkel 19 Artikkel 21 Markedsåpning og gjensidighet

Artikkel 21 Artikkel 22 Direkteledninger

Artikkel 20 nr. 3-4 og artikkel 22 Artikkel 23 Reguleringsmyndigheter

Artikkel 23 Artikkel 24 Beskyttelsestiltak

— Artikkel 25 Overvåking av import av elektrisk kraft

Artikkel 24 Artikkel 26 Unntak

— Artikkel 27 Ny gjennomgåelse

Artikkel 25 og 26 Artikkel 28 Innberetning

— Artikkel 29 Oppheving

Artikkel 27 Artikkel 30 Gjennomføring

Artikkel 28 Artikkel 31 Ikrafttredelse

Artikkel 29 Artikkel 32 Adressater

Vedlegg A Forbrukerverntiltak
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2, artikkel 55 og artikkel 95,

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF av 22. 
juni 1998 om felles regler for det indre marked for 
naturgass(4) er et viktig ledd i innføringen av et indre 
marked for gass.

2) Erfaringene fra gjennomføringen av nevnte direktiv viser 
de fordeler det indre marked for gass kan gi i form av 
økt effektivitet, prisfall, høyere kvalitet på tjenestene 
og økt konkurranseevne. Det finnes imidlertid fortsatt 
betydelige mangler samt muligheter for å få markedet 
til å fungere bedre, blant annet er det fortsatt behov 
for konkrete bestemmelser for å sikre like vilkår og 
redusere risikoen for markedsdominans og aggressiv 
atferd, sikre overførings- og distribusjonstariffer som 
ikke innebærer forskjellsbehandling, gjennom adgang 
til nettet på grunnlag av tariffer som offentliggjøres før 
de trer i kraft, og sikre at rettighetene til små og sårbare 
kunder beskyttes.

(1) EFT C 240 E av 28.8.2001, s. 60, og EFT C 227 E av 24.9.2002, s. 393.
(2) EFT C 36 av 8.2.2002, s. 10.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. mars 2002 (EUT C 47 E av 27.2.2003, 

s. 367), Rådets felles holdning av 3. februar 2003 (EUT C 50 E av 
4.3.2003, s. 36) og europaparlamentsbeslutning av 4. juni 2003 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 1.

3) Under sitt møte i Lisboa 23.-24. mars 2000 oppfordret 
Det europeiske råd til hurtig innsats for å gjennomføre 
det indre marked i både elektrisitets- og gassektoren, 
samt til å påskynde liberaliseringen i disse sektorene 
med sikte på å oppnå et velfungerende indre marked. I 
sin resolusjon av 6. juli 2000 om Kommisjonens andre 
rapport om liberalisering av energimarkedene oppfordret 
Europaparlamentet Kommisjonen til å fastsette en 
detaljert tidsplan for å nå nøyaktig definerte mål med 
sikte på en gradvis, men fullstendig liberalisering av 
energimarkedet.

4) De friheter traktaten garanterer europeiske borgere — 
fritt varebytte, fri adgang til å yte tjenester og fri 
etableringsadgang — er bare mulige i et helt åpent marked 
der alle forbrukere fritt kan velge sine leverandører og 
alle leverandører fritt kan velge sine kunder.

5) I lys av den ventede økte avhengigheten av naturgass 
bør det tas hensyn til initiativ og tiltak som oppmuntrer 
til gjensidige ordninger for adgang til nett og 
markedsintegrasjon i tredjestater.

6) De største hindrene for å oppnå et velfungerende og 
konkurransedyktig indre marked er blant annet knyttet 
til spørsmål om adgang til nett, adgang til lagring, 
fastsettelse av tariffer, samvirkingsevne mellom 
systemer og forskjellige grader av markedsåpning i 
medlemsstatene.

7) For at konkurransen skal virke på en tilfredsstillende 
måte, må adgang til nett gis uten forskjellsbehandling, på 
en åpen måte og til en rimelig pris.

8) For å gjennomføre det indre marked for gass er det ytterst 
viktig at operatører av overførings- og distribusjonsnett 
gis adgang uten forskjellsbehandling til nettet. En operatør 
av et overførings- eller distribusjonsnett kan være ett eller 
flere foretak.

Dersom et gassforetak utfører overførings-, distribusjons- 9) 
eller lagringsvirksomhet eller virksomhet knyttet til 
flytende naturgass (LNG) og har en annen rettslig 
form enn de foretak som utfører produksjons- og/eller 
forsyningsvirksomhet, kan de utpekte nettoperatørene 
være det samme foretaket som eier infrastrukturen.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/55/EF

av 26. juni 2003

om felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving av direktiv 98/30/EF(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 17.
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For å sikre effektiv adgang uten forskjellsbehandling 10) 
til nett er det hensiktsmessig at overførings- og 
distribusjonsnettene drives av rettslig atskilte enheter 
i de tilfeller der det finnes vertikalt integrerte foretak. 
Kommisjonen bør vurdere tiltak med tilsvarende virkning 
som er utviklet av medlemsstatene for å oppfylle dette 
kravet, og, der det er hensiktsmessig, framlegge forslag 
for å endre dette direktiv.

 Det er også hensiktsmessig at operatører av overførings- 
og distribusjonsnett har reell rett til å treffe beslutninger 
om eiendeler som er nødvendige for å vedlikeholde, 
drive og utvikle nett når slike eiendeler eies og drives av 
vertikalt integrerte foretak.

 Det er imidlertid viktig å skille mellom slik rettslig 
atskillelse og eierskapsmessig atskillelse. Rettslig 
atskillelse innebærer ingen endring i eierskap av eiendeler, 
og er ikke til hinder for at liknende eller identiske 
ansettelsesvilkår anvendes i alle deler av et vertikalt 
integrert foretak. Likevel bør en beslutningsprosess som 
ikke innebærer forskjellsbehandling, sikres gjennom 
organisatoriske tiltak med hensyn til de ansvarlige 
beslutningstakernes uavhengighet.

11) For å unngå å pålegge små distribusjonsforetak en 
uforholdsmessig stor økonomisk og administrativ 
byrde bør medlemsstatene ved behov kunne unnta slike 
foretak fra kravene om rettslig atskillelse når det gjelder 
distribusjon.

12) For å gjøre det lettere for et gassforetak etablert i 
en medlemsstat å inngå kontrakter om gassforsyning 
til berettigede kunder i en annen medlemsstat 
bør medlemsstaten og, ved behov, nasjonale 
reguleringsmyndigheter arbeide for å oppnå mer 
likeverdige vilkår og samme adgang til fritt valg av 
leverandør i hele det indre marked.

13) For å sikre adgang uten forskjellsbehandling til nett er det 
viktig at det finnes et effektivt regelverk som håndheves 
av én eller flere nasjonale reguleringsmyndigheter. 
Medlemsstatene fastsetter reguleringsmyndighetenes 
funksjoner, kompetanse og administrative fullmakter. Det 
er viktig at reguleringsmyndighetene i alle medlemsstater 
oppfyller samme minstekrav til kompetanse. Disse 
myndighetene bør ha kompetanse til å fastsette eller 
godkjenne tariffene, eller i det minste de metoder 
som ligger til grunn for beregning av overførings- og 

distribusjonstariffer og tariffer for adgang til anlegg for 
flytende naturgass (LNG). For å unngå usikkerhet og 
kostbare og tidkrevende konflikter bør disse tariffene 
offentliggjøres før de trer i kraft.

14) Kommisjonen har meddelt at den har til hensikt å nedsette 
en gruppe av europeiske reguleringsmyndigheter for 
elektrisk kraft og gass som vil utgjøre et egnet rådgivende 
organ for å oppmuntre til samarbeid og samordning 
mellom nasjonale reguleringsmyndigheter, for å fremme 
utviklingen av det indre marked for elektrisk kraft og 
gass, og for å bidra til en ensartet anvendelse i alle 
medlemsstater av de bestemmelser som er fastsatt i dette 
direktiv, i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/
EF av 26. juni 2003 om felles regler for det indre 
marked for elektrisk kraft(1) og i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om 
vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft 
over landegrensene(2).

15) For å sikre effektiv markedsadgang for alle 
markedsdeltakere, også nye, er det nødvendig å innføre 
kostnadsrelaterte utjevningsordninger som ikke innebærer 
forskjellsbehandling. Så snart gassmarkedet har et 
tilstrekkelig høyt likviditetsnivå, bør dette oppnås ved at 
det innføres åpne markedsbaserte ordninger for forsyning 
og kjøp av gass som er nødvendig for å oppfylle kravene 
til utjevning. Så lenge likviditetsnivået i markedet ikke er 
tilstrekkelig høyt, bør nasjonale reguleringsmyndigheter 
spille en aktiv rolle for å sikre at utjevningstariffene er 
kostnadsrelaterte og ikke innebærer forskjellsbehandling. 
Det bør samtidig innføres egnede stimuleringstiltak for å 
skape likevekt mellom produksjon og forbruk av gass og 
for at systemet ikke skal settes i fare.

16) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kunne fastsette eller 
godkjenne tariffer eller de metoder som ligger til grunn 
for beregning av tariffer, på bakgrunn av et forslag fra 
operatører av overføringsnett, distribusjonsnett eller LNG-
nett, eller på bakgrunn av et forslag som disse operatørene 
og nettbrukerne er blitt enige om. Når de utfører disse 
oppgavene bør de nasjonale reguleringsmyndigheter sikre 
at overførings- og distribusjonstariffer er kostnadsrelaterte 
og ikke innebærer forskjellsbehandling, samtidig som 
de tar hensyn til de marginalkostnader som på lang 
sikt kan spares som følge av tiltak gjennom styring av 
etterspørsel.

17) Fordelene ved det indre marked bør snarest mulig bli 
tilgjengelige for all industri og handel i Fellesskapet, 
herunder små og mellomstore bedrifter, og for alle 
borgere i Fellesskapet, av hensyn til rettferdighet og 
konkurranseevne, og indirekte for å skape arbeidsplasser 
som et resultat av de effektivitetsgevinster foretakene vil 
oppnå.

(1) Se EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37.
(2) Se EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1.
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18) Gasskunder bør fritt kunne velge leverandør. Det bør 
likevel skje en gradvis tilnærming for å gjennomføre det 
indre marked for gass etter en bestemt tidsplan slik at 
industrien kan tilpasse seg, og for å sikre at egnede tiltak 
og ordninger er innført for å verne kundenes interesser og 
sikre at de har en reell rett til å velge leverandør.

19) En gradvis åpning av markedene for full konkurranse bør 
snarest mulig fjerne forskjellene mellom medlemsstatene. 
Innsyn og sikkerhet bør sikres i forbindelse med 
gjennomføringen av dette direktiv.

20) I direktiv 98/30/EF anses adgang til lagring som 
adgang til en del av gassnettet. I lys av erfaringene fra 
gjennomføringen av det indre marked bør ytterligere 
tiltak iverksettes for å klargjøre bestemmelsene om 
adgang til lagring og tilleggstjenester.

21) Lagringsanlegg er av avgjørende betydning blant annet 
for å oppfylle forpliktelser til å yte offentlige tjenester, 
for eksempel forsyningssikkerhet. Dette bør ikke føre 
til konkurransevridning eller forskjellsbehandling med 
hensyn til adgang til lagring.

22) Ytterligere tiltak bør treffes for å sikre oversiktlige tariffer 
som ikke innebærer forskjellsbehandling med hensyn til 
adgang til transport. Slike tariffer bør gjelde for alle 
brukere, uten forskjellsbehandling. Når lagringsanlegg, 
lagring i rørledning eller tilleggstjenester drives i et 
marked med tilstrekkelig konkurranse, kan adgang gis 
på grunnlag av åpne, markedsbaserte ordninger som ikke 
innebærer forskjellsbehandling.

23) Av hensyn til forsyningssikkerheten bør likevekten 
mellom tilbud og etterspørsel i hver enkelt medlemsstat 
overvåkes, og overvåkingen bør følges av en rapport 
om situasjonen på fellesskapsplan, idet det tas hensyn 
til samkjøringskapasiteten mellom områder. Slik 
overvåking bør foretas i tilstrekkelig god tid til at egnede 
tiltak kan iverksettes dersom forsyningssikkerheten er 
truet. Etablering og vedlikehold av den nødvendige 
nettinfrastruktur, herunder samkjøringskapasitet, bør 
bidra til å sikre en stabil gassforsyning.

24) Medlemsstatene bør, idet det tas hensyn til de nødvendige 
kvalitetskrav, sikre at biogass og gass fra biomasse eller 
andre typer gass gis adgang uten forskjellsbehandling til 
gassnettet, forutsatt at slik adgang fullt ut er forenlig med 
de relevante tekniske forskrifter og sikkerhetsstandarder. 
Disse forskriftene og standardene bør sikre at disse 

gassene teknisk sett og på en sikker måte kan innføres i 
og transporteres gjennom naturgassnettet, og bør også ta i 
betraktning de kjemiske egenskapene ved disse gassene.

25) Langsiktige kontrakter vil fortsatt være en viktig 
del av gassforsyningen i medlemsstatene, og 
gassforsyningsforetak bør fortsatt kunne anvende 
slike kontrakter forutsatt at de ikke er i strid med 
dette direktivs mål og er i samsvar med traktaten, 
herunder konkurransereglene. Det er derfor nødvendig 
at gassforetak tar hensyn til dem i sin planlegging av 
transport- og overføringskapasitet.

26) For å sikre høy kvalitet på offentlige tjenester i Fellesskapet 
bør medlemsstatene regelmessig underrette Kommisjonen 
om alle tiltak de treffer for å nå dette direktivs mål. 
Kommisjonen bør regelmessig offentliggjøre en rapport 
med analyser av de tiltak som treffes på nasjonalt 
plan for å nå målene for offentlige tjenester, og som 
sammenligner virkningene av tjenestene med sikte på 
å fremme anbefalinger om tiltak som bør treffes på 
nasjonalt plan for å oppnå høy kvalitet på offentlige 
tjenester.

 Medlemsstatene bør sikre at kundene, når de koples 
til gassnettet, blir underrettet om sin rett til å forsynes 
med naturgass av en bestemt kvalitet til en rimelig pris. 
Tiltak som treffes av medlemsstatene for å beskytte 
sluttkundene, kan være forskjellige for husholdninger og 
små og mellomstore bedrifter.

27) Oppfyllelsen av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste 
er et grunnleggende krav i dette direktiv, og det er viktig 
at direktivet angir felles minstestandarder som overholdes 
av alle medlemsstater, og som tar hensyn til målene for 
forbrukervern, forsyningssikkerhet, miljøvern og like 
konkurransevilkår i alle medlemsstater. Det er viktig at 
forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste kan tolkes på 
nasjonalt plan, idet det tas hensyn til nasjonale forhold og 
forutsatt at fellesskapsretten overholdes.

28) Tiltak medlemsstatene treffer for å nå målene 
om sosial og økonomisk utjevning kan blant annet 
omfatte relevante økonomiske stimuleringstiltak, om 
nødvendig ved bruk av alle tilgjengelige midler på 
nasjonalt plan og fellesskapsplan. Disse midlene kan 
omfatte ansvarsordninger som sikrer den nødvendige 
investering.

29) I den grad de tiltak medlemsstatene treffer for å oppfylle 
sine forpliktelser til å yte offentlig tjeneste utgjør 
statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1, har de i 
henhold til traktatens artikkel 88 nr. 3 plikt til å underrette 
Kommisjonen om disse.
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30) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, som er å skape 
et velfungerende indre marked for gass med rettferdig 
konkurranse, 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 
og forholdsmessighetsprinsippet 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.

31) I lys av erfaringene fra gjennomføringen av 
rådsdirektiv 91/296/EØF av 31. mai 1991 om transitt 
av naturgass gjennom overføringsnett(1) bør det treffes 
tiltak for å sikre ensartede adgangsordninger uten 
forskjellsbehandling for overføring, herunder overføring 
av gass over landegrensene mellom medlemsstater. For 
å sikre ensartet behandling av adgang til gassnettet, 
også ved transitt, bør nevnte direktiv oppheves, uten 
at det berører kontrakter inngått i henhold til nevnte 
direktiv. Opphevelsen av direktiv 91/296/EØF bør ikke 
være til hinder for at langsiktige kontrakter kan inngås i 
framtiden.

32) På grunn av omfanget av de endringer som gjøres 
i direktiv 98/30/EF, bør de berørte bestemmelser av 
klarhets- og rasjonaliseringshensyn omarbeides.

33) I dette direktiv respekteres de grunnleggende rettigheter og 
overholdes de prinsipper som er nedfelt blant annet i Den 
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.

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(2) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Virkeområde

1.  I dette direktiv fastsettes felles regler for overføring, 
distribusjon, forsyning og lagring av naturgass. Det fastsettes 
nærmere regler for naturgassektorens organisering og 

(1) EFT L 147 av 12.6.1991, s. 37. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
95/49/EF (EFT L 233 av 30.9.1995, s. 86).

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

virkemåte, markedsadgang og drift av nettene samt kriterier og 
framgangsmåter som skal anvendes ved tildeling av tillatelser 
til å overføre, distribuere, forsyne og lagre naturgass samt drive 
nett.

2.  De regler som fastsettes ved dette direktiv for naturgass, 
herunder flytende naturgass (LNG), får også anvendelse for 
biogass og gass fra biomasse eller andre typer av gass i den 
grad slike gasser teknisk sett og på en sikker måte kan innføres 
i og transporteres gjennom naturgassnettet.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «naturgassforetak» enhver fysisk eller juridisk person som 
ivaretar minst én av følgende funksjoner: produksjon, 
overføring, distribusjon, forsyning, innkjøp eller lagring 
av naturgass, herunder LNG, og som har ansvar for 
de forretningsmessige og tekniske oppgaver og/eller 
vedlikehold tilknyttet disse funksjonene, med unntak av 
sluttkunder,

2. «oppstrømsgassrørledningsnett» enhver gassrørledning 
eller ethvert gassrørledningsnett som drives og/
eller opprettes innenfor rammen av et olje- eller 
gassproduksjonsprosjekt, eller som brukes for å overføre 
naturgass fra ett eller flere produksjonsanlegg av denne 
typen, til et behandlingsanlegg, en behandlingsterminal 
eller en endelig ilandføringsterminal,

3. «overføring» transport av naturgass gjennom 
et annet høytrykksgassrørledningsnett enn 
oppstrømsgassrørledningsnettet, med sikte på levering til 
kunder, men omfatter ikke forsyning,

4.  «operatør av overføringsnett» en fysisk eller juridisk person 
som ivaretar overføringsfunksjonen og har ansvar for drift, 
vedlikehold og, ved behov, utvikling av overføringsnett i et 
gitt område samt eventuelle forbindelsesledninger til andre 
nett, samt for å sikre nettets evne på lang sikt til å dekke en 
rimelig etterspørsel etter gasstransport,

5.  «distribusjon» transport av naturgass gjennom lokale eller 
regionale gassrørledningsnett med sikte på levering til 
kunder, men omfatter ikke forsyning,

6. «operatør av distribusjonsnett» en fysisk eller juridisk 
person som ivaretar distribusjonsfunksjonen og har 
ansvar for drift, vedlikehold og, ved behov, utvikling 
av distribusjonsnett i et gitt område samt eventuelle 
forbindelsesledninger til andre nett, samt for å sikre nettets 
evne på lang sikt til å dekke en rimelig etterspørsel etter 
gassdistribusjon,
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7. «forsyning» salg, herunder videresalg, av naturgass, 
herunder LNG, til kunder,

8.  «forsyningsforetak» enhver fysisk eller juridisk person 
som utfører forsyningen,

9. «lagringsanlegg» et anlegg som brukes til lagring av 
naturgass, og som eies og/eller drives av et naturgassforetak, 
herunder den del av LNG-anlegg som brukes til lagring, 
men unntatt den del som brukes til produksjonsvirksomhet, 
og unntatt anlegg som er forbeholdt operatører av 
overføringsnett når de utfører sine oppgaver,

10.  «operatør av lagringsanlegg» en fysisk eller juridisk person 
som driver lagringsvirksomhet og har ansvar for drift av et 
lagringsanlegg,

11. «LNG-anlegg» en terminal som brukes til omdanning av 
naturgass til væske eller import, lossing og regassifisering 
av LNG, herunder tilleggstjenester og midlertidig lagring 
som er nødvendig for regassifiseringen og påfølgende 
levering til overføringsnettet, men skal ikke omfatte noen 
del av LNG-terminaler som brukes til lagring,

12. «operatør av LNG-nett» en fysisk eller juridisk person 
som foretar omdanning av naturgass til væske eller import, 
lossing og regassifisering av LNG, og som har ansvar for 
drift av et LNG-anlegg,

«nett» ethvert overføringsnett, distribusjonsnett, LNG-13. 
anlegg og/eller lagringsanlegg som eies og/eller drives 
av et naturgassforetak, herunder lagring i rørledning 
og foretakets anlegg som yter tilleggstjenester, samt 
tilknyttede foretaks anlegg som er nødvendige for å gi 
adgang til overføring, distribusjon og LNG,

«tilleggstjenester» alle tjenester som er nødvendige for 14. 
adgang til og drift av et overførings- og/eller distribusjonsnett 
og/eller LNG-anlegg og/eller lagringsanlegg, herunder 
anlegg for lastbalansering og blanding, men omfatter ikke 
anlegg som er forbeholdt operatører av overføringsnett når 
de utfører sine oppgaver,

15. «lagring i rørledning» lagring av gass ved kompresjon i 
gassoverførings- og gassdistribusjonsnett, men omfatter 
ikke anlegg som er forbeholdt operatører av overføringsnett 
når de utfører sine oppgaver,

16. «samkjøringsnett» en rekke nett som er koplet sammen,

17. «forbindelsesledning» en overføringsledning som krysser 
en grense mellom medlemsstater og bare har som 

formål å kople sammen disse medlemsstatenes nasjonale 
overføringsnett,

18. «direkteledning» en rørledning for overføring av naturgass, 
som supplerer samkjøringsnettet,

19. «integrert naturgassforetak» et vertikalt eller horisontalt 
integrert foretak,

20. «vertikalt integrert foretak» et naturgassforetak 
eller en foretaksgruppe med innbyrdes forhold som 
definert i artikkel 3 nr. 3 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89 av 21. desember 1989 om tilsyn med 
foretakssammenslutninger(1) der det berørte foretaket/den 
berørte gruppen utfører minst én av følgende funksjoner: 
overføring, distribusjon, LNG eller lagring, og minst én av 
funksjonene produksjon eller forsyning av naturgass,

21. «horisontalt integrert foretak» et foretak som utfører 
minst én av følgende funksjoner: produksjon, overføring, 
distribusjon, forsyning eller lagring av naturgass, og i 
tillegg en virksomhet som ikke omfatter gass,

22. «tilknyttet foretak» et tilknyttet foretak i henhold til 
artikkel 41 i sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 
1983 med hjemmel i traktatens artikkel 44 nr. 2 bokstav 
g)(*) om konsoliderte regnskaper(2), og/eller et assosiert 
foretak i henhold til artikkel 33 nr. 1 i nevnte direktiv og/
eller et foretak som tilhører de samme aksjeeiere,

23. «nettbruker» enhver fysisk eller juridisk person som 
forsyner eller forsynes fra nettet,

24. «kunder» grossister og sluttkunder samt naturgassforetak 
som kjøper naturgass,

25. «privatkunder» kunder som kjøper naturgass til eget 
husholdningsforbruk,

26. «forretningskunder» kunder som kjøper naturgass som 
ikke er til eget husholdningsforbruk,

27. «sluttkunder» kunder som kjøper naturgass til eget bruk,

28. «berettigede kunder» kunder som fritt kan velge 
gassleverandør i henhold til artikkel 23 i dette direktiv,

(*) Tittelen på direktiv 78/660/EØF er endret for å ta hensyn til omnummereringen 
av artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap i samsvar 
med artikkel 12 i Amsterdam-traktaten; den opprinnelige henvisningen var 
til artikkel 54 nr. 3 bokstav g).

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1310/97 (EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1).

(2) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/65/EF (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 28).
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29. «grossister» enhver fysisk eller juridisk person, 
unntatt operatører av overføringsnett og operatører av 
distribusjonsnett, som kjøper naturgass med sikte på 
videresalg i eller utenfor det nett personen er etablert i,

30. «langsiktig planlegging» planlegging på lang sikt av 
naturgassforetakenes forsynings- og transportkapasitet 
med sikte på å dekke nettets etterspørsel etter naturgass, 
spre kildene og sikre forsyninger til kundene,

31. «marked under oppbygging» en medlemsstat der den 
første kommersielle forsyningen i henhold til den første 
langsiktige kontrakten for forsyning av naturgass fant sted 
for mindre enn ti år siden,

32. «sikkerhet» både forsyningssikkerhet for naturgass og 
teknisk sikkerhet,

33. «ny infrastruktur» en infrastruktur som ikke er ferdigstilt 
når dette direktiv trer i kraft.

KAPITTEL II

ALMINNELIGE REGLER FOR ORGANISERING AV 
SEKTOREN

Artikkel 3

Forpliktelser til å yte offentlig tjeneste og forbrukervern

1.  Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene på grunnlag 
av sin institusjonelle organisering og under behørig hensyn til 
nærhetsprinsippet sikre at naturgassforetak drives i samsvar 
med prinsippene i dette direktiv med sikte på å oppnå et 
konkurransedyktig, sikkert og miljømessig bærekraftig marked 
for naturgass, og de skal ikke forskjellsbehandle slike foretak 
med hensyn til rettigheter eller plikter.

2.  Idet det fullt ut tas hensyn til traktatens bestemmelser, 
særlig artikkel 86, og av hensyn til allmenne økonomiske 
interesser kan medlemsstatene pålegge foretak i gassektoren 
forpliktelser til å yte offentlige tjenester som kan vedrøre 
sikkerhet, herunder forsyningssikkerhet, regelmessighet, 
kvalitet på og pris for forsyninger, samt miljøvern, herunder 
energieffektivitet og klimabeskyttelse. Slike forpliktelser skal 
være klart definerte, oversiktlige, kontrollerbare og ikke 
innebære forskjellsbehandling, og skal sikre gassforetak i 
EU lik adgang til nasjonale forbrukere. I forbindelse med 
forsyningssikkerhet, energieffektivitet gjennom styring av 
etterspørsel samt for å nå de miljømål som er nevnt i dette 
nummer, kan medlemsstatene innføre langsiktig planlegging, 
idet det tas hensyn til muligheten for at tredjemann søker å få 
adgang til nettet.

3.  Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å verne 
sluttkunder og sikre et høyt nivå for forbrukervern, og skal 
særlig sikre at det finnes egnede beskyttelsestiltak for å verne 
sårbare kunder, herunder egnede tiltak for å hjelpe dem å unngå 
avbrudd i gassforsyningen. I denne sammenheng kan de treffe 
egnede tiltak for å verne kunder i fjerntliggende områder som 
er koplet til gassnettet. Medlemsstatene kan for dette formål 
utpeke en leverandør for kunder som er koplet til gassnettet. 
De skal sikre et høyt nivå for forbrukervern, særlig med hensyn 
til innsyn i allmenne kontraktsvilkår og -betingelser, allmenne 
opplysninger og tvisteløsningsordninger. Medlemsstatene skal 
sikre at berettigede kunder i praksis kan bytte leverandør. I det 
minste når det gjelder privatkunder skal disse tiltakene omfatte 
de tiltak som angis i vedlegg A.

4.  Medlemsstatene skal gjennomføre egnede tiltak for å 
nå målene om sosial og økonomisk utjevning og miljøvern, 
som kan omfatte midler for å motvirke klimaendringer, samt 
forsyningssikkerhet. Slike tiltak kan blant annet omfatte 
egnede økonomiske stimuleringstiltak, eventuelt ved bruk av 
alle tilgjengelige midler på nasjonalt plan og fellesskapsplan, 
til vedlikehold og bygging av den nødvendige nettinfrastruktur, 
herunder samkjøringskapasitet.

5.  Medlemsstatene kan vedta ikke å anvende bestemmelsene 
i artikkel 4 på distribusjon, i den grad anvendelsen av 
dem juridisk eller faktisk ville hindre oppfyllelsen av de 
forpliktelser som naturgassforetakene er pålagt av hensyn til 
allmenne økonomiske interesser, og i den grad utviklingen 
av handelen ikke påvirkes i et omfang som strider mot 
Fellesskapets interesser. Fellesskapets interesser omfatter blant 
annet konkurranse med hensyn til berettigede kunder i samsvar 
med dette direktiv og traktatens artikkel 86.

6.  Medlemsstatene skal, når dette direktiv er gjennomført, 
underrette Kommisjonen om alle tiltak som er truffet for å 
oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, herunder 
forbruker- og miljøvern, og deres mulige virkning på nasjonal 
og internasjonal konkurranse, uavhengig av om slike tiltak 
krever et unntak fra bestemmelsene i dette direktiv. De skal 
deretter hvert annet år underrette Kommisjonen om eventuelle 
endringer av slike tiltak, uavhengig av om de krever et unntak 
fra dette direktiv.

Artikkel 4

Tillatelsesordning

1.  Dersom det kreves tillatelse til bygging eller drift av 
naturgassanlegg (for eksempel lisens, bevilling, konsesjon, 
avtale eller godkjenning), skal medlemsstatene eller enhver 
vedkommende myndighet som de utpeker, gi tillatelse til 
å bygge og/eller drive slike anlegg, gassrørledninger og 
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tilknyttet utstyr på sitt territorium, i samsvar med nr. 2-4. 
Medlemsstatene eller enhver vedkommende myndighet som de 
utpeker, kan også på samme grunnlag gi tillatelse til forsyning 
av naturgass og tillatelse til grossister.

2.  Dersom medlemsstatene har en tillatelsesordning, 
skal de fastsette objektive kriterier som ikke innebærer 
forskjellsbehandling, og som skal oppfylles av foretak som 
søker om tillatelse til å bygge og/eller drive naturgassanlegg, 
eller som søker om tillatelse til å levere naturgass. Kriteriene 
og framgangsmåtene for tildeling av tillatelser, som ikke 
innebærer forskjellsbehandling, skal offentliggjøres.

3.  Medlemsstatene skal sørge for at begrunnelsen for 
et avslag på en søknad om tillatelse er objektiv og ikke 
innebærer forskjellsbehandling, og at den oversendes søkeren. 
Begrunnelsen for avslaget skal oversendes Kommisjonen til 
underretning. Medlemsstatene skal utarbeide en framgangsmåte 
som gir søkeren mulighet til å klage på et slikt avslag.

4.  Med sikte på utviklingen av områder som nylig har 
fått gassforsyning, og en effektiv drift i alminnelighet, kan 
medlemsstatene, med forbehold for artikkel 24, avslå å gi 
ny tillatelse til bygging og drift av distribusjonsnett via 
gassrørledninger i et bestemt område, når det allerede er 
opprettet eller planlagt å opprette slike nett i dette området, 
og dersom den eksisterende eller planlagte kapasiteten ikke er 
sprengt.

Artikkel 5

Overvåking av forsyningssikkerhet

Medlemsstatene skal sørge for at forsyningssikkerheten 
overvåkes. Når medlemsstatene anser det som hensiktsmessig, 
kan de delegere denne oppgaven til reguleringsmyndighetene 
nevnt i artikkel 25 nr. 1. Denne overvåkingen skal særlig 
omfatte likevekten mellom forsyning og etterspørsel i det 
nasjonale marked, nivået på forventet framtidig etterspørsel og 
tilgjengelige forsyninger, ytterligere kapasitet under planlegging 
eller bygging, nettenes kvalitets- og vedlikeholdsnivå samt 
tiltak for å dekke perioder med uvanlig stor etterspørsel og 
håndtere bortfall av forsyninger fra én eller flere leverandører. 
Vedkommende myndigheter skal innen 31. juli hvert år 
offentliggjøre en rapport som viser resultatene av overvåkingen 
av disse forholdene, samt eventuelle tiltak som er truffet eller 
planlagt i den forbindelse, og skal umiddelbart oversende 
denne rapporten til Kommisjonen.

Artikkel 6

Tekniske forskrifter

Medlemsstatene skal sørge for at det utarbeides og offentliggjøres 
tekniske sikkerhetskriterier og tekniske forskrifter som fastsetter 
tekniske minstekrav for konstruksjon og drift når det gjelder 
tilkopling til nettet av LNG-anlegg, lagringsanlegg, andre 

overførings- eller distribusjonsnett og direkteledninger. Disse 
tekniske forskriftene skal sikre samvirkingsevnen mellom 
nettene, være objektive og ikke innebære forskjellsbehandling. 
De skal meddeles Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 
om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 
forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester(1).

KAPITTEL III

OVERFØRING, LAGRING OG LNG

Artikkel 7

Utpeking av nettoperatører

For et tidsrom som medlemsstatene skal fastsette idet de 
tar hensyn til effektivitet og økonomisk likevekt, skal 
medlemsstatene utpeke eller anmode naturgassforetak som eier 
overførings-, lagrings- eller LNG-anlegg, om å utpeke én eller 
flere nettoperatører. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er 
nødvendige for å sikre at operatører av overføringsnett, LNG-
nett og lagringsanlegg opptrer i samsvar med bestemmelsene 
i artikkel 8-10.

Artikkel 8

Nettoperatørers oppgaver

1.  Hver operatør av overføringsnett, lagringsanlegg og/eller 
LNG-nett skal:

a) på økonomisk akseptable vilkår drive, vedlikeholde og 
utvikle sikre, pålitelige og effektive anlegg for overføring, 
lagring og/eller LNG, idet det tas behørig hensyn til 
miljøet,

b) unngå forskjellsbehandling av nettbrukere eller grupper av 
nettbrukere, særlig til fordel for egne tilknyttede foretak,

c) utlevere til andre operatører av overføringsnett, 
lagringsanlegg, LNG-nett og/eller distribusjonsnett 
tilstrekkelige opplysninger til å sikre at transport og lagring 
av naturgass kan foregå på en måte som er forenlig med en 
sikker og effektiv drift av samkjøringsnettet,

d) gi nettbrukere tilstrekkelige opplysninger til at de kan få 
effektiv adgang til nettet.

2.  De regler for utjevning i gassoverføringsnettet som 
vedtas av operatører av overføringsnett, skal være objektive, 
oversiktlige og ikke innebære forskjellsbehandling, noe som 

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved direktiv 98/48/EF 
(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).
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også gjelder reglene for nettbrukernes betaling for bruk av deres 
nett i forbindelse med ubalanse i energiforsyningen. Vilkår og 
betingelser, herunder regler og tariffer, for slike tjenester som 
ytes av operatører av overføringsnett, skal fastsettes i henhold 
til en metode som er forenlig med artikkel 25 nr. 2, uten at det 
innebærer forskjellsbehandling og på en kostnadsrelatert måte, 
og de skal offentliggjøres.

3.  Medlemsstatene kan kreve at operatører av overføringsnett 
oppfyller minstekrav til vedlikehold og utvikling av 
overføringsnettet, herunder samkjøringskapasitet.

4.  Operatører av overføringsnett skal anskaffe den energi de 
bruker for å ivareta sine funksjoner i henhold til oversiktlige 
og markedsbaserte framgangsmåter som ikke innebærer 
forskjellsbehandling.

Artikkel 9

Rettslig atskillelse av operatører av overføringsnett

1.  Dersom operatøren av overføringsnettet er del av et 
vertikalt integrert foretak, skal denne i det minste med hensyn 
til rettslig form, organisasjon og beslutningstaking være 
uavhengig av andre virksomheter som ikke er knyttet til 
overføring. Disse reglene skal ikke innebære noen forpliktelse 
til å skille eierskap av eiendeler i overføringsnettet fra det 
vertikalt integrerte foretaket.

2.  For å sikre uavhengigheten til operatøren av overføringsnett 
nevnt i nr. 1, skal følgende minstekriterier gjelde:

a) de personer som har ledelsesansvar for operatøren av 
overføringsnettet, kan ikke inngå i foretaksstrukturer i det 
integrerte naturgassforetaket som har direkte eller indirekte 
ansvar for den daglige drift av produksjon, distribusjon og 
forsyning av naturgass,

b) egnede tiltak må treffes for å sikre at de yrkesmessige 
interessene til personer som har ledelsesansvar for 
operatøren av overføringsnettet, tas hensyn til på en måte 
som sikrer at de er i stand til å opptre selvstendig,

c) operatøren av overføringsnettet skal ha reell rett til å treffe 
beslutninger uavhengig av det integrerte gassforetaket om 
eiendeler som er nødvendige for å drive, vedlikeholde 
eller utvikle nettet. Dette bør ikke være til hinder for 
at det kan foretas egnet samordning som sikrer vern 
av morselskapets økonomiske og forvaltningsmessige 
overvåkingsrettigheter med hensyn til avkastningen, som 
er indirekte underlagt bestemmelsene i artikkel 25 nr. 2, 
av midler investert i et datterselskap. Dette skal særlig 
gjøre det mulig for morselskapet å godkjenne den årlige 
finansieringsplanen, eller et tilsvarende dokument, fra 
operatøren av overføringsnettet, og å fastsette samlede 
grenser for datterselskapets gjeldsnivå. Morselskapet skal 

ikke kunne gi instrukser med hensyn til den daglige drift 
eller de enkelte beslutninger om bygging eller oppgradering 
av overføringsledninger, så lenge disse beslutningene ikke 
går ut over vilkårene i den godkjente finansieringsplanen 
eller et annet tilsvarende dokument,

 operatøren av overføringsnettet skal utarbeide et 
samsvarsprogram som beskriver de tiltak som er truffet 
for å sikre at atferd som innebærer forskjellsbehandling, 
er utelukket, samt sikre kontroll av at programmet følges. 
I programmet skal det angis hvilke spesifikke forpliktelser 
arbeidstakere har for å nå dette mål. En årsrapport 
med en beskrivelse av de tiltak som er truffet, skal 
framlegges for reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 25 
nr. 1 av den person eller det organ som har ansvar for 
overvåking av samsvarsprogrammet, og årsrapporten skal 
offentliggjøres.

Artikkel 10

Krav om fortrolighet når det gjelder operatører av 
overføringsnett

1.  Hver operatør av overførings-, lagrings- og/eller LNG-
nett skal, med forbehold for artikkel 16 eller enhver annen 
lovbestemt opplysningsplikt, sørge for fortrolig behandling 
av forretningsmessig følsomme opplysninger som operatøren 
mottar i forbindelse med utøvelsen av sin virksomhet, og 
skal hindre at opplysninger om egen virksomhet som kan gi 
forretningsmessige fordeler, blir gitt videre på en måte som 
innebærer forskjellsbehandling.

2.  Operatører av overføringsnett skal, innenfor rammen 
av salg eller kjøp av naturgass utført av et tilknyttet foretak, 
ikke misbruke forretningsmessig følsomme opplysninger som 
de har fått fra tredjemann i forbindelse med tildeling av eller 
forhandling om adgang til nettet.

KAPITTEL IV

DISTRIBUSJON OG FORSYNING

Artikkel 11

Utpeking av operatører av distribusjonsnett

For et tidsrom som medlemsstatene skal fastsette idet de 
tar hensyn til effektivitet og økonomisk likevekt, skal 
medlemsstatene utpeke eller anmode foretak som eier eller 
har ansvar for distribusjonsnett om å utpeke en eller flere 
operatører av distribusjonsnett, og de skal sikre at disse 
operatørene opptrer i samsvar med artikkel 12-14.
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Artikkel 12

Oppgaver for operatører av distribusjonsnett

1.  Hver operatør av distribusjonsnett skal på økonomisk 
akseptable vilkår drive, vedlikeholde og utvikle et sikkert, 
pålitelig og effektivt nett, idet det tas behørig hensyn til 
miljøet.

2.  Operatøren av distribusjonsnettet skal ikke under noen 
omstendighet forskjellsbehandle nettbrukere eller grupper av 
nettbrukere, særlig ikke til fordel for egne tilknyttede foretak.

3.  Hver operatør av distribusjonsnett skal utlevere til 
andre operatører av distribusjonsnett og/eller operatører 
av overføringsnett og/eller LNG-nett og/eller lagringsnett 
tilstrekkelige opplysninger til å sikre at transport og lagring av 
naturgass kan skje på en måte som er forenlig med en sikker 
og effektiv drift av samkjøringsnettet.

4.  Hver operatør av distribusjonsnett skal gi nettbrukere 
tilstrekkelige opplysninger til at de kan få effektiv adgang til 
nettet.

5.  Dersom operatører av distribusjonsnett har ansvar for 
utjevning i gassdistribusjonsnettet, skal regler de vedtar for 
dette formål være objektive, oversiktlige og ikke innebære 
forskjellsbehandling, herunder regler for nettbrukernes 
betaling for bruk av nettet i forbindelse med ubalanse i 
energiforsyningen. Vilkår og betingelser, herunder regler og 
tariffer for nettoperatørers ytelse av slike tjenester, skal fastsettes 
i henhold til en metode som er forenlig med artikkel 25 nr. 2, 
uten forskjellsbehandling og på en kostnadsrelatert måte, og de 
skal offentliggjøres.

Artikkel 13

Rettslig atskillelse av operatører av distribusjonsnett

1.  Dersom operatøren av distribusjonsnettet er del av 
et vertikalt integrert foretak, skal denne i det minste med 
hensyn til rettslig form, organisasjon og beslutningstaking 
være uavhengig av andre virksomheter som ikke er knyttet til 
distribusjon. Disse reglene skal ikke innebære noen forpliktelse 
til å skille eierskap av eiendeler i distribusjonsnettet fra det 
vertikalt integrerte foretaket.

2.  I tillegg til kravene i nr. 1 skal operatøren av 
distribusjonsnettet, når denne er del av et vertikalt integrert 
foretak, være uavhengig med hensyn til organisasjon og 
beslutningstaking fra annen virksomhet som ikke er knyttet til 
distribusjon. For å oppnå dette skal følgende minstekriterier 
oppfylles:

a) de personer som har ledelsesansvar for operatøren av 
distribusjonsnettet, kan ikke inngå i foretaksstrukturer i det 

integrerte naturgassforetaket som har direkte eller indirekte 
ansvar for den daglige drift av produksjon, overføring og 
forsyning av naturgass,

b) egnede tiltak må treffes for å sikre at de yrkesmessige 
interessene til personer som har ledelsesansvar for 
operatøren av distribusjonsnettet, tas hensyn til på en måte 
som sikrer at de er i stand til å opptre selvstendig,

c) operatøren av distribusjonsnettet skal ha reell rett til å treffe 
beslutninger, uavhengig av det integrerte gassforetaket, 
med hensyn til eiendeler som er nødvendige for å drive, 
vedlikeholde eller utvikle nettet. Dette bør ikke være til 
hinder for at det kan foretas egnet samordning som sikrer 
vern av morselskapets økonomiske og forvaltningsmessige 
overvåkingsrettigheter med hensyn til avkastningen, som 
er indirekte underlagt bestemmelsene i artikkel 25 nr. 2, 
av midler investert i et datterselskap. Dette skal særlig 
gjøre det mulig for morselskapet å godkjenne den årlige 
finansieringsplanen, eller et annet tilsvarende dokument, 
fra operatøren av distribusjonsnettet, og å fastsette samlede 
grenser for datterselskapets gjeldsnivå. Morselskapet skal 
ikke kunne gi instrukser med hensyn til den daglige drift 
eller de enkelte beslutninger om bygging eller oppgradering 
av overføringsledninger, så lenge disse beslutningene ikke 
går ut over vilkårene i den godkjente finansieringsplanen 
eller et annet tilsvarende dokument,

d) operatøren av distribusjonsnettet skal utarbeide et 
samsvarsprogram som beskriver de tiltak som er truffet 
for å sikre at atferd som innebærer forskjellsbehandling, 
er utelukket, samt sikre kontroll av at programmet følges. 
I programmet skal det angis hvilke spesifikke forpliktelser 
arbeidstakere har for å nå dette målet. En årsrapport 
med en beskrivelse av de tiltak som er truffet, skal 
framlegges for reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 25 
nr. 1 av den person eller det organ som har ansvar for 
overvåking av samsvarsprogrammet, og årsrapporten skal 
offentliggjøres.

Medlemsstatene kan vedta ikke å anvende nr. 1 og 2 på 
integrerte naturgassforetak som betjener færre enn 100 000 
tilknyttede kunder.

Artikkel 14

Krav om fortrolighet når det gjelder operatører av 
distribusjonsnett

1.  Hver operatør av distribusjonsnett skal, med forbehold 
for artikkel 16 eller enhver annen lovbestemt opplysningsplikt, 
sørge for fortrolig behandling av forretningsmessig følsomme 
opplysninger som operatøren mottar i forbindelse med 
utøvelsen av sin virksomhet, og skal hindre at opplysninger om 
egen virksomhet som kan gi forretningsmessige fordeler, blir 
gitt videre på en måte som innebærer forskjellsbehandling.
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2.  Operatører av distribusjonsnett skal, innenfor rammen av 
salg eller kjøp av naturgass utført av et tilknyttet foretak, ikke 
misbruke forretningsmessig følsomme opplysninger som de 
har mottatt fra tredjemann i forbindelse med tildeling av eller 
forhandling om adgang til nettet.

Artikkel 15

Operatør av kombinasjonsnett

Reglene i artikkel 9 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 skal ikke være 
til hinder for drift av et kombinert overførings-, LNG-, 
lagrings- og distribusjonsnett som med hensyn til rettslig 
form, organisasjon og beslutningstaking er uavhengig av annen 
virksomhet som ikke er knyttet til overførings-, LNG-, lagrings- 
og distribusjonsnett, og som oppfyller kravene i bokstav a)-d). 
Disse reglene skal ikke innebære noen forpliktelse til å skille 
eierskap av eiendeler i kombinasjonsnettet fra det vertikalt 
integrerte foretaket:

a) de personer som har ledelsesansvar for operatøren av 
kombinasjonsnettet, kan ikke inngå i foretaksstrukturer 
i det integrerte naturgassforetaket som har direkte eller 
indirekte ansvar for den daglige drift av produksjon og 
forsyning av naturgass,

b) egnede tiltak må treffes for å sikre at de yrkesmessige 
interessene til personer som har ledelsesansvar for 
operatøren av kombinasjonsnettet, tas hensyn til på en 
måte som sikrer at de er i stand til å opptre selvstendig,

c) operatøren av kombinasjonsnettet skal ha reell rett til å treffe 
beslutninger, uavhengig av det integrerte gassforetaket, 
med hensyn til eiendeler som er nødvendige for å drive, 
vedlikeholde eller utvikle nettet. Dette bør ikke være til 
hinder for at det kan foretas egnet samordning som sikrer 
vern av morselskapets økonomiske og forvaltningsmessige 
overvåkingsrettigheter med hensyn til avkastningen, som 
er indirekte underlagt bestemmelsene i artikkel 25 nr. 2, 
av midler investert i et datterselskap. Dette skal særlig 
gjøre det mulig for morselskapet å godkjenne den årlige 
finansieringsplanen, eller et annet tilsvarende dokument, 
fra operatøren av kombinasjonsnettet, og å fastsette samlede 
grenser for datterselskapets gjeldsnivå. Morselskapet skal 
ikke kunne gi instrukser med hensyn til den daglige drift 
eller de enkelte beslutninger om bygging eller oppgradering 
av overførings- og distribusjonsledninger, så lenge disse 
beslutningene ikke går ut over vilkårene i den godkjente 
finansieringsplanen eller et annet tilsvarende dokument,

d) operatøren av kombinasjonsnettet skal utarbeide et 
samsvarsprogram som beskriver de tiltak som er truffet 

for å sikre at atferd som innebærer forskjellsbehandling, 
er utelukket, samt sikre kontroll av at programmet følges. 
I programmet skal det angis hvilke spesifikke forpliktelser 
arbeidstakere har for å nå dette målet. En årsrapport 
med en beskrivelse av de tiltak som er truffet, skal 
framlegges for reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 25 
nr. 1 av den person eller det organ som har ansvar for 
overvåking av samsvarsprogrammet, ,og årsrapporten skal 
offentliggjøres.

KAPITTEL V

ATSKILTE OG OVERSIKTLIGE REGNSKAPER

Artikkel 16

Rett til tilgang til regnskaper

1.  Medlemsstatene eller enhver vedkommende myndighet 
som de utpeker, herunder reguleringsmyndighetene 
nevnt i artikkel 25 nr. 1 og tvisteløsningsmyndighetene 
nevnt i artikkel 20 nr. 3, skal ha tilgang til regnskapene 
til naturgassforetak som fastsatt i artikkel 17 når dette er 
nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver.

2.  Medlemsstatene og enhver utpekt vedkommende 
myndighet, herunder reguleringsmyndighetene nevnt i 
artikkel 25 nr. 1 og tvisteløsningsmyndighetene, skal sørge 
for at forretningsmessig følsomme opplysninger behandles 
fortrolig. Medlemsstatene kan vedta at slike opplysninger skal 
offentliggjøres dersom det er nødvendig for at vedkommende 
myndigheter skal kunne utføre sine oppgaver.

Artikkel 17

Atskilte regnskaper

1.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at naturgassforetakenes regnskaper føres i samsvar med 
nr. 2-5. Dersom foretak er unntatt fra denne bestemmelsen på 
grunnlag av artikkel 28 nr. 2 og 4, skal de som et minstekrav 
føre sine regnskaper i henhold til denne artikkel.

2.  Uansett eierstruktur og rettslig form skal 
naturgassforetakene utarbeide, få revidert og offentliggjøre 
sine årsregnskaper i samsvar med nasjonal lovgivning om 
aksjeselskapers årsregnskaper, vedtatt i samsvar med fjerde 
rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i 
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traktatens artikkel 44 nr. 2 bokstav g)(*) om årsregnskapene for 
visse selskapsformer(1). Foretak som ikke er rettslig forpliktet 
til å offentliggjøre sine årsregnskaper, skal oppbevare en kopi 
av disse tilgjengelig for allmennheten ved sitt hovedkontor.

3.  For å unngå forskjellsbehandling, kryssubsidiering 
og konkurransevridning skal naturgassforetak i sine 
internregnskaper føre atskilte regnskaper for sin virksomhet 
i forbindelse med overføring, distribusjon, LNG og lagring av 
naturgass, på samme måte som de måtte ha gjort dersom den 
aktuelle virksomheten hadde blitt utøvd av atskilte foretak. 
De skal også føre regnskaper, eventuelt konsoliderte, for 
annen gassvirksomhet som ikke er knyttet til overføring, 
distribusjon, LNG og lagring. Inntil 1. juli 2007 skal de føre 
atskilte regnskaper for forsyningsvirksomhet for berettigede 
kunder og forsyningsvirksomhet for ikke-berettigede kunder. 
Inntekter fra eierskap av overførings-/distribusjonsnett skal 
angis i regnskapene. De skal ved behov føre konsoliderte 
regnskaper for annen virksomhet som ikke er knyttet til 
gass. Internregnskapene skal inneholde en balanse og et 
resultatregnskap for hver virksomhet.

4.  I revisjonen nevnt i nr. 2 skal det særlig kontrolleres at 
forpliktelsen til å unngå forskjellsbehandling og kryssubsidiering 
nevnt i nr. 3 overholdes.

5.  Foretakene skal i sine internregnskaper angi hvilke regler 
for fordeling av eiendeler og forpliktelser, utgifter og inntekter 
samt avskrivning, med forbehold for gjeldende nasjonale 
regnskapsregler, som de følger ved utarbeiding av de atskilte 
regnskapene nevnt i nr. 3. Disse interne reglene kan endres 
bare i særskilte tilfeller. Slike endringer skal angis og være 
behørig begrunnet.

6.  I notene til årsregnskapene skal alle transaksjoner av 
et visst omfang som er gjennomført med tilknyttede foretak, 
angis.

KAPITTEL VI

ORGANISERING AV ADGANG TIL NETTET

Artikkel 18

Adgang for tredjemann

1.  Medlemsstatene skal sikre at det innføres et system for 
tredjemanns adgang til overførings- og distribusjonsnettet og 
LNG-anlegg, som bygger på offentliggjorte tariffer som anvendes 

(*) Tittelen på direktiv 78/660/EØF er endret for å ta hensyn til omnummereringen 
av artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap i samsvar 
med artikkel 12 i Amsterdam-traktaten; den opprinnelige henvisningen var 
til artikkel 54 nr. 3 bokstav g).

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/65/EF (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 28).

for alle berettigede kunder, herunder forsyningsforetak, og 
som anvendes objektivt og uten forskjellsbehandling mellom 
nettbrukere. Medlemsstatene skal sikre at disse tariffene, 
eller de metoder som ligger til grunn for beregning av dem, 
godkjennes av en reguleringsmyndighet nevnt i artikkel 25 
nr. 1 før de trer i kraft, og at disse tariffene — og metodene, der 
bare metoder godkjennes — offentliggjøres før de trer i kraft.

2.  Operatører av overføringsnett skal, dersom det er 
nødvendig for å utføre deres oppgaver, herunder i forbindelse 
med overføring over landegrenser, ha adgang til nettet til andre 
operatører av overføringsnett.

3.  Bestemmelsene i dette direktiv skal ikke være til hinder 
for at langsiktige kontrakter inngås, forutsatt at de er i samsvar 
med Fellesskapets konkurranseregler.

Artikkel 19

Adgang til lagring

1.  Dersom det er teknisk og/eller økonomisk nødvendig 
for å gi effektiv nettadgang med sikte på forsyning av 
kunder samt tilrettelegging av adgang til tilleggstjenester, 
kan medlemsstatene ved tilrettelegging av adgang til 
lagringsanlegg og lagring i rørledning velge én av eller begge 
framgangsmåtene i nr. 3 og 4. Disse framgangsmåtene skal 
anvendes etter objektive og oversiktlige kriterier som ikke 
innebærer forskjellsbehandling.

2.  Bestemmelsene i nr. 1 får ikke anvendelse på 
tilleggstjenester og midlertidig lagring som er knyttet til LNG-
anlegg og er nødvendige for regassifiseringsprosessen og 
påfølgende levering til overføringsnettet.

3.  Ved forhandlet adgang skal medlemsstatene treffe de tiltak 
som er nødvendige for at naturgassforetakene og berettigede 
kunder innenfor eller utenfor det området samkjøringsnettet 
dekker, kan forhandle om adgang til lagringsanlegg og lagring 
i rørledning, dersom dette er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendig for å gi effektiv adgang til nettet samt for å skaffe 
adgang til andre tilleggstjenester. Partene skal ha plikt til å 
forhandle i god tro om adgang til lagringsanlegg, lagring i 
rørledning og andre tilleggstjenester.

Kontrakter om adgang til lagringsanlegg, lagring i rørledning 
og andre tilleggstjenester skal forhandles fram med den berørte 
operatør av lagringsnettet eller det berørte naturgassforetaket. 
Medlemsstatene skal kreve at operatører av lagringsnett og 
naturgassforetakene senest seks måneder etter iverksettelsen av 
dette direktiv og deretter hvert år, offentliggjør sine viktigste 
forretningsmessige vilkår for bruken av lagringsanlegg, lagring 
i rørledning og andre tilleggstjenester.
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Ved regulert adgang skal medlemsstatene treffe de tiltak som 
er nødvendige for å gi naturgassforetak og berettigede kunder 
innenfor eller utenfor det området samkjøringsnettet dekker, 
rett til adgang til lagringsanlegg, lagring i rørledning og andre 
tilleggstjenester, på grunnlag av offentliggjorte tariffer og/eller 
andre vilkår for bruk av slike lageranlegg og lagring i rørledning, 
dersom det er teknisk og/eller økonomisk nødvendig for å gi 
effektiv adgang til nettet samt for å organisere adgang til andre 
tilleggstjenester. Slik rett til adgang kan gis til berettigede 
kunder ved å tillate dem å inngå leveringskontrakter med 
andre konkurrerende naturgassforetak enn nettets eier og/eller 
operatør eller et tilknyttet foretak.

Artikkel 20

Adgang til oppstrømsgassrørledningsnett

1.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at naturgassforetakene og berettigede kunder, 
uansett hvor de befinner seg, i samsvar med denne artikkel kan 
få adgang til oppstrømsgassrørledningsnettet, herunder anlegg 
som yter tilknyttede tekniske tjenester i forbindelse med slik 
adgang, unntatt de deler av slike nett og anlegg som brukes 
til lokal produksjonsvirksomhet ved en forekomst der gassen 
produseres. Kommisjonen skal underrettes om disse tiltakene i 
samsvar med bestemmelsene i artikkel 33.

2.  Adgangen nevnt i nr. 1 skal gis på en måte som 
medlemsstaten bestemmer i samsvar med relevant lovgivning. 
Medlemsstatene skal ha som mål å opprette en rettferdig 
og åpen adgang, å skape et konkurransepreget marked for 
naturgass og å hindre misbruk av en dominerende stilling, idet 
det tas hensyn til sikkerheten og regelmessige forsyninger, 
kapasitet som er eller rimeligvis kan stilles til rådighet samt 
vern av miljøet. Det kan tas hensyn til følgende:

a) nødvendigheten av å nekte adgang når de tekniske 
spesifikasjonene er innbyrdes uforenlige, og dette 
problemet ikke kan løses med rimelig innsats,

b) nødvendigheten av å unngå vanskeligheter som ikke 
kan overvinnes med rimelig innsats, og som kan svekke 
effektiviteten til eksisterende og planlagt produksjon av 
hydrokarboner, herunder ved forekomster med begrenset 
økonomisk levedyktighet,

c) nødvendigheten av å respektere de rimelige og behørig 
begrunnede behovene til eieren eller operatøren av et 
oppstrømsgassrørledningsnett for transport og behandling 
av gassen, og interessene til de øvrige brukerne av 
oppstrømsgassrørledningsnettet eller av anlegg for 
behandling eller håndtering som vil kunne bli berørt, og

d) nødvendigheten av å anvende, i samsvar med 
fellesskapsretten, deres lovgivning og administrative 
framgangsmåter for tildeling av tillatelser til produksjon 
eller oppstrømsutbygging.

3.  Medlemsstatene skal sørge for å innføre en ordning for 
tvisteløsning som omfatter en myndighet som er uavhengig 
av partene, og som har tilgang til alle relevante opplysninger, 
for å gjøre det mulig raskt å løse tvister om adgang til 
oppstrømsgassrørledningsnett, idet det tas hensyn til kriteriene 
definert i nr. 2 og antallet parter som kan delta i forhandlingene 
om adgang til slike nett.

4.  Ved tvister på tvers av landegrensene skal ordningen 
for tvisteløsning i den medlemsstaten som har jurisdiksjon 
over oppstrømsgassrørledningsnettet som det nektes adgang 
til, anvendes. Dersom det aktuelle nettet ved tvister på tvers 
av landegrensene hører under flere medlemsstater, skal disse 
samrå seg med hverandre for å sikre at bestemmelsene i dette 
direktiv anvendes på en konsekvent måte.

Artikkel 21

Nektelse av adgang

1.  Naturgassforetakene kan nekte adgang til nettet dersom 
de har kapasitetsmangel eller dersom slik adgang vil hindre 
dem i å oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste 
nevnt i artikkel 3 nr. 2 som de er blitt pålagt, eller på grunn 
av store økonomiske og finansielle vanskeligheter knyttet til 
kontrakter med faste betalingsforpliktelser, idet det tas hensyn 
til kriteriene og framgangsmåtene nevnt i artikkel 27 og den 
løsning medlemsstaten har valgt i samsvar med artikkel 27 
nr. 1. Avslaget skal være behørig begrunnet.

2.  Medlemsstatene kan treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at et naturgassforetak som nekter adgang til nettet på 
grunn av kapasitetsmangel eller manglende tilkopling, foretar 
de nødvendige utbedringer i den grad dette er økonomisk 
forsvarlig eller dersom en potensiell kunde er villig til å 
betale for dem. I tilfeller der artikkel 4 nr. 4 anvendes, skal 
medlemsstatene treffe slike tiltak.

Artikkel 22

Ny infrastruktur

1.  Større nye gassinfrastrukturer, dvs. forbindelsesledninger 
mellom medlemsstater, LNG-anlegg og lagringsanlegg, kan på 
anmodning unntas fra bestemmelsene i artikkel 18, 19, 20 og 
artikkel 25 nr. 2, 3 og 4 på følgende vilkår:

a) investeringen må øke konkurransen i gassforsyningen og 
øke forsyningssikkerheten,
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b) risikonivået knyttet til investeringen er slik at investeringen 
ikke ville finne sted med mindre et unntak ble innrømmet,

c) infrastrukturen må være eiet av en fysisk eller juridisk 
person som i det minste med hensyn til rettslig form er 
atskilt fra nettoperatørene for de nett denne infrastrukturen 
skal bygges i,

d) det kreves avgifter av brukere av denne infrastrukturen,

e) unntaket ikke skader konkurransen eller hindrer at det 
indre marked for gass fungerer tilfredsstillende, eller at 
det regulerte nett infrastrukturen er koplet til fungerer 
tilfredsstillende.

2.  Nr. 1 får også anvendelse på betydelige kapasitetsøkninger 
i eksisterende infrastrukturer og på endringer av slike 
infrastrukturer som gjør det mulig å utvikle nye kilder for 
gassforsyning.

3.  a)  Reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 25 kan i hvert 
enkelt tilfelle treffe beslutning om unntaket nevnt i 
nr. 1 og 2. Medlemsstatene kan imidlertid fastsette 
at reguleringsmyndighetene ved en anmodning om 
unntak skal framlegge en uttalelse for vedkommende 
myndighet i medlemsstaten for formelt vedtak. Denne 
uttalelsen skal offentliggjøres sammen med vedtaket.

b) i) Unntaket kan omfatte hele eller deler av henholdsvis 
den nye infrastrukturen, den eksisterende 
infrastrukturen med betydelig økt kapasitet eller 
endringen av den eksisterende infrastrukturen.

ii) Når det vedtas om et unntak skal innrømmes, 
skal det i hvert enkelt tilfelle tas hensyn til 
behovet for å fastsette vilkår som ikke innebærer 
forskjellsbehandling, for unntakets varighet og for 
adgang til forbindelsesledningen.

iii) Når beslutning treffes om vilkårene i dette ledd, 
skal det særlig tas hensyn til kontraktenes varighet, 
ytterligere kapasitet som skal bygges eller endring 
av eksisterende kapasitet, prosjektets tidsramme og 
nasjonale forhold.

c) Når vedkommende myndighet innrømmer et unntak, 
skal den fastsette regler og ordninger for håndtering 
og tildeling av kapasitet, forutsatt at det ikke hindrer 
gjennomføringen av langsiktige kontrakter.

d) Beslutningen om unntak, herunder eventuelle vilkår 
nevnt i bokstav b), skal være behørig begrunnet og 
kunngjøres.

e) Når det gjelder en forbindelsesledning, skal en eventuell 
beslutning om unntak treffes etter samråd med de andre 
berørte medlemsstater eller reguleringsmyndigheter.

4.  Vedkommende myndighet skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om beslutningen om unntak, sammen med alle 
relevante opplysninger om beslutningen. Disse opplysningene 
kan oversendes Kommisjonen i form av et sammendrag, slik at 
Kommisjonen kan avgi en velbegrunnet uttalelse.

Opplysningene skal særlig omfatte:

a) en detaljert begrunnelse av hvorfor reguleringsmyndigheten 
eller medlemsstaten har innrømmet unntaket, herunder de 
økonomiske opplysninger som begrunner behovet for 
unntaket,

b) den analyse som er foretatt av hvordan innrømmelsen 
av unntaket påvirker konkurransen og den effektive 
virkemåten til det indre marked for gass,

c) begrunnelsen for det tidsrom og den del av den samlede 
kapasitet i den berørte gassinfrastruktur som unntaket 
innrømmes for,

d) dersom unntaket gjelder en forbindelsesledning, resultatet 
av samrådet med de berørte medlemsstatene eller med 
reguleringsmyndighetene,

e) infrastrukturens bidrag til spredning av gassforsyningen.

Kommisjonen kan innen to måneder etter at den har mottatt en 
meddelelse anmode om at reguleringsmyndigheten eller den 
berørte medlemsstat endrer eller trekker tilbake beslutningen 
om å innrømme et unntak. Tidsrommet på to måneder kan 
forlenges med ytterligere en måned dersom Kommisjonen 
ønsker flere opplysninger.

Dersom reguleringsmyndigheten eller den berørte medlemsstat 
ikke imøtekommer anmodningen innen en frist på fire uker, skal 
en endelig beslutning treffes i samsvar med framgangsmåten 
nevnt i artikkel 30 nr. 2.

Kommisjonen skal sørge for at forretningsmessig følsomme 
opplysninger behandles fortrolig.

Artikkel 23

Markedsåpning og gjensidighet

1. Medlemsstatene skal sikre at berettigede kunder:

a) inntil 1. juli 2004 er kunder som er berettigede i henhold til 
artikkel 18 i direktiv 98/30/EF. Medlemsstatene skal innen 
31. januar hvert år offentliggjøre kriteriene for definisjonen 
av disse berettigede kundene,

b) senest fra og med 1. juli 2004 er alle forretningskunder,

c) fra og med 1. juli 2007 er alle kunder.
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2.  For å unngå manglende likevekt når gassmarkedene 
åpnes:

a) skal kontrakter om gassforsyning som inngås med en 
berettiget kunde i en annen medlemsstats nett, ikke være 
forbudt dersom kunden er berettiget i begge berørte nett,

b) kan Kommisjonen i tilfeller der transaksjonene nevnt i 
bokstav a) nektes fordi kunden er berettiget i bare ett av de to 
nettene, idet det tas hensyn til markedssituasjonen og felles 
interesser, pålegge den nektende part å gjennomføre den 
ønskede forsyning på anmodning fra en av medlemsstatene 
i de to nett.

Artikkel 24

Direkteledninger

1.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at:

a) naturgassforetak som er etablert på deres territorium, 
kan forsyne de berettigede kundene gjennom en 
direkteledning,

b) enhver berettiget kunde av denne typen som er etablert 
på deres territorium, kan forsynes av naturgassforetakene 
gjennom en direkteledning.

2.  Dersom det kreves tillatelse for opprettelse eller drift av 
direkteledninger (for eksempel en lisens, bevilling, konsesjon, 
avtale eller godkjenning), skal medlemsstatene eller enhver 
vedkommende myndighet som de utpeker, fastsette kriterier for 
tildeling av tillatelse til å opprette eller drive direkteledninger 
på deres territorium. Disse kriteriene skal være objektive, 
oversiktlige og ikke innebære forskjellsbehandling.

3.  Medlemsstatene kan gjøre tillatelsen til å opprette en 
direkteledning betinget enten av at adgang til nettet er blitt 
nektet på grunnlag av artikkel 21, eller av at det innledes en 
framgangsmåte for tvisteløsning i henhold til artikkel 25.

Artikkel 25

Reguleringsmyndigheter

1.  Medlemsstatene skal utpeke ett eller flere vedkommende 
organ(er) som skal fungere som reguleringsmyndigheter. Disse 
myndighetene skal være helt uavhengige av gassindustriens 
interesser. De skal ved anvendelse av denne artikkel i det minste 
ha ansvar for å sikre likebehandling, effektiv konkurranse og at 
markedet fungerer tilfredsstillende, gjennom særlig overvåking 
av følgende:

a) reglene om håndtering og tildeling av samkjøringskapasitet, 
i samråd med reguleringsmyndigheten(e) i de medlemsstater 
som det eksisterer sammenkopling med,

b) alle ordninger for å håndtere overbelastning i det nasjonale 
gassnettet,

c) den tid det tar for operatører av overførings- og 
distribusjonsnett å foreta tilkoplinger og utføre 
reparasjoner,

d) offentliggjøring av egnede opplysninger fra operatører av 
overførings- og distribusjonsnett om forbindelsesledninger, 
bruk av nett og tildeling av kapasitet til berørte parter, 
idet det tas hensyn til behovet for at opplysninger som 
ikke framlegges samlet, behandles som forretningsmessig 
fortrolige,

e) effektiv atskillelse av regnskaper som nevnt i artikkel 17, 
for å sikre at det ikke forekommer kryssubsidiering 
mellom overførings-, distribusjons-, lagrings-, LNG- og 
forsyningsvirksomhet,

f) vilkår for adgang til lagringsanlegg, lagring i rørledning og 
til andre tilleggstjenester som fastsatt i artikkel 19,

g) i hvilket omfang operatører av overførings- og 
distribusjonsnett utfører sine oppgaver i samsvar med 
artikkel 8 og 12,

h) graden av innsyn og konkurranse.

De myndigheter som er opprettet i henhold til denne artikkel, 
skal offentliggjøre en årsrapport om resultatet av deres 
overvåkingsvirksomhet nevnt i bokstav a)-h).

2.  Reguleringsmyndighetene skal ha ansvar for å fastsette 
eller godkjenne som et minstekrav de metoder som brukes for 
å beregne eller fastsette vilkår og betingelser, før de trer i kraft, 
for:

a) tilkopling og adgang til nasjonale nett, herunder overførings- 
og distribusjonstariffer, samt vilkår, betingelser og tariffer 
for adgang til LNG-anlegg. Disse tariffene eller metodene 
skal være utformet slik at de nødvendige investeringer i 
nettene og LNG-anleggene kan foretas på en slik måte 
at investeringene sikrer nettenes og LNG-anleggenes 
levedyktighet,

b) yting av utjevningstjenester.

3.  Uten hensyn til nr. 2 kan medlemsstatene fastsette at 
reguleringsmyndighetene skal framlegge de tariffer eller i det 
minste de metoder som er nevnt i nr. 2, samt endringene nevnt 
i nr. 4, for det relevante organ i medlemsstaten for formelt 
vedtak. Det relevante organ skal i slike tilfeller ha myndighet 
til enten å godkjenne eller forkaste et utkast til vedtak framlagt 
av reguleringsmyndigheten.
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Disse tariffene eller metodene eller endringene av dem 
skal offentliggjøres sammen med beslutningen om formelt 
vedtak. Alle formelle avslag på et utkast til vedtak skal også 
offentliggjøres, sammen med begrunnelsen for avslaget.

4.  Reguleringsmyndigheter skal ha myndighet til å kreve 
at operatører av overførings-, LNG- og distribusjonsnett 
ved behov endrer vilkår og betingelser, herunder tariffer og 
metoder nevnt i nr. 1, 2 og 3, for å sikre at de er rimelige og 
anvendes uten forskjellsbehandling.

5.  Enhver part som har en klage mot en operatør av et 
overførings-, LNG- eller distribusjonsnett i forbindelse med 
sakene nevnt i nr. 1, 2 og 4 og i artikkel 19, kan framsette 
en klage for reguleringsmyndigheten, som fungerer som 
tvisteløsningsmyndighet og skal treffe en beslutning innen 
to måneder etter at klagen er mottatt. Dette tidsrommet kan 
forlenges med to måneder dersom reguleringsmyndigheten 
ønsker ytterligere opplysninger. Dette tidsrommet kan forlenges 
med klagers samtykke. En slik beslutning skal ha bindende 
virkning med mindre og inntil den oppheves etter klage.

6.  Enhver part som er berørt og har en rett til å klage på 
en beslutning om metoder truffet i henhold til nr. 2, 3 eller 4 
eller, dersom reguleringsmyndigheten har en plikt til å holde 
samråd om de foreslåtte metoder, kan senest innen to måneder 
etter at beslutningen eller forslaget til beslutning er kunngjort, 
eller innen en kortere frist som medlemsstatene fastsetter, , 
framlegge en klage for behandling. En slik klage skal ikke ha 
utsettende virkning.

7.  Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at 
reguleringsmyndighetene kan utføre sine oppgaver nevnt i 
nr. 1-5 på en effektiv og rask måte.

8.  Medlemsstatene skal opprette egnede og effektive 
ordninger for regulering, kontroll og innsyn for å hindre ethvert 
misbruk av en dominerende stilling, særlig på bekostning 
av forbrukerne, og enhver form for aggressiv atferd. I disse 
ordningene skal det tas hensyn til bestemmelsene i traktaten, 
særlig artikkel 82.

9.  Medlemsstatene skal sikre at egnede tiltak treffes, 
herunder forvaltningssak eller straffesak i samsvar med nasjonal 
lovgivning, mot de ansvarlige fysiske eller juridiske personer 
når fortrolighetsreglene i dette direktiv ikke overholdes.

10.  Ved tvister på tvers av landegrensene skal den besluttende 
reguleringsmyndighet være den reguleringsmyndighet som har 
jurisdiksjon over den nettoperatør som nekter bruk av eller 
adgang til nettet.

11.  Klager nevnt i nr. 5 og 6 skal ikke berøre klageadgangen 
i henhold til fellesskapsretten og nasjonal lovgivning.

12.  Nasjonale reguleringsmyndigheter skal bidra til 
utviklingen av det indre marked og like vilkår gjennom et 
åpent samarbeid med hverandre og med Kommisjonen.

KAPITTEL VII

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 26

Beskyttelsestiltak

1.  I tilfelle en plutselig krise i energimarkedet og dersom 
det er fare for personers fysiske sikkerhet, for apparaters 
eller anleggs sikkerhet eller for nettets funksjonsevne, 
kan en medlemsstat midlertidig treffe de nødvendige 
beskyttelsestiltak.

2.  Disse tiltakene skal i minst mulig grad forstyrre 
virkemåten til det indre marked, og skal ikke være mer 
omfattende enn det som er strengt nødvendig for å avhjelpe de 
plutselige problemer som har oppstått.

3.  Den berørte medlemsstat skal omgående underrette de 
øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om slike tiltak, og 
Kommisjonen kan beslutte at medlemsstaten må endre eller 
avvikle tiltakene dersom de virker konkurransevridende og 
påvirker handelen negativt i et omfang som strider mot felles 
interesser.

Artikkel 27

Unntak i forbindelse med faste betalingsforpliktelser

1.  Dersom et naturgassforetak har eller forventer å få 
store økonomiske og finansielle vanskeligheter på grunn 
av faste betalingsforpliktelser som foretaket har påtatt seg 
innenfor rammen av én eller flere kontrakter om kjøp av 
gass, kan det sende den berørte medlemsstat eller den utpekte 
vedkommende myndighet en søknad om midlertidig unntak 
fra bestemmelsene i artikkel 18. Etter medlemsstatens valg 
skal søknadene inngis for hvert enkelt tilfelle enten før eller 
etter at det er nektet adgang til nettet. Medlemsstatene kan 
også la naturgassforetaket velge om det vil inngi sin søknad 
før eller etter at det er nektet adgang til nettet. Dersom et 
naturgassforetak har nektet adgang til nettet, skal søknaden 
inngis umiddelbart. Søknadene skal være vedlagt alle relevante 
opplysninger om vanskelighetens art og omfang, og om 
naturgassforetakets anstrengelser for å løse problemet.

Dersom det ikke framkommer noen fornuftig løsning, og idet 
det tas hensyn til bestemmelsene i nr. 3, kan medlemsstaten 
eller den utpekte vedkommende myndighet vedta å innrømme 
unntak.
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2.  Medlemsstaten eller den utpekte vedkommende 
myndighet skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
sin beslutning om å innrømme et slikt unntak, og vedlegge 
alle relevante opplysninger om dette. Disse opplysningene 
kan oversendes Kommisjonen i form av et sammendrag, 
slik at Kommisjonen kan avgi en velbegrunnet uttalelse. 
Kommisjonen kan, innen åtte uker etter at den mottok 
underretningen, kreve at den berørte medlemsstaten eller 
utpekte vedkommende myndighet endrer eller trekker tilbake 
beslutningen om å innrømme unntak.

Dersom medlemsstaten eller den utpekte vedkommende 
myndighet ikke imøtekommer anmodningen innen en frist 
på fire uker, skal en endelig beslutning umiddelbart treffes i 
samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 30 nr. 2.

Kommisjonen skal sørge at forretningsmessig følsomme 
opplysninger behandles fortrolig.

3.  Medlemsstaten eller den utpekte vedkommende 
myndighet og Kommisjonen skal, når de treffer beslutning om 
unntakene nevnt i nr. 1, særlig ta hensyn til følgende kriterier:

a) målet om å skape et konkurransepreget gassmarked,

b) nødvendigheten av å oppfylle forpliktelser til å yte offentlig 
tjeneste og garantere forsyningssikkerheten,

c) naturgassforetakets stilling på gassmarkedet og den faktiske 
konkurransen i dette markedet,

d) omfanget av de økonomiske og finansielle vanskelighetene 
til naturgassforetak og overføringsforetak eller berettigede 
kunder,

e) datoen for undertegning av og vilkårene for kontrakten 
eller kontraktene, herunder i hvor stor grad den/de tar 
høyde for markedsutviklingen,

f) anstrengelser som er gjort for å overvinne 
vanskelighetene,

g) i hvilken grad foretaket da det tok på seg de aktuelle faste 
betalingsforpliktelsene med rimelighet kunne ha forutsett, 
i lys av bestemmelsene i dette direktiv, at de alvorlige 
vanskelighetene antakeligvis ville oppstå,

h) i hvilken grad nettet er koplet sammen med andre nett samt 
graden av samvirkingsevne mellom disse nettene, og

i) virkningen som innrømmelse av et unntak vil kunne få på 
en riktig anvendelse av dette direktiv med hensyn til at det 
indre marked for naturgass skal virke på en tilfredsstillende 
måte.

En beslutning om en anmodning om unntak som gjelder 
kontrakter med faste betalingsforpliktelser inngått før dette 
direktiv trer i kraft, må ikke føre til en situasjon der det er umulig å 
finne alternative økonomisk levedyktige avsetningsmuligheter. 
Under enhver omstendighet skal det antas at det ikke foreligger 
alvorlige vanskeligheter så lenge salget av naturgass ikke synker 
til under nivået for minsteavtaksgaranti i gasskjøpskontrakter 
med faste betalingsforpliktelser, eller så lenge den aktuelle 
gasskjøpskontrakten med faste betalingsforpliktelser kan 
tilpasses eller naturgassforetaket kan finne andre løsninger.

4.  Naturgassforetak som ikke er innrømmet unntak som 
nevnt i nr. 1, skal ikke eller skal ikke lenger nekte adgang til 
nettet på grunn av faste betalingsforpliktelser i henhold til en 
kontrakt om kjøp av gass. Medlemsstatene skal sørge for at 
de aktuelle bestemmelsene i kapittel VI, særlig artikkel 18-25, 
overholdes.

5.  Ethvert unntak som innrømmes i henhold til bestemmelsene 
ovenfor, skal være behørig begrunnet. Kommisjonen skal 
kunngjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende.

6.  Kommisjonen skal, innen fem år etter at dette direktiv har 
trådt i kraft, framlegge en evalueringsrapport om erfaringene 
med anvendelsen av denne artikkel, slik at Europaparlamentet 
og Rådet i rett tid skal kunne vurdere om den bør endres.

Artikkel 28

Markeder under oppbygging og isolerte markeder

1.  Medlemsstater som ikke er direkte koplet til 
samkjøringsnettet til en annen medlemsstat, og som har bare én 
ekstern hovedleverandør, kan fravike artikkel 4, 9, 23 og/eller 24 
i dette direktiv. Et forsyningsforetak med en markedsandel på 
over 75 prosent, skal anses som hovedleverandør. Et slikt 
unntak skal utløpe automatisk når minst ett av disse vilkårene 
ikke lenger er oppfylt. Kommisjonen skal underrettes om slike 
unntak.

2.  En medlemsstat som har rett til status som marked under 
oppbygging, og som på grunn av gjennomføringen av dette 
direktiv vil få store vanskeligheter, kan fravike artikkel 4, 
artikkel 7, artikkel 8 nr. 1 og 2, artikkel 9, artikkel 11, 
artikkel 12 nr. 5, artikkel 13, artikkel 17, artikkel 18, artikkel 23 
nr. 1 og/eller artikkel 24 i dette direktiv. Et slikt unntak skal 
utløpe automatisk når medlemsstaten ikke lenger har status 
som marked under oppbygging. Kommisjonen skal underrettes 
om slike unntak.

3.  På den dato da unntaket nevnt i nr. 2 utløper skal 
definisjonen av berettigede kunder føre til en åpning av 
markedet som tilsvarer minst 33 prosent av det samlede årlige 
gassforbruket på det nasjonale gassmarked. To år senere får 
artikkel 23 nr. 1 bokstav b) anvendelse, og tre år senere får 
artikkel 23 nr. 1 bokstav c) anvendelse. Inntil artikkel 23 
nr. 1 bokstav b) får anvendelse kan medlemsstatene nevnt 
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i nr. 2 beslutte å ikke anvende artikkel 18 når det gjelder 
tilleggstjenester og midlertidig lagring for regassifiseringen og 
påfølgende levering til overføringsnettet.

4.  Dersom gjennomføringen av dette direktiv skaper 
store vanskeligheter i et geografisk avgrenset område i en 
medlemsstat, særlig med hensyn til utvikling av infrastrukturen 
for overføring og hoveddistribusjon, kan medlemsstatene for å 
oppmuntre til investeringer søke Kommisjonen om midlertidig 
unntak fra artikkel 4, artikkel 7, artikkel 8 nr. 1 og 2, artikkel 9, 
artikkel 11, artikkel 12 nr. 5, artikkel 13, artikkel 17, artikkel 18, 
artikkel 23 nr. 1 og/eller artikkel 24, for å bedre situasjonen i 
dette området.

5.  Kommisjonen kan innrømme unntak som nevnt i nr. 4, 
idet den særlig tar hensyn til følgende kriterier:

nødvendigheten av investeringer i infrastruktur, som ikke – 
vil være lønnsomme i et konkurransepreget marked,

omfanget av og utsiktene til tilbakebetaling av de – 
nødvendige investeringene,

gassnettets størrelse og utbyggingsgrad i det aktuelle – 
området,

utsiktene for det aktuelle gassmarkedet,– 

det aktuelle områdets eller den aktuelle regionens – 
størrelse og geografiske særtrekk, og sosioøkonomiske og 
demografiske faktorer.

a) For annen infrastruktur for gass enn infrastruktur for 
distribusjon, kan det innrømmes unntak bare dersom 
det ikke finnes noen infrastruktur for gass i det aktuelle 
området, eller dersom en slik infrastruktur har vært 
etablert i mindre enn ti år. Et midlertidig unntak kan ikke 
gjelde i mer enn ti år etter at området fikk den første 
gassforsyningen.

b) For infrastruktur for distribusjon kan et unntak innrømmes 
for et tidsrom som ikke overskrider 20 år fra det tidspunkt 
gass første gang leveres gjennom nevnte nett i området.

6.  Luxembourg kan innrømmes et unntak fra artikkel 8 nr. 3 
og artikkel 9 i et tidsrom på fem år fra 1. juli 2004. Et slikt 
unntak skal vurderes før tidsrommet på fem år utløper, og en 
eventuell beslutning om å fornye unntaket i ytterligere fem år 
skal treffes i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 30 
nr. 2. Kommisjonen skal underrettes om slike unntak.

7.  Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om 
søknader inngitt i henhold til nr. 4, før den treffer beslutning i 
samsvar med nr. 5, idet det tas hensyn til kravet om fortrolig 
behandling. Beslutningen samt unntakene nevnt i nr. 1 og 2 
skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

8.  Hellas kan fravike artikkel 4, artikkel 11, artikkel 12, 
artikkel 13, artikkel 18, artikkel 23 og/eller artikkel 24 i dette 
direktiv for de geografiske områder og tidsrom som angis i 
de tillatelser Hellas utsteder, før 15. mars 2002 og i samsvar 
med direktiv 98/30/EF, for utvikling av og enerett til bruk av 
distribusjonsnett i visse geografiske områder.

Artikkel 29

Ny gjennomgåelse

Dersom Kommisjonen på bakgrunn av konklusjonen i 
rapporten nevnt i artikkel 31 nr. 3 — på grunn av den effektive 
måten det er gitt adgang til nett på i en medlemsstat som 
har sikret full og uhindret nettadgang som ikke innebærer 
forskjellsbehandling — fastslår at visse forpliktelser som dette 
direktiv pålegger foretak (herunder de forpliktelser som gjelder 
rettslig atskillelse av operatører av distribusjonsnett) ikke står 
i forhold til det mål som er satt, kan den berørte medlemsstat 
anmode Kommisjonen om et unntak fra det aktuelle krav.

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
anmodningen, sammen med alle relevante opplysninger som er 
nødvendige for å vise at konklusjonen i rapporten om å sikre 
effektiv adgang til nett vil bli fastholdt.

Innen tre måneder etter at Kommisjonen er underrettet skal 
den vedta en uttalelse om den berørte medlemsstats anmodning 
og, ved behov, framlegge forslag for Europaparlamentet og 
Rådet om å endre de relevante bestemmelser i direktivet. 
Kommisjonen kan i forslagene om å endre direktivet foreslå å 
frita den berørte medlemsstat fra visse krav, forutsatt at denne 
medlemsstat ved behov gjennomfører like effektive tiltak.

Artikkel 30

Komité

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité.

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
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Artikkel 31

Innberetning

1.  Kommisjonen skal overvåke og vurdere anvendelsen 
av dette direktiv, og oversende en samlet framdriftsrapport til 
Europaparlamentet og Rådet før utløpet av det første året etter 
at dette direktiv trer i kraft, og deretter hvert år. Rapporten skal 
minst omfatte følgende:

a) erfaringer fra og framskritt som er gjort med 
hensyn til å opprette et fullstendig og velfungerende 
indre marked for naturgass og de gjenstående 
hindringer for å oppnå dette, herunder aspekter som 
markedsdominans, markedskonsentrasjon, aggressiv eller 
konkurransebegrensende atferd,

b) de unntak som er innrømmet i henhold til dette direktiv, 
herunder gjennomføringen av unntaket nevnt i artikkel 13 
nr. 2 med sikte på en mulig endring av terskelen,

c) i hvilket omfang kravene om atskillelse og fastsettelse 
av tariffer i dette direktiv har bidratt til å sikre rettferdig 
adgang uten forskjellsbehandling til Fellesskapets gassnett, 
og likeverdige konkurransenivåer, så vel som hvilke 
økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser 
åpningen av gassmarkedet har fått for kundene,

d) en undersøkelse av spørsmål knyttet til nettenes 
kapasitetsnivå og forsyningssikkerhet for naturgass i 
Fellesskapet, og særlig den foreliggende og planlagte 
likevekt mellom etterspørsel og tilbud, idet det tas hensyn 
til den fysiske kapasitet for utveksling mellom områder 
og utbygging av lagringsanlegg (herunder spørsmålet 
om forholdsmessighet i markedsreguleringen på dette 
område),

e) særlig oppmerksomhet vil bli rettet mot de tiltak som 
treffes i medlemsstatene for å dekke perioder med uvanlig 
stor etterspørsel og håndtere bortfall av forsyninger fra én 
eller flere leverandører,

f) en allmenn vurdering av de framskritt som er gjort med 
hensyn til bilaterale forbindelser med tredjestater som 
produserer og eksporterer eller transporterer naturgass, 
herunder framskritt innenfor markedsintegrasjon, handel 
og adgang til nettene i slike tredjestater,

g) behovet for mulige harmoniseringsbestemmelser som ikke 
er knyttet til bestemmelsene i dette direktiv.

Denne rapporten kan ved behov omfatte anbefalinger og tiltak 
for å motvirke negative virkninger av markedsdominans og 
markedskonsentrasjon.

2.  Hvert annet år skal rapporten nevnt i nr. 1 også omfatte 
en analyse av de ulike tiltak som er truffet i medlemsstatene 
for å oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, sammen 
med en undersøkelse av hvor effektive disse tiltakene er, og 
særlig av hvordan de påvirker konkurransen i gassmarkedet. 
Ved behov kan rapporten omfatte anbefalinger om tiltak som 
skal treffes på nasjonalt plan for å oppnå en høy kvalitet på 
offentlige tjenester, eller tiltak som skal hindre utestenging fra 
markedet.

3.  Kommisjonen skal senest 1. Januar 2006 oversende 
Europaparlamentet og Rådet en detaljert rapport om de 
framskritt som er gjort med hensyn til å opprette det indre 
marked for gass. Det skal særlig rapporteres om:

nettadgang som ikke innebærer forskjellsbehandling,– 

effektiv regulering,– 

utviklingen av infrastruktur for sammenkopling og – 
transittvilkår samt forsyningssikkerheten i Fellesskapet,

i hvilket omfang små bedrifter og husholdninger får – 
fullt utbytte av markedsåpningen, særlig med hensyn til 
kvaliteten på offentlige tjenester,

i hvilket omfang markedene i praksis er åpne – 
for effektiv konkurranse, herunder aspekter som 
markedsdominans, markedskonsentrasjon og aggressiv 
eller konkurransebegrensende atferd,

i hvilket omfang kunder faktisk skifter leverandør og – 
reforhandler tariffer,

prisutvikling, herunder forsyningspriser, i forhold til graden – 
av markedsåpning,

hvorvidt tredjemann har effektiv adgang uten – 
forskjellsbehandling til å lagre gass når det teknisk og/
eller økonomisk sett er nødvendig for å gi effektiv adgang 
til nettet,

erfaringer innhentet ved anvendelsen av dette direktiv med – 
hensyn til den faktiske uavhengigheten til nettoperatører 
i vertikalt integrerte foretak, og hvorvidt det er utviklet 
andre tiltak i tillegg til funksjonell uavhengighet og 
regnskapsmessig atskillelse som har virkninger som 
tilsvarer rettslig atskillelse. Ved behov skal Kommisjonen 
framlegge forslag for Europaparlamentet og Rådet, særlig 
med sikte på å sikre høy kvalitet på offentlige tjenester.

Ved behov skal Kommisjonen framlegge forslag til 
Europaparlamentet og Rådet, særlig med sikte på å sikre 
fullstendig og faktisk uavhengighet for operatører av 
distribusjonsnett før 1. juli 2007. Ved behov skal disse 
forslagene i samsvar med konkurranseregelverket også gjelde 
tiltak knyttet til markedsdominans, markedskonsentrasjon og 
aggressiv eller konkurransebegrensende atferd.
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Artikkel 32

Oppheving

1.  Direktiv 91/296/EØF oppheves med virkning fra 1. juli 
2004, uten at dette berører kontrakter inngått i henhold til 
artikkel 3 nr. 1 i direktiv 91/296/EØF, som fortsatt skal gjelde 
og gjennomføres i henhold til vilkårene i nevnte direktiv.

2.  Direktiv 98/30/EF oppheves med virkning fra 1. juli 
2004, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser når 
det gjelder fristene for innarbeiding og anvendelse av nevnte 
direktiv. Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg B.

Artikkel 33

Gjennomføring

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

2.  Medlemsstatene kan utsette gjennomføringen av 
artikkel 13 nr. 1 til 1. juli 2007. Dette skal ikke berøre kravene 
i artikkel 13 nr. 2.

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

Artikkel 34

Ikrafttredelse

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

Artikkel 35

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX A. TSOCHATZOPOULOS

 President Formann
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VEDLEGG A

Forbrukerverntiltak

Uten at fellesskapsreglene for forbrukervern berøres, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF(1) og 
rådsdirektiv 93/13/EF(2), skal tiltakene nevnt i artikkel 3 sikre at kunder:

a) har rett til en kontrakt med sin gassleverandør der følgende angis:

leverandørens navn og adresse,– 

hvilke tjenester som ytes, kvalitetsnivået på tjenestene samt tidspunkt for første tilkopling,– 

eventuelle vedlikeholdstjenester som ytes,– 

på hvilken måte ajourførte opplysninger om alle gjeldende tariffer og vedlikeholdskostnader kan innhentes,– 

kontraktens varighet, vilkår for fornyelse og avslutning av tjenestene og kontrakten samt en eventuell rett til – 
oppsigelse,

eventuell erstatning eller tilbakebetaling dersom tjenestene ikke har den kvalitet som er angitt i kontrakten, – 
og

hvordan framgangsmåten for tvisteløsning iverksettes i samsvar med bokstav f).– 

Vilkårene skal være rettferdige og kjent på forhånd. Under alle omstendigheter skal disse opplysningene framlegges 
før kontrakten inngås eller bekreftes. Dersom kontraktene inngås gjennom mellommenn, skal opplysningene nevnt 
over også framlegges før kontrakten inngås,

b) underrettes i god tid om eventuelle planer om å endre kontraktsvilkårene og om deres rett til å heve kontrakten når 
underretningen er gitt. Tjenesteytere skal underrette sine kunder direkte om eventuelle prisøkninger, i god tid og 
ikke senere enn én vanlig faktureringsperiode etter at økningen trer i kraft. Medlemsstatene skal sikre at kunder har 
rett til å heve kontrakten dersom de ikke godtar de nye vilkårene som gassleverandøren har underrettet dem om,

c) får klare og tydelige opplysninger om gjeldende priser og tariffer og standardvilkår og -betingelser for adgang til 
og bruk av gasstjenester,

d) tilbys et bredt utvalg av betalingsmåter. Eventuelle forskjeller i vilkår og betingelser skal gjenspeile leverandørens 
kostnader ved bruk av de ulike betalingssystemene. Allmenne vilkår og betingelser skal være rettferdige og 
oversiktlige. De skal meddeles på et klart og tydelig språk. Kundene skal beskyttes mot urimelige eller villedende 
salgsmetoder,

e) ikke må betale for å skifte leverandør,

f) nyter godt av oversiktlige, enkle og billige framgangsmåter for behandling av kundeklager. Slike framgangsmåter 
skal gjøre det mulig å løse tvister hurtig og rettferdig og skal, når det er berettiget, omfatte bestemmelser om 
en ordning for refusjon og/eller erstatning. Når det er mulig skal prinsippene i kommisjonsrekommandasjon 
98/257/EF(3) følges,

g) som er koplet til et gassnett, underrettes om sin rett til å bli forsynt, i henhold til gjeldende nasjonale lovgivning, 
med naturgass av en bestemt kvalitet til en rimelig pris.

_____

(1) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19.
(2) EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29.
(3) EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31.
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VEDLEGG B

Sammenligningstabell

Direktiv 98/30/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1 Virkeområde

Artikkel 2 Artikkel 2 Definisjoner

Artikkel 3 Artikkel 3 Forpliktelser til å yte offentlig tjeneste og forbrukervern

Artikkel 4 Artikkel 4 Tillatelsesordning

— Artikkel 5 Overvåking av forsyningssikkerhet

Artikkel 5 Artikkel 6 Tekniske forskrifter

Artikkel 6 Artikkel 7 Utpeking av nettoperatører

Artikkel 7 Artikkel 8 Nettoperatørers oppgaver

— Artikkel 9 Rettslig atskillelse av operatører av overføringsnett

Artikkel 8 Artikkel 10 Krav om fortrolighet når det gjelder operatører av overføringsnett

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 11 Utpeking av operatører av distribusjonsnett

Artikkel 10 Artikkel 12 Oppgaver for operatører av distribusjonsnett

— Artikkel 13 Atskillelse av operatører av distribusjonsnett

Artikkel 11 Artikkel 14 Krav om fortrolighet når det gjelder operatører av distribusjonsnett

— Artikkel 15 Operatør av kombinasjonsnett

Artikkel 12 Artikkel 16 Rett til tilgang til regnskaper

Artikkel 13 Artikkel 17 Atskilte regnskaper

Artikkel 14-16 Artikkel 18 Adgang for tredjemann

— Artikkel 19 Adgang til lagring

Artikkel 23 Artikkel 20 Adgang til oppstrømsgassrørledningsnett

Artikkel 17 Artikkel 21 Nektelse av adgang

— Artikkel 22 Ny infrastruktur

Artikkel 18 og 19 Artikkel 23 Markedsåpning og gjensidighet

Artikkel 20 Artikkel 24 Direkteledninger

Artikkel 21 nr. 2 og nr. 3 
og artikkel 22

Artikkel 25 Reguleringsmyndigheter

Artikkel 24 Artikkel 26 Beskyttelsestiltak

Artikkel 25 Artikkel 27 Unntak i forbindelse med faste betalingsforpliktelser

Artikkel 26 Artikkel 28 Markeder under oppbygging og isolerte markeder

— Artikkel 29 Ny gjennomgåelse

— Artikkel 30 Komité
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Direktiv 98/30/EF Dette direktiv

Artikkel 27 og 28 Artikkel 31 Innberetning

— Artikkel 32 Oppheving

Artikkel 29 Artikkel 33 Gjennomføring

Artikkel 30 Artikkel 34 Ikrafttredelse

Artikkel 31 Artikkel 35 Adressater

Vedlegg A Forbrukerverntiltak
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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 rådsvedtak 676/2002/
EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 
i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig 
artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I sin melding til Rådet og Europaparlamentet av 
15. september 2003 med tittelen «Informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi for trygge og intelligente 
motorvogner»(2), framla Kommisjonen sin plan 
for å bedre trafikksikkerheten i Europa, det såkalte 
e-sikkerhetsinitiativet. Slike forbedringer kan 
særlig oppnås ved bruk av ny informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi og intelligente 
trafikksikkerhetssystemer som kortdistanseradarutstyr 
(SRR). Rådet oppfordret også i sine konklusjoner om 
trafikksikkerhet av 5. desember 2000(3) til bedring av 
kjøretøysikkerheten ved å fremme ny teknologi som 
elektronisk sikkerhet.

2) En rask og samordnet utvikling og utnytting av 
kortdistanseradar i Fellesskapet, krever at det omgående 
stilles til rådighet harmoniserte radiofrekvensbånd som er 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(2) KOM(2003) 542.
(3) 15058/03 TRANS 307.

stabile og varige og skaper tillit slik at industrien foretar 
de nødvendige investeringer.

3) Med sikte på en slik harmonisering gav Kommisjonen 
5. august 2003 Den europeiske post- og telekonferanse 
(CEPT) mandat(4) i henhold til artikkel 4 nr. 2 i vedtak 
676/2002/EF til å harmonisere radiospekteret og lette en 
samordnet innføring av kortdistanseradarsystemer (SRR) 
for motorvogner.

4) Som resultat av dette mandatet har CEPT gjennom sin 
komité for elektronisk kommunikasjon (EEC) utpekt 
79 GHz-frekvensbåndet som det best egnede båndet for 
langsiktig og varig utvikling og bruk av kortdistanseradar. 
Komiteen for elektronisk kommunikasjon har fastslått at 
bruken av frekvensbåndet bør skje uten interferens og 
uten vern i samsvar med Den internasjonale teleunions 
radioreglement og i henhold til de tekniske spesifikasjoner 
som komiteen for elektronisk kommunikasjon fastsatte i 
sin beslutning av 19. mars 2004.

5) Resultatene av det arbeid som er utført i henhold til CEPTs 
mandat for å utpeke langsiktige og varige frekvensbånd 
til bruk for kortdistanseradar, er akseptable og bør få 
anvendelse i Fellesskapet for å sikre tilgang til og effektiv 
anvendelse av det radiospekteret som er nødvendig for 
det indre markeds opprettelse og virkemåte. Bruken av 
kortdistanseradar i 79 GHz-frekvensbåndet bør derfor 
tillates så snart som mulig og senest 1. januar 2005 
for å oppmuntre industrien til å utvikle, produsere og 
markedsføre kortdistanseradarutstyr som anvendes i dette 
frekvensbåndet.

(4) Mandat til CEPT for å harmonisere radiospektrum med sikte på å lette en 
samordnet innføring i EU av kortdistanseradarsystemer til kjøretøyer.

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. juli 2004

om harmonisering av radiospekteret i 79 GHz-frekvensbåndet til bruk for kortdistanseradarutstyr for 
motorvogner i Fellesskapet(*)

[meddelt under nummer K(2004) 2591]

(2004/545/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 13.7.2004, s. 66, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 20.

2008/EØS/38/39
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6) Ved bruk av kortdistanseradar bør det tas behørig hensyn 
til brukerens og andre personers helse og sikkerhet, og 
det bør særlig tas hensyn til rådsrekommandasjon 
1999/519/EF av 12. juli 1999 om begrensning av 
eksponering av allmennheten for elektromagnetiske 
felt (0 Hz- 300 GHz)(1) og artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 
1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig 
godkjenning av utstyrets samsvar(2).

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Radiospektrumkomiteen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formålet med dette vedtak er å harmonisere vilkårene for 
tilgang til og effektiv bruk av radiospekteret på 79 GHz-
frekvensbåndet til kortdistanseradarutstyr for motorvogner.

Artikkel 2

I dette vedtak menes med:

a) «79 GHz-frekvensbånd» frekvensbåndet mellom 77 og 81 
gigahertz,

b) «kortdistanseradarutstyr for motorvogner» radarutstyr i 
motorvogner som gjør det mulig å forebygge kollisjoner, 
og som har trafikksikkerhetsinnretninger,

(1) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 59.
(2) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 10).

c) «uten interferens og uten vern» at driften av systemet 
ikke forårsaker skadelig interferens for andre brukere av 
frekvensbåndet og at det ikke kan stilles krav om vern mot 
skadelig interferens fra andre systemer eller brukere på 
dette frekvensbåndet.

Artikkel 3

79 GHz-frekvensbåndet skal utpekes og stilles til rådighet 
uten interferens og uten vern for kortdistanseradarsystemer for 
motorvogner så snart som mulig og senest 1. januar 2005.

Høyeste gjennomsnittlige effekttetthet skal være – 3 dBm/
MHz effektiv isotropisk utstrålt effekt (EIRP) med en øvre 
grense på 55 dBm EIRP.

Høyeste gjennomsnittlige effekttetthet på utsiden av en 
motorvogn som følge av bruken av en kortdistanseradar skal 
ikke overstige – 9 dBm/MHz EIRP.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. juli 2004.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 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 rådsvedtak 
nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler 
for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap 
(radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsmeldingen til Rådet og Europaparlamentet 
av 2. juni 2003 om «Det europeiske handlingsprogram for 
trafikksikkerhet – Halvering av antallet trafikkulykkesofre 
i Den europeiske union innen 2010: et felles ansvar»(2) 
fastsettes det en felles tilnærming til trafikksikkerhet 
i Den europeiske union. I sin melding til Rådet og 
Europaparlamentet av 15. september 2003 med tittelen 
«Informasjons- og kommunikasjonsteknologi for trygge 
og intelligente kjøretøyer»(3) meddelte kommisjonen 
dessuten sin hensikt om å forbedre trafikksikkerheten i 
Europa, det såkalte e-sikkerhetsinitiativet, ved bruk av ny 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi og intelligente 
trafikksikkerhetssystemer, som kortdistanseradarutstyr 
for motorvogn. I sine konklusjoner av 5. desember 2003 
om trafikksikkerhet(4) oppfordret Rådet også til å forbedre 
kjøretøysikkerheten ved å fremme ny teknologi, som 
elektroniske sikkerhetstiltak.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(2) COM(2003) 311.
(3) COM(2003) 542.
(4) Konklusjoner om trafikksikkerhet, Rådet for den europeiske union, 

15058/03 TRANS 307.

2) En rask og samordnet utvikling og innføring av 
kortdistanseradar for motorvogn i Fellesskapet krever at 
et harmonisert og stabilt radiofrekvensbånd omgående 
blir tilgjengelig for dette formål i Fellesskapet, for å 
gi industrien sikre og gode rammevilkår for å foreta 
nødvendige investeringer.

3) Med sikte på en slik harmonisering, og i samsvar med 
artikkel 4 nr. 2 i vedtak nr. 676/2002/EF, gav Kommisjonen 
5. august 2003 Den europeiske post- og telekonferanse 
(CEPT) mandat til å harmonisere radiospekteret og 
lette en samordnet innføring av kortdistanseradar for 
motorvogn.

4) Som et resultat av dette mandatet har CEPT angitt 79 GHz-
båndet som det best egnede frekvensbåndet for langsiktig 
utvikling og innføring av kortdistanseradar for motorvogn, 
og at tiltaket bør innføres senest innen januar 2005. 
Kommisjonen gjorde derfor vedtak 2004/545/EF av 
8. juli 2004 om harmonisering av radiospekteret i 79 GHz-
frekvensbåndet til bruk for kortdistanseradarutstyr for 
motorvogner i Fellesskapet(5).

5) Teknologien for kortdistanseradar for motorvogn i 
79 GHz-båndet er imidlertid fremdeles under utvikling 
og kan ennå ikke brukes på en kostnadseffektiv måte, 
men mye tyder på at industrien kommer til å støtte 
utviklingen av en slik teknologi slik at den kan gjøres 
tilgjengelig så snart som mulig.

(5) EUT L 241 av 13.7.2004, s. 66.

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. januar 2005

om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for 
kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet(*)

[meddelt under nummer K(2005) 34]

(2005/50/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 25.1.2005, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 20.

2008/EØS/38/40
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6) I sin rapport av 9. juli 2004 til Den europeiske kommisjon 
på bakgrunn av mandatet av 5. august 2003, utpekte 
CEPT 24 GHz-båndet som en midlertidig løsning som 
vil gi mulighet for en tidlig innføring av kortdistanseradar 
for motorvogn i Fellesskapet slik at målene i 
e-sikkerhetsinitiativet kan oppfylles, ettersom teknologien 
betraktes som tilstrekkelig moden for drift i dette 
frekvensbåndet. Medlemsstatene bør derfor på grunnlag 
av sin nasjonale radiospektrumsituasjon treffe egnede 
tiltak for å stille tilstrekkelige harmonisert radiospektrum 
til rådighet i 24 GHz-båndet (21,65–26,65 GHz), samtidig 
som eksisterende tjenester i dette frekvensbåndet vernes 
mot skadelig interferens.

7) I henhold til fotnote 5.340 i ITUs radioreglement er 
all stråling i frekvensbåndet 23,6–24,0 GHz forbudt 
for å verne dette båndets primære anvendelse til 
radioastronomi, jordobservasjonssatellitter og passive 
romforskningstjenester. Dette forbudet er berettiget av at 
skadelig interferens, som følge av stråling i dette båndet, 
ikke kan tolereres av disse tjenestene.

8) Fotnote 5.340 skal gjennomføres nasjonalt og kan 
anvendes sammen med artikkel 4.4 i radioreglementet, 
som sier at radioreglementet ikke kan fravikes ved 
tildelingen av en frekvens til en stasjon, med mindre det 
skjer på den uttrykkelige forutsetningen at stasjonen når 
den bruker frekvenstildelingen, ikke forårsaker skadelig 
interferens for en stasjon som opererer i samsvar med 
bestemmelsene i ITUs regler. Derfor påpekte CEPT 
i sin rapport til Kommisjonen at fotnote 5.340 ikke 
innebærer et strengt forbud mot at myndigheter bruker 
frekvensbånd som omfattes av fotnoten, forutsatt at de 
verken påvirker andre myndigheters tjenester eller prøver 
å få anvendelsen internasjonalt godkjent av ITU.

9) Frekvensbåndet 23,6–24,0 GHz er av grunnleggende 
interesse for forskere og meteorologer når de skal 
måle vanndampinnhold, som er avgjørende 
for temperaturmålinger i forbindelse med 
jordobservasjonssatellittjenesten. Denne frekvensen 
spiller en viktig rolle særlig for GMES-initiativet 
(global overvåkning for miljø og sikkerhet), som tar 
sikte på å oppnå et fungerende europeisk varselsystem. 
22,21–24,00 GHz-båndet brukes også til måling av 
ammoniakks og vanns spektrallinjer og til kontinuerlige 
observasjoner innenfor radioastronomi.

10) Frekvensbåndene 21,2–23,6 GHz og 24,5–26,5 GHz er 
i ITUs radioreglement primært tildelt den faste tjenesten 
og brukes i stor utstrekning til faste forbindelser for 
å oppfylle infrastrukturkravene for eksisterende 
2G- og 3G-mobilnett og til å utvikle faste trådløse 
bredbåndsnett.

11) CEPT har på grunnlag av undersøkelser av 
kompatibilitet mellom kortdistanseradar for motorvogn 
og faste tjenester, jordobservasjonssatellittjenester og 
radioastronomitjenester konkludert med at ubegrenset 
innføring av kortdistanseradar for motorvogn i 24 GHz-
båndet vil føre til uakseptabel skadelig interferens for 
eksisterende radioanvendelse i dette frekvensbåndet. På 
bakgrunn av ITUs radioreglement og disse tjenestenes 
betydning, kan kortdistanseradar for motorvogn i 
24 GHz-båndet bare innføres dersom disse tjenestene i 
frekvensbåndet vernes tilstrekkelig. Selv om signalene 
fra kortdistanseradarutstyr for motorvogn er ekstremt 
lave i mesteparten av 24 GHz-båndet, er det viktig å ta i 
betraktning den kumulative virkningen av bruk av mange 
enheter som hver for seg kanskje ikke forårsaker skadelig 
interferens.

12) Ifølge CEPT vil eksisterende anvendelser som opererer 
i eller i nærheten av 24 GHz-båndet, i økende grad 
utsettes for betydelige nivåer av skadelig interferens 
dersom antallet kjøretøyer som benytter 24 GHz-båndet 
til kortdistanseradar for motorvogn, overstiger et visst 
nivå. CEPT konkluderte særlig med at deling mellom 
jordobservasjonssatellittjenester og kortdistanseradar 
for motorvogn bare er gjennomførbart på midlertidig 
basis dersom prosentandelen av kjøretøyer som er 
utstyrt med kortdistanseradar i 24 GHz-båndet, er 
begrenset til 7,0 % på de nasjonale markedene. Denne 
prosentandelen er beregnet på grunnlag av piksler fra 
jordobservasjonssatellittjenesten, men de nasjonale 
markedene brukes som referanse for beregning av 
terskelverdien ettersom dette er den mest effektive måten 
å gjennomføre denne overvåkningen på.

13) I CEPT-rapporten konkluderes det videre med at dersom 
kravene til vern av den faste tjenesten skal opprettholdes, 
er deling med kortdistanseradar for motorvogn bare 
gjennomførbart på midlertidig basis dersom prosentandelen 
av kjøretøyer med kortdistanseradar innenfor rekkevidden 
til en fast tjenestemottaker begrenses til mindre enn 
10 %.

14) På bakgrunn av arbeidet som er utført av CEPT, antas det 
derfor at skadelig interferens ikke rammer andre brukere 
av frekvensbåndet når det samlede antallet kjøretøyer 
som er registrert, brakt i omsetning eller tatt i bruk, og 
som er utstyrt med kortdistanseradar i 24 GHz-båndet, 
ikke overstiger 7 % av det totale antallet kjøretøyer som 
er i trafikk i hver medlemsstat.

15) Det er på nåværende tidspunkt ikke ventet at denne 
terskelverdien vil bli nådd før referansedatoen 
30. juni 2013.
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16) I flere medlemsstater brukes også 24 GHz-båndet til radar 
for hastighetskontroll, som bidrar til trafikksikkerheten. 
Etter studier av kompatibilitet mellom kortdistanseradar 
for motorvogn og en rekke slike innretninger som brukes 
i Europa, har CEPT konkludert med at kompatibilitet 
kan oppnås på visse vilkår, hovedsakelig ved å skille de 
sentrale frekvensene i de to systemene med minst 25 MHz, 
og at risikoen for skadelig interferens er lav og ikke vil 
skape feilaktige hastighetsmålinger. Kjøretøyprodusenter 
som benytter kortdistanseradarsystemer for motorvogn, 
har også forpliktet seg til å fortsette å treffe egnede 
tiltak for å sikre at risikoen for interferens til radar 
for hastighetsmåling er minimal. Påliteligheten til 
radarutstyret for hastighetsmåling vil derfor ikke i 
betydelig grad bli påvirket av bruken av kortdistanseradar 
for motorvogn.

17) Noen medlemsstater vil i framtiden bruke frekvensbåndet 
21,4–22,0 GHz til satellittjenester for kringkasting i 
retningen fra satellitt til mottakere på bakken. Etter 
studier av kompatibilitet har de relevante nasjonale 
myndighetene konkludert med at det ikke finnes noen 
kompatibilitetsproblemer når stråling fra kortdistanseradar 
for motorvogn begrenses til høyst -61,3 dBm/MHz for 
frekvenser under 22 GHz.

18) Ovenstående antakelser og forholdsregler må til stadighet 
på en objektiv og forholdsmessig måte gjennomgås 
av Kommisjonen med bistand av medlemsstatene slik 
at det på grunnlag av konkrete tall kan vurderes om 
terskelverdien på 7 % vil bli overskredet i noe nasjonalt 
marked før referansedatoen, om overskridelsen av 
terskelverdien på 7 % har medført eller sannsynligvis 
i løpet av kort tid vil medføre skadelig interferens 
for andre brukere av frekvensbåndet i noe nasjonalt 
marked, eller om skadelig interferens har rammet andre 
brukere av frekvensbåndet selv om terskelverdien ikke er 
overskredet.

19) Det kan derfor bli nødvendig å endre dette vedtak som 
følge av opplysninger som framkommer i forbindelse 
med gjennomgåelsen, særlig for å sikre at andre brukere 
av frekvensbåndet ikke rammes av skadelig interferens.

20) Det kan derfor ikke forventes at 24 GHz-båndet fortsatt 
vil kunne benyttes til kortdistanseradar for motorvogn 
fram til referansedatoen dersom noen av antakelsene 
nevnt ovenfor, viser seg å være ugyldige på et gitt 
tidspunkt.

21) For å lette og effektivisere gjennomgåelsen og 
overvåkningen av bruken av 24 GHz-båndet kan 
medlemsstatene velge å innhente de opplysningene som 
kreves til gjennomgåelsen, mer direkte fra produsenter og 
importører.

22) Ifølge CEPTs rapport kan deling av 22,21–24,00 GHz-
båndet mellom kortdistanseradar for motorvogn og 
radioastronomitjenesten føre til skadelig interferens for 
sistnevnte dersom kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar 

tillates å bruke utstyret uhindret innenfor en viss avstand 
fra hver radioastronomistasjon. Derfor, og med tanke på at 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 
1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig 
godkjenning av utstyrets samsvar(1) krever at radioutstyr 
skal være konstruert slik at skadelig interferens unngås, 
skal kortdistanseradarsystemer for motorvogn som 
brukes i frekvensbånd som blir brukt til radioastronomi i 
22,21–24,00 GHz-båndet, være deaktivert når de beveger 
seg i disse områdene. De berørte radioastronomistasjonene 
og de tilhørende lukkede områdene skal utpekes og 
begrunnes av nasjonale myndigheter.

23) For at deaktiveringen skal være effektiv og pålitelig, 
bør den skje automatisk. For å muliggjøre en tidlig 
innføring av kortdistanseradar for motorvogn i 24 GHz-
båndet, kan et begrenset antall sendere med manuell 
deaktivering likevel tillates, idet sannsynligheten for 
at en så begrenset innføring kan forårsake skadelig 
interferens for radioastronomitjenesten, forventes å forbli 
lav.

24) Den midlertidige innføringen av kortdistanseradar for 
motorvogn i 24 GHz-båndet er et enkeltstående unntak og 
skal ikke betraktes som en forløper for mulig midlertidig 
eller permanent innføring av andre anvendelsesområder 
i de frekvensbåndene som omfattes av fotnote 5.340 i 
ITUs radioreglement. Kortdistanseradar for motorvogn 
skal heller ikke betraktes som en nødtjeneste som 
fastlagt i ITUs radioreglement, og skal kunne brukes uten 
interferens og uten vern. Kortdistanseradar for motorvogn 
skal heller ikke hindre den framtidige utviklingen innenfor 
bruk av 24 GHz-båndet til anvendelsesområder som er 
beskyttet av fotnote 5.340.

25) Omsetning og bruk av kortdistanseradarutstyr for 
motorvogn i 24 GHz-båndet som separate enheter eller 
ettermontert i kjøretøyer som allerede er på markedet, er 
ikke forenlig med målet om å unngå skadelig interferens 
for eksisterende radioanvendelse i dette frekvensbåndet, 
ettersom det kan føre til ukontrollert spredning av slikt 
utstyr. Det bør tvert imot være enklere å kontrollere 
bruken av kortdistanseradarsystemer for motorvogn i 
24 GHz-båndet dersom utstyret utelukkende kan inngå 
som en del av en sammensatt integrering av kjøretøyets 
elektriske system, utforming og programvare og være 
fabrikkmontert i nye kjøretøyer eller erstatte opprinnelig 
kortdistanseradarutstyr montert i kjøretøyer.

(1) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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26) Dette vedtak får anvendelse idet det tas hensyn til og med 
forbehold for rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1) 
og direktiv 1999/5/EF.

27) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Radiospektrumkomiteen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formålet med dette vedtak er å harmonisere vilkårene for 
tilgjengelighet til og effektiv bruk av radiospekteret i 24 GHz-
båndet for kortdistanseradarutstyr for motorvogn.

Artikkel 2

I dette vedtak menes med:

1. «24 GHz-frekvensbåndet»: frekvensbåndet 24,15 
+/– 2,50 GHz,

2. «kortdistanseradarutstyr for motorvogn»: utstyr som gir 
kjøretøybaserte radarfunksjoner for å forebygge kollisjoner 
og til trafikksikkerhetsformål,

3. «kortdistanseradarutstyr for motorvogn som tas i bruk i 
Fellesskapet»: kortdistanseradarutstyr for motorvogn som 
er fabrikkmontert eller erstatter fabrikkmontert utstyr i et 
kjøretøy som skal registreres, bringes i omsetning eller tas 
i bruk i Fellesskapet, eller er registrert, brakt i omsetning 
eller tatt i bruk i Fellesskapet,

4. «uten interferens og uten vern»: det skal ikke forårsakes 
skadelig interferens for andre brukere av frekvensbåndet, 
og det skal ikke stilles krav om vern mot skadelig 
interferens fra andre systemer eller tjenester som bruker 
dette frekvensbåndet,

5. «referansedato»: 30. juni 2013,

6. «overgangsdato»: 30. juni 2007,

7. «kjøretøy»: ethvert kjøretøy som definert i artikkel 2 i 
direktiv 70/156/EØF,

8. «deaktivering»: opphør av sending fra kortdistanseradarut-
styr for motorvogn,

9. «lukket område»: området rundt en radioastronomistasjon 
avgrenset av en radius som tilsvarer en bestemt avstand fra 
stasjonen,

(2) 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).

10. «driftsperiode»: den tiden utstyret sender aktivt, uttrykt i 
prosent av en time.

Artikkel 3

24 GHz-frekvensbåndet skal så snart som mulig og senest 
1. juli 2005, utpekes og gjøres tilgjengelig, uten interferens 
og uten vern, for kortdistanseradarutstyr for motorvogn som 
tas i bruk i Fellesskapet, og som oppfyller vilkårene fastsatt i 
artikkel 4 og 6.

Radiospekteret i 24 GHz-båndet skal være tilgjengelig på en 
slik måte fram til referansedatoen, forutsatt at bestemmelsene 
i artikkel 5 er oppfylt.

Etter denne datoen skal 24 GHz-båndet ikke lenger være 
tilgjengelig for kortdistanseradarutstyr for motorvogn montert 
på kjøretøyer, unntatt når utstyret er fabrikkmontert eller 
erstatter fabrikkmontert utstyr i et kjøretøy som er registrert, 
brakt i omsetning eller tatt i bruk i Fellesskapet før denne 
datoen.

Artikkel 4

24 GHz-frekvensbåndet skal være tilgjengelig for 
ultrabredbåndsdelen av kortdistanseradarutstyr for motorvogn 
med en gjennomsnittlig effekttetthet på høyst -41,3 dBm/MHz 
effektiv isotropisk utstrålt effekt (e.i.r.p.) med en maksimal 
effekttetthet på 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., unntatt for frekvenser 
under 22 GHz, der den gjennomsnittlige effekttettheten skal 
være begrenset til høyst -61,3 dBm/MHz e.i.r.p.

Frekvensbåndet 24,05–24,25 GHz er utpekt til 
smalbåndskomponenten/smalbåndsmodusen av strålingen, 
som kan bestå av en umodulert bærebølge med en maksimal 
effekttetthet på 20 dBm e.i.r.p. og en driftsperiode begrenset til 
10 % for maksimal stråling høyere enn -10 dBm e.i.r.p.

Stråling innenfor 23,6–24,0 GHz-båndet som har en 
strålingsvinkel på 30o eller mer over horisontplanet, skal 
dempes med minst 25 dB for kortdistanseradarutstyr for 
motorvogn som bringes i omsetning innen 2010, og deretter 
med minst 30 dB.

Artikkel 5

1. Den fortsatte tilgjengeligheten til 24 GHz-båndet til 
anvendelse for kortdistanseradar for motorvogn skal overvåkes 
nøye for å sikre at grunnforutsetningen for å åpne dette 
frekvensbåndet for slike systemer fortsatt er gyldig, nemlig 
at ingen skadelig interferens rammer andre brukere av 
frekvensbåndet, særlig gjennom rettidig kontroll av:
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a) det samlede antallet kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar 
for motorvogn i 24 GHz-båndet som er registrert, brakt i 
omsetning eller tatt i bruk i hver medlemsstat, for å 
kontrollere at dette antallet ikke overskrider 7 % av det 
samlede antallet kjøretøyer i trafikk i hver medlemsstat,

b) hvorvidt medlemsstatene eller produsentene og importørene 
har gjort tilstrekkelige opplysninger tilgjengelige med 
hensyn til det antallet kjøretøyer som er utstyrt med 
kortdistanseradar i 24 GHz-båndet, med henblikk på 
effektiv overvåkning av bruken av 24 GHz-båndet til 
kortdistanseradarutstyr for motorvogn,

c) hvorvidt den enkelte eller kumulative bruken av 
kortdistanseradar for motorvogn i 24 GHz-båndet forårsaker 
eller i løpet av kort tid sannsynligvis vil forårsake skadelig 
interferens for andre brukere av 24 GHz-båndet eller 
i tilstøtende bånd i minst én medlemsstat, uansett om 
terskelverdien nevnt i bokstav a), er nådd eller ikke,

d) hvorvidt referansedatoen fortsatt er passende.

2. I tillegg til gjennomgåelsen nevnt i nr. 1, skal det 
senest innen 31. desember 2009 foretas en grunnleggende 
gjennomgåelse for å kontrollere om de opprinnelige antakelsene 
vedrørende bruk av kortdistanseradar for motorvogn i 24 GHz-
båndet fortsatt gjelder, og for å kontrollere om utviklingen av 
teknologien for kortdistanseradar for motorvogn i 79 GHz-
båndet går i en slik retning at anvendelsesområdene for 
kortdistanseradar for motorvogn i dette frekvensbåndet vil 
være tilgjengelige innen 1. juli 2013.

3. Den grunnleggende gjennomgåelsen kan innledes etter en 
begrunnet forespørsel fra et medlem av Radiospektrumkomiteen 
eller på Kommisjonens eget initiativ.

4. Medlemsstatene skal bistå Kommisjonen ved 
gjennomføringen av gjennomgåelsene nevnt i nr. 1 og 2, ved å 
sikre at de nødvendige opplysningene samles inn og sendes til 
Kommisjonen i god tid, særlig de opplysningene som er angitt 
i vedlegget.

Artikkel 6

1. Kortdistanseradarutstyr for motorvogn som er montert i 
kjøretøyer, skal bare være i drift når kjøretøyet brukes.

2. Kortdistanseradarutstyr for motorvogn som tas i bruk i 
Fellesskapet, skal sikre vern av radioastronomistasjoner som 
bruker frekvensbåndet 22,21–24,00 GHz definert i artikkel 7, 
gjennom automatisk deaktivering i et definert lukket område 
eller ved hjelp av en annen metode som gir disse stasjonene 
tilsvarende vern, uten at føreren må gripe inn.

3. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 2, skal manuell 
deaktivering godtas for kortdistanseradarutstyr for motorvogn 
som er tatt i bruk i Fellesskapet og bruker 24 GHz-
frekvensbåndet før overgangsdatoen.

Artikkel 7

Hver medlemsstat skal avgjøre hvilke relevante nasjonale 
radioastronomistasjoner som skal gis vern i henhold til 
artikkel 6 nr. 2 på sitt territorium, og fastlegge spesifikasjonene 
for de lukkede områdene som hører til hver stasjon. Disse 
opplysningene, sammen med egnede begrunnelser, skal 
meddeles Kommisjonen innen seks måneder etter at dette 
vedtak er gjort og offentliggjort i Den europeiske unions 
tidende.

Artikkel 8

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. januar 2005.

  For Kommisjonen

  Viviane REDING

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Opplysninger som kreves for å overvåke bruken av 24 GHz-frekvensbåndet til kortdistanseradar for 
motorvogn

I dette vedlegg fastsettes de opplysningene som kreves for å kontrollere andelen kjøretøyer som er utstyrt med 
kortdistanseradar i hver medlemsstat i Den europeiske union i samsvar med artikkel 5. Disse opplysningene skal brukes 
til å beregne andelen kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar som bruker 24 GHz-båndet, i forhold til det samlede 
antallet kjøretøyer som er i trafikk i hver medlemsstat.

Følgende opplysninger skal samles inn hvert år:

1) antallet kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar som bruker 24 GHz-båndet, som produseres og/eller bringes i 
omsetning og/eller registreres for første gang i løpet av referanseåret i Fellesskapet,

2) antallet kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar som bruker 24 GHz-båndet, som importeres fra tredjestater i løpet 
av referanseåret,

3) det samlede antallet kjøretøyer i trafikk i løpet av referanseåret.

Alle opplysninger skal ledsages av en evaluering av hvor usikre opplysningene er.

I tillegg til ovennevnte opplysninger skal alle andre relevante opplysninger som kan være til hjelp for Kommisjonen når 
den skal opprettholde en tilstrekkelig oversikt over den fortsatte bruken av kortdistanseradarsystemer for motorvogn i 
24 GHz-båndet, gjøres tilgjengelig i god tid, herunder opplysninger om:

aktuelle og framtidige markedstrender, både i og utenfor Fellesskapet,– 

ettersalgsservice og ettermontering av utstyr,– 

utviklingen av alternative teknologier og anvendelsesområder, særlig kortdistanseradar for motorvogn som bruker – 
79 GHz-båndet i samsvar med vedtak 2004/545/EF.
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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. 1108/70 
av 4. juni 1970 om innføring av et regnskapssystem for 
infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med 
jernbane, på vei og innlands vannvei(1), sist endret ved 
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 3 bokstav d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 281/71 av 9. februar 
1971 om utarbeidelse av en liste over vannveier av maritim 
karakter nevnt i artikkel 3 bokstav e) i rådsforordning 
(EØF) nr. 1108/70 av 4. juni 1970(2) er blitt vesentlig 
endret flere ganger(3). Av klarhetshensyn og av praktiske 
årsaker bør forordningen konsolideres.

2) I henhold til forordning (EØF) nr. 1108/70 skal det ikke 
føres regnskap over infrastrukturkostnader for visse 
typer infrastruktur. Dette gjelder blant annet for visse 
vannveier av maritim karakter, som Kommisjonen skal 
utarbeide en liste over.

3) Ved utarbeiding av denne listen må det tas hensyn til 
andelen av innlands transport på innlands vannveier 
av maritim karakter, eller til betydningen av å føre 

(1) EFT L 130 av 15.6.1970, s. 4.
(2) EFT L 33 av 10.2.1971, s. 11.
(3) Se vedlegg II.

 regnskap over infrastrukturkostnadene for slike vannveier 
med tanke på innføring av et takstsystem for bruk av 
infrastruktur —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Listen over vannveier av maritim karakter nevnt i artikkel 3 
bokstav d) i forordning (EØF) nr. 1108/70 skal være som angitt 
i vedlegg I til denne forordning.

Artikkel 2

Forordning (EØF) nr. 281/71 oppheves.

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås 
som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 3

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 13/2004

av 8. desember 2003

om fastsettelse av listen over vannveier av maritim karakter nevnt i artikkel 3 bokstav d) i 
rådsforordning (EØF) nr. 1108/70(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2004, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 21.

2008/EØS/38/41

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

Utferdiget i Brussel, 8. desember 2003.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident



26.6.2008 Nr. 38/235EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

Liste over vannveier av maritim karakter

Kongeriket Belgia

Escaut maritime inférieur/Beneden-Zeeschelde– 

Canal maritime Gand-Terneuzen/Zeekanal Gent– -Terneuzen nedenfor den nordlige gren av den sirkelformede 
Gent-kanalen

Forbundsrepublikken Tyskland

Nord-Ostsee-Kanal– 

Nedre Ems– 

Nedre Weser– 

Nedre Elben– 

Den franske republikk

Seine, nedenfor Jeanne-d’Arc-broen i Rouen– 

Loire, nedenfor Nantes (sammenløpet med Erdre)– 

Garonne, nedenfor Pierre-broen i Bordeaux, og Gironde– 

Kongeriket Nederland

Noordzeekanaal– 

Rotterdamse Waterweg en Nieuwe Maas– 

Westerschelde– 

Kanaal Gent-Terneuzen– 

Republikken Portugal

Douro, a jusante da ponte D. Luís, da cidade do Porto– 

Tejo, a jusante do Carregado– 

Sado, a jusante do esteiro da Marateca– 

Guadiana, a jusante do Pomarão– 

Republikken Finland

Saimaan kanava/Saima kanal– 

Saimaan vesistö/Saimens vattendrag– 

Kongeriket Sverige

Trollhätte kanal og Göta älv– 

Vänern– 

Södertälje kanal– 

Mälaren– 

Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland

Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)– 

Gloucester and Sharpness Canal.– 
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VEDLEGG II

Opphevet forordning med påfølgende endringer som ikke har blitt opphevet

Forordning (EØF) nr. 281/71 (EFT L 33 av 10.2.1971, s. 11)

Tiltredelsesakten for Kongeriket Danmark, Irland og Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland (EFT ⎯ 
L 73 av 27.3.1972, s. 92)

Tiltredelsesakten for Kongeriket Spania og Republikken Portugal (EFT L 302 av 15.11.1985, s. 162)⎯ 

Tiltredelsesakten for Republikken Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket Sverige (EFT C 241 av ⎯ 
29.8.1994, s. 165)

––––––––––––––––––––––

VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL

Forordning (EØF) nr. 281/71 Denne forordning

Eneste artikkel
–
–
Vedlegg
–
–

Artikkel 1
Artikkel 2
Artikkel 3
Vedlegg I
Vedlegg II
Vedlegg III
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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 
2001/25/EF av 4. april 2001 om minstekrav til sjøfolks 
opplæringsnivå(1), særlig artikkel 22 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2001/25/EF fastsettes minstekrav til opplæring, 
sertifikater og vakthold for sjøfolk som tjenestegjør 
om bord på fellesskapsskip. Disse kravene bygger på 
standardene fastsatt i Den internasjonale konvensjon 
om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for 
sjøfolk (STCW-konvensjonen) og regelverket for sjøfolks 
opplæring, sertifikater og vakthold (STCW-regelverket).

2) STCW-konvensjonen og STCW-regelverket har blitt 
endret ved Den internasjonale sjøfartsorganisasjons 
sjøsikkerhetsskomités resolusjon MSC.66(68) og 
MSC.67(68), som trådte i kraft 1. januar 1999, resolusjon 
MSC.78(70), som trådte i kraft 1. januar 2003, og 
rundskriv STCW.6/Circ.3 og STCW.6/Circ.5, som trådte 
i kraft henholdsvis 20. mai 1998 og 26. mai 2000.

3) SCTW-konvensjonens nye regel V/3, som ble tilføyd 
ved resolusjon MSC.66(68), fastsetter obligatoriske 
minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for 
skipsførere, offiserer, mannskap og annet personell på 
andre passasjerskip enn roro-passasjerskip.

4) Direktiv 2001/25/EF bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar 
med uttalelse fra komiteen for sjøsikkerhet nedsatt 
ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2099/2002(2) —

(1) EFT L 136 av 18.5.2001, s. 17. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/103/
EF (EUT L 326 av 13.12.2003, s. 28).

(2) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 415/2004 (EUT L 68 av 6.3.2004, s. 10).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I kapittel V i vedlegg I til direktiv 2001/25/EF gjøres følgende 
endringer:

1. I regel V/2 nr. 3 skal ny tekst lyde:

 «… eller kunne framlegge bevis på at de har oppnådd den 
påkrevde kompetansestandard i løpet av de foregående fem 
år.»

2. På slutten av kapitlet skal ny tekst lyde:

 «Regel V/3

 Obligatoriske minstekrav til opplæring og 
kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer, mannskap 
og annet personell på andre passasjerskip enn roro-
passasjerskip

1. Denne regelen får anvendelse på skipsførere, offiserer, 
mannskap og annet personell som tjenestegjør om 
bord på andre passasjerskip enn roro-passasjerskip, 
i utenriksfart. Myndighetene skal bestemme om 
disse kravene skal få anvendelse på personell som 
tjenestegjør om bord på passasjerskip i innenriksfart.

2. Før sjøfolk tildeles arbeidsoppgaver om bord på et 
passasjerskip, skal de ha gjennomgått opplæringen 
beskrevet i nr. 4-8 nedenfor som tilsvarer deres stilling, 
arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

3. Sjøfolk som er forpliktet til å ha gjennomgått 
opplæringen beskrevet i nr. 4, 7 og 8 nedenfor, skal 
minst hvert femte år få en egnet opplæring for å 
ajourføre sine kunnskaper eller kunne framlegge bevis 
på at de har oppnådd den påkrevde kompetansestandard 
i løpet av de foregående fem år.

4. Personell som ifølge mannskapslisten har til oppgave 
å bistå passasjerer i kritiske situasjoner om bord på 
passasjerskip, skal ha fått opplæring i håndtering av 
folkemengder som beskrevet i punkt 1 i avsnitt A-V/3 
i STCW-regelverket.

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/23/EF

av 8. mars 2005

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/25/EF om minstekrav til sjøfolks 
opplæringsnivå(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 9.3.2005, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 22.

2008/EØS/38/42
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5. Skipsførere, offiserer og øvrig personell som er tildelt 
bestemte arbeidsoppgaver og ansvarsområder om bord 
på passasjerskip, skal ha fått den grunnleggende 
opplæringen beskrevet i punkt 2 i avsnitt A-V/3 i 
STCW-regelverket.

6. Personell som yter tjenester direkte til 
passasjerer i områder reservert for passasjerer 
om bord på passasjerskip, skal ha gjennomført 
sikkerhetsopplæringen beskrevet i punkt 3 i avsnitt 
A-V/3 i STCW-regelverket.

7. Skipsførere, overstyrmenn og enhver som er direkte 
ansvarlig for ombordføring og ilandføring av 
passasjerer, skal ha fått godkjent opplæring i sikkerhet 
for passasjerer som angitt i punkt 4 i avsnitt A-V/3 i 
STCW-regelverket.

8. Skipsførere, overstyrmenn, maskinsjefer, 
førstemaskinister og enhver som er ansvarlig for 
passasjerers sikkerhet i nødssituasjoner om bord på 
passasjerskip, skal ha fått godkjent opplæring i å 
håndtere krisesituasjoner og i menneskelig atferd, som 
angitt i punkt 5 i avsnitt A-V/3 i STCW-regelverket.

9. Myndighetene skal påse at et dokument som bekrefter 
hvilken opplæring som er gitt, utstedes til alle som 
har kvalifikasjonene som kreves i henhold til denne 
regel.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 29. september 2005 sette 
i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 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, 8. 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal 
Kommisjonen vedta tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet i hele 
Det europeiske fellesskap. Kommisjonsforordning (EF) 
nr. 622/2003 av 4. april 2003 om fastsettelse av tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet(2) var den første rettsakt som inneholdt 
slike tiltak.

2) Det er behov for å presisere de felles grunnleggende 
standardene.

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 2320/2002, og for 
å forhindre ulovlige handlinger, bør tiltakene fastsatt 
i vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 være 
hemmelige og ikke offentliggjøres. Det samme gjelder 
nødvendigvis for eventuelle endringsrettsakter.

 

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1.
(2) EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 68/2004 (EUT L 10 av 16.1.2004, s. 14).

4) Forordning (EF) nr. 622/2003 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart  —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mål

Vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Med hensyn til vedleggets fortrolige karakter får artikkel 3 i 
nevnte forordning anvendelse.

Artikkel 2

Ikrafttredelse

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 781/2005

av 24. mai 2005

om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 25.5.2005, s. 24, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 23.

2008/EØS/38/43

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

Utferdiget i Brussel, 24. mai 2005.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident
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VEDLEGG

I samsvar med artikkel 1 er vedlegget hemmelig og skal ikke kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
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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. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal 
Kommisjonen vedta tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet i hele 
Det europeiske fellesskap. Kommisjonsforordning (EF) 
nr. 622/2003 av 4. april 2003 om fastsettelse av tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet(2) var den første rettsakt som inneholdt 
slike tiltak.

2) Det er behov for å presisere de felles grunnleggende 
standardene.

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 2320/2002, og for 
å forhindre ulovlige handlinger, bør tiltakene fastsatt 
i vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 være 
hemmelige og ikke offentliggjøres. Det samme gjelder 
nødvendigvis for eventuelle endringsrettsakter.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 849/2004 (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 1).

(2) EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 68/2004 (EUT L 10 av 16.1.2004, s. 14).

4) Forordning (EF) nr. 622/2003 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mål

Vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Med hensyn til vedleggets fortrolige karakter får artikkel 3 i 
nevnte forordning anvendelse.

Artikkel 2

Ikrafttredelse

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 857/2005

av 6. juni 2005

om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 7.6.2005, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 23.

2008/EØS/38/44

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

Utferdiget i Brussel, 6. juni 2005.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident
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VEDLEGG

I samsvar med artikkel 1 er vedlegget hemmelig og skal ikke kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 26. februar 2004, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlamentets resolusjon av 15. februar 1996 
om flykatastrofen utenfor kysten av Den dominikanske 
republikk1996(4) understrekes det at Fellesskapet må 
innta en mer aktiv holdning og utvikle en strategi for å 
styrke sikkerheten til borgere som reiser med luftfartøy 
eller som bor i nærheten av lufthavner.

2) Kommisjonen har oversendt Europaparlamentet og 
Rådet en melding med tittelen «Fastsettelse av en 
fellesskapsstrategi for bedre flysikkerhet».

3) I meldingen uttrykkes det at man kan styrke sikkerheten 
effektivt ved å sikre at luftfartøy overholder de 
internasjonale standardene fastsatt i vedleggene til 

(1) EFT C 103 E av 30.4.2002, s. 351.
(2) EFT C 241 av 7.10.2002, s. 33.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2002 (EUT C 272 E av 

13.11.2003, s. 343), Rådets felles holdning av 13. juni 2003 (EUT C 233 E 
av 30.9.2003, s. 12) og Europaparlamentets holdning av 9. oktober 2003 
(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets lovgivningsmessige 
resolusjon av 1. april 2004 og rådsbeslutning av 30. mars 2004.

(4) EFT C 65 av 4.3.1996, s. 172.

konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, undertegnet 
7. desember 1944 («Chicago-konvensjonen»).

4) Med henblikk på å etablere og opprettholde et høyt og 
ensartet sikkerhetsnivå i sivil luftfart i Europa, bør det 
innføres en harmonisert framgangsmåte for å sikre at 
internasjonale sikkerhetsstandarder overholdes innenfor 
Fellesskapet. Det er derfor nødvendig å harmonisere 
reglene og framgangsmåtene for inspeksjon på bakken 
av tredjestaters luftfartøyer som lander i lufthavner i 
medlemsstatene.

5) Ved å harmonisere medlemsstatenes metoder for 
håndheving av internasjonale sikkerhetsstandarder, 
unngår man konkurransevridning. Det vil være 
fordelaktig for medlemsstatene å innta en felles holdning 
overfor tredjestaters luftfartøyer som ikke overholder 
internasjonale sikkerhetsstandarder.

6) Luftfartøy som lander i medlemsstatene, bør kontrolleres 
dersom det foreligger mistanke om at de ikke overholder 
internasjonale sikkerhetsstandarder.

7) Det kan også foretas inspeksjoner i form av 
stikkprøvekontroller når det ikke foreligger mistanke, 
forutsatt at fellesskapsretten og folkeretten overholdes. 
Det er særlig viktig at inspeksjonene gjennomføres på en 
ikke-diskriminerende måte.

8) Det er også mulig å utvide inspeksjonene når det gjelder 
luftfartøy som allerede ved flere anledninger har fått påvist 
mangler, eller luftfartøy som tilhører luftfartsselskap som 
ofte har tiltrukket seg oppmerksomhet.

9) Opplysninger som innhentes i én medlemsstat, bør 
gjøres tilgjengelig for alle andre medlemsstater og 
for Kommisjonen, for å sikre en mest mulig effektiv 
overvåking av at tredjestaters luftfartøyer overholder 
internasjonale sikkerhetsstandarder.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/36/EF

av 21. april 2004

om sikkerheten til tredjestaters luftfartøyer som benytter lufthavner i Fellesskapet(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 24.

2008/EØS/38/45
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10) Av disse grunner bør det på fellesskapsnivå fastsettes en 
framgangsmåte for vurdering av tredjestaters luftfartøyer, 
samt samarbeidsrutiner mellom vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene med henblikk på utveksling 
av opplysninger.

11) Sikkerhetsrelaterte opplysninger er følsomme, og 
medlemsstatene bør derfor treffe de nødvendige tiltak 
i samsvar med sin nasjonale lovgivning, for å sikre 
fortrolig behandling av opplysningene de mottar.

12) Uten at dette berører offentlighetens rett til innsyn i Kom-
misjonens dokumenter som fastsatt i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 
om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 
Kommisjonens dokumenter(1), bør Kommisjonen vedta 
tiltak og tilhørende betingelser for spredning av slike 
opplysninger til de berørte parter.

13) Dersom et luftfartøy må utbedres og de påviste manglene 
åpenbart utgjør en sikkerhetsrisiko, skal luftfartøyet 
pålegges startforbud inntil manglene er utbedret og de 
internasjonale sikkerhetsstandardene er oppfylt.

14) Anlegget ved lufthavnen hvor inspeksjonen skal finne 
sted, kan være av en slik art at vedkommende myndighet 
vil måtte godkjenne at luftfartøyet fortsetter til en egnet 
lufthavn, forutsatt at vilkårene for en sikker flyging er 
oppfylt.

15) For at Kommisjonen skal kunne utføre sine oppgaver i 
henhold til dette direktiv, skal den bistås av komiteen 
nedsatt ved artikkel 12 i rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 
av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav 
og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart(2).

16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(3).

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
(2) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. Forordningen sist endret ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 (EFT L 240 av 
7.9.2002, s. 1).

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

17) Kommisjonen bør sørge for at komiteen nedsatt ved 
artikkel 12 i forordning (EØF) nr. 3922/91, får tilgang 
til statistikk og opplysninger om særskilte hendelser som 
er innhentet i forbindelse med andre fellesskapstiltak, 
og som kan være relevante med henblikk på å avdekke 
mangler som utgjør en trussel mot sikkerheten i sivil 
luftfart.

18) Det må tas hensyn til det samarbeid og den 
informasjonsutveksling som finner sted innenfor 
rammen av De felles luftfartsmyndigheter (JAA) og 
Den europeiske konferanse for sivil luftfart (ECAC). 
Det er dessuten viktig å dra størst mulig nytte av 
eksisterende sakkunnskap om framgangsmåtene for 
sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøy (SAFA).

19) Det bør tas hensyn til den rolle Det europeiske 
flysikkerhetsbyrå (EASA) spiller i forbindelse med 
politikken for flysikkerhet, blant annet når det gjelder å 
fastsette framgangsmåter for å etablere og opprettholde et 
høyt og ensartet sikkerhetsnivå i sivil luftfart i Europa.

20) 2. desember 1987 ble det i London i en felleserklæring 
fra Kongeriket Spanias og Det forente kongerikets 
utenriksministre oppnådd enighet mellom de to stater 
om en ordning for økt samarbeid om bruken av Gibraltar 
lufthavn, og denne ordningen er ennå ikke iverksatt —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde og mål

1. Innenfor rammen av fellesskapets overordnede 
strategi for å etablere og opprettholde et høyt og ensartet 
sikkerhetsnivå i sivil luftfart i Europa, innfører dette direktiv 
en harmonisert tilnærming til effektiv håndheving av 
internasjonale sikkerhetsstandarder innenfor Fellesskapet, ved 
å harmonisere reglene og framgangsmåtene for inspeksjon på 
bakken av tredjestaters luftfartøyer som lander i lufthavner i 
medlemsstatene.

2. Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes rett til å 
utføre inspeksjoner som ikke omfattes av dette direktiv, eller til 
å pålegge startforbud, utestenge eller fastsette driftsvilkår for 
et hvilket som helst luftfartøy som lander på deres lufthavner, 
i samsvar med fellesskapsretten og folkeretten.
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3. Statlige luftfartøy, som definert i Chicago-konvensjonen, 
og luftfartøy som har en største tillatte startvekt på under 5 700 
kg og som ikke driver kommersiell lufttransport, er utelukket 
fra dette direktivs virkeområde.

4. Anvendelsen av dette direktiv på Gibraltar lufthavn 
skal ikke berøre henholdsvis Kongeriket Spanias og Det 
forente kongerikes standpunkter i forbindelse med tvisten om 
suvereniteten over territoriet der lufthavnen ligger.

5. Anvendelsen av dette direktiv på Gibraltar lufthavn 
skal utsettes til ordningen fastsatt i felleserklæringen til 
utenriksministrene for Kongeriket Spania og Det forente 
kongerike av 2. desember 1987 er iverksatt. Regjeringene i 
Spania og Det forente kongerike skal underrette Rådet om 
ikrafttredelsesdatoen.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «startforbud» formelt forbud for et luftfartøy mot å forlate 
en lufthavn samt de tiltak som kreves for å tilbakeholde 
det,

b) «internasjonale sikkerhetsstandarder» de av sikkerhets-
standardene fastsatt i Chicago-konvensjonen og dens ved-
legg som er i kraft når inspeksjonen finner sted,

c) «inspeksjon på bakken» undersøkelse av tredjestaters luft-
fartøyer i samsvar med vedlegg II,

d) «tredjestats luftfartøy» et luftfartøy som ikke brukes eller 
drives under tilsyn av vedkommende myndighet i en med-
lemsstat.

Artikkel 3

Innhenting av opplysninger

Medlemsstatene skal innføre en ordning for innsamling av alle 
opplysninger som kan være nyttige for å nå målet beskrevet i 
artikkel 1, herunder følgende:

a) viktige sikkerhetsopplysninger som særlig kan innhentes 
gjennom:

rapporter fra flygere,– 

rapporter fra vedlikeholdsorganisasjoner,– 

rapporter om hendelser,– 

andre organisasjoner, uavhengig av vedkommende – 
myndigheter i medlemsstatene,

klager,– 

b) opplysninger om tiltak iverksatt som følge av en 
gjennomført inspeksjon på bakken, for eksempel:

startforbud for et luftfartøy,– 

utestenging av et luftfartøy eller luftfartsselskap fra – 
den aktuelle medlemsstaten,

krav om korrigerende tiltak,– 

kontakt med luftfartsselskapets vedkommende – 
myndighet,

c) oppfølgende opplysninger om luftfartsselskapet, for 
eksempel:

om korrigerende tiltak som er iverksatt,– 

om gjentatte avvik.– 

Disse opplysningene skal registreres på et standard 
rapporteringsskjema som inneholder punktene oppført i 
standardrapporten i vedlegg I.

Artikkel 4

Inspeksjon på bakken

1. Hver medlemsstat skal ta i bruk egnede midler for å 
sikre at det foretas inspeksjon på bakken av alle tredjestaters 
luftfartøyer som mistenkes for ikke å oppfylle internasjonale 
sikkerhetsstandarder, og som lander på en av medlemsstatens 
lufthavner som er åpen for internasjonal lufttrafikk. Ved 
gjennomføringen av slike framgangsmåter skal vedkommende 
myndighet kontrollere luftfartøyet særlig grundig i følgende 
tilfeller: 

når det er mottatt opplysninger som tyder på dårlig – 
vedlikeholdstilstand eller åpenbare mangler eller feil ved 
luftfartøyet,

når det er rapportert at luftfartøyet har vist unormale – 
manøvrer etter innflyging i en medlemsstats luftrom, slik at 
det gir grunn til alvorlig bekymring for sikkerheten,
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når en tidligere inspeksjon på bakken av luftfartøyet har – 
avdekket mangler som gir grunn til alvorlig usikkerhet om 
hvorvidt det oppfyller internasjonale sikkerhetsstandarder, 
og når medlemsstaten frykter at manglene ikke er blitt 
utbedret,

når det foreligger indikasjoner på at vedkommende – 
myndigheter i registreringslandet ikke fører tilstrekkelig 
sikkerhetstilsyn, eller

når opplysninger innhentet i samsvar med artikkel 3 gir – 
grunn til betenkeligheter med hensyn til luftfartsselskapet, 
eller når en tidligere inspeksjon på bakken av et luftfartøy 
som benyttes av samme luftfartsselskap, har avdekket 
mangler.

2. Medlemsstatene kan fastsette regler for å gjennomføre 
inspeksjoner på bakken i form av stikkprøvekontroller når 
det ikke foreligger noen bestemt mistanke, forutsatt at slike 
regler er i samsvar med fellesskapsretten og folkeretten. 
Slike stikkprøvekontroller skal gjennomføres på en 
ikke-diskriminerende måte.

3. Medlemsstatene skal sørge for at nødvendige inspeksjoner 
på bakken og andre overvåkingstiltak fastsatt innenfor rammen 
av artikkel 8 nr. 3, blir gjennomført.

4. Inspeksjoner på bakken skal gjennomføres i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i vedlegg II, og det skal anvendes 
et rapporteringsskjema for inspeksjon på bakken som minst 
skal inneholde punktene oppført i skjemaet i vedlegg II. Etter 
at inspeksjonen på bakken er gjennomført, skal luftfartøyets 
flykaptein eller en representant for luftfartøyet underrettes 
om resultatene av inspeksjonen, og dersom det ble avdekket 
betydelige mangler, skal rapporten sendes til luftfartøyets 
luftfartsselskap og til de berørte vedkommende myndigheter.

5. Når den berørte vedkommende myndighet gjennomfører 
en inspeksjon på bakken i henhold til dette direktiv, skal den 
gjøre sitt ytterste for å unngå å forsinke luftfartøyet unødig.

Artikkel 5

Utveksling av opplysninger

1. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal delta i 
en gjensidig utveksling av opplysninger. Disse opplysningene 
skal på anmodning fra vedkommende myndighet omfatte en liste 
over den aktuelle medlemsstatens lufthavner som er åpne for 
internasjonal lufttrafikk, med angivelse av antall inspeksjoner 
på bakken for hvert kalenderår samt antallet flybevegelser for 
tredjestaters luftfartøyer på hver av lufthavnene i denne listen.

2. Alle standardrapporter nevnt i artikkel 3 og rapporter 
fra inspeksjoner på bakken som nevnt i artikkel 4 nr. 4 skal 
umiddelbart gjøres tilgjengelige for Kommisjonen samt, 
når de anmoder om det, for vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene og Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA).

3. Dersom det framgår av en standardrapport at det 
foreligger en potensiell sikkerhetsrisiko, eller dersom en 
rapport fra en inspeksjon på bakken viser at et luftfartøy ikke 
oppfyller internasjonale sikkerhetsstandarder og kan utgjøre 
en potensiell sikkerhetsrisiko, skal rapporten umiddelbart 
videresendes til hver av de vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene og til Kommisjonen.

Artikkel 6

Vern og spredning av opplysninger

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak i samsvar 
med sin nasjonale lovgivning for å sikre fortrolig behandling 
av opplysningene de mottar i samsvar med artikkel 5. De skal 
kun anvende slike opplysninger for å oppnå målet med dette 
direktiv.

2. Kommisjonen skal hvert år offentliggjøre en 
sammenfattende rapport som skal gjøres tilgjengelig for 
offentligheten og aktører i luftfartsindustrien, med en analyse 
av alle opplysninger som er mottatt i samsvar med artikkel 5. 
Analysen skal være enkel og lettfattelig og skal angi hvorvidt 
det foreligger en økt sikkerhetsrisiko for flypassasjerer. Kilden 
til slike opplysninger skal anonymiseres i analysen.

3. Uten at dette berører offentlighetens rett til innsyn i 
Kommisjonens dokumenter som fastsatt i forordning (EF) 
nr. 1049/2001, skal Kommisjonen på eget initiativ og i samsvar 
med framgangmåten nevnt i artikkel 10 nr. 2, vedta tiltak og 
tilhørende betingelser for spredning av opplysningene nevnt i 
nr. 1 til de berørte parter. Disse tiltakene kan være av allmenn 
eller individuell karakter og skal være basert på behovet for å 

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

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

4. Ved frivillig rapportering av mangler på et luftfartøy skal 
kilden til disse opplysningene anonymiseres i rapportene fra 
inspeksjoner på bakken nevnt i artikkel 4 nr. 4.
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Artikkel 7

Startforbud for luftfartøy

1. I tilfeller der manglende overholdelse av internasjonale 
sikkerhetsstandarder åpenbart utgjør en risiko for flysikkerheten, 
skal luftfartsselskapet treffe tiltak for å utbedre manglene før 
luftfartøyets avgang. Dersom vedkommende myndighet som 
utfører inspeksjonen på bakken, ikke er overbevist om at 
de korrigerende tiltakene vil bli utført før avgang, skal den 
pålegge luftfartøyet startforbud inntil risikoen er opphevet, 
og umiddelbart underrette vedkommende myndigheter for det 
aktuelle luftfartsselskapet samt vedkommende myndigheter i 
luftfartøyets registreringsstat.

2. Vedkommende myndighet i medlemsstaten som utfører 
inspeksjonen på bakken, kan i samarbeid med staten som 
har ansvaret for driften av det aktuelle luftfartøyet, eller med 
luftfartøyets registreringsstat fastsette nødvendige vilkår som 
luftfartøyet må oppfylle for å få tillatelse til å fly til en annen 
lufthavn hvor manglene kan utbedres. Dersom manglene har en 
betydning for gyldigheten av luftfartøyets luftdyktighetsbevis, 
kan ikke startforbudet heves med mindre luftfartsselskapet 
innhenter tillatelse fra staten eller statene som luftfartøyet vil 
fly over i den aktuelle flygingen. 

Artikkel 8

Tiltak for å bedre sikkerheten og gjennomføringstiltak

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
operative tiltak som er truffet for å oppfylle kravene i 
artikkel 3, 4 og 5.

2. På grunnlag av opplysningene innhentet i samsvar 
med nr. 1, kan Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 10 nr. 2 treffe egnede tiltak for å lette gjennomføringen 
av artikkel 3, 4 og 5, som for eksempel:

opprette en liste over opplysninger som skal innhentes,– 

spesifisere innholdet i og framgangsmåtene for inspeksjoner – 
på bakken,

definere formatet for oppbevaring og spredning av – 
opplysninger,

opprette eller støtte hensiktsmessige organer for styring og – 
drift av verktøyene som kreves for å innhente og utveksle 
opplysninger.

3. På grunnlag av opplysningene mottatt i samsvar med 
artikkel 3, 4 og 5, og i samsvar med framgangsmåten 
nevnt i artikkel 10 nr. 2, kan det treffes beslutning om å 
gjennomføre hensiktsmessig inspeksjon på bakken og andre 
overvåkingstiltak, særlig overfor et bestemt luftfartsselskap 
eller overfor luftfartsselskap fra en bestemt tredjestat, i påvente 
av at vedkommende myndigheter i denne tredjestaten vedtar 
tilfredsstillende korrigerende tiltak.

4. Kommisjonen kan treffe egnede tiltak for å samarbeide 
med tredjestater og bistå dem i arbeidet med å forbedre deres 
kapasitet når det gjelder tilsyn med flysikkerheten.

Artikkel 9

Utestenging eller fastsettelse av driftsvilkår

Dersom en medlemsstat beslutter å utestenge et bestemt 
luftfartsselskap, eller luftfartsselskap fra en bestemt tredjestat, 
fra sine lufthavner, eller å pålegge dem bestemte driftsvilkår i 
påvente av at vedkommende myndigheter i tredjestaten vedtar 
tilfredsstillende korrigerende tiltak,

a) skal medlemsstaten underrette Kommisjonen om hvilke 
tiltak som er truffet, og Kommisjonen skal oversende disse 
opplysningene til de øvrige medlemsstatene,

b) kan Kommisjonen, i samsvar med framgangsmåten nevnt i 
artikkel 10 nr. 3, komme med anbefalinger og iverksette de 
tiltak den anser som nødvendige; Kommisjonen kan også 
utvide tiltakene som er meldt i samsvar med bokstav a), 
til å omfatte hele fellesskapet etter å ha framlagt et utkast 
til tiltak som skal treffes i samsvar med framgangsmåten 
nevnt i artikkel 10 nr. 2.

Artikkel 10

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 12 i forordning (EØF) nr. 3922/91.

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.
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3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

5. Kommisjonen kan også rådspørre komiteen om alle 
andre spørsmål som gjelder anvendelsen av dette direktiv.

Artikkel 11

Gjennomføring

Medlemsstatene skal innen 30. april 2006 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

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

Artikkel 12

Endring av vedlegg

Vedleggene til dette direktiv kan endres etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 10 nr. 2.

Artikkel 13

Rapport

Kommisjonen skal innen 30. april 2008 framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av 
dette direktiv, særlig artikkel 9, og denne rapporten skal blant 
annet redegjøre for utviklingen i fellesskapet og i internasjonale 
fora. Rapporten kan være vedlagt forslag til endring av dette 
direktiv.

Artikkel 14

Ikrafttredelse

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

Artikkel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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VEDLEGG I

Nasjonal luftfartsmyndighet (navn)

(stat)

SAFA

Standardrapport

1 Nr.: _._._._._._._._-._._-._._._

2  Kilde:................................................................................SR

3  Dato:........................................................................_._._._._. 4  Sted:...................................................................................... _._._

5  (ikke i bruk)

6  Luftfartsselskap:....................................................._._._._._. 7  AOC-nummer:...................................................................... _._._

8  Land:................................................................. ....._._._._._. ..................................................................................  _._._._._._._

9  Rute: fra...................................................................._._._._._. 10  Rutenummer:............................................................._._._._._._._

11  Rute: til...................................................................._._._._._. 12  Rutenummer:............................................................._._._._._._._

13  Befraktet av luftfartsselskap(*): _._._.  14  Befrakters stat:........................................................................_._

(*) om relevant

15  Luftfartøyets type: ......................................................._._._.  16    Registreringsmerke:...................................._._._._._._._._._._._

 17  Produksjonsnummer:......................................_._._._._._._._._._

18  Flybesetning: Lisensutstedende stat: .................................................................................................................................................................._._. 
19  Merknader:

................................................................................................................. ....................................................................

........................................................................................ .............................................................................................

........................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................... ......................................................................................

20  Iverksatte tiltak:

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

21  (ikke i bruk)

22  Nasjonal koordinators navn:..............................................................................................................................................................................

23  Underskrift:..........................................................................................................................................................................................................
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VEDLEGG II

I. Inspeksjonen på bakken bør omfatte et utvalg av følgende aspekter, avhengig av hvor mye tid som er til rådighet.

1. Kontroll av at de dokumenter som kreves for internasjonale flyginger, foreligger og er gyldige, herunder 
registreringsbevis, loggbok, luftdyktighetsbevis, besetningens sertifikater, radiolisens, og gods- og 
passasjerlister.

2. Kontroll av at flybesetningens sammensetning og kvalifikasjoner er i samsvar med kravene i vedlegg 1 og 6 
til Chicago-konvensjonen (ICAO-vedleggene).

3. Kontroll av driftsdokumentasjon (flygedata, operativ flygeplan, teknisk logg) samt av forberedelser til flyging 
for å verifisere at flygingen forberedes i samsvar med ICAO-vedlegg 6.

4. Kontroll av at de objekter som kreves for internasjonal luftfart i henhold til ICAO-vedlegg 6, er til stede og i 
stand:

godkjenningssertifikat for luftfartsselskap– 

støy- og utslippssertifikat– 

driftshåndbok (herunder Minimum Equipment List (MEL), en liste over laveste pålagte utstyrsnivå) og – 
flygehåndbok

sikkerhetsutstyr– 

sikkerhetsutstyr for kabinen– 

utstyr som kreves for den aktuelle avgangen, herunder radiokommunikasjons- og radionavigasjonsutstyr– 

ferdskrivere.– 

5. Kontroll av luftfartøyets og utstyrets tilstand (herunder skader og reparasjoner) for å sikre at luftfartøyet og 
utstyret til enhver tid er i samsvar med standardene i ICAO-vedlegg 8.

II Etter en inspeksjon på bakken skal det utarbeides en inspeksjonsrapport som skal omfatte de allmenne 
standardopplysningene beskrevet over og en liste over de punktene som er kontrollert, sammen med en angivelse 
av eventuelle mangler ved hvert av disse punktene og/eller eventuelle andre nødvendige merknader.
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Nasjonal luftfartsmyndighet (navn)

(stat)

SAFA

Standardrapport

1  Nr.: _._._._._._._._-._._-._._._

2  Kilde: RI

3  Dato: _._._._._. 4  Sted:..................................................._._._._._

5  Lokal tid: _._:_._

6  Operatør:...........:............................................................_._._._._. 7  AOC-nummer:

8  Land:.............................................................................._._._._._. ..............................................................................  _._._._._._._

9  Rute: fra.........................................................................._._._._._. 10  Rutenummer:........................................................_._._._._._._

11  Rute: til..........................................................................._._._._._. 12  Rutenummer:........................................................._._._._._._._

13  Befraktet av luftfartsselskap(*): _._._.  14  Befrakters stat:....................................................................._._

(*) om relevant

15  Luftfartøyets type: ................................................................_._._.  16  Registreringsmerke:................................_._._._._._._._._._._

 17  Produksjonsnummer:..................................._._._._._._._._._._

18  Flybesetning: Lisensutstedende stat:................................................................................................................................................................_._. 
19  Merknader:

Kode/standard/merknad

_.__...........................................................................................................................................................................................................................

_.__...........................................................................................................................................................................................................................

_.__...........................................................................................................................................................................................................................

_.__...........................................................................................................................................................................................................................

20  Iverksatte tiltak:

.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

21  Inspektørenes navn:.....................................................................................................................................................................................

Denne rapporten beskriver de funn som ble gjort under denne inspeksjonen, og skal ikke forstås som et bevis på at luftfartøyet er i 

tilstrekkelig god tilstand til at den planlagte flygingen kan gjennomføres.

22  Nasjonal koordinators navn:...........................................................................................................................................................................

23  Underskrift:.............................................................................................................................................................................
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Nasjonal luftfartsmyndighet (navn)

(Land)

1. Generell tilstand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Nødutgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Dokumentasjon

4. Håndbøker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Sjekklister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Radionavigasjonskart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.  MEL-liste (over laveste pålagte utstyrsnivå) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Registreringsbevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Støysertifikat (om relevant)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Godkjenningssertifikat for luftfartsselskap eller tilsvarende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. Radiolisens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12. Luftdyktighetsbevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Flygedata

13. Operativ flygeplan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14. Lastfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Sikkerhetsutstyr

15. Manuelt brannslokkingsapparat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16. Redningsvester/flytevester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17. Sikkerhetsselser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18. Oksygenutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19. Lommelykt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Flybesetning

20. Flybesetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Reisedagbok / teknisk logg eller tilsvarende

21. Reisedagbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22. Vedlikeholdsattest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23. Gjenstående mangler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24. Inspeksjon før avgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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B. Sikkerhet/kabin

1. Generell innvendig tilstand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Kabinpersonalets seter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Førstehjelpsskrin / medisinsk nødutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Manuelle brannslokkingsapparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Redningsvester/flytevester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Sikkerhetsbelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.  Nødutgang, lys og merking, lommelykter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Evakueringssklier/livbåter (etter behov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Oksygenforsyning (for besetning og passasjerer)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Sikkerhetsinstruksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. Tilstrekkelig antall besetningsmedlemmer i kabinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12. Tilgang til nødutganger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13. Sikkerhet for passasjerenes bagasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14. Tilstrekkelig antall sitteplasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 C. Luftfartøyets tilstand

1. Generell utvendig tilstand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Dører og luker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Styreinnretninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Hjul og dekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Understell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Hjulbrønner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.  Luftinntak og avgassutløp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Kompressorblader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Propeller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Åpenbare reparasjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. Åpenbare skader som ikke er reparert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12. Lekkasjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Last

1. Lasterommets generelle tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Farlig gods  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Sikkerhet for lasten ombord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart 
og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet(1), 
særlig artikkel 53 nr. 1,

etter samråd med styret for Det europeiske flysikkerhetsbyrå 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Inntektene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter 
kalt «Byrået») består av et bidrag fra Fellesskapet og 
fra alle europeiske tredjestater som er part i avtalene 
nevnt i artikkel 55 i forordning (EF) nr. 1592/2002, av 
avgifter som betales av de som søker om de sertifikater 
og godkjenninger som Byrået utsteder, opprettholder eller 
endrer, og av gebyrer for offentliggjøring, behandling av 
klager, opplæring og eventuelle andre tjenester som Byrået 
yter.

2) Det må være balanse mellom Byråets inntekter og 
utgifter.

3) Gebyrer og avgifter som omhandles i denne forordning, 
bør innkreves og mottas bare av Byrået, i euro. De bør 
fastsettes på en åpen, rettferdig og ensartet måte.

4) Avgiftene som Byrået mottar, bør ikke skade de berørte 
europeiske bransjers konkurransedyktighet. Videre bør 
de bygge på kriterier som tar hensyn til små foretaks 
betalingsevne. Dessuten bør foretakenes geografiske 
beliggenhet i medlemsstatene ikke være en diskriminerende 
faktor.

5) Søkeren bør i størst mulig grad være informert om 
forventet beløp som skal betales for tjenesten som ytes, 
og om hvordan betalingen skal foretas, før tjenesteytingen 
begynner. Kriteriene for fastsettelse av beløpet som skal 
betales, må være klare, ensartede og offentlig tilgjengelige. 

(1) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av 27.9.2003, s. 5).

Dersom det er umulig å fastsette beløpet på forhånd, bør 
søkeren underrettes om dette før tjenesteytingen begynner. 
I et slikt tilfelle bør det, før tjenesten ytes, avtales klare 
regler for beregning av beløpet som skal betales under 
tjenesteytingen.

6) Størrelsen på de avgiftene søkeren skal betale, bør avhenge 
av hvor kompliserte de oppgavene Byrået skal utføre, er, 
og av hvor stor arbeidsbyrde det dreier seg om.

7) Det er nødvendig at næringen har et klart bilde av 
de økonomiske forholdene og kan planlegge for 
kostnaden ved de avgiftene som må betales. Samtidig 
må det sikres at Byråets samlede utgifter til utførelse 
av sertifiseringsoppgaver og de samlede inntekter fra 
avgiftene det mottar, er i balanse. Det bør derfor være 
anledning til å revidere nivået på avgiftene hvert år, på 
grunnlag av Byråets økonomiske resultater og prognoser.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 54 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1592/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Denne forordning får anvendelse på de gebyrer og avgifter 
som Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt «Byrået») 
innkrever som motytelse for de tjenester det yter, herunder 
levering av varer.

Den fastsetter særlig de omstendigheter der gebyrene 
og avgiftene nevnt i artikkel 48 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 1592/2002 skal betales, gebyrenes og avgiftenes størrelse 
og betalingsmåten.

Artikkel 2

I denne forordning menes med:

a) «gebyrer» de beløp som Byrået innkrever og som søkere 
skal betale for tjenestene Byrået yter, med unntak av 
sertifiseringstjenester,

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 488/2005

av 21. mars 2005

om gebyrer og avgifter som innkreves av Det europeiske flysikkerhetsbyrå(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 30.3.2005, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 25.
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b) «avgifter» de beløp som Byrået innkrever, og som søkere 
skal betale for tildeling, opprettholdelse eller endring 
av sertifikatene og godkjenningene nevnt i artikkel 15 i 
forordning (EF) nr. 1592/2002 og som Byrået utsteder, 
opprettholder eller endrer,

c) «sertifiseringsoppgaver» alle aktiviteter som Byrået utfører 
direkte eller indirekte med sikte på å utstede, opprettholde 
eller endre sertifikatene og godkjenningene nevnt i artikkel 
15 i forordning (EF) nr. 1592/2002,

d) «søker» enhver fysisk eller juridisk person som ber Byrået 
om en tjenesteyting, herunder opprettholdelse eller endring 
av et sertifikat eller en godkjenning,

e) «direkte kostnader» lønn til personale som er direkte 
involvert i sertifiseringsoppgavene, og transportkostnader 
for slikt personale i tilknytning til sertifiseringsoppgaver,

f) «særlige kostnader» kostnader til innkvartering og måltider, 
tilleggskostnader og reisegodtgjøring betalt til personale i 
tilknytning til sertifiseringsoppgaver,

g) «indirekte kostnader» den andel av Byråets 
alminnelige kostnader som må tilskrives utførelse av 
sertifiseringsoppgaver, herunder utvikling av deler av 
regler og bestemmelser,

h) «faktiske kostnader» utgifter som Byrået faktisk har 
pådratt seg,

i) «regler og bestemmelser» all dokumentasjon som Byrået 
har utarbeidet i henhold til artikkel 14 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 1592/2002.

KAPITTEL II

GEBYRER

Artikkel 3

Byrået skal innkreve gebyrer for alle tjenester, herunder 
levering av varer, som det yter overfor søkere, med unntak av

a) sertifiseringsoppgaver,

b) overføring av dokumenter og opplysninger, uansett form, 
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1049/2001(1),

c) dokumenter som er gratis tilgjengelige på Byråets 
nettsted.

Byrået skal også innkreve gebyrer ved inngivelse av klage på 
en av beslutningene i henhold til artikkel 35 i forordning (EF) 
nr. 1592/2002.

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.

Artikkel 4

1. Gebyrbeløpet som Byrået innkrever, skal tilsvare 
de faktiske kostnadene ved tjenesten som ytes, herunder 
kostnadene ved å stille den til rådighet for søkeren.

2. Gebyrene som skal betales ved inngivelse av en klage i 
henhold til artikkel 35 i forordning (EF) nr. 1592/2002, skal 
ha form av et fast beløp hvis størrelse er fastsatt i vedlegget. 
Dersom klagesaken avgjøres til fordel for klageren, skal Byrået 
automatisk betale beløpet tilbake til klageren.

3. Gebyrbeløpet skal angis i euro. Det skal meddeles 
søkeren før tjenesten ytes, sammen med vilkårene for betaling 
av gebyret.

Artikkel 5

Gebyrene betales av søkeren, eventuelt av klageren.

De betales i euro.

Med mindre annet er avtalt i kontrakts form skal 
gebyrene innkreves før tjenesten ytes, eller eventuelt før 
klagebehandlingen innledes.

KAPITTEL III

AVGIFTER

Artikkel 6

1. Avgiftene skal sikre at de samlede inntekter er 
tilstrekkelige til å dekke alle kostnader, direkte, indirekte og 
særlige, i tilknytning til sertifiseringsoppgavene, herunder 
kostnader knyttet til løpende tilsyn.

2. Byrået skal holde de inntekter og utgifter som er 
knyttet til sertifiseringsoppgaver, atskilt fra andre inntekter og 
utgifter.

For dette formål

a) skal de avgifter Byrået innkrever som vederlag for 
sertifiseringsoppgaver, settes inn på en egen konto, og det 
skal føres eget regnskap over dem,

b) skal Byrået utarbeide et kostnadsregnskap for sine inntekter 
og utgifter; for hver utgiftspost i budsjettet skal det benyttes 
en fordelingsnøkkel for å bestemme hvor stor andel av 
utgiftene som er knyttet til sertifiseringsoppgaver.
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3. Avgiftene skal gjøres til gjenstand for et samlet 
foreløpig overslag ved begynnelsen av hvert regnskapsår. 
Dette overslaget skal bygge på Byråets tidligere økonomiske 
resultater, dets overslag over inntekter og utgifter samt 
foreløpige arbeidsplan.

4. For å unngå eventuell forskjellsbehandling mellom 
foretak som er etablert i forskjellige medlemsstater, skal 
transportkostnader knyttet til sertifiseringsoppgaver som 
utføres på vegne av slike foretak, legges sammen og fordeles 
likt på søkerne.

5. Vedlegget skal gjennomgås på nytt og om nødvendig 
revideres innen 14 måneder etter ikrafttredelsen av denne 
forordning. Det kan deretter revideres årlig.

Beløpene og koeffisientene som er fastsatt i vedlegget, skal 
kunngjøres i Byråets offisielle publikasjon.

Artikkel 7

Avgiftene skal bestå av ett eller flere av følgende elementer:

a) en fast del, hvis størrelse kan variere ut fra kompleksiteten 
til den oppgaven Byrået utfører; de enkelte verdiene i 
den faste delen og tilknyttede koeffisienter er fastsatt i 
vedlegget,

b) en variabel del, som står i forhold til arbeidsbyrden, uttrykt 
som antall timer multiplisert med en timesats beregnet 
i samsvar med artikkel 9 nr. 2; timesatsen er angitt i 
vedlegget,

c) et beløp som tilsvarer de særlige kostnader knyttet til en 
sertifiseringsoppgave, som skal innkreves i sin helhet etter 
de faktiske kostnader.

Artikkel 8

1. Avgiftene beregnes etter følgende formel:

Σ R = x D

der

Σ R = samlet årlig avgiftsbeløp som Byrået innkrever

D = årlige utgifter oppført i Byråets budsjett

x = prosentdel av årlige utgifter som direkte eller indirekte 
tilskrives sertifiseringsoppgaver.

2. I overgangsperioden nevnt i artikkel 53 nr. 4 annet ledd 
i forordning (EF) nr. 1592/2002 kan en del av bidraget nevnt i 
artikkel 48 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning, om nødvendig 
brukes til å dekke Byråets utgifter til sertifiseringsoppgaver. 
I så fall beregnes avgiftene i denne perioden etter følgende 
formel:

Σ R = xD - Cp

der

Cp = andel av bidraget nevnt i artikkel 48 nr. 1 bokstav a) 
i forordning (EF) nr. 1592/2002 brukt til å finansiere 
sertifiseringsoppgaver utført av Byrået.

Senest fra 1. januar 2008 er Cp = 0.

Artikkel 9

1. Avgiftsbeløpet avhenger av sertifiseringsoppgavens 
kompleksitet og den arbeidsbyrde den innebærer. Det fastsettes 
etter følgende formel:

R = F + (nh * t) + S

der

R = avgift som skal betales

F = fast del, avhengig av arten oppgave som utføres (se 
vedlegg)

nh = antall fakturerte timer (dersom relevant; se vedlegg)

t = timesats (dersom relevant; se vedlegg)

S = særlige kostnader

2. Timesatsen (t) fastsettes ut fra de samlede årlige 
lønnskostnader for Byråets personale som er direkte involvert 
i sertifiseringsoppgaver. Den fastsettes etter følgende formel:

t = Cs/N

der

Cs = samlede årlige lønnskostnader (lønn og trygde- og 
pensjonspremier) for Byråets personale som er direkte 
involvert i sertifiseringsoppgaver

N = samlet årlig antall arbeidstimer for Byråets personale 
som er direkte involvert i sertifiseringsoppgaver.

Artikkel 10

Dersom en sertifiseringsoppgave helt eller delvis utføres 
utenfor medlemsstatenes territorium, skal avgiftsbeløpet som 
faktureres til søkeren, omfatte kostnader til transport utenfor 
dette territoriet, uten at artikkel 9 berøres. For denne oppgaven, 
eller deler av den, fastsettes avgiftsbeløpet etter følgende 
formel:

R = F + (nh * t) + S + V

der

R = avgift som skal betales

F = fast del, avhengig av arten oppgave som utføres (se 
vedlegg)

nh = antall fakturerte timer (dersom relevant; se vedlegg)

t = timesats (dersom relevant; se vedlegg)

S = særlige kostnader

V = tilleggskostnader til transport.
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De tilleggskostnader til transport som faktureres til søkeren, 
skal omfatte faktiske kostnader til transport utenfor 
medlemsstatenes territorium og den tiden eksperter bruker på 
slik transport, fakturert etter timesatsen.

Artikkel 11

På anmodning fra søkeren kan en sertifiseringsoppgave utføres 
på en særlig måte, med samtykke av administrerende direktør.

I så fall utføres sertifiseringsoppgaven som følger:

a) det anvendes personalkategorier som Byrået normalt ikke 
anvender ved vanlig framgangsmåte, og/eller

b) det anvendes personalressurser slik at oppgaven utføres 
på kortere tid enn ved anvendelse av Byråets vanlige 
framgangsmåte.

I så fall forhøyes avgiften med et ekstraordinært beløp for å 
dekke alle kostnader som Byrået pådrar seg for å oppfylle den 
særlige anmodningen.

Artikkel 12

1. Avgiften betales av søkeren. Den betales i euro.

2. Utstedelse, opprettholdelse eller endring av et sertifikat 
eller en godkjenning forutsetter at avgiften betales i sin helhet. 
Ved manglende betaling kan Byrået trekke tilbake det relevante 
sertifikatet eller godkjenningen etter å ha gitt søkeren en 
formell advarsel.

3. Søkere skal underrettes om avgiftsskalaen som Byrået 
benytter samt betalingsvilkårene når de inngir sine søknader.

4. For alle sertifiseringsoppgaver som innebærer betaling 
av en variabel del, skal Byrået gi søkeren et prisoverslag som 
søkeren skal godkjenne før de aktuelle oppgavene utføres. 
Byrået skal endre overslaget dersom det viser seg at oppgaven 
er enklere eller raskere å utføre enn først beregnet, eller dersom 

det tvert imot viser seg at den er mer komplisert og tar lengre 
tid å utføre enn Byrået med rimelighet kan ha forutsett.

5. For oppgaver som bare innebærer betaling av en fast del, 
skal halvparten betales før den aktuelle oppgaven utføres, og 
resten i bytte mot utstedelse av sertifikat eller godkjenning.

6. For oppgaver som innebærer betaling av en variabel del, 
betales 30 % av det samlede beløpet (herunder en eventuell fast 
del) før oppgaven utføres, og 40 % av beløpet etter hvert som 
oppgaven utføres, i kvartalsvise avdrag. De resterende 30 % 
betales i bytte mot utstedelse av sertifikat eller godkjenning.

7. Avgifter knyttet til opprettholdelse av eksisterende 
sertifikater og godkjenninger betales etter en tidsplan som 
Byrået vedtar og meddeler innehavere av slike sertifikater og 
godkjenninger. Tidsplanen skal bygge på Byråets inspeksjoner 
for å kontrollere om slike sertifikater og godkjenninger fortsatt 
skal være gyldige.

8. Dersom Byrået etter en første kontroll beslutter ikke 
å godta en søknad, tilbakebetales alle allerede innkrevde 
avgifter til søkeren, unntatt et beløp til å dekke administrative 
kostnader ved behandling av søknaden. Dette beløpet skal 
tilsvare fast avgift D i vedlegget.

9. Dersom Byrået må avbryte en sertifiseringsoppgave fordi 
søkeren har utilstrekkelige ressurser eller ikke overholder sine 
forpliktelser, forfaller det resterende avgiftsbeløpet til betaling 
i sin helhet på det tidspunkt da Byrået stanser arbeidet.

KAPITTEL IV

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 13

Fra 1. juni 2005 skal utelukkende Byrået innkreve og motta 
avgifter.

Medlemsstatene skal ikke innkreve avgifter for sertifiserings-
oppgaver, selv om de utfører slike oppgaver på vegne av 
Byrået.

Byrået skal tilbakebetale medlemsstatene for sertifiseringsopp-
gaver som de utfører på Byråets vegne.
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For sertifiseringsoppgaver som medlemsstatene utfører på 

vegne av Byrået, og som fortsatt pågår per 1. juni 2005, skal 

avgiftene mottas av Byrået, slik at dobbel betaling fra søkeren 

unngås.

Artikkel 14

Ved gjennomføringen av denne forordning og senest 30 dager 

før den dato artikkel 1-13 får anvendelse, skal Byrået bekrefte 

skriftlig overfor Kommisjonen at det er i stand til å påta seg 

oppgavene det er pålagt i henhold til denne forordning, særlig 

å beregne og fakturere de avgiftsbeløpene som søkere skal 

betale, og å tilbakebetale medlemsstatene.

Artikkel 15

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 1-13 får anvendelse fra 1. juni 2005.

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

Utferdiget i Brussel, 21. mars 2005.

  For Kommisjonen

  Jacques BARROT

  Visepresident
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Forklarende merknad

– Sertifiseringsspesifikasjonene (CS) nevnt i dette vedlegg er de som er vedtatt i henhold til artikkel 14 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 1592/2002 og kunngjort i Byråets offisielle publikasjon i samsvar med EASA-beslutning 
2003/8 av 30. oktober 2003 (www.easa.eu.int).

– I dette vedlegg gjelder følgende:

– «Verdi av utstyr» i tabell i), iii), iv) og v) er vedkommende produsents listepris.

– «Verdi av aktiviteter» i tabell vi), viii), x) og xiii) er {antall aktive teknikere som er ansatt i organisasjonen 
hvis arbeid er strengt relevant for aktiviteten som skal godkjennes} * {100*1 400 timer = 140 000 euro/teknisk 
ansatt}, med mindre søkeren dokumenterer at en annen timesats bør anvendes.

– Antallet aktive teknikere som er ansatt, er uavhengig av antallet enkeltanlegg som omfattes av godkjenningen; 
det omfatter underleverandører og oppgis av søkeren.

– Administrativt personale i søkerorganisasjonen skal ikke tas med i beregningen av verdien av aktiviteter.

– Underleverandørers tekniske og administrative personale (hvis arbeid er knyttet til aktiviteten) tas ikke med i 
beregningen av verdien av søkerens aktiviteter dersom underleverandører allerede er gitt egen godkjenning.

– Søkere til og innehavere av Byråets godkjenninger skal framlegge en undertegnet erklæring fra en godkjent 
representant for vedkommende organisasjon for at Byrået skal kunne fastsette tilsvarende avgiftskategori.
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i) Typesertifikater og begrensede typesertifikater eller tilsvarende (omhandlet i kapittel B og O i vedlegget 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003(1)

– For alle søknader anvendes fast avgift A som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for 
vedkommende produkt.

– For produkter med grå bakgrunn i tabellen anvendes også en timebasert avgift for den tiden EASAs ansatte 
bruker, etter satsen gjengitt i tabellen.

– Denne tabellen omfatter avledede og større endringer som omhandlet i del 21 kapittel D i vedlegget til 
forordning (EF) nr. 1702/2003 (særlig 21A.01), som omfatter endringer i luftfartøyers utforming og/eller 
kraftmaskin.

Fast avgift A 21 000 euro

Timesats 99 euro

Produkttype Kommentarer
Koeffisient for 

fast avgift

CS-25 Store fly 8

— CS-25(D) — avledede produkter og større endringer av dem 4

CS-23.A Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.2 (kortdistansefly) 6

— CS-23.A(D) — avledede produkter og større endringer av dem 3

CS-23.B Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med største tillatte 
startmasse (MTOW) på mellom 2 000 kg og 5 670 kg

0,5

— CS-23.B(D) — avledede produkter og større endringer av dem 0,25

CS-29 Store helikoptre 5

— CS-29(D) — avledede produkter og større endringer av dem 2,5

CS-27 Små helikoptre 0,8

— CS-27(D) — avledede produkter og større endringer av dem 0,4

CS-E.T.A Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på minst 25 000 N eller 
en utgangseffekt på minst 2 000 kW

5,25

— CS-E.T.A(D) — avledede produkter og større endringer av dem 1,55

CS-E.T.B Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på under 25 000 N eller 
en utgangseffekt på under 2 000 kW

2

— CS-E.T.B(D) — avledede produkter og større endringer av dem 0,55

CS-E.NT Motorer uten turbin 0,1

— CS-E.NT(D) — avledede produkter og større endringer av dem 0,03

CS-23.C Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med MTOW på under 
2 000 kg

0,2

— CS-23.C(D) — avledede produkter og større endringer av dem 0,1

CS-22 Seilfly og motorseilfly 0,2

CS-VLA Svært lette luftfartøyer 0,2

(1) 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 (EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6).
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Produkttype Kommentarer
Koeffisient for 

fast avgift

CS-VLR Svært lette helikoptre 0,25

CS-APU Hjelpekraftaggregat 0,15

CS-P.A til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-25 (eller tilsvarende) 0,2

— CS-P.A(D) — avledede produkter og større endringer av dem 0,1

CS-P.B til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-23, CS-VLA og CS-22 (eller 
tilsvarende)

0,05

— CS-P.B(D) — avledede produkter og større endringer av dem 0,025

CS-22.J til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-22 0,04

— CS-22.J(D) — avledede produkter og større endringer av dem 0,02

CS-22.H Motorer uten turbin 0,07

CS-22.H(D) — avledede produkter og større endringer av dem 0,05

CS-balloons Ennå ikke tilgjengelig 0,1

CS-airships Ennå ikke tilgjengelig 0,5

CS-34 Ingen ytterligere fast avgift ved inngivelse sammen med opprinnelig 
typesertifisering - tilleggstimer bare ved behov

CS-36 Ingen ytterligere fast avgift ved inngivelse sammen med opprinnelig 
typesertifisering - tilleggstimer bare ved behov

CS-AWO Aktivitet som skjer etter typesertifisering, sertifisering for 
allværsdrift anses som endring av typesertifisering

CS-ETSO.A Verdi av utstyr over 20 000 euro 0,045

CS-ETSO.B Verdi av utstyr mellom 2 000 euro og 20 000 euro 0,025

CS-ETSO.C Verdi av utstyr under 2 000 euro 0,01

ii) Supplerende typesertifikater (omhandlet i kapittel E i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003)

– For alle søknader anvendes fast avgift B som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for 
vedkommende produkt.

– For produkter med grå bakgrunn i tabellen anvendes også en timebasert avgift for den tiden EASAs ansatte 
bruker, etter satsen gjengitt i tabellen.

– For supplerende typesertifikater som innebærer endring i et luftfartøys utforming og/eller kraftmaskin, får 
avgiftene for det respektive typesertifikat og begrensede typesertifikat, som definert i i) over, anvendelse.

Fast avgift B 680 euro

Timesats 99 euro

Produkttype Kommentarer
Koeffisient for 

fast avgift

CS-25 Store fly —

betydelig (nivå 1) 5

nivå 2 4
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Produkttype Kommentarer
Koeffisient for 

fast avgift

CS-23.A Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.2 (kortdistansefly) —

betydelig (nivå 1) 5

nivå 2 4

CS-23.B Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med MTOW på mellom 
2 000 kg og 5 670 kg

—

betydelig (nivå 1) 3

nivå 2 2

CS-29 Store helikoptre —

betydelig (nivå 1) 4

nivå 2 4

CS-27 Små helikoptre 0,5

CS-E.T.A Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på minst 25 000 N eller 
en utgangseffekt på minst 2 000 kW

—

betydelig (nivå 1) 1

nivå 2 1

CS-E.T.B Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på under 25 000 N eller 
en utgangseffekt på under 2 000 kW

0,5

CS-E.NT Motorer uten turbin 0,2

CS-23.C Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med MTOW på under 
2 000 kg

1

CS-22 Seilfly og motorseilfly 0,2

CS-VLA Svært lette luftfartøyer 0,2

CS-VLR Svært lette helikoptre 0,2

CS-APU Hjelpekraftaggregat 0,25

CS-P.A til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-25 (eller tilsvarende) 0,25

CS-P.B til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-23, CS-VLA og CS-22 (eller 
tilsvarende)

0,15

CS-22.J til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-22 0,15

CS-22.H Motorer uten turbin 0,15

CS-balloons Ennå ikke tilgjengelig 0,2

CS-airships Ennå ikke tilgjengelig 0,5

iii) Større endringer og større reparasjoner (omhandlet i kapittel D og M i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 1702/2003)

– For alle søknader anvendes fast avgift C som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for 
vedkommende produkt.

– For produkter med grå bakgrunn i tabellen anvendes også en timebasert avgift for den tiden EASAs ansatte 
bruker, etter satsen gjengitt i tabellen.
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– For betydelige større endringer som beskrevet i del 21 kapittel D i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003 
(særlig del 21A.01), som omfatter endringer i luftfartøyers utforming og/eller kraftmaskin, får avgiften for 
typesertifikat/begrenset typesertifikat som definert i tabell i) over, anvendelse.

– Avgiftene som er oppført i denne tabellen, får ikke anvendelse på større reparasjoner utført av 
konstruksjonsorganisasjoner etter 21A.263(c)(5) i del 21 kapittel D i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 1702/2003.

Fast avgift C 385 euro

Timesats 99 euro

Produkttype Kommentarer
Koeffisient for 

fast avgift

CS-25 Store fly - med omfattende teknisk undersøkelse 5

Store fly - med begrenset teknisk undersøkelse 4

CS-23.A Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.2 (kortdistansefly) 5

CS-23.B Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med MTOW på mellom 
2 000 kg og 5 670 kg

3

CS-29 Store helikoptre 4

CS-27 Små helikoptre 0,5

CS-E.T.A Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på minst 25 000 N eller 
en utgangseffekt på minst 2 000 kW

1

CS-E.T.B Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på under 25 000 N eller 
en utgangseffekt på under 2 000 kW

0,5

CS-E.NT Motorer uten turbin 0,2

CS-23.C Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med MTOW på under 
2 000 kg

1

CS-22 Seilfly og motorseilfly 0,3

CS-VLA Svært lette luftfartøyer 0,3

CS-VLR Svært lette helikoptre 0,3

CS-APU Hjelpekraftaggregat 0,4

CS-P.A til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-25 (eller tilsvarende) 0,4

CS-P.B til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-23, CS-VLA og CS-22 
(eller tilsvarende)

0,3

CS-22.J til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-22 0,3

CS-22.H Motorer uten turbin 0,3

CS-balloons Ennå ikke tilgjengelig 0,3

CS-airships Ennå ikke tilgjengelig 0,5

CS-ETSO.A Verdi av utstyr over 20 000 euro 0,4

CS-ETSO.B Verdi av utstyr mellom 2 000 euro og 20 000 euro 0,3

CS-ETSO.C Verdi av utstyr under 2 000 euro 0,25
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iv) Mindre endringer og mindre reparasjoner (omhandlet i kapittel D og M i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 1702/2003)

– For alle søknader anvendes fast avgift D som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for 
vedkommende produkt.

– Avgiftene som er oppført i denne tabellen, får ikke anvendelse på mindre endringer og reparasjoner utført 
av konstruksjonsorganisasjoner etter 21A.263(c)(2) i del 21 kapittel D i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 1702/2003.

Fast avgift D 375 euro

Produkttype Kommentarer
Koeffisient for 

fast avgift

CS-25 Store fly 2

CS-23.A Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.2 (kortdistansefly) 2

CS-23.B Luftfartøyer definert i CS-23. artikkel 1.a.1 med MTOW på mellom 
2 000 kg og 5 670 kg

1

CS-23.C Luftfartøyer definert i CS-23. artikkel 1.a.1 med MTOW på under 
2 000 kg

0

CS-22 Seilfly og motorseilfly 0

CS-VLA Svært lette luftfartøyer 0

CS-29 Store helikoptre 2

CS-27 Små helikoptre 1,5

CS-VLR Svært lette helikoptre 0

CS-APU Hjelpekraftaggregat 1

CS-P.A til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-25 (eller tilsvarende) 0

CS-P.B til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-23, CS-VLA og CS-22 
(eller tilsvarende)

0

CS-22.J til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-22 0

CS-E.T.A Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på minst 25 000 N eller 
en utgangseffekt på minst 2 000 kW

1

CS-E.T.B Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på under 25 000 N eller 
en utgangseffekt på under 2 000 kW

1

CS-E.NT/CS-22H Alle motorer uten turbin 0

CS-balloons Ennå ikke tilgjengelig 0

CS-airships Ennå ikke tilgjengelig 0

CS-ETSO.A Verdi av utstyr over 20 000 euro 0

CS-ETSO.B Verdi av utstyr mellom 2 000 euro og 20 000 euro 0

CS-ETSO.C Verdi av utstyr under 2 000 euro 0
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v) Årlig avgift for innehavere av typesertifikater og begrensede typesertifikater utstedt av EASA samt 
andre typesertifikater som anses som godkjent etter forordning (EF) nr. 1592/2002

– Den årlige avgiften innkreves for alle aktuelle innehavere av Byråets typesertifikater og begrensede 
typesertifikater.

– Denne avgiften er ment å dekke Byråets kostnader til å sikre at typesertifikatene forblir gyldige, 
herunder aspekter som angår kontinuerlig luftdyktighet som ikke er knyttet til endringer som skjer etter 
typesertifiseringen.

– Avgiften innkreves hvert år. Den skal innkreves første gang ved begynnelsen av det kalenderåret som 
følger etter første sertifisering for produkter sertifisert etter ikrafttredelsen av denne forordning. For andre 
sertifikater innkreves avgiften første gang ved ikrafttredelsen av denne forordning og deretter årlig.

– Nivået på avgiften som skal betales, er vist i tabellen nedenfor sammen med tilsvarende produktkategori.

Produkttype(1)

Typesertifikat for 
produkter som er 
konstruert av en 
konstruksjons-

organisasjon i en 
EU-medlemsstat 

(euro)

Typesertifikat for 
produkter som er 
konstruert av en 
konstruksjons-

organisasjon i en 
tredjestat (euro)

Begrenset 
typesertifikat for 
produkter som er 
konstruert av en 
konstruksjons-

organisasjon i en 
EU-medlemsstat 

(euro)

Begrenset 
typesertifikat for 
produkter som er 
konstruert av en 
konstruksjons-

organisasjon i en 
tredjestat (euro)

CS-25 (store fly med MTOW 
over 50 tonn)

120 000 40 000 30 000 10 000

CS-25 (store fly med MTOW på 
mellom 22 tonn og 50 tonn)

50 000 16 667 12 500 4 167

CS-25 (store fly med MTOW på 
under 22 tonn)

25 000 8 333 6 250 2 083

CS-23.A 12 000 4 000 3 000 1 000

CS-23.B 2 000 667 500 167

CS-23.C 1 000 333 250 100

CS-22 450 150 112,50 100

CS-VLA 450 150 112,50 100

CS-29 25 000 8 333 6 250 2 083

CS-27 20 000 6 667 5 000 1 667

CS-VLR 1 000 333 250 100

CS-APU 800 267 200 100

CS-P.A 1 500 500 375 125

CS-P.B 400 133 100 100

CS-22.J 150 100 100 100

CS-E.T.A 30 000 10 000 7 500 2 500

CS-E.T.B 15 000 5 000 3 750 1 250

CS-E.NT 1 000 333 250 100

CS-22.H 200 100 100 100

CS-balloons 300 100 100 100

CS-airships 500 167 125 100

CS-34 0 0 0 0

CS-36 0 0 0 0

CS-AWO 0 0 0 0

CS-ETSO.A (verdi av utstyr over 
20 000 euro)

1 000 333 250 100
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Produkttype(1)

Typesertifikat for 
produkter som er 
konstruert av en 
konstruksjons-

organisasjon i en 
EU-medlemsstat 

(euro)

Typesertifikat for 
produkter som er 
konstruert av en 
konstruksjons-

organisasjon i en 
tredjestat (euro)

Begrenset 
typesertifikat for 
produkter som er 
konstruert av en 
konstruksjons-

organisasjon i en 
EU-medlemsstat 

(euro)

Begrenset 
typesertifikat for 
produkter som er 
konstruert av en 
konstruksjons-

organisasjon i en 
tredjestat (euro)

CS-ETSO.B (verdi av utstyr 
mellom 2000 euro og 20 000 
euro)

500 167 125 100

CS-ETSO.C (verdi av utstyr 
under 2 000 euro)

250 100 100 100

(1)  For fraktutgaver av et luftfartøy anvendes en koeffisient på 0,85 på avgiften for den tilsvarende passasjerutgaven.

– For innehavere av flere typesertifikater og/eller flere begrensede typesertifikater anvendes en reduksjon i den 
årlige avgiften fra og med annet typesertifikat i samme produktkategori, slik det er vist i følgende tabell:

Produkt i samme kategori Reduksjon i avgift for typesertifikat

1. 0 %

2. 10 %

3. 20 %

4. 30 %

5. 40 %

6. 50 %

7. 60 %

8. 70 %

9. 80 %

10. 90 %

11. og senere 100 %

– For luftfartøyer hvorav færre enn 50 eksemplarer er registrert på verdensbasis, beregnes betaling for aktiviteter 
for kontinuerlig luftdyktighet etter timesatsen angitt i tabellen nedenfor, opp til avgiftsnivået for vedkommende 
produktkategori for luftfartøy. For produkter, deler og utstyr som ikke er luftfartøyer, gjelder begrensningen 
antallet luftfartøyer som produktet, delen eller utstyret er montert på.

Timesats 99 euro

vi) Godkjenning av en konstruksjonsorganisasjon (omhandlet i kapittel J i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 1702/2003)

 1. Allment

a) Det innkreves avgifter for utstedelse av en godkjenning av en konstruksjonsorganisasjon og for tilsyn 
med den.

b) Byrået skal innkreve ytterligere timebaserte avgifter (etter satsen angitt i tabellen nedenfor) for å dekke 
tilleggskostnader ved godkjenning av og tilsyn med organisasjoner med konstruksjonsanlegg på flere 
enn ett sted.
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2. Søknadsavgift

a) For alle nye søknader om godkjenning av en konstruksjonsorganisasjon anvendes fast avgift E som 
vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende 
organisasjon.

b) For nye godkjenninger og for tilsyn får også timesatsene (som angitt i tabellen) anvendelse på søknader 
hvis behandling fører til at nivå 1-avvik og/eller flere enn tre nivå 2-avvik per år som omhandlet i del 
21A.258 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003, fastslås. Den timebaserte avgiften skal innkreves 
for å dekke Byråets kostnader til oppfølging av disse avvikene.

3. Tilsynsavgift

a) Godkjente konstruksjonsorganisasjoner skal kreves for en tilsynsavgift som tilsvarer fast avgift E 
multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende organisasjon.

b) Tilsynsavgiften betales hvert tredje år i form av tre like årlige avdrag. For eksisterende godkjenninger 
betales første avdrag ved ikrafttredelsen av denne forordning. For senere godkjenninger innkreves første 
avdrag umiddelbart etter at godkjenningen gis.

c) Tilsynsavgiften dekker endringer i eksisterende godkjenninger, uten at bestemmelsene i nr. 2 bokstav b) 
over berøres.

Fast avgift E 12 000 euro

Timesats 99 euro

Avgiftskategori etter verdi av aktiviteter underlagt godkjenning (euro) Koeffisient

under 500 001 0,1

mellom 500 001 og 700 000 0,2

mellom 700 001 og 1 200 000 0,5

mellom 1 200 001 og 2 800 000 1

mellom 2 800 001 og 4 200 000 1,5

mellom 4 200 001 og 5 000 000 2,5

mellom 5 000 001 og 7 000 000 3

mellom 7 000 001 og 9 800 000 3,5

mellom 9 800 001 og 14 000 000 4

mellom 14 000 001 og 50 000 000 5

mellom 50 000 001 og 140 000 000 8

mellom 140 000 001 og 250 000 000 10

mellom 250 000 001 og 500 000 000 25

mellom 500 000 001 og 750 000 000 50

over 750 000 000 75
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vii) Påvisning av konstruksjonskompetanse etter alternative framgangsmåter (omhandlet i kapittel B 21.A.14 
(b) i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003)

– For sertifisering av konstruksjonskompetanse etter alternative framgangsmåter innkreves en timebasert 
avgift etter den angitte satsen.

Timesats 99 euro

viii) Godkjenning av en produksjonsorganisasjon (omhandlet i kapittel G i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 1702/2003)

1. Allment

a) Det innkreves avgifter for utstedelse av en godkjenning av en produksjonsorganisasjon og for tilsyn med 
den.

b) Byrået skal innkreve ytterligere timebaserte avgifter (etter satsen angitt i tabellen nedenfor) for å 
dekke tilleggskostnader ved godkjenning av og tilsyn med organisasjoner med produksjonsanlegg på 
flere enn ett sted. For komplekse internasjonale organisasjoner med flere produksjonsanlegg i flere 
enn to medlemsstater multipliseres relevant koeffisient med to for å dekke tilleggskostnadene ved 
tilsynsaktiviteter for flere stater.

2. Søknadsavgift

a) For alle nye søknader om godkjenning av en produksjonsorganisasjon anvendes fast avgift F som 
vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende 
organisasjon.

b) For nye godkjenninger og for tilsyn får også timesatsene (som angitt i tabellen) anvendelse på søknader 
hvis behandling fører til at nivå 1-avvik og/eller flere enn tre nivå 2-avvik per år som omhandlet i del 
21A.158 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003, fastslås. Den timebaserte avgiften skal innkreves 
for å dekke Byråets kostnader til oppfølging av disse avvikene.

3. Tilsynsavgift

a) Godkjente produksjonsorganisasjoner skal kreves for en tilsynsavgift som tilsvarer fast avgift E 
multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende organisasjon.

b) Tilsynsavgiften betales hvert annet år i form av to like årlige avdrag. For eksisterende godkjenninger 
betales første avdrag ved ikrafttredelsen av denne forordning. For senere godkjenninger innkreves første 
avdrag umiddelbart etter at godkjenningen gis.

c) Tilsynsavgiften dekker endringer i eksisterende godkjenninger, uten at bestemmelsene i nr. 2 bokstav b) 
over berøres.

Fast avgift F 12 000 euro

Timesats 99 euro

Avgiftskategori etter verdien av aktiviteter underlagt godkjenning (euro) Koeffisient for 

fast avgift

under 500 001 0,1

mellom 500 001 og 700 000 0,25
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Avgiftskategori etter verdien av aktiviteter underlagt godkjenning (euro) Koeffisient for fast 

avgift

mellom 700 001 og 1 400 000 0,5

mellom 1 400 001 og 2 800 000 1,25

mellom 2 800 001 og 5 000 000 2

mellom 5 000 001 og 7 000 000 4

mellom 7 000 001 og 14 000 000 6

mellom 14 000 001 og 21 000 000 8

mellom 21 000 001 og 42 000 000 12

mellom 42 000 001 og 70 000 000 16

mellom 70 000 001 og 84 000 000 20

mellom 84 000 001 og 105 000 000 25

mellom 105 000 001 og 140 000 000 30

mellom 140 000 001 og 420 000 000 40

mellom 420 000 001 og 700 000 000 55

mellom 700 000 001 og 1 400 000 000 65

mellom 1 400 000 001 og 2 100 000 000 75

over 2 100 000 000 120

ix) Produksjon uten godkjenning (omhandlet i kapittel F i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003)

– Sertifisering av produksjon uten godkjenning skal faktureres på timebasis etter satsen angitt nedenfor.

Timesats 99 euro

x) Godkjenning av en vedlikeholdsorganisasjon [omhandlet i vedlegg I kapittel F og i vedlegg II til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003(1)]

1. Allment

a) Det innkreves avgifter for utstedelse av en godkjenning av en vedlikeholdsorganisasjon og for tilsyn med 
den.

b) Byrået skal innkreve ytterligere timebaserte avgifter (etter satsen angitt i tabellen nedenfor) for å dekke 
tilleggskostnader ved godkjenning av og tilsyn med organisasjoner med vedlikeholdsanlegg på flere enn 
ett sted.

2. Søknadsavgift

a) For alle nye søknader om godkjenning av en vedlikeholdsorganisasjon anvendes fast avgift G som 
vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende 
organisasjon.

b) For nye godkjenninger og for tilsyn får også timesatsene (som angitt i tabellen) anvendelse på søknader 
hvis behandling fører til at nivå 1-avvik og/eller flere enn tre nivå 2-avvik per år som omhandlet i del 
M.A.619 i vedlegg I eller del 145.B.50 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2042/2003, fastslås. De 
timebaserte avgiftene skal innkreves for å dekke Byråets kostnader til oppfølging av disse avvikene.

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 
luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (EFT L 315 
av 28.11.2003, s. 1).
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3. Tilsynsavgift

a) Godkjente vedlikeholdsorganisasjoner kreves for en tilsynsavgift som tilsvarer fast avgift G, multiplisert 
med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende organisasjon.

b) Tilsynsavgiften betales hvert annet år i form av to like årlige avdrag. For eksisterende godkjenninger 
betales første avdrag ved ikrafttredelsen av denne forordning. For senere godkjenninger betales første 
avdrag umiddelbart etter at godkjenningen gis.

c) Tilsynsavgiften dekker endringer i eksisterende godkjenninger, uten at bestemmelsene i nr. 2 bokstav b) 
over berøres.

Fast avgift G 12 000 euro

Timesats 99 euro

Avgiftskategori etter verdi av aktiviteter underlagt godkjenning (euro) Koeffisient

under 500 001 0,1

mellom 500 001 og 700 000 0,25

mellom 700 001 og 1 400 000 0,5

mellom 1 400 001 og 2 800 000 1,25

mellom 2 800 001 og 5 000 000 2

mellom 5 000 001 og 7 000 000 4

mellom 7 000 001 og 14 000 000 6

mellom 14 000 001 og 21 000 000 8

mellom 21 000 001 og 42 000 000 12

mellom 42 000 001 og 70 000 000 16

mellom 70 000 001 og 84 000 000 20

mellom 84 000 001 og 105 000 000 25

over 105 000 000 30

xi) Godkjenning av en organisasjon som administrerer kontinuerlig luftdyktighet (omhandlet i del M kapittel 
G i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2042/2003)

– Det innkreves avgifter for utstedelse av en godkjenning av en organisasjon som administrerer kontinuerlig 
luftdyktighet, og for tilsyn med den. De faste avgiftene som innkreves, tilsvarer dem for godkjenning av 
vedlikeholdsorganisasjoner som er gjengitt i tabell x, med anvendelse av en tilleggskoeffisient på 1,5.

– Tilsvarende anses henvisninger til avvik i avsnitt x) som henvisninger til dem som er beskrevet i del M.A.716 
i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2042/2003.

xii) Avgift for aksept av godkjenninger som tilsvarer del 145-godkjenninger i henhold til relevante bilaterale 
avtaler

– For nye godkjenninger anvendes fast avgift H som angitt i tabellen.

– Fornyelsesgebyret, som tilsvarer fast avgift I som angitt i tabellen, betales annethvert år.

Nye godkjenninger

Fast avgift H 1 500 euro
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Fornyelser av eksisterende godkjenninger

Fast avgift I 1 200 euro

xiii) Godkjenning av en organisasjon for vedlikeholdsopplæring (omhandlet i vedlegg IV til forordning (EF) 
nr. 2042/2003)

1. Allment

a) Det innkreves avgifter for utstedelse av en godkjenning av en organisasjon for vedlikeholdsopplæring 
og for tilsyn med den.

b) Byrået skal innkreve ytterligere timebaserte avgifter (etter satsen angitt i tabellen nedenfor) for 
å dekke tilleggskostnader ved godkjenning av og tilsyn med organisasjoner som har anlegg for 
vedlikeholdsopplæring på flere enn ett sted.

2. Søknadsavgift

a) For alle nye søknader om godkjenning av en organisasjon for vedlikeholdsopplæring anvendes fast 
avgift J som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for 
vedkommende organisasjon.

b) For nye godkjenninger og for tilsyn får også timesatsene (som angitt i tabellen) anvendelse på søknader 
hvis behandling fører til at nivå 1-avvik og/eller flere enn tre nivå 2-avvik per år som omhandlet i 
del 147.B.130 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2042/2003, fastslås. De timebaserte avgiftene skal 
innkreves for å dekke Byråets kostnader til oppfølging av disse avvikene.

3. Tilsynsavgift

a) Godkjente organisasjoner for vedlikeholdsopplæring skal kreves for en tilsynsavgift som tilsvarer 
fast avgift J multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende 
organisasjon.

b) Tilsynsavgiften betales hvert annet år i form av to like årlige avdrag. For eksisterende godkjenninger 
betales første avdrag ved ikrafttredelsen av denne forordning. For senere godkjenninger innkreves første 
avdrag umiddelbart etter at godkjenningen gis.

c) Tilsynsavgiften dekker endringer i eksisterende godkjenninger, uten at bestemmelsene i nr. 2 bokstav b) 
over berøres.

Fast avgift J 12 000 euro

Timesats 99 euro

Avgiftskategori etter verdi av aktiviteter underlagt godkjenning (euro) Koeffisient

under 500 001 0,1

mellom 500 001 og 700 000 0,25

mellom 700 001 og 1 400 000 0,75

mellom 1 400 001 og 2 800 000 1

mellom 2 800 001 og 5 000 000 1,5

mellom 5 000 001 og 7 000 000 3

mellom 7 000 001 og 14 000 000 6

mellom 14 000 001 og 21 000 000 8

mellom 21 000 001 og 42 000 000 10

mellom 42 000 001 og 84 000 000 15

over 84 000 000 20
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xiv) Klager

– Det innkreves gebyrer for behandling av klager som omhandlet i artikkel 35 i forordning (EF) 
nr. 1592/2002.

– For alle klagesøknader anvendes fast gebyr K som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for 
tilsvarende gebyrkategori for vedkommende person eller organisasjon.

– Gebyret tilbakebetales i tilfeller der klagen medfører at Byråets beslutning oppheves.

– Organisasjoner skal framlegge en undertegnet erklæring fra en godkjent representant for vedkommende 
organisasjon, slik at Byrået kan fastsette tilsvarende gebyrkategori.

Fast gebyr K 10 000 euro

Gebyrkategori for fysiske personer Koeffisient

0,1

Gebyrkategori for organisasjoner, etter organisasjonens omsetning (euro) Koeffisient

under 100 001 0,25

mellom 100 001 og 1 200 000 0,5

mellom 1 200 001 og 2 500 000 0,75

mellom 2 500 001 og 5 000 000 1

mellom 5 000 001 og 50 000 000 2,5

mellom 50 000 001 og 500 000 000 5

mellom 500 000 001 og 1 000 000 000 7,5

over 1 000 000 000 10
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/64/EF av 8. desember 1995 
om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer 
til sjøs(1), særlig artikkel 4 nr. 1 og artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er nødvendig med ytterligere statistiske variabler, 
definisjoner og strukturer for statistiske datasett for å 
skille ut innsamlingen av data om cruisepassasjerer.

2) Klassifiseringen av lasttype må endres for å sikre en klar 
definisjon av statistikkens virkeområde.

3) Nomenklaturen for havkystområdene og nomenklaturen 
for koder for fartøyets registreringsnasjonalitet må 
tilpasses til den tekniske utvikling.

4) I samsvar med artikkel 12 første strekpunkt i direktiv 
95/64/EF kan Kommisjonen tilpasse innholdet i 
vedleggene til nevnte direktiv. Direktiv 95/64/EF bør 
derfor endres.

(1) EFT L 320 av 30.12.1995, s. 25. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

5) I samsvar med artikkel 4 i direktiv 95/64/EF kan 
Kommisjonen utarbeide og ajourføre en liste over havner, 
kodet og klassifisert etter land og havkystsoner.

6) Kommisjonsvedtak 98/385/EF av 13. mai 1998 om 
nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 
95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods 
og passasjerer til sjøs(2) inneholder en liste over havner.

7) Listen over havner må ajourføres. Vedtak 98/385/EF bør 
derfor endres.

8) Ved kommisjonsvedtak 2000/363/EF av 28. april 2000 
om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 
95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods 
og passasjerer til sjøs(3) ble vedlegg II, IV, V og VIII 
til direktiv 95/64/EF og listen over havner utarbeidet 
i vedlegg II til vedtak 98/385/EF endret. Vedtaket kan 
derfor oppheves.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for statistikkprogrammet nedsatt ved 
rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom av 19. juni 1989 om 
nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps 
statistiske program(4) —

(2) EFT L 174 av 18.6.1998, s. 1. Vedtaket sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(3) EFT L 132 av 5.6.2000, s. 1.
(4) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONSVEDTAK

av 4. mars 2005

om gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer 
til sjøs, og om endring av vedlegg til dette(*)

[meddelt under nummer K(2005) 463]

(2005/366/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 17.5.2005, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 26.

2008/EØS/38/47
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I, II, IV, V, VI og VIII til direktiv 95/64/EF erstattes 
med vedlegg I, II, III, IV, V og VI til dette vedtak.

Artikkel 2

Listen over havner angitt i vedlegg II til vedtak 98/385/
EF erstattes med den ajourførte listen over havner, kodet 
og klassifisert etter land og havkystsoner, som fastsatt i 
vedlegg VII til dette vedtak.

Artikkel 3

Vedtak 2000/363/EF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som 
henvisninger til dette vedtak.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Dette vedtak får anvendelse fra referanseåret 2004, som 
omfatter dataene fra 2004.

Utferdiget i Brussel, 4. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

VARIABLER OG DEFINISJONER

1. Statistiske variabler

a)  Opplysninger om gods og passasjerer

godsets bruttovekt i tonn,– 

lasttype ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg II,– 

beskrivelse av godset ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg III,– 

innberettende havn,– 

trafikkens retning, inngående eller utgående,– 

for inngående gods: lastehavnen (dvs. havnen der lasten er tatt om bord i det skipet den kom med til innberettende – 
havn), ved bruk av de individuelle havnene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) som er 
beskrevet i listen over havner, og, utenfor EØS, de havkystsonene som er beskrevet i vedlegg IV,

for utgående gods: lossehavnen (dvs. havnen der lasten skal losses fra det skipet den forlot innberettende havn – 
med), ved bruk av de individuelle EØS-havnene som er beskrevet i listen over havner, og, utenfor EØS, de 
havkystsonene som er beskrevet i vedlegg IV,

antall passasjerer som har påbegynt eller avsluttet en overfart samt antall cruisepassasjerer på – 
cruisepassasjerutflukt.

For gods transportert i container eller roro-enheter skal følgende kjennetegn registreres i tillegg:

samlet antall containere (med og uten last),– 

antall containere uten last,– 

samlet antall flyttbare enheter (roro) med og uten last,– 

antall flyttbare enheter (roro) uten last.– 

b)  Opplysninger om fartøyene

antall fartøyer,– 

fartøyenes dødvekt eller bruttotonnasje,– 

fartøyenes registreringsland eller -område, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg V,– 

fartøytype, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg VI,– 

fartøyenes størrelsesklasse, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg VII.– 

2.  Definisjoner

a) «Transportcontainer»: transportenhet

1.  i holdbar utførelse, og dermed solid nok til å tåle gjentatt bruk,

2.  konstruert slik at det blir lettere å transportere gods med ett eller flere transportsystemer uten omlasting,

3.  utstyrt med innretninger som letter håndteringen, særlig overføringen fra ett transportsystem til et annet,

4.  konstruert slik at den kan fylles og tømmes,

5.  med en lengde på minst 20 fot.
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b) «Roro-enhet»: innretning med hjul til godstransport, f.eks. lastebil, tilhenger eller semitrailer, som kan kjøres 
eller trekkes om bord på et fartøy. Tilhengere som tilhører havner eller fartøyer, omfattes av denne definisjonen. 
Nomenklaturene må følge EØF-FN-rekommandasjon nr. 21 «Codes for types of cargo, packages and packaging 
materials» (Koder for lasttype, emballasje og emballasjemateriale).

c) «Containerfrakt»: containere med eller uten last, som lastes om bord i eller losses fra det fartøyet som frakter dem 
til sjøs.

d) «Roro-frakt»: roro-enheter og gods (i container eller ikke) på roro-enheter som kjøres om bord i eller i land fra det 
fartøyet som frakter dem til sjøs.

e) «Godsets bruttovekt»: det transporterte godsets tonnasje medregnet emballasje, men fraregnet containernes og 
roro-enhetenes taravekt.

f) «Dødvekttonnasje (dvt)»: forskjellen i tonn mellom et fartøys deplasement ved sommerfribord i vann med 
en spesifikk vekt på 1,025 og fartøyets egenvekt, dvs. dets deplasement i tonn uten last, drivstoff, smøreolje, 
ballastvann, ferskvann eller drikkevann i tankene, proviant, passasjerer, besetningsmedlemmer og deres eiendeler.

g) «Bruttotonnasje»: et fartøys samlede størrelse fastsatt i samsvar med Den internasjonale konvensjon om måling av 
fartøyer av 1969.

h) «Cruisepassasjer»: en passasjer som foretar en sjøreise med et cruiseskip. Passasjerer på dagsutflukt omfattes 
ikke.

i) «Cruiseskip»: et passasjerskip beregnet på å gi passasjerene en allsidig turistopplevelse. Alle passasjerer har 
lugar. Underholdnings- og fritidstilbud om bord inngår. Fartøyer i vanlig rutetrafikk omfattes ikke , selv om noen 
passasjerer anser turen som et cruise. Lastefartøyer som kan ta med et svært begrenset antall passasjerer med egne 
lugarer, omfattes ikke. Fartøyer beregnet utelukkende på dagsutflukter, omfattes heller ikke.

j) «Cruisepassasjerutflukt»: en kort tur som en cruisepassasjer tar til en turistattraksjon i tilknytning til en havn, mens 
lugaren om bord beholdes.»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG II

KLASSIFISERING AV LASTTYPE

Kategori(1)
En-sifret 

kode
To-sifret kode Beskrivelse Tonnasje Antall

Flytende bulk 1 1X

11

12

13

19

Flytende bulklast (ikke fraktenhet)

 Flytende gass

 Råolje

 Petroleumsprodukter

 Annen flytende bulklast

X

X

X

X

X

Tørr bulk 2 2X

21

22

23

29

Tørr bulklast (ikke fraktenhet)

 Malm

 Kull

 Landbruksprodukter (f.eks. korn, soya, tapioka)

 Annen tørr bulklast

X

X

X

X

X

Containere 3 3X

31

32

33

34

Gods i store containere

 Fraktenheter på 20 fot

 Fraktenheter på 40 fot

 Fraktenheter > 20 og < 40 fot

 Fraktenheter > 40 fot

X(2)

X(2)

X(2)

X(2)

X(2)

X

X

X

X

X

Roro (motordrevne) 5 5X

51

52

53

54

56

59

Flyttbare motordrevne enheter

 Veigående kjøretøyer til godstransport med tilhengere

 Personbiler med tilhengere og campingtilhengere

 Busser

 Motorvogner, import/eksport

 Levende dyr

 Andre flyttbare motordrevne enheter

X

X(2)

X

X

X

X

X

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X

Roro (ikke motordrevne) 6 6X

61

62

63

69

Flyttbare ikke motordrevne enheter

 Godstilhengere og semitrailere uten trekkvogn

 Campingtilhengere uten trekkvogn og andre veigående 
landbruks- eller industrikjøretøyer

 Jernbanevogner, tilhengere for godstransport til sjøs og 
skipslektere

 Andre flyttbare ikke motordrevne enheter

X

X(2)

X

X(2)

X 

X

X

X(3)

X

X

Annet stykk- gods (herunder små 
containere)

9 9X

91

92

99

Annen frakt, som ikke er klassifisert noe annet sted

 Skogbruksprodukter

 Jern- og stålprodukter

 Annet stykkgods

X

X

X

X

(1)  Disse kategoriene er forenlige med EØF-FN-rekommandasjon nr. 21.
(2)  Den registrerte mengden er godsets bruttovekt medregnet emballasje, men fraregnet vekten av containere og roro-enheter. 
(3)  Bare samlet antall enheter.»
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VEDLEGG III

«VEDLEGG IV

HAVKYSTSONER

Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen [standard for landkoder i statistikk over Fellesskapets handel 
med tredjestater og handel mellom medlemsstatene, opprinnelig utarbeidet ved rådsforordning (EØF) nr. 1736/75(1)] 
for det året dataene viser til.

Koden består av fire sifre: ISO alfa 2-standardkoden for hvert land i ovennevnte nomenklatur, fulgt av to nuller (f.eks. 
kode GR00 for Hellas), unntatt for de landene som er inndelt i to eller flere havkystsoner, som kjennetegnes ved et 
fjerde siffer som må være et annet enn null (fra 1 til 7), som angitt nedenfor:

Kode Havkystsoner

FR01 Frankrike: Atlanterhavet og Nordsjøen

FR02 Frankrike: Middelhavet

FR03 Franske oversjøiske departementer: Fransk Guyana

FR04 Franske oversjøiske departementer: Martinique og Guadeloupe

FR05 Franske oversjøiske departementer: Réunion

DE01 Tyskland: Nordsjøen

DE02 Tyskland: Østersjøen

DE03 Tyskland: Innland

GB01 Det forente kongerike

GB02 Isle of Man

GB03 Kanaløyene

ES01 Spania: Atlanterhavet (nord)

ES02 Spania: Middelhavet og Atlanterhavet (sør), herunder Balearene og Kanariøyene

SE01 Sverige: Østersjøen

SE02 Sverige: Nordsjøen

TR01 Tyrkia: Svartehavet

TR02 Tyrkia: Middelhavet

RU01 Russland: Svartehavet

RU02 Russland: Østersjøen

RU03 Russland: Asia

MA01 Marokko: Middelhavet

MA02 Marokko: Vest-Afrika

EG01 Egypt: Middelhavet

EG02 Egypt: Rødehavet

IL01 Israel: Middelhavet

IL02 Israel: Rødehavet

SA01 Saudi-Arabia: Rødehavet

SA02 Saudi-Arabia: Persiabukta

US01 De forente stater: Atlanterhavet (nord)

US02 De forente stater: Atlanterhavet (sør)

(1) EFT L 183 av 14.7.1975, s. 3.
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US03 De forente stater: Golfen

US04 De forente stater: Stillehavet (sør)

US05 De forente stater: Stillehavet (nord)

US06 De forente stater: De store sjøene

US07 Puerto Rico

CA01 Canada: Atlanterhavet

CA02 Canada: De store sjøene og øvre St. Lawrence

CA03 Canada: Vestkysten

CO01 Colombia: Nordkysten

CO02 Colombia: Vestkysten

 Med tilleggskoder

ZZ01 Offshoreinstallasjoner

ZZ02 Aggregater og ikke beskrevet noe annet sted»
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VEDLEGG IV

«VEDLEGG V

FARTØYETS REGISTRERINGSNASJONALITET

Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen [standard for landkoder i statistikk over Fellesskapets handel 
med tredjestater og handel mellom medlemsstatene, opprinnelig utarbeidet ved rådsforordning (EØF) nr. 1736/75(1)] 
for det året dataene viser til.

Koden består av fire sifre: ISO alfa 2-standardkoden for hvert land i ovennevnte nomenklatur, fulgt av to nuller (f.eks. 
kode GR00 for Hellas), unntatt for land med flere enn ett register, som kjennetegnes ved et fjerde siffer som må være 
et annet enn null, som angitt nedenfor:

FR01 Frankrike

FR02 Fransk Antarktis (herunder Kerguelen-øyene)

IT01 Italia – første register

IT02 Italia – internasjonalt register

GB01 Det forente kongerike

GB02 Isle of Man

GB03 Kanaløyene

GB04 Gibraltar

DK01 Danmark

DK02 Danmark (DIS)

PT01 Portugal

PT02 Portugal (MAR)

ES01 Spania

ES02 Spania (Rebeca)

NO01 Norge

NO02 Norge (NIS)

US01 De forente stater

US02 Puerto Rico»

(1) EFT L 183 av 14.7.1975, s. 3.
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VEDLEGG V

«VEDLEGG VI

NOMENKLATUR FOR FARTØYTYPE (ICST-COM)

Type Kategorier innbefattet i hver fartøytype

10 Flytende bulk Oljetankskip
Kjemikalietankskip
Gasstankskip
Tanklektere
Andre tankfartøyer

20 Tørr bulk Bulk-/oljetankskip
Bulkskip

31 Container Containerskip

32 Spesialfartøyer Lekterskip
Kjemikalieskip
Skip til transport av bestrålt brensel
Skip til transport av dyr
Skip til transport av kjøretøyer
Andre spesialfartøyer

33 Stykkgods, ikke spesialisert Kjøleskip
Roro-passasjerskip
Roro-containerskip
Annen roro-frakt
Kombinert stykkgods-/passasjerskip
Kombinert stykkgods-/containerskip
Stykkgodsskip med ett enkelt dekk
Stykkgodsskip med flere dekk

34 Lektere til tørrlast Lekter med dekk
Mudderlekter
Skipsbåren lekter
Åpen lekter til tørrlast
Lukket lekter til tørrlast
Andre lektere til tørrlast, som ikke er definert noe annet sted

35 Passasjerer Passasjerskip (unntatt cruiseskip)

36 Cruisepassasjerer Bare cruiseskip

41 Fiskeri(*) Fiskefartøyer(*)
Fabrikkskip for fiskeforedling(*) 

42 Offshorevirksomhet Bore- og leteskip(*)
Forsyning offshore(*)

43 Slepebåter(*) Slepebåter(*)
Skyvebåter(*)

49 Diverse(*) Mudringsfartøyer(*)
Forskningsfartøyer(*)
Andre fartøyer, som ikke er definert noe annet sted(*)

XX Ukjent Ukjent fartøytype

(*)  Ikke omfattet av dette direktiv.»
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VEDLEGG VI

«VEDLEGG VIII

OPPSTILLING AV DATASETTENE

I de datasettene som er spesifisert i dette vedlegg, defineres periodisiteten for de statistikkene over sjøtransport som 
Fellesskapet ønsker. Hvert sett definerer en kryssfordeling over et begrenset antall dimensjoner på ulike nivåer i 
nomenklaturene, med aggregering i alle andre dimensjoner, noe som krever statistikker av god kvalitet.

Vilkårene for innsamling av datasett B1 vil bli fastsatt av Rådet etter forslag fra Kommisjonen etter gjennomgåelse av 
resultatene av den forundersøkelsen som skal gjennomføres i en overgangsperiode på tre år, som fastsatt i artikkel 10 
i dette direktiv.

KORTFATTEDE OG DETALJERTE STATISTIKKER

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for gods og passasjerer, er: A1, A2, B1, C1, D1, 
E1, F1 og/eller F2.

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for gods, men ikke for passasjerer, er: A1, A2, A3, 
B1, C1, E1, F1 og/eller F2.

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for passasjerer, men ikke for gods, er: A3, D1, F1 
og/eller F2.

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut, og for havner som ikke er valgt ut (verken for 
gods eller passasjerer), er: A3.

Datasett A1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype og forbindelse

Periodisitet: Kvartalsvis

Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A1

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f. eks. 1997)

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4)

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 
havnelisten

Retning Ett alfanumerisk tegn Inn-/utgående (1, 2)

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten

Forbindelse Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV

Data: Godsets bruttovekt i tonn.
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Datasett A2: Sjøtransport, unntatt i containere eller flyttbare enheter, i de største europeiske havnene, etter 
havn, lasttype og forbindelse

Periodisitet: Kvartalsvis

Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A2

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f. eks. 1997)

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4)

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 
havnelisten

Retning Ett alfanumerisk tegn Inn-/utgående (1, 2)

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten

Forbindelse Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV

Data: Godsets bruttovekt i tonn.

Datasett A3: Opplysninger som kreves både i havner som er valgt ut, og i havner der det ikke kreves 
detaljerte statistikker (artikkel 4 nr. 3)

Periodisitet: Årlig

Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A3

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f. eks. 1997)

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0)

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn Alle havnene på havnelisten

Retning Ett alfanumerisk tegn Inn-/utgående (1, 2)

Data: Godsets bruttovekt i tonn.
  Antall passasjerer (unntatt cruisepassasjerer).
  Antall cruisepassasjerer som påbegynner og avslutter et cruise.
  Antall cruisepassasjerer på cruisepassasjerutflukt: retning: bare inngående (1) – (valgfritt).
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Datasett B1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, gods og forbindelse

Periodisitet: Årlig

Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn B1

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f. eks. 1997)

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0)

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 
havnelisten

Retning Ett alfanumerisk tegn Inn-/utgående (1, 2)

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten

Forbindelse Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV

Lasttype Ett alfanumerisk tegn Lasttype, vedlegg II

Vare To alfanumeriske tegn Varenomenklatur, vedlegg III

Data: Godsets bruttovekt i tonn.

Datasett C1: Sjøtransport, i containere eller roro, i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, 
forbindelse og lasteforhold

Periodisitet: Kvartalsvis

Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn C1

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f. eks. 1997)

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4)

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 
havnelisten

Retning Ett alfanumerisk tegn Inn-/utgående (1, 2)

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten

Forbindelse Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV

Lasttype To alfanumeriske tegn Lasttype, vedlegg II 
(bare container og roro) 
(underkategorier 3X, 31, 32, 
33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 
59, 6X, 61, 62, 63 og 69)

Data: Godsets bruttovekt i tonn (lasttype: underkategorier 3X, 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69).
  Antall enheter (lasttype: underkategorier 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69).
  Antall enheter uten last (lasttype: underkategorier 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 og 69).
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Datasett D1: Transport av passasjerer i de største europeiske havnene etter forbindelse og fartøyets 
registreringsnasjonalitet

Periodisitet: Kvartalsvis

Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn D1

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997)

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4)

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 
havnelisten

Retning Ett alfanumerisk tegn Inn-/utgående (1, 2)

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten

Forbindelse Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV

Fartøyets registrerings-
nasjonalitet

Fire alfanumerisk tegn Fartøyets 
registreringsnasjonalitet, 
vedlegg V

Data:  Antall passasjerer unntatt cruisepassasjerer som påbegynner og avslutter et cruise samt cruisepassasjerer på 
utflukt.

Datasett E1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, forbindelse og fartøyets 
registreringsnasjonalitet

Periodisitet:               Årlig

Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn E1

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f. eks. 1997)

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0)

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 
havnelisten

Retning Ett alfanumerisk tegn Inn-/utgående (1, 2)

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten

Forbindelse Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV

Lasttype Ett alfanumerisk tegn Lasttype, vedlegg II

Fartøyets registrerings-
nasjonalitet

Fire alfanumeriske tegn Fartøyets 
registreringsnasjonalitet, 
vedlegg V

Data:  Godsets bruttovekt i tonn.
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Datasett F1: Havnetrafikk i de største europeiske havnene etter havn, samt type og størrelse på fartøyer 
som laster eller losser gods, tar om bord eller setter av passasjerer (herunder cruisepassasjerer 
på cruisepassasjerutflukt)

Periodisitet: Kvartalsvis

Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn F1

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f. eks. 1997)

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4)

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 
havnelisten

Retning Ett alfanumerisk tegn Inn-/utgående (1, 2)

Fartøytype To alfanumeriske tegn Fartøytype, vedlegg VI

Fartøyets størrelse dvt To alfanumeriske tegn Dødvektsklasse, vedlegg VII

Data: Antall fartøyer.
  Fartøyenes dødvekt i tonn.

Datasett F2: Havnetrafikk i de største europeiske havnene etter havn, samt type og størrelse på fartøyer 
som laster eller losser gods, tar om bord eller setter av passasjerer (herunder cruisepassasjerer 
på cruisepassasjerutflukt)

Periodisitet: Kvartalsvis

Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn F1

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f. eks. 1997)

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4)

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 
havnelisten

Retning Ett alfanumerisk tegn Inn-/utgående (1, 2)

Fartøytype To alfanumeriske tegn Fartøytype, vedlegg VI

Fartøyets størrelse bt To alfanumeriske tegn Bruttotonnasje, vedlegg VII

Data: Antall fartøyer.
  Fartøyenes bruttotonnasje.»
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VEDLEGG VII

EUROSTATS LISTE OVER EUROPEISKE HAVNER

Forklaring til listen over havner

Statistikkhavnene og havneavdelingene klassifiseres i alfabetisk rekkefølge for hver medlemsstat.

Oppbygning

Kolonneoverskrift Forklaring

CTRY land (ISO alfa 2-standardkode)

MCA havkystsonen der havnen ligger (vedlegg IV til direktivet)

MODIFIC. endret etter vedtak 2000/363/EF(1)

PORT NAME navnet på havnen

LOCODE kode (alfabetisk) fra UN/LOCODE eller kode (numerisk) som er midlertidig tildelt av Eurostat til havner 
uten LOCODE

NAT. STAT. GROUP for en havn som ikke er en statistikkhavn, er den nasjonale statistiske gruppekoden (nat. stat. group) for den 
statistikkhavnen som omfatter denne havnen

STATISTICAL PORT statistikkhavn

NATIONAL CODE kode som er tildelt statistikkhavnen i de nasjonale statistikkene i medlemsstaten der havnen ligger

CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE
NAT. STAT. 

GROUP
STATISTICAL 

PORT
NATIONAL 

CODE

BE BE00 X Albertkanaal BEABK X

BE BE00 X Antwerpen BEANR X

BE BE00 X Brugge BEBGS BEZEE

BE BE00 X Bruxelles (Brussel) BEBRU X

BE BE00 X Gent BEGNE X

BE BE00 X Liège BELGG X

BE BE00 X Nieuwpoort BENIE X

BE BE00 X Oostende BEOST X

BE BE00 X Rupel BERUP BEBRU

BE BE00 X Zeebrugge BEZEE X

BE BE00 X Zelzate BEZEL BEGNE

BE BE00 X BE offshoreinstallasjoner BE88P

BE BE00 X Annet – Belgia BE888

11 11 3 8

(1) EFT L 132 av 5.6.2000, s. 1.
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CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE
NAT. STAT. 

GROUP
STATISTICAL 

PORT
NATIONAL 

CODE

DK DK00 X Aabenraa DKAAB X 885-00

DK DK00 X Aalborg DKAAL X 970-00

DK DK00 X Aalborg Portland (Cementfabrikken Rørdal) DKROR X 971-00

DK DK00 X Århus DKAAR X 980-00

DK DK00 X Årø DKARO X 363-02

DK DK00 X Årøsund DKARD X 363-01

DK DK00 X Ærøskøbing DKARK X 864-00

DK DK00 X Agersø DKAGO X 493-01

DK DK00 X Agger Havn DKAGH X 896-00

DK DK00 X Aggersund Havn DKASH X 976-00

DK DK00 X Anholt DKANH X 982-01

DK DK00 X Askø DKASK X 599-02

DK DK00 X Asnæsværkets Havn DKASV X 462-00

DK DK00 X Assens DKASN X 285-00

DK DK00 X Augustenborg DKAUB X 881-00

DK DK00 X Avedøreværkets Havn DKAVE X 045-00

DK DK00 X Avernakø/Lyø DKAVK X 869-03

DK DK00 X Bågø DKBGO X 287-00

DK DK00 X Bagenkop DKBAG X 867-00

DK DK00 X Ballebro DKBLB X 888-01

DK DK00 X Bandholm (Maribo) DKBDX X 592-00

DK DK00 X Bogø DKBOG X 636-00

DK DK00 X Bøjden DKBOS X 869-01

DK DK00 X Branden Havn DKBRH X 801-01

DK DK00 X Cementfabrikken Danias Havn DKDAN X 674-01

DK DK00 X Cementfabrikken Kongsdal Havn DKKON X 674-02

DK DK00 X Dansk Salts Havn DKDAS X 675-00

DK DK00 X Dragør DKDRA X 044-00

DK DK00 X Ebeltoft DKEBT X 985-00

DK DK00 X Egense DKEGN X

DK DK00 X Egernsund DKEND X 883-00

DK DK00 X Endelave DKEDL X 452-00

DK DK00 X Enstedværkets Havn DKENS X 886-00
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CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE
NAT. STAT. 

GROUP
STATISTICAL 

PORT
NATIONAL 

CODE

DK DK00 X Esbjerg DKEBJ X 260-00

DK DK00 X Fåborg Havn DKFAA X 861-00

DK DK00 X Fakse Ladeplads Havn DKFAK X 637-00

DK DK00 X Feggesund DKFGS X 897-01

DK DK00 X Fejø DKFEJ X 598-01

DK DK00 X Femø DKFMO X 598-02

DK DK00 X Fredericia (Og Shell-Havnen) DKFRC X 280-00

DK DK00 X Frederikshavn DKFDH X 290-00

DK DK00 X Frederikssund Havn DKFDS X 371-00

DK DK00 X Frederiskværk Havn (Frederiksværk 
Stålvalseværk)

DKSVV X 374-00

DK DK00 X Fur DKFUH X 803-00

DK DK00 X Fynshav DKFYH X 887-00

DK DK00 X Gedser DKGED X 593-00

DK DK00 X Gråsten DKGRA X 882-00

DK DK00 X Grenå DKGRE X 986-00

DK DK00 X Gulfhavnen DKGFH X 592-01

DK DK00 X Haderslev DKHAD X 360-00

DK DK00 X Hadsund DKHSU X 969-00

DK DK00 X Hals DKHAS X

DK DK00 X Hanstholm DKHAN X 891-00

DK DK00 X Hardeshøj DKHDH X 888-02

DK DK00 X Hasle DKHSL X 744-00

DK DK00 X Havneby DKHNB X 366-00

DK DK00 X Havnsø DKHVN X 467-00

DK DK00 X Helsingør (Elsinore) DKHLS X 370-00

DK DK00 X Hirtshals DKHIR X 291-00

DK DK00 X Hobro DKHBO X 979-00

DK DK00 X Holbæk DKHBK X 463-01

DK DK00 X Holstebro-Struer Havn DKSTR X 444-00

DK DK00 X Horsens DKHOR X 450-00

DK DK00 X Hou Havn DKHOH X 982-02

DK DK00 X Hundested DKHUN X 375-00

DK DK00 X Hvalpsund DKHVA X 977-00
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DK DK00 X Juelsminde Havn DKJUE X 451-00

DK DK00 X Kalundborg DKKAL X 460-00

DK DK00 X Kastrup DKKTP X 043-00

DK DK00 X Kerteminde DKKTD X 643-00

DK DK00 X Kleppen DK102 X

DK DK00 X Københavns Havn DKCPH X 040-00

DK DK00 X Køge DKKOG X 510-00

DK DK00 X Kolby Kås Havn DKKOK X 984-00

DK DK00 X Kolding DKKOL X 480-00

DK DK00 X Korsør DKKRR X 490-00

DK DK00 X Kragenæs DKKRA X 599-03

DK DK00 X Kyndbyværkets Havn DKKBY X 372-00

DK DK00 X Lemvig DKLVG X 441-00

DK DK00 X Lindø Havn DKLIN X 641-00

DK DK00 X Løgstør DKLGR X 975-00

DK DK00 X Lohals DKLOH X 866-00

DK DK00 X Lyngs Odde Havn DKLYO X 283-00

DK DK00 X Marbæk Havn DKMRB X 377-00

DK DK00 X Mariager DKMRR DKDAS

DK DK00 X Marstal DKMRS X 862-00

DK DK00 X Masnedøværkets Havn DKMAS X 634-00

DK DK00 X Masnedsund DKMNS DKVOR

DK DK00 X Masnedø Gødningshavn (Uno-X Havn) DKUNX X 835-00

DK DK00 X Middelfart DKMID X 284-00

DK DK00 X Mommark DKMOM X 888-03

DK DK00 X Næssund DKNUD X 897-02

DK DK00 X Næstved DKNVD X 630-00

DK DK00 X Nakskov DKNAK X 594-00

DK DK00 X Neksø DKNEX X 742-00

DK DK00 X Nordby Havn, Fanø DKNDB X 261-00

DK DK00 X Nordjyllandsværkets Havn DKVSV X 974-00

DK DK00 X Nørresundby DKNRS DKAAL

DK DK00 X Nyborg DKNBG X 870-00
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DK DK00 X Nykøbing Falster DKNYF X 590-00

DK DK00 X Nykøbing Mors DKNYM X 892-00

DK DK00 X Nysted DKNTD X 597-00

DK DK00 X Odense DKODE X 640-00

DK DK00 X Omø DKOMO X 593-02

DK DK00 X Orehoved, Falster DKORE DKNYF 591-00

DK DK00 X Orø DKORO X 563-02

DK DK00 X Randers DKRAN X 670-00

DK DK00 X Rødby DKROD X 599-01

DK DK00 X Rødby (Færgehavn) DKROF X 730-00

DK DK00 X Rønne DKRNN X 740-00

DK DK00 X Rørvig DKRRV X 469-02

DK DK00 X Rudkøbing DKRKB X 863-00

DK DK00 X Sælvig Havn DKSLV X 984-03

DK DK00 X Sakskøbing DKSAX X 595-00

DK DK00 X Sejerø DKSEO X 468-00

DK DK00 X Sjællands Odde DKSJO X 469-01

DK DK00 X Skælskør DKSSK X 490-00

DK DK00 X Skærbækværkets Havn DKSKB X 282-00

DK DK00 X Skagen DKSKA X 292-00

DK DK00 X Skarø/Drejø DKSDO X 869-05

DK DK00 X Skive DKSKV X 800-00

DK DK00 X Snekkersten DKSNE X 376-00

DK DK00 X Søby Havn DKSOB X 868-00

DK DK00 X Sønderborg DKSGD X 880-00

DK DK00 X Spodsbjerg Havn DKSPB X 867-00

DK DK00 X Statoil-Havnen DKSTT X 461-00

DK DK00 X Stege DKSTE X 632-00

DK DK00 X Stigsnæs DKSTN X 492-03

DK DK00 X Stigsnæsværkets Havn DKSTG X 492-02

DK DK00 X Strib Havn DKSTB X 286-00

DK DK00 X Strynø DKSNO X 869-04

DK DK00 X Stubbekøbing Havn DKSBK X 596-00
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DK DK00 X Studstrupværkets Havn DKSSV X 981-00

DK DK00 X Sundsøre DKSUE X 801-02

DK DK00 X Svendborg DKSVE X 860-00

DK DK00 X Tårs DKTRS X 599-04

DK DK00 X Thisted DKTED X 890-00

DK DK00 X Thyborøn DKTYB X 635-00

DK DK00 X Tuborg DKTUB X 042-00

DK DK00 X Tunø DKTNO X 982-03

DK DK00 X Vang Havn DKVNG X 747-00

DK DK00 X Vejle DKVEJ X 920-00

DK DK00 X Venø Havn DKVEN X 445-00

DK DK00 X Vesterø Havn, Læsø DKVES X 294-00

DK DK00 X Vordingborg Havn DKVOR X 633-00

DK DK00 X DK offshoreinstallasjoner DK88P

DK DK00 X Annet – Danmark DK888

145 145 4 141

DE DE01 X Amrum I. DEAMR X 01301

DE DE03 X Andernach DEAND X 13202

DE DE02 X Anklam DEANK X 23301

DE DE02 X Baltic Sea (other ports) DE115 X 01684

DE DE01 X Baltrum I. DEBMR X 04102

DE DE03 X Beddingen - zu Salzgitter - DEBZS X 05101

DE DE01 X Beidenfleth DEBEI X 01401

DE DE01 X Bensersiel DEBEN X 04204

DE DE03 X Berlin DEBER X 22229

DE DE02 X Berndshof DEBOF X 23331

DE DE01 X Blumenthal DEBLM DEBRE 06101

DE DE01 X Borkum I. DEBMK X 04103

DE DE01 X Brake DEBKE X 04206

DE DE03 X Braunschweig DEBWE X 05103

DE DE01 X Bremen DEBRE X 06101

DE DE01 X Bremerhaven DEBRV X 06201

DE DE01 X Brunsbüttel DEBRB X 01404
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DE DE01 X Büsum DEBUM X 01405

DE DE01 X Bützfleth DEBUZ X 03108

DE DE02 X Burgstaaken/Fehmarn DEBSK X 01701

DE DE01 X Carolinensiel DECAR X 04208

DE DE03 X Castrop-Rauxel DECRL X 08205

DE DE01 X Cuxhaven DECUX X 03110

DE DE01 X Dagebüll DEDAG X 01302

DE DE02 X Damp-Ostseebad DEDAP DE115 01684

DE DE02 X Demmin DEDMN X 23332

DE DE03 X Dormagen DEDMG X 09301

DE DE03 X Dorsten DEDON X 08208

DE DE03 X Dortmund DEDTM X 08302

DE DE02 X Dranske DEDRA DE075 23175

DE DE01 X Drochtersen DEDRO DE116 03182

DE DE03 X Düsseldorf DEDUS X 09201

DE DE03 X Duisburg DEDUI X 08101

DE DE02 X Eckernförde DEECK X 01602

DE DE01 X Eiderdam DEEDD DE118 01318

DE DE01 X Elbe (other ports) DE116 X 03182

DE DE01 X Emden DEEME X 04105

DE DE03 X Emmelsum DEESU X 07226

DE DE02 X Flensburg DEFLF X 01201

DE DE02 X Flensburger Förde (other ports) DE117 X 01282

DE DE01 X Föhr I. DE017 X 01303

DE DE01 X Friedrichstadt DEFRI X 01304

DE DE03 X Fürst Leopold-Baldur, Zeche - zu Dorsten - DE102 X 08213

DE DE03 X Gelsenkirchen DEGEK X 08215

DE DE02 X Gelting DEGEL X 01202

DE DE01 X Gieselaukanal and Eider (other ports) DE118 X 01381

DE DE02 X Glücksburg, Langballigau, Neukirchen DENEK DE117 01282

DE DE01 X Glückstadt DEGLU X 01408

DE DE02 X Greifswald, Landkreis DEGRD X 23372
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DE DE01 X Hamburg DEHAM X 02001

DE DE03 X Hanau DEHAU X 12310

DE DE01 X Harburg DEHBU DEHAM 02001

DE DE01 X Haren/Ems DEHRN X 04409

DE DE02 X Heiligenhafen DEHHF X 01704

DE DE01 X Helgoland I. DEHGL X 01409

DE DE01 X Hochdonn DEHOD X 01410

DE DE01 X Hörnum/Sylt DEHRM X 01305

DE DE01 X Hohenhoern DEHHS X 01412

DE DE03 X Homberg DEHOM X 08106

DE DE01 X Husum DEHUS X 01306

DE DE01 X Itzehoe DEITZ X 01413

DE DE01 X Juist DEJUI X 04108

DE DE02 X Kappeln DEKAP X 01203

DE DE02 X Kiel DEKEL X 01501

DE DE03 X Köln DECGN X 09505

DE DE03 X Krefeld DEKRE X 09302

DE DE01 X Langeoog, Insel DELGO X 04220

DE DE02 X Lauterbach DELAU X 23110

DE DE01 X Leer DELEE X 04109

DE DE01 X List/Sylt DELIS X 01307

DE DE01 X Lohesch DELOH X 04414

DE DE02 X Lübeck DELBC X 01801

DE DE03 X Lülsdorf DELLF X 09507

DE DE03 X Minden DEMID X 10110

DE DE03 X Mühlheim an der Ruhr DEMUH X 08231

DE DE02 X Mukran DEMUK DESAS 23111

DE DE01 X Nessmersiel DENES X 04113

DE DE01 X Neuharlingersiel DENHS X 04223

DE DE03 X Neuss DENSS X 09303

DE DE02 X Neustadt/Holstein DENHO X 01705
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DE DE01 X Norddeich DENOE X 04114

DE DE01 X Nordenham DENHA X 04224

DE DE01 X Norderney I. DENRD X 04115

DE DE01 X Oldenburg/Oldenburg DEOLO X 04225

DE DE03 X Orsoy DEORS X 07212

DE DE02 X Orth/Fehmarn DEORT X 01706

DE DE01 X Papenburg DEPAP X 04417

DE DE03 X Peine DEPEI X 05106

DE DE01 X Pellworm I. DEPEL X 01309

DE DE02 X Petersdorf DEPTD DERSK 23115

DE DE02 X Puttgarden DEPUT X 01707

DE DE02 X Rendsburg DEREN X 01607

DE DE03 X Rheinberg-Ossenberg DERBH X 07217

DE DE02 X Rostock DERSK X 23118

DE DE02 X Rügen (Inneres Gewässer) DE075 X 23175

DE DE02 X Rügen (Östl. Stralsunder Fahrw.) DE055 X 23180

DE DE03 X Salzgitter DESAR X 05108

DE DE02 X Sassnitz DESAS X 23120

DE DE01 X Schülpersiel DESPS X 01422

DE DE01 X Schwarzenhütten, Hemmoor DEHMO X 03126

DE DE03 X Schwedt DESDT X 24217

DE DE03 X Sehnde DESNE X 05215

DE DE01 X Spieckeroog I. DESPI X 04230

DE DE03 X Spyck DE061 X 07218

DE DE01 X Stade DESTA X 03127

DE DE01 X Stadersand DESTS X 03128

DE DE01 X Steenodde DESDD DEAMR 01301

DE DE02 X Stralsund DESTL X 23124

DE DE01 X Travemünde DETRV DELBC 01801

DE DE03 X Uelzen DEUEL X 03217

DE DE01 X Upschört DEUPS X 04233

DE DE02 X Vitte/Hiddensee DE070 X 23125

DE DE03 X Walsum DEWLS X 08109
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DE DE01 X Wangerooge I. DEAGE X 04235

DE DE02 X Warnemünde DEWAR DERSK 23126

DE DE01 X Wedel-Schulau DEWED X 01424

DE DE03 X Wesel DEWES X 07224

DE DE01 X Wilhelmshaven DEWVN X 04236

DE DE01 X Wilster DEWIL X 01426

DE DE01 X Wischhafen DEWIF X 03131

DE DE02 X Wismar DEWIS X 23213

DE DE02 X Wolgast DEWOL X 23328

DE DE01 X Wyk/Föhr DEWYK DE017 01303

DE DE01 X DE offshoreinstallasjoner DE88P

DE DE02 X DE offshoreinstallasjoner DE88P

DE DE01 X Annet – Tyskland Nordsjøen DE888

DE DE02 X Annet – Tyskland Østersjøen DE888

DE DE03 X Annet – Tyskland innland DE888

DE DE09 X Annet – Tyskland (ukjent MCA) DE888

123 123 13 110

EE EE00 X Kunda EEKUN X

EE EE00 X Miiduranna EEMID X

EE EE00 X Pärnu EEPAR X

EE EE00 X Tallinn (herunder Vanasadam (Old City), 
Muuga, Paljassaare, Paldiski Lõunasadam 
(Paldiski South)

EETLL X

EE EE00 X Vene-Balti EEVEB X

EE EE00 X EE – offshoreinstallasjoner EE88P

EE EE00 X Annet – Estland EE888

5 5 5

GR GR00 X Achladi (Αχλάδι Φθιώτιδας) GRACL GRSYS 072

GR GR00 X Aegina (Αίγινα) GRAEG X 025

GR GR00 X Aegio (Αίγιο) GRAEN X 027

GR GR00 X Agia Marina Aiginas (Αγία Μαρίνα Αίγινας) GR868 X 868

GR GR00 X Agia Marina Attikis (Αγία Μαρίνα Αττικής) GR883 X 883

GR GR00 X Agia Marina Fthiotidas (Αγία Μαρίνα 

Φθιώτιδας)

GRAGM X 006

GR GR00 X Agia Pelagia (Αγία Πελαγία) GRAPE X 019
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GR GR00 X Agia Roumeli Chanion (Αγία Ρούμελη 

Χανίων)

GR704 X 704

GR GR00 X Agii Theodori (Άγιοι Θεόδωροι) GRAGT X 008

GR GR00 X Agiokampos Larissas (Αγιόκαμπος Λάρισας) GR879 X 879

GR GR00 X Agios Konstantinos (Άγιος Κωνσταντίνος) GRAKO X 013

GR GR00 X Agios Kyrikos (Άγιος Κύρικος) GRAKI X 011

GR GR00 X Agios Nikolaos Creta (Άγιος Νικόλαος 

Κρήτης)

GRANI X 015

GR GR00 X Agios Eystratios Lesvou (Άγιος Ευστράτιος 

Λέσβου)

GR703 X 703

GR GR00 X Agios Nikolaos Fokidas (Άγιος Νικόλαος 

Φωκίδας)

GR876 X 876

GR GR00 X Agistri Aiginas (Αγκίστρι Αίγινας) GR708 X 708

GR GR00 X Aigiali Amorgou (Αιγιάλη Αμοργού) GR710 X 710

GR GR00 X Aktio Vonitsas (Άκτιο Βόνιτσας) GR880 X 880

GR GR00 X Alexandroupolis (Αλεξανδρούπολις) GRAXD X 031

GR GR00 X Aliverio (Αλιβέριο) GRLVR X 033

GR GR00 X Almyros Volou (Αλμυρός Βόλου) GRALM X

GR GR00 X Alonissos (Αλόνησσος) GRALO X 035

GR GR00 X Amfilochia (Αμφιλοχία) GRAMF X 047

GR GR00 X Amoliani (Αμολιανή) GRAMI X 043

GR GR00 X Amorgos (Αμοργός) GRAMO X 045

GR GR00 X Anafi Kyklades (Ανάφη Κυκλάδες) GR716 X 716

GR GR00 X Andros (Άνδρος) GRAND X 055

GR GR00 X Antikyra (Αντίκυρα) GRATK X 057

GR GR00 X Antiparos (Αντίπαρος) GRANP X 059

GR GR00 X Antirio (Αντίριο) GRANT X 060

GR GR00 X Araxos (‘Αραξος) GR870 X 870

GR GR00 X Argostoli (Αργοστόλι) GREFL X 185

GR GR00 X Arkitsa Fthiotidas (Αρκίτσα Φθιώτιδας) GR877 X 877

GR GR00 X Aspropyrgos (Ασπρόπυργος) GRAPY GREEU

GR GR00 X Astakos (Αστακός) GRAST X 065

GR GR00 X Astypalea (Αστυπάλαια) GRJTY X 069

GR GR00 X Bassiliki Leykados (Βασιλική Λευκάδας) GR722 X 722

GR GR00 X Canea (Χανιά) GRCHQ GRSUD

GR GR00 X Chalki Dodekanissou (Χάλκη Δωδεκανήσων) GR846 X 846
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GR GR00 X Chalkida (Χαλκίδα) GRCLK X 515

GR GR00 X Chios (Χίος) GRJKH X 521

GR GR00 X Chora Sfakion (Χώρα Σφακίων) GRCSF X 525

GR GR00 X Corfu (Κέρκυρα) GRCFU X 183

GR GR00 X Dafni Agiou Orous (Δάφνη Αγίου Όρους) GR728 X 728

GR GR00 X Diafani Karpathou (Διαφανή Καρπαθου) GR729 X 729

GR GR00 X Donoussa Kyklades (Δονούσσα Κυκλάδες) GR733 X 733

GR GR00 X Drapetsona (Δραπετσώνα) GRDPA GRPIR

GR GR00 X Edipsos (Αιδηψός) GREDI X 029

GR GR00 X Elafonissos Lakonias (Ελαφόνησος Λακωνίας) GR734 X 734

GR GR00 X Eleftheres (Ελευθερές) GRELT X 103

GR GR00 X Eleusina (Ελευσίνα) GREEU X 105

GR GR00 X Eretria Evoias (Ερέτρεια Εβοίας) GR882 X 882

GR GR00 X Eydilos (Εύδηλος) GREYD X 115

GR GR00 X Faneromeni Salaminas (Φανερωμένη 

Σαλαμίνας)

GR891 X 891

GR GR00 X Fiskardo Kefallinias (Φισκάρδο Κεφαλληνίας) GR842 X 842

GR GR00 X Folegandros Kyklades (Φολέγανδρος 

Κυκλάδες)

GR843 X 843

GR GR00 X Fourni Samou (Φούρνοι Σάμου) GR844 X 844

GR GR00 X Frikes Ithakis (Φρίκες Ιθάκης) GR845 X 845

GR GR00 X Galatas Trizinias (Γαλατάς Τροιζηνίας) GR884 X 884

GR GR00 X Gavrio (Γαύριο) GRGAV X 085

GR GR00 X Gerakas Lakonias (Γέρακας Λακωνίας) GR857 X 857

GR GR00 X Glossa Skopelou (Γλώσσα Σκοπέλου) GRGLO X 091

GR GR00 X Glyfa Fthiotidas (Γλύφα Φθιώτιδας) GR878 X 878

GR GR00 X Gythio (Γύθειο) GRGYT X 093

GR GR00 X Heraklio (Ηράκλειο) GRHER X 121

GR GR00 X Hydra (‘Υδρα) GRHYD X 501

GR GR00 X Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα) GRIGO X 119

GR GR00 X Inousses (Οινούσες) GRINO X 365

GR GR00 X Ios (‘Ιος) GRIOS X 137

GR GR00 X Iraklia Kyklades (Ηρακλειά Κυκλάδες) GR738 X 738
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GR GR00 X Istmia (Ίσθμια) GRITM X 139

GR GR00 X Itea (Ιτέα) GRITA X 141

GR GR00 X Ithaki (Ιθάκη) GRITH X 135

GR GR00 X Kalamata (Καλαμάτα) GRKLX X 145

GR GR00 X Kalymnos (Κάλυμνος) GRKMI X 151

GR GR00 X Karlovassi (Καρλόβασι) GRKAR X 159

GR GR00 X Karpathos (Κάρπαθος) GRAOK X 161

GR GR00 X Karra Chalkidikis (Καρρά Χαλκιδικής) GR854 X 854

GR GR00 X Karystos (Κάρυστος) GRKST X 163

GR GR00 X Kassos (Κάσσος) GRKSI X 167

GR GR00 X Kastelli Kissamou (Καστέλλι Κισσάμου) GRKIS X 171

GR GR00 X Katakolo (Κατάκολο) GRKAK X 173

GR GR00 X Kavala (Καβάλα) GRKVA X 143

GR GR00 X Kea (Κέα) GRKEA X 177

GR GR00 X Keramoti (Κεραμωτή) GRKER X 181

GR GR00 X Keratsini (Κερατσίνι) GRKTS GRPIR

GR GR00 X Kiato (Κιάτο) GRKIO X 189

GR GR00 X Kimolos (Κίμωλος) GRKMS X 193

GR GR00 X Korinthos (Κόρινθος) GRCRG X 203

GR GR00 X Kos (Κως) GRKGS X 225

GR GR00 X Kosta Ermionidos (Κόστα Ερμιονίδας) GR881 X 881

GR GR00 X Koufonissi Kyklades (Κουφονήσι Κυκλάδες) GR761 X 761

GR GR00 X Kylini (Κυλήνη) GRKYL X 217

GR GR00 X Kymi (Κύμη) GRKIM X 219

GR GR00 X Kythnos (Κύθνος) GRKYT X 099

GR GR00 X Larymna (Λάρυμνα) GRLRY X 231

GR GR00 X Lavrio (Λαύριο) GRLAV X 233

GR GR00 X Lefkimi (Λευκίμη Κερκύρας) GRLFK X 214

GR GR00 X Leros (Λέρος) GRLRS X 237

GR GR00 X Lipsi Dodekanissou (Λειψοί Δωδεκανήσων) GR766 X 766

GR GR00 X Lixouri (Ληξούρι Κεφαλληνίας) GRLIX X 245

GR GR00 X Loutro Chania (Λουτρό Χανίων) GR850 X 850
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GR GR00 X Marmari (Μαρμάρι) GRMRM X 261

GR GR00 X Meganissi (Μεγανήσι) GRMGN X 253

GR GR00 X Megara (Μέγαρα) GRMGR X 267

GR GR00 X Megisti Kastelorizou (Μεγίστη Καστελόριζου) GR775 X 775

GR GR00 X Menidi Etolokarnanias (Μενίδι 

Αιτωλοακαρνανίας)

GRMEN X 277

GR GR00 X Messologi (Μεσολόγγι) GRMEL X 281

GR GR00 X Methana (Μέθανα) GRMET X

GR GR00 X Milos (Μήλος) GRMLO X 287

GR GR00 X Moudros (Μούδρος Λήμνου) GRMDR X 299

GR GR00 X Mykonos (Μύκονος) GRJMK X 311

GR GR00 X Myrina (Μύρινα) GRMYR X 315

GR GR00 X Mytilene (Μυτιλήνη) GRMJT X 319

GR GR00 X Nafplio (Ναύπλιο) GRNAF X 327

GR GR00 X Naxos (Νάξος) GRJNX X 321

GR GR00 X Nea Karvali (Νέα Καρβάλη Καβάλας) GRNKV GRKVA

GR GR00 X Nea Moudania (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής) GRNMA X 345

GR GR00 X Nea Styra (Νέα Στύρα) GRNST X 349

GR GR00 X Neapoli Lakonias (Νεάπολις Λακωνίας) GRNEA X 329

GR GR00 X Nidri (Νυδρί) GRNID X 359

GR GR00 X Nissyros (Νίσσυρος) GRNIS X 355

GR GR00 X Orei (Ωρεοί) GRORE X 529

GR GR00 X Oropos (Ωρωπός) GRORO X 531

GR GR00 X Ouranoupoli Chalkidikis (Ουρανόπολις 

Χαλκιδικής)

GR801 X 801

GR GR00 X Paleochora Sfakion (Παλαιοχώρα Σφακίων) GRPSF X 371

GR GR00 X Paloukia Salaminas (Παλούκια Σαλαμίνας) GR890 X 890

GR GR00 X Paros (Πάρος) GRPAS X 389

GR GR00 X Patmos (Πάτμος) GRPMS X 391

GR GR00 X Patras (Πάτρα) GRGPA X 393

GR GR00 X Paxi (Παξοί) GRPAX X 385

GR GR00 X Perama (Πέραμα) GRPER GRPIR 399

GR GR00 X Pessada Kefallinias (Πεσσάδα Κεφαλληνίας) GR887 X 887

GR GR00 X Petra Lesvou (Πέτρα Λέσβου) GR812 X 812
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NAT. STAT. 
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GR GR00 X Pireus (Πειραιάς) GRPIR X 397

GR GR00 X Pissaetos Ithakis (Πισαετός Ιθάκης) GR852 X 852

GR GR00 X Politika (Πολιτικά) GRPTK X 414

GR GR00 X Poros Trizinias (Πόρος Τροιζηνίας) GRPTR X 417

GR GR00 X Poros Kefallinias (Πόρος Κεφαλληνίας) GRPKE X 419

GR GR00 X Porto Lagos (Πόρτο Λάγος) GRPTL X 421

GR GR00 X Preveza (Πρέβεζα) GRPVK X 423

GR GR00 X Psara (Ψαρά) GR804 X 804

GR GR00 X Rafina (Ραφήνα) GRRAF X 433

GR GR00 X Rethymno (Ρέθυμνο) GRRET X 437

GR GR00 X Rhodes (Ρόδος) GRRHO X 439

GR GR00 X Rio (Ρίο) GRRIO X

GR GR00 X Sami (Σάμη) GRSMI X 445

GR GR00 X Samothraki (Σαμοθράκη) GRSAM X 447

GR GR00 X Schinoussa Kyklades (Σχοινούσα Κυκλάδες) GR836 X 836

GR GR00 X Seriphos (Σέριφος) GRSER X 451

GR GR00 X Shinari Zakyntou (Σχινάρι Ζακύνθου) GR892 X 892

GR GR00 X Sifnos (Σίφνος) GRSIF X 461

GR GR00 X Sikinos Kyklades (Σίκινος) GR829 X 829

GR GR00 X Sitia (Σητεία) GRJSH X 453

GR GR00 X Skaramagas (Σκαραμαγκάς) GRSKA GRPIR

GR GR00 X Skiathos (Σκιάθος) GRJSI X 465

GR GR00 X Skopelos (Σκόπελος) GRSKO X 467

GR GR00 X Skyros (Σκύρος) GRSKU X 469

GR GR00 X Souda Bay (Σούδα) GRSUD X 470

GR GR00 X Sougia (Σούγια) GR873 X 873

GR GR00 X Souvala Aiginas (Σουβάλα Αίγινας) GR832 X 832

GR GR00 X Spetses (Σπέτσες) GRSPE X 473

GR GR00 X Stratonio (Στρατώνιο Χαλκιδικής) GRSTI X 479

GR GR00 X Stylida (Στυλίδα) GRSYS X 481

GR GR00 X Symi (Σύμη) GRSYM X 487
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GR GR00 X Syros (Σύρος) GRJSY X 489

GR GR00 X Thassos (Θάσος) GRTSO X 123

GR GR00 X Thessaloniki (Θεσσαλονίκη) GRSKG X 125

GR GR00 X Thira (Θήρα) GRJTR X 127

GR GR00 X Tilos Dodekanissou (Τήλος Δωδεκανήσων) GR837 X 837

GR GR00 X Tinos (Τήνος) GRTIN X 493

GR GR00 X Trypiti Chalkidikis (Τρυπητή Χαλκιδικής) GR885 X 885

GR GR00 X Vathy Samou (Βαθύ Σάμου) GRVTH X 449

GR GR00 X Volos (Βόλος) GRVOL X 079

GR GR00 X Yerakini (Γερακινή Χαλικιδικής) GRYER GRNMA

GR GR00 X Zakynthos (Ζάκυνθος) GRZTH X 117

GR GR00 X GR offshoreinstallasjoner GR88P

GR GR00 X Annet – Hellas GR888 X

176 176 9 167

ES ES02 X Alcudia ESALD X

ES ES02 X Algeciras ESALG X

ES ES02 X Alicante ESALC X

ES ES02 X Almería ESLEI X

ES ES02 X Arguineguin ESARI X

ES ES02 X Arrecife de Lanzarote ESACE X

ES ES01 X Avilés ESAVS X

ES ES02 X Barcelona ESBCN X

ES ES01 X Bilbao ESBIO X

ES ES02 X Cabezuela ESCBZ X

ES ES02 X Cádiz ESCAD X

ES ES02 X Cala Sabina ESCBS X

ES ES02 X Carboneras ESCRS X

ES ES02 X Cartagena ESCAR X

ES ES02 X Castellón ESCAS X

ES XC00 X Ceuta XCCEU X
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ES ES02 X Escombreras ESESC X

ES ES01 X Ferrol ESFER X

ES ES02 X Gandía ESGAN X

ES ES01 X Gijón ESGIJ X

ES ES02 X Hierro ESHIE X

ES ES02 X Huelva ESHUV X

ES ES02 X Ibiza ESIBZ X

ES ES01 X La Coruña ESLCG X

ES ES02 X La Estaca ESLES X

ES ES02 X Las Palmas ESLPA X

ES ES02 X Los Cristianos ESLCR X

ES ES02 X Mahón ESMAH X

ES ES02 X Málaga ESAGP X

ES ES01 X Marín- (Pontevedra) ESMPG X

ES XL00 X Melilla XLMLN X

ES ES02 X Motril ESMOT X

ES ES02 X Palma de Mallorca ESPMI X

ES ES01 X Pasajes ESPAS X

ES ES02 X Puerto de Santa Maria ESPSM X

ES ES02 X Puerto del Rosario ESFUE X

ES ES02 X Rota ESROT X

ES ES02 X Sagunto ESSAG X

ES ES01 X San Ciprián ESSCI X

ES ES02 X San Sebastian de la Gomera ESSSG X

ES ES02 X Santa Cruz de la Palma ESSPC X

ES ES02 X Santa Cruz de Tenerife ESSCT X

ES ES01 X Santander ESSDR X

ES ES02 X Sevilla ESSVQ X

ES ES02 X Tarifa ESTRF X

ES ES02 X Tarragona ESTAR X

ES ES02 X Torrevieja ESTOR X

ES ES02 X Valencia ESVLC X
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ES ES01 X Vigo ESVGO X

ES ES01 X Villagarcía (de Arosa) ESVIL X

ES ES02 X Vinaroz ESVZR X

ES ES02 X Zona Franca De Cadiz ESZFR X

ES ES01 X ES offshoreinstallasjoner ES88P

ES ES02 X ES offshoreinstallasjoner ES88P

ES ES01 X Annet – Spania Atlanterhavet (nord for 
Portugal)

ES888

ES ES02 X Annet – Spania Middelhavet ES888

ES ES09 X Annet – Spania (ukjent MCA) ES888

52 52 0 52

FR FR02 X Ajaccio FRAJA X 76

FR FR01 X Basse-Indre FRBAI FRNTE

FR FR01 X Bassens FRBAS FRBOD

FR FR04 X Basse-Terre (Guadeloupe) GPBBR GP001

FR FR02 X Bastia FRBIA X 73

FR FR01 X Bayonne FRBAY X 57

FR FR01 X Bec d’Ambes FRBEC FRBOD

FR FR02 X Berre FRBEE FRMRS

FR FR01 X Blaye FRBYE FRBOD

FR FR02 X Bonifacio FRBON X 78

FR FR01 X Bonsecours FRBSC FRURO

FR FR01 X Bordeaux FRBOD X 56

FR FR01 X Boulogne-sur-Mer FRBOL X 04

FR FR01 X Brest FRBES X 29

FR FR01 X Caen FRCFR X 13

FR FR01 X Calais FRCQF X 03

FR FR02 X Calvi FRCLY X 75

FR FR01 X Camaret FRCAM X 32

FR FR02 X Cannes FRCEQ X 68

FR FR01 X Carteret FRCRT X 15

FR FR01 X Cherbourg FRCER X 14
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FR FR03 X Degrad-des Cannes (Guyane française) GFDDC X 94

FR FR01 X Concarneau FRCOC X 38

FR FR01 X Dieppe FRDPE X 07

FR FR01 X Donges FRDON FRNTE

FR FR01 X Douarnenez FRDRZ X 33

FR FR01 X Dunkerque FRDKK X 1

FR FR02 X Étang-de-Berre FRETB FRMRS

FR FR01 X Fécamp FRFEC X 08

FR FR04 X Fort-de-France (Martinique) MQFDF X 93

FR FR02 X Fos-sur-Mer FRFOS FRMRS

FR FR01 X Gonfreville-l’Orcher FRGLO FRLEH

FR FR04 X Guadeloupe (Guadeloupe) GP001 X 90

FR FR01 X Granville FRGFR X 16

FR FR01 X Gravelines FRGRV X 02

FR FR01 X Harfleur FRHRF FRLEH

FR FR01 X Hennebont FRHET X 40

FR FR01 X Honfleur FRHON X 11

FR FR04 X Jarry (Guadeloupe) GPJAR GP001

FR FR03 X Kourou (Guyane française) GFQKR X 96

FR FR02 X L’Île-Rousse FRILR X 74

FR FR02 X La Ciotat FRLCT X 65

FR FR03 X Larivot (Guyane française) GFLVT X 91

FR FR01 X La Pallice FRLPE FRLRH

FR FR01 X La Rochelle FRLRH X 49

FR FR01 X Landerneau FRLDN X 30

FR FR01 X Lannion FRLAI X 26

FR FR02 X Lavéra FRLAV FRMRS

FR FR01 X Le Fret (Crozon) FRLFR X 31

FR FR01 X Le Guildo (Créhen) FRLGU X 20

FR FR01 X Le Havre FRLEH X 09

FR FR01 X Le Lègue (Saint-Brieuc) FRSBK X 22
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FR FR01 X Le Tréport FRLTR X 06

FR FR01 X Le Verdon FRLVE FRBOD

FR FR01 X Les Sables-d’Olonne FRLSO X 47

FR FR01 X Lézardrieux FRLEZ X 19

FR FR01 X Lorient FRLRT X 39

FR FR02 X Marseille FRMRS X 64

FR FR01 X Montoir-de-Bretagne FRMTX FRNTE

FR FR01 X Morlaix FRMXN X 27

FR FR01 X Mortagne-sur-Gironde FRMSG X 54

FR FR01 X Nantes Saint-Nazaire FRNTE X 44

FR FR02 X Nice-Villefranche FRNCE X 70

FR FR01 X Paimbœuf FRPBF FRNTE

FR FR01 X Paimpol FRPAI X 23

FR FR01 X Pauillac-Port FRPAP FRBOD

FR FR04 X Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) GPPTP GP001

FR FR01 X Petit-Couronne FRPET FRURO

FR FR01 X Pontrieux FRPOX X 24

FR FR02 X Port-de-Bouc FRPDB FRMRS

FR FR01 X Port-Jérôme FRPJE FRURO

FR FR05 X Port-Réunion (ex Pointe-des-Galets) (Réunion) REPDG X 97

FR FR02 X Port-Vendres FRPOV X 61

FR FR01 X Port-Joinville (Île d’Yeu) FRPRJ X 46

FR FR02 X Port-la-Nouvelle FRNOU X 62

FR FR02 X Porto Vecchio FRPVO X 79

FR FR02 X Propriano FRPRP X 77

FR FR01 X Quimper FRUIP X 37

FR FR01 X Redon FRRDN X 42

FR FR01 X Rochefort FRRCO X 51

FR FR01 X Roscoff FRROS X 28

FR FR01 X Rouen FRURO X 10

FR FR01 X Royan FRRYN X 53
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FR FR03 X Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française) GFSLM X 95

FR FR02 X Sète FRSET X 63

FR FR02 X Saint-Louis (Rhône) FRPSL FRMRS

FR FR01 X Saint-Malo FRSML X 17

FR FR01 X Saint-Nazaire FRSNR FRNTE

FR FR02 X Saint-Raphaël FRSRL X 67

FR FR01 X Saint-Valéry-sur-Somme FRSVS X 05

FR FR01 X Saint-Wandrille FRSWD FRURO

FR FR01 X Tonnay Charente FRTON X 52

FR FR02 X Toulon FRTLN X 66

FR FR01 X Tréguier FRTRE X 25

FR FR01 X Vannes FRVNE X 41

FR FR01 X FR offshoreinstallasjoner FR88P

FR FR02 X FR offshoreinstallasjoner FR88P

FR FR01 X Annet – Frankrike Atlanterhavet/Nordsjøen FR888

FR FR02 X Annet – Frankrike Middelhavet FR888

FR FR03 X Annet – Frankrike Fransk Guyana GF888

FR FR04 X Annet – Frankrike Guadeloupe GP888

FR FR04 X Annet – Frankrike Martinique MQ888

FR FR05 X Annet – Frankrike Réunion RE888

FR FR09 X Annet – Frankrike (ukjent MCA) FR888

95 95 26 69

IE IE00 X Arklow IEARK X 00ARKL

IE IE00 X Arklow Head Port IE009 X

IE IE00 X Bantry Bay IEBYT X

IE IE00 X Castletown Bere IECTB X

IE IE00 X Cork IEORK X 00CORK

IE IE00 X Drogheda IEDRO X 00DROG

IE IE00 X Dublin IEDUB X 00DUBL

IE IE00 X Dun Laoghaire IEDLG X 00DUNL

IE IE00 X Dundalk IEDDK X 00DUND
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IE IE00 X Foynes IEFOV X 00FOYN

IE IE00 X Galway IEGWY X 00GALW

IE IE00 X Greenore IEGRN X 00GREE

IE IE00 X Killybegs IEKBS X

IE IE00 X Kilrush IEKLR X

IE IE00 X Kinsale IEKLN X

IE IE00 X Limerick IELMK X 00LIME

IE IE00 X New Ross IENRS X 00NEWR

IE IE00 X Rosslare Harbour IEROS X 00ROSS

IE IE00 X Sligo IESLI X 00SLIG

IE IE00 X Tralee IETRA X

IE IE00 X Waterford IEWAT X 00WATE

IE IE00 X Wicklow IEWIC X 00WICK

IE IE00 X Youghal IEYOU X

IE IE00 X IE offshoreinstallasjoner IE88P

IE IE00 X Annet – Irland IE888

23 23 0 23

IT IT00 X Alghero ITAHO X

IT IT00 X Alicudi ITALI X

IT IT00 X Amalfi ITAMA X

IT IT00 X Ancona ITAOI X

IT IT00 X Anzio ITANZ X

IT IT00 X Arbatax ITATX X

IT IT00 X Augusta ITAUG X

IT IT00 X Bari ITBRI X

IT IT00 X Barletta ITBLT X

IT IT00 X Brindisi ITBDS X

IT IT00 X Cagliari ITCAG X

IT IT00 X Calasetta ITCLS X

IT IT00 X Capraia ITCPA X

IT IT00 X Capri ITPRJ X
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IT IT00 X Carloforte ITCLF X

IT IT00 X Casamicciola ITCML X

IT IT00 X Castellammare del Golfo ITCTR X

IT IT00 X Castellammare di Stabia ITCAS X

IT IT00 X Catania ITCTA X

IT IT00 X Cavo ITCVX X

IT IT00 X Chioggia ITCHI X

IT IT00 X Civitavecchia ITCVV X

IT IT00 X Crotone ITCRV X

IT IT00 X Falconara Marittima ITFAL X

IT IT00 X Favignana ITFAV X

IT IT00 X Filicudi Porto ITFPO X

IT IT00 X Fiumicino ITFCO X

IT IT00 X Formia ITFOM X

IT IT00 X Gaeta ITGAE X

IT IT00 X Gallipoli ITGAL X

IT IT00 X Gela ITGEA X

IT IT00 X Genova ITGOA X

IT IT00 X Giannutri ITGII X

IT IT00 X Giardini ITGIA X

IT IT00 X Gioia Tauro ITGIT X

IT IT00 X Golfo Aranci ITGAI X

IT IT00 X Gorgona ITGOR X

IT IT00 X Grado ITGRD X

IT IT00 X Isola del Giglio ITIDG X

IT IT00 X La Maddalena ITMDA X

IT IT00 X La Spezia ITSPE X

IT IT00 X Lampedusa ITLMP X

IT IT00 X Levanzo ITLEV X

IT IT00 X Licata ITLIC X
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IT IT00 X Linosa ITLIU X

IT IT00 X Lipari ITLIP X

IT IT00 X Livorno ITLIV X

IT IT00 X Manfredonia ITMFR X

IT IT00 X Marettimo ITMMO X

IT IT00 X Marina di Carrara ITMDC X

IT IT00 X Marsala ITMRA X

IT IT00 X Mazara del Vallo ITMAZ X

IT IT00 X Messina ITMSN X

IT IT00 X Milazzo ITMLZ X

IT IT00 X Molfetta ITMOL X

IT IT00 X Monfalcone ITMNF X

IT IT00 X Monopoli ITMNP X

IT IT00 X Napoli ITNAP X

IT IT00 X Olbia ITOLB X

IT IT00 X Oneglia ITONE X

IT IT00 X Oristano ITQOS X

IT IT00 X Ortona ITOTN X

IT IT00 X Otranto ITOTO X

IT IT00 X Palau ITPAU X

IT IT00 X Palermo ITPMO X

IT IT00 X Panarea ITPAN X

IT IT00 X Pantelleria ITPNL X

IT IT00 X Pesaro ITPES X

IT IT00 X Pescara ITPSR X

IT IT00 X Peschici ITPCH X

IT IT00 X Pianosa ITPIA X

IT IT00 X Piombino ITPIO X

IT IT00 X Ponte Fornaci ITPFO X

IT IT00 X Ponza ITPNZ X

IT IT00 X Portiglioni ITPGL X



26.6.2008 Nr. 38/311EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE
NAT. STAT. 
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IT IT00 X Porto Azzurro ITPAZ X

IT IT00 X Porto d’Ischia ITPDI X

IT IT00 X Porto Empedocle ITPEM X

IT IT00 X Porto Foxi ITPFX X

IT IT00 X Porto Garibaldi ITPGA X

IT IT00 X Porto Lignano ITPLI X

IT IT00 X Porto Maurizio ITPMZ X

IT IT00 X Porto Nogaro ITPNG X

IT IT00 X Porto Santo Stefano ITPSS X

IT IT00 X Porto Torres ITPTO X

IT IT00 X Portoferraio ITPFE X

IT IT00 X Portofino ITPTF X

IT IT00 X Portovesme ITPVE X

IT IT00 X Positano ITPOS X

IT IT00 X Pozzallo ITPZL X

IT IT00 X Pozzuoli ITPOZ X

IT IT00 X Procida ITPRO X

IT IT00 X Ravenna ITRAN X

IT IT00 X Reggio di Calabria ITREG X

IT IT00 X Rimini ITRMI X

IT IT00 X Rio Marina ITRMA X

IT IT00 X Riposto ITRPT X

IT IT00 X Rodi Garganico ITRGG X

IT IT00 X Salerno ITSAL X

IT IT00 X Salina ITSLA X

IT IT00 X San Benedetto del Tronto ITSDB X

IT IT00 X Sanremo ITSRE X

IT IT00 X Santa Margherita Ligure ITSML X

IT IT00 X Santa Panagia ITSPA X

IT IT00 X Santa Teresa di Gallura ITSTE X

IT IT00 X Sant’Antioco ITSAT X
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IT IT00 X San Vito Lo Capo ITSVC X

IT IT00 X Savona — Vado ITSVN X

IT IT00 X Siracusa ITSIR X

IT IT00 X Sorrento ITRRO X

IT IT00 X Stromboli ITSTR X

IT IT00 X Talamone ITTAL X

IT IT00 X Taranto ITTAR X

IT IT00 X Termini Imerese ITTRI X

IT IT00 X Termoli ITTMI X

IT IT00 X Terracina ITTRC X

IT IT00 X Torre Annunziata ITTOA X

IT IT00 X Torregrande ITTGR X

IT IT00 X Torviscosa ITTVC X

IT IT00 X Trani ITTNI X

IT IT00 X Trapani ITTPS X

IT IT00 X Tremiti ITTMT X

IT IT00 X Trieste ITTRS X

IT IT00 X Ustica ITUST X

IT IT00 X Vada ITVDA X

IT IT00 X Vasto ITVSO X

IT IT00 X Venezia ITVCE X

IT IT00 X Ventotene ITVTT X

IT IT00 X Viareggio ITVIA X

IT IT00 X Vibo Valentia ITVVA X

IT IT00 X Vieste ITVIE X

IT IT00 X Vulcano Porto ITVUL X

IT IT00 X IT offshoreinstallasjoner IT88P

IT IT00 X Annet – Italia IT888

132 132 0 132

CY CY00 X Larnaca (Λάρνακα) CYLCA X

CY CY00 X Larnaca Oil Terminal (Σταθμός 

Πετρελαιοειδών Λάρνακας)

CY01M X

CY CY00 X Latsi (Λατσί) CYLAT
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CY CY00 X Lemesos (Λεμεσός) CYLMS X

CY CY00 X Moni Anchorage (Μονή) CYMOI X

CY CY00 X Pafos (Πάφος) CYPFO

CY CY00 X Vasilico (Βασιλικό) CYVAS X

CY CY00 X Zygi (Ζύγι) CYZYY

CY CY00 X CY offshoreinstallasjoner CY88P

CY CY00 X Annet – Kypros CY888

8 8 0 5

LV LV00 X Liepaja LVLPX X

LV LV00 X Riga LVRIX X

LV LV00 X Ventspils LVVNT X

LV LV00 X LV offshoreinstallasjoner LV88P

LV LV00 X Annet – Latvia LV888

3 3 3

LT LT00 X Būtingė LTBOT X

LT LT00 X Klaipėda LTKLJ X

LT LT00 X LT offshoreinstallasjoner LT88P

LT LT00 X Annet – Litauen LT888

2 2 2

MT MT00 X Marsaxlokk MTMAR X

MT MT00 X Malta (Valetta) MTMLA X

MT MT00 X MT offshoreinstallasjoner MT88P

MT MT00 X Annet – Malta MT888

2 2 2

NL NL00 X Alblasserdam NLABL X 0482

NL NL00 X Ameland NLAML X 0060

NL NL00 X Amsterdam NLAMS X 0363

NL NL00 X Appingedam NLAPP X 0003

NL NL00 X Bergambacht NLBGB X 0491

NL NL00 X Bergen NLBEG X 0893

NL NL00 X Bergen Op Zoom NLBZM X 0748
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NL NL00 X Beverwijk NLBEV X 0375

NL NL00 X Binnenmaas NLBNM X 0585

NL NL00 X Born NLBON X 0897

NL NL00 X Borsele NLBOR X 0654

NL NL00 X Brakel NLBRK X 0212

NL NL00 X Breda NLBRD X 0758

NL NL00 X Breskens NLBRS X 0692

NL NL00 X Budel NLBUD X 0759

NL NL00 X Capelle Aan Den Ijssel NLCPI X 0502

NL NL00 X Cuijk NLCUY X 1684

NL NL00 X Delfzijl/Eemshaven NLDZL X 0010

NL NL00 X Den Haag (S-Gravenhage) NLHAG NLSCI

NL NL00 X Den Helder NLDHR X 0400

NL NL00 X Deventer NLDEV X 0150

NL NL00 X Dinteloord En Prinsenland NLDIN X 0851

NL NL00 X Dordrecht NLDOR X 0505

NL NL00 X Druten NLDRU X 0225

NL NL00 X Duiven NLDUI X 1676

NL NL00 X Echteld NLECD X 0227

NL NL00 X Eemshaven NLEEM NLDZL

NL NL00 X Europoort NLEUR NLRTM

NL NL00 X Fijnaart En Heijninge NLFFJ X 0878

NL NL00 X Franekeradeel NLFRK X 0070

NL NL00 X Gennep NLGEN X 0907

NL NL00 X Goerdereede NLGDR X 0511

NL NL00 X Gorinchem NLGOR X 0512

NL NL00 X Gouda NLGOU X 0513

NL NL00 X Groningen NLGRQ X 0014

NL NL00 X Haarlem NLHAA X 0392

NL NL00 X Hardinxveld-Giessenda NLHRX X 0523

NL NL00 X Harlingen NLHAR X 0072



26.6.2008 Nr. 38/315EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE
NAT. STAT. 

GROUP
STATISTICAL 

PORT
NATIONAL 

CODE

NL NL00 X Hasselt NLHAS X 0161

NL NL00 X Hendrik-Ido-Ambacht NLHIA X 0531

NL NL00 X Hengelo NLHGL X 0164

NL NL00 X Hontenisse NLHTN X 0675

NL NL00 X Hooge En Laage Zwaluwe NLHOZ NLMOE

NL NL00 X Ijmuiden NLIJM NLVEL

NL NL00 X Kampen NLKAM X 0166

NL NL00 X Kessel NLKSL X 0929

NL NL00 X Klundert NLKLU NLMOE

NL NL00 X Krimpen Aan Den Ijsse NLKRP X 0542

NL NL00 X Lelystad NLLEY X 0995

NL NL00 X Lemsterland NLLEM X 0082

NL NL00 X Lienden NLLIE X 0261

NL NL00 X Lith NLLIT X 0808

NL NL00 X Lochem NLLCH X 0262

NL NL00 X Maarssen NLMSS X 0333

NL NL00 X Maasbracht NLMSB X 0933

NL NL00 X Maassluis NLMSL X 0556

NL NL00 X Maastricht NLMST X 0935

NL NL00 X Meerlo-Wansum NLMEW X 0993

NL NL00 X Meppel NLMEP X 0119

NL NL00 X Middelburg NLMID X 0687

NL NL00 X Middelharnis NLMIH X 0559

NL NL00 X Mierlo NLMIE X 0814

NL NL00 X Moerdijk NLMOE X 0878

NL NL00 X Nieuw-Lekkerland NLNLK X 0571

NL NL00 X Nijkerk NLNKK X 0267

NL NL00 X Nijmegen NLNIJ X 0268

NL NL00 X Oosterhout NLOOS X 0826

NL NL00 X Oss NLOSS X 0828

NL NL00 X Oud En Nieuw Gastel NLOUG X 1655

NL NL00 X Ouderkerk NLOAI X 0644
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CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE
NAT. STAT. 

GROUP
STATISTICAL 

PORT
NATIONAL 

CODE

NL NL00 X Papendrecht NLPAP X 0590

NL NL00 X Raamsdonk NLRAA X 0779

NL NL00 X Reimerswaal NLREW X 0703

NL NL00 X Renkum NLRNK X 0274

NL NL00 X Rheden NLRHD X 0275

NL NL00 X Rhenen NLRHE X 0340

NL NL00 X Ridderkerk NLRID X 0597

NL NL00 X Roermond NLOMD X 0957

NL NL00 X Rotterdam NLRTM X 0599

NL NL00 X Rozenburg NLROZ X 0600

NL NL00 X Sas Van Gent NLSVG X 0704

NL NL00 X Scheveningen NLSCE X 0518

NL NL00 X Schiedam NLSCI X 0606

NL NL00 X S-Gravendeel NLGRA X 0517

NL NL00 X S-Hertogenbosch NLHTB X 0796

NL NL00 X Smallingerland NLSML X 0090

NL NL00 X Sneek NLSNK X 0091

NL NL00 X Stein NLSTI X 0791

NL NL00 X Swalmen NLSWM X 0975

NL NL00 X Tegelen NLTEG X 0976

NL NL00 X Terneuzen NLTNZ X 0715

NL NL00 X Texel NLTEX X 0448

NL NL00 X Tiel NLTIE X 0281

NL NL00 X Utrecht NLUTC X 0344

NL NL00 X Velsen/Ijmuiden NLVEL X 0453

NL NL00 X Venlo NLVEN X 0983

NL NL00 X Vierlingsbeek NLVIE X 0756

NL NL00 X Vlaardingen NLVLA X 0622

NL NL00 X Vlieland NLVLL X 0096

NL NL00 X Vlissingen NLVLI X 0718
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CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE
NAT. STAT. 

GROUP
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PORT
NATIONAL 

CODE

NL NL00 X Waalwijk NLWLK X 0867

NL NL00 X Wageningen NLWGW X 0289

NL NL00 X Werkendam NLWKD X 0870

NL NL00 X Zaanstad NLZAA X 0479

NL NL00 X Zutphen NLZUT X 0301

NL NL00 X Zwijndrecht NLZWI X 0642

NL NL00 X Zwolle NLZWO X 0193

NL NL00 X NL offshoreinstallasjoner NL88P

NL NL00 X Annet – Nederland NL888

107 107 6 101

PL PL00 X Darlowo (Darłowo) PLDAR X

PL PL00 X Elblag (Elbląg) PLELB X

PL PL00 X Gdańsk PLGDN X

PL PL00 X Gdynia PLGDY X

PL PL00 X Kolobrzeg (Kołobrzeg) PLKOL X

PL PL00 X Nowe Warpno PLNWA X

PL PL00 X Police PLPLC X

PL PL00 X Stepnica PLSPA X

PL PL00 X Swinoujscie (Świnoujście) PLSWI X

PL PL00 X Szczecin PLSZZ X

PL PL00 X Trzebiez (Trzebież) PL001 X

PL PL00 X Ustka PLUST X

PL PL00 X Wladyslawowo (Władysławowo) PLWLA X

PL PL00 X PL offhoreinstallasjoner PL88P

PL PL00 X Annet – Polen PL888

13 13 0 13

PT PT00 X Angra do Heroísmo (ilha Terceira, Açores) PTADH X 60

PT PT00 X Aveiro PTAVE X 09

PT PT00 X Cais do Pico (ilha do Pico, Açores) PTCDP X 80

PT PT00 X Calheta (ilha de S. Jorge, Açores) PTCAL X 67

PT PT00 X Cascais PTCAS X 16

PT PT00 X Douro (Oporto) PTOPO X 08
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CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE
NAT. STAT. 

GROUP
STATISTICAL 

PORT
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PT PT00 X Faro PTFAO X 27

PT PT00 X Figueira da Foz PTFDF X 10

PT PT00 X Funchal (Madeira) PTFNC X 90

PT PT00 X Horta (ilha das Flores, Açores) PTHOR X 75

PT PT00 X Lagos PTLOS X

PT PT00 X Lajes das Flores (ilha das Flores, Açores) PTLAJ X

PT PT00 X Lajes da Picola (ilha do Pico, Açores) PTLDP X

PT PT00 X Leixões PTLEI X 07

PT PT00 X Lisboa PTLIS X 14

PT PT00 X Madalena (ilha do Pico, Açores) PTMAD X 82

PT PT00 X Ponta Delgada (ilha de S. Miguel, Açores) PTPDL X 55

PT PT00 X Portimão PTPRM X 25

PT PT00 X Porto Santo (ilha de Porto Santo, Madeira) PTPXO X 91

PT PT00 X Praia da Graciosa (ilha da Graciosa, Açores) PTPRG X 71

PT PT00 X Praia da Vitória (ilha Terceira, Açores) PTPRV X 61

PT PT00 X Santa Cruz da Gracioza (ilha da Gracioza, 
Açores)

PTSCG X

PT PT00 X Santa Cruz das Flores (ilha das Flores, Açores) PTSCF X

PT PT00 X Setúbal PTSET X 20

PT PT00 X Sines PTSIN X 22

PT PT00 X Velas (ilha de S. Jorge, Açores) PTVEL X 65

PT PT00 X Viana do Castelo PTVDC X 03

PT PT00 X Vila do Porto (ilha de Santa Maria, Açores) PTVDP X

PT PT00 X Vila Nova do Corvo (ilha do Corvo, Açores) PTVNC X

PT PT00 X Vila Real de Santo António PTVRL X 32

PT PT00 X Zona Franca da Madeira PTZFM X

PT PT00 X PT offshoreinstallasjoner PT88P

PT PT00 X Annet – Portugal PT888

31 31 0 31
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CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE
NAT. STAT. 
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SI SI00 X Izola SIIZO X

SI SI00 X Koper SIKOP X

SI SI00 X Piran SIPIR X

SI SI00 X Portoroz SIPOW X

SI SI00 X SI offshoreinstallasjoner SI88P

SI SI00 X Annet – Slovenia SI888

4 4 0 4

FI FI00 X Brändö FIBRA X

FI FI00 X Dragsfjärd FIDRA X

FI FI00 X Eckerö FIECK X

FI FI00 X Enonkoski FIENK FI001

FI FI00 X Espoo FIESP X

FI FI00 X Eurajoki FIEJO X

FI FI00 X Färjsund FIFAR X

FI FI00 X Föglö FIFOG X

FI FI00 X Förby FIFOR X

FI FI00 X Godby FIGDB X

FI FI00 X Hamina FIHMN X

FI FI00 X Hanko FIHKO X

FI FI00 X Haukipudas FIHAU X

FI FI00 X Helsinki FIHEL X

FI FI00 X Houtskär FIHOU X

FI FI00 X Iisalmi FIIIS FI001

FI FI00 X Imatra FIIMA FI001

FI FI00 X Iniö FIINI X

FI FI00 X Inkoo FIINK X

FI FI00 X Inland Ports FI001 X

FI FI00 X Isnäs FIISN X

FI FI00 X Joensuu FIJOE FI001

FI FI00 X Joutseno FIJOU FI001

FI FI00 X Kalajoki FIKJO X
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GROUP
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FI FI00 X Kantvik FIKNT X

FI FI00 X Kaskinen FIKAS X

FI FI00 X Kemi FIKEM X

FI FI00 X Kemiö FIKIM X

FI FI00 X Kitee FIKTQ FI001

FI FI00 X Kökar FIKKR X

FI FI00 X Kokkola FIKOK X

FI FI00 X Korppoo FIKOR X

FI FI00 X Kotka FIKTK X

FI FI00 X Koverhar FIKVH X

FI FI00 X Kristiinankaupunki FIKRS X

FI FI00 X Kronvik FIKRO X

FI FI00 X Kumlinge FIKUM X

FI FI00 X Kuopio FIKUO FI001

FI FI00 X Kustavi FIKUS X

FI FI00 X Langnäs FILAN X

FI FI00 X Lappohja FILAP X

FI FI00 X Lappeenranta FILPP FI001

FI FI00 X Loviisa FILOV X

FI FI00 X Luvia FILUV X

FI FI00 X Maaninka FIMAA FI001

FI FI00 X Mariehamn FIMHQ X

FI FI00 X Merikarvia FIMER X

FI FI00 X Mikkeli FIMIK FI001

FI FI00 X Naantali FINLI X

FI FI00 X Nauvo FINAU X

FI FI00 X Nurmes FINUR FI001

FI FI00 X Oulu FIOUL X

FI FI00 X Parainen FIPAR X

FI FI00 X Pernaja FIPER X

FI FI00 X Pietarsaari FIPRS X
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FI FI00 X Pohjankuru FIPOH X

FI FI00 X Pori FIPOR X

FI FI00 X Porvoo FIPRV X

FI FI00 X Puumala FIPUU FI001

FI FI00 X Raahe FIRAA X

FI FI00 X Rauma FIRAU X

FI FI00 X Rautaruukki/Raahe FIRTR X

FI FI00 X Ristiina FIRIS FI001

FI FI00 X Ruotsinpyhtää FIRUO X

FI FI00 X Rymättylä FIRYM X

FI FI00 X Salo FISAL X

FI FI00 X Savonlinna FISVL FI001

FI FI00 X Siilinjärvi FISII FI001

FI FI00 X Sipoonlahti FISIP X

FI FI00 X Sköldvik FISKV X

FI FI00 X Skogby FISKB X

FI FI00 X Strömma FISTR X

FI FI00 X Taalintehdas FIDLS X

FI FI00 X Taivassalo FITVS X

FI FI00 X Tammisaari FITAI X

FI FI00 X Teijo FITEI X

FI FI00 X Tolkkinen FITOK X

FI FI00 X Tornio FITOR X

FI FI00 X Turku FITKU X

FI FI00 X Uimaharju FIUIM FI001

FI FI00 X Uusikaarlepyy FIUKP X

FI FI00 X Uusikaupunki FIUKI X

FI FI00 X Vaasa FIVAA X

FI FI00 X Varkaus FIVRK FI001

FI FI00 X Velkua FIVEL X

FI FI00 X FI offshoreinstallasjoner FI88P

FI FI00 X Annet – Finland FI888

85 85 17 68
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STATISTICAL 
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SE SE01 X Åhus SEAHU X 51100

SE SE01 X Ala SEALA X 21100

SE SE02 X Älvenäs SEALN X 71703

SE SE02 X Åmål SEAMA X 71600

SE SE01 X Bäckviken SEBAC SELAA 56120

SE SE01 X Bällstaviken SEBLV X 28143

SE SE01 X Bålsta SEBAA X 30103

SE SE01 X Bergkvara SEBEA X 40100

SE SE01 X Bergs Oljehamn SEBER X 28213

SE SE02 X Bohus SEBOH X 60123

SE SE01 X Bollstabruk SEBOL X 16100

SE SE01 X Borgholm SEBOM X 40210

SE SE02 X Brofjorden Scanraff SEBRO X 66303

SE SE01 X Bureå SEBUR SESFT

SE SE01 X Burgsvik SEBUV X 43910

SE SE01 X Byxelkrok SEBYX X 40220

SE SE01 X Degerhamn SEDEG X 40300

SE SE01 X Djurön SEDJN SENRK 37910

SE SE01 X Domsjö SEDOM X 15100

SE SE02 X Donsö SEDON X 60910

SE SE01 X Enhörna SE954 X 35903

SE SE01 X Enköping SEENK X 30200

SE SE01 X Fagerviken SEFAK X 23910

SE SE02 X Falkenberg SEFAG X 63100

SE SE01 X Fårösund SEFSD X 43920

SE SE02 X Fjällbacka SEFJA X 67910

SE SE01 X Forsmark SEFOR X 26923

SE SE01 X Gamleby SEGAM X 38200

SE SE01 X Gävle SEGVX X 22100

SE SE02 X Göta SEGOA X 68323
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SE SE02 X Göteborg SEGOT X 59100

SE SE02 X Grebbestad SEGRE X 67920

SE SE01 X Grisslehamn SEGRH X 26990

SE SE02 X Grundsund SEGRD X 66970

SE SE02 X Gruvön (ports) SEGRU X 7211

SE SE01 X Gunnebo SEGUN X 38933

SE SE01 X Gustavberg SEGUB X 28923

SE SE01 X Hallstavik SEHAK X 26100

SE SE02 X Halmstad SEHAD X 62100

SE SE01 X Haraholmen SEHAH SEPIT

SE SE01 X Hargshamn SEHAN X 26200

SE SE01 X Härnösand SEHND X 16200

SE SE01 X Hässelbyverket SEHBV SESTO 28133

SE SE01 X Helsingborg SEHEL X 57100

SE SE02 X Höganäs SEHOG X 58203

SE SE01 X Holmsund SEHLD SEUME

SE SE02 X Hönsäter SEHON X 69100

SE SE01 X Hudiksvall SEHUV SEIGG 20100

SE SE02 X Hunnebostrand SEHUN X 66940

SE SE01 X Husum SEHUS X 15200

SE SE02 X Hyppeln SEHYP X 60920

SE SE01 X Iggesund SEIGG X 20200

SE SE01 X Jätterssön SEJAT X 39100

SE SE01 X Kagghamra SE977 X 35210

SE SE01 X Kalix SEKAX X 10901

SE SE01 X Kalmar SEKLR X 40500

SE SE01 X Kalmarsand SE950 X 30303

SE SE01 X Kappelshamn SEKPH X 43930

SE SE01 X Kappelskär SEKPS X 26303
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SE SE01 X Karlsborg Axelvik SEKXV X 10200

SE SE01 X Karlshamn SEKAN X 48100

SE SE01 X Karlskrona SEKAA X 47100

SE SE02 X Karlstad SEKSD X 71300

SE SE01 X Klintehamn SEKLI X 42300

SE SE01 X Köping SEKOG X 32100

SE SE01 X Kopparverkshamnen SEKVH SEHEL 57100

SE SE02 X Kristinehamn SEKHN X 73100

SE SE01 X Kubikenborg SEKUB X 18200

SE SE02 X Kungshamn (ports) SEKUN X 6693

SE SE01 X Kungsör SEKGR X 32920

SE SE01 X Kvarnholmen SEKVA X 28233

SE SE01 X Landskrona SELAA X 56100

SE SE02 X Lidköping SELDK X 69200

SE SE02 X Lilla Edet SELED X 68333

SE SE01 X Limhamn SELIM SEMMA 55100

SE SE01 X Lomma SELOM X 55200

SE SE01 X Löten SE951 X 28153

SE SE01 X Loudden SELOU SESTO 28263

SE SE01 X Luleå SELLA X 11100

SE SE01 X Luleå SSAB SENJA SELLA 11200

SE SE01 X Lugnvik SELUG X 16400

SE SE02 X Lysekil SELYS X 66100

SE SE01 X Malmö SEMMA X 54100

SE SE02 X Mariestad SEMAD X 69300

SE SE01 X Mönsterås SEMON SEJAT

SE SE01 X Mörbylånga SEMOR X 40600

SE SE02 X Nol (ports) SENOL X 601

SE SE01 X Nordmaling SENOG X 14930

SE SE01 X Norrköping SENRK X 37100

SE SE01 X Norrsundet SENOT X 23100
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SE SE01 X Norrtälje SENOE X 26400

SE SE01 X Nyköping SENYO X 36200

SE SE01 X Nynäshamn (ports) SENYN X 29100

SE SE01 X Nynäshamns Oljehamn SE131 SENYN 29200

SE SE01 X Obbola SEOBB SEUME 14300

SE SE02 X Öckerö SEOCO X 60980

SE SE01 X Öregrund SEOGR X 26910

SE SE01 X Örnsköldsvik SEOER X 15400

SE SE01 X Ortviken SEORT SESDL 18300

SE SE01 X Oskarshamn SEOSK X 39300

SE SE01 X Östrand SEOST X 19300

SE SE02 X Otterbäcken SEOTT X 73200

SE SE01 X Oxelösund (ports) SEOXE X 36500

SE SE01 X Oxelösund SSAB SE134 SEOXE 36500

SE SE01 X Piteå SEPIT X 12100

SE SE01 X Ronehamn SERNH X 42400

SE SE01 X Ronneby SERNB X 48300

SE SE01 X Rönnskär SEROR SESFT

SE SE01 X Rundvik SERUV X 14400

SE SE02 X Säffle SESAF X 71803

SE SE01 X Sandarne SESAE SESOO 21400

SE SE01 X Simrishamn SESIM X 52100

SE SE02 X Skattkärr SESKT X 71963

SE SE01 X Skellefteå SESFT X 13200

SE SE01 X Skelleftehamn SESKE SESFT

SE SE02 X Skoghall (ports) SESKO X 71503

SE SE01 X Skutskär SESSR X 23200

SE SE01 X Slite (ports) SESLI X 42500

SE SE01 X Slite Industrihamn SE139 SESLI 42600
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GROUP
STATISTICAL 

PORT
NATIONAL 

CODE

SE SE01 X Söderhamn SESOO X 21200

SE SE01 X Södertälje SESOE X 35200

SE SE01 X Sölvesborg SESOL X 50100

SE SE01 X Söråker SESOR X 18800

SE SE02 X Stenungsund (ports) SESTE X 61000

SE SE01 X Stockholm SESTO X 27100

SE SE01 X Stockvik SESTK X 18400

SE SE01 X Stora Vika SESTV X 29300

SE SE01 X Storugns SESUS X 42703

SE SE01 X Strängnäs SESTQ X 33100

SE SE02 X Strömstad SESMD X 67100

SE SE01 X Stugsund SESTU SESOO

SE SE01 X Sundsvall SESDL X 18500

SE SE02 X Surte SESUR X 60163

SE SE01 X Töre SETOE X 10400

SE SE01 X Trelleborg SETRG X 53100

SE SE02 X Trollhättan (ports) SETHN X 681, 688

SE SE01 X Tunadal SETUN X 19100

SE SE02 X Uddevalla SEUDD X 65100

SE SE01 X Umeå SEUME X 14500

SE SE01 X Uppsala SEUPP X 30400

SE SE01 X Utansjö SEUTA X 16700

SE SE01 X Väja SEVAJ X 16800

SE SE01 X Valdemarsvik SEVAK X 37940

SE SE01 X Vallvik SEVAL X 21300

SE SE02 X Vänersborg (ports) SEVAN X 68200

SE SE02 X Varberg SEVAG X 64100

SE SE02 X Vargön SEVGN X 68963

SE SE01 X Västerås SEVST X 31100

SE SE01 X Västervik SEVVK X 38200

SE SE01 X Verkebäck SEVER X 38210
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SE SE01 X Visby SEVBY X 43100

SE SE01 X Vivstavarv SEVIV X 19200

SE SE02 X Wallhamn SEWAL X 61100

SE SE01 X Ystad SEYST X 52200

SE SE01 X SE offshoreinstallasjoner SE88P

SE SE02 X SE offshoreinstallasjoner SE88P

SE SE01 X Annet – Sverige Østersjøen SE888

SE SE02 X Annet – Sverige Nordsjøen SE888

SE SE09 X Annet – Sverige (ukjent MCA) SE888

154 154 21 133

GB GB01 X Aberdeen GBABD X 0806

GB GB01 X Amble GBAMB X

GB GB01 X Appledore GBAPP X 0412

GB GB01 X Arbroath GBARB X

GB GB01 X Ardrishaig GBASG X 0711

GB GB01 X Ardrossan GBARD GBCLY

GB GB01 X Armadale GBARE GBUIG

GB GB01 X Arran GB085 GBCLY 0753

GB GB01 X Avonmouth GBAVO GBBRS

GB GB01 X Ayr GBAYR X 0702

GB GB01 X Ballylumford GB017 X 1310

GB GB01 X Baltasound GBBSN GBSUL

GB GB01 X Baltic Wharf GBBAW GBRFD

GB GB01 X Bangor GBBNG GBPPE

GB GB01 X Barking GBBKG GBLON

GB GB01 X Barnstaple GBBND X 0414

GB GB01 X Barra Castlebay GB162 X 0721

GB GB01 X Barrow-in-Furness GBBIF X 0610

GB GB01 X Barrow on Humber GBBHR GB221

GB GB01 X Barry GBBAD X 0408
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GROUP
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GB GB01 X Barton on Humber GBBNH GB221

GB GB01 X Battlesbridge GBBAT GBRFD

GB GB01 X Beaumaris GBBMR X

GB GB01 X Beckingham GBBEC GBSCP

GB GB01 X Belfast GBBEL X 1313

GB GB01 X Bellport GB114 GBGWE

GB GB01 X Berwick on Tweed GBBWK X 0901

GB GB01 X Bideford GBBID X 0413

GB GB01 X Billingham GBBHW GBTEE

GB GB01 X Birkenhead GBBRK GBLIV

GB GB01 X Blyth GBBLY X 0903

GB GB01 X Boston GBBOS X 1101

GB GB01 X Bowling GBBOW GBCLY

GB GB01 X Braefoot Bay GBBFB GBFOR

GB GB01 X Bridgwater GBBRW X 0402

GB GB01 X Brightlingsea GBBLS X 0109

GB GB01 X Bristol GBBRS X 0403

GB GB01 X Briton Ferry GBBFY GBNEA

GB GB01 X Brixham GBBRX X 0319

GB GB01 X Bromborough GBBHK GBLIV

GB GB01 X Buckie GBBUC X 0815

GB GB01 X Burghead GBBUH X 0813

GB GB01 X Burnham-on-Crouch GBBOC GBRFD

GB GB01 X Burntisland GBBTL GBFOR

GB GB01 X Burray Pier GB234 X

GB GB01 X Burton upon Stather GBBUS GB203

GB GB01 X Cairnryan GBCYN X 0706

GB GB01 X Caldaire Terminal GB113 GBGOO

GB GB01 X Canvey Island GBCAN GBLON

GB GB01 X Cantley GBCNL GBGYT
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GB GB01 X Cardiff GBCDF X 0406

GB GB01 X Carrickfergus GBCFG X 1312

GB GB01 X Cattewater Harbour GB144 GBPLY

GB GB01 X Charlestown GBCHF X 0312

GB GB01 X Chatham GBCTM GBMED

GB GB01 X Chepstow GBCHT X

GB GB01 X Chichester GBCST X 0208

GB GB01 X Cliffe GBCLF GBLON

GB GB01 X Cloghan GB218 GB017

GB GB01 X Clydebank GBCLY GBCYP

GB GB01 X Clydeport GBCYP X

GB GB01 X Coaltainers, Belfast GB181 X 1322

GB GB01 X Colchester GBCOL X 0101

GB GB01 X Coleraine GBCLR X 1302

GB GB01 X Coll GB027 X 0722

GB GB01 X Colonsay GBCSA X 0724

GB GB01 X Convoys Wharf GB124 GBLON

GB GB01 X Corpach GBCOR X 0713

GB GB01 X Coryton GBCOY GBLON

GB GB01 X Cowes, Isle of Wight GBCOW X 0206

GB GB01 X Craignure GBCNU X 0736

GB GB01 X Creeksea GB149 GBRFD

GB GB01 X Cromarty Firth GBCRN X

GB GB01 X Cumbrae GB086 GBCYP

GB GB01 X Dagenham GBDAG GBLON

GB GB01 X Dartford GBDFD GBLON

GB GB01 X Dartmouth GBDTM X 0310

GB GB01 X Dean Point Quarry GBDNQ X 3016

GB GB01 X Deptford GBDEP GBLON

GB GB01 X Dover GBDVR X 0106

GB GB01 X Dundee GBDUN X 0808
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CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE
NAT. STAT. 

GROUP
STATISTICAL 

PORT
NATIONAL 

CODE

GB GB01 X Dunoon GBDNU GBCYP

GB GB01 X Dutch River Wharf GB230 X

GB GB01 X Eastham GBEAM GBMNC

GB GB01 X Eday GBEOI GBKWL

GB GB01 X Edinburgh GBEDI GBFOR 0809

GB GB01 X Egilsay GB175 GBKWL

GB GB01 X Eigg GB166 X 0727

GB GB01 X Ellesmere Port GBELL GBMNC

GB GB01 X Erith GBERI GBLON

GB GB01 X Exeter GBEXE GBEXM

GB GB01 X Exmouth GBEXM X 0302

GB GB01 X Falmouth GBFAL X 0307

GB GB01 X Fareham GBFHM X 0207

GB GB01 X Faslane GBFAS GBCYP

GB GB01 X Faversham GBFAV GBMED

GB GB01 X Fawley GBFAW GBSOU

GB GB01 X Felixstowe GBFXT X 1202

GB GB01 X Fingringhoe GBFRH GBCOL

GB GB01 X Finnart GBFNT GBCYP

GB GB01 X Fishguard GBFIS X 0502

GB GB01 X Fleetwood GBFLE X 0603

GB GB01 X Flixborough GBFLW GB203

GB GB01 X Flotta Terminal GBFLH GBKWL

GB GB01 X Folkestone GBFOL X 0107

GB GB01 X Forth GBFOR X

GB GB01 X Fosdyke GBFDK X 1106

GB GB01 X Fowey GBFOY X 0305

GB GB01 X Fraserburgh GBFRB X 0817

GB GB01 X Gainsborough GBGAI GBSCP

GB GB01 X Garston GBGTN X 0609
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NATIONAL 

CODE

GB GB01 X Gillingham GBGIL GBMED

GB GB01 X Girvan GBGIR X 0707

GB GB01 X Glasgow GBGLW GBCYP 0703

GB GB01 X Glasson Dock GBGLD GBLAN

GB GB01 X Glensanda GBGSA X 0740

GB GB01 X Gloucester GBGLO GBSSS

GB GB01 X Goole GBGOO X 1004

GB GB01 X Gourock GBGUR GBCYP

GB GB01 X Graemsay GBGAE X

GB GB01 X Grangemouth GBGRG GBFOR

GB GB01 X Granton GBGRN GBFOR

GB GB01 X Gravesend GBGVS GBLON

GB GB01 X Great Yarmouth GBGTY X 1104

GB GB01 X Greenhithe GBGHI GBLON

GB GB01 X Greenock GBGRK GBCYP

GB GB01 X Greenwich GBGNW GBLON

GB GB01 X Grimsby GBGSY GBIMM

GB GB01 X Grove Wharves GBGRW GB203

GB GB01 X Gunness GBGUW GB203

GB GB01 X Hamble GBHAM GBSOU

GB GB01 X Hartlepool GBHTP GBMME

GB GB01 X Harwich GBHRW X 1203

GB GB01 X Harwich Navyard GB115 GBHRW

GB GB01 X Hayle GBHAY X

GB GB01 X Heysham GBHYM X 0604

GB GB01 X Hole Haven GBHHN GBLON

GB GB01 X Holyhead GBHLY X 0503

GB GB01 X Hound Point GBHPT GBFOR

GB GB01 X Howdendyke GBHDD GB222

GB GB01 X Hull GBHUL X 1001

GB GB01 X Hunterston GBHST GBCYP
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GB GB01 X Immingham GBIMM X 1006

GB GB01 X Invergordon GBIVG GBCRN 0803

GB GB01 X Inverkeithing GBINK X 0819

GB GB01 X Inverness GBINV X 0804

GB GB01 X Ipswich GBIPS X 1201

GB GB01 X Islay GBIYP X 0737

GB GB01 X Isle of Grain GBIOG GBMED

GB GB01 X Isle of Skye GBSKY GBUIG

GB GB01 X Itchenor GBITC GBCST

GB GB01 X Keadby GBKEA GB203

GB GB01 X Kennacraig GBKCG X 0732

GB GB01 X Kilchoan GBKOA X 0765

GB GB01 X Killingholme GBKGH GBIMM

GB GB01 X Kilroot GBKLR X 1311

GB GB01 X Kings Ferry GB211 GB203

GB GB01 X King’s Lynn GBKLN X 1103

GB GB01 X Kingsnorth GBKNK GBMED

GB GB01 X Kingston-upon-Hull GBKUH GBHUL

GB GB01 X Kinlochbervie GBKBE X

GB GB01 X Kirkcaldy GBKKD GBFOR

GB GB01 X Kirkcudbright GBKBT X 0715

GB GB01 X Kirkwall GBKWL X 0801

GB GB01 X Lancaster GBLAN X 0608

GB GB01 X Largs GBLGS GBCYP

GB GB01 X Larne GBLAR X 1307

GB GB01 X Larne Bank Quays GB120 X 1308

GB GB01 X Laxo GBLAX GBSUL

GB GB01 X Leigh-on-Sea GBLOS GBLON

GB GB01 X Leith GBLEI GBFOR

GB GB01 X Lerwick GBLER X 0821
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GB GB01 X Lismore GB164 X 0764

GB GB01 X Littlehampton GBLIT X 0205

GB GB01 X Liverpool GBLIV X 0601

GB GB01 X Llandulas GBLLD X 0510

GB GB01 X Llanelli GBLLN X

GB GB01 X Loch Carnan GB231 X

GB GB01 X Loch Katrine GB233 X

GB GB01 X Lochaline GBLOL X 0741

GB GB01 X Lochinver GBLOV X

GB GB01 X Lochmaddy GBLMA X 0738

GB GB01 X London GBLON X 0102

GB GB01 X Londonderry GBLDY X 1301

GB GB01 X Longhope GBLHP GBKWL

GB GB01 X Lossiemouth GBLSS X 0814

GB GB01 X Lowestoft GBLOW X 1105

GB GB01 X Lydney GBLYD GBSSS

GB GB01 X Lymington GBLYM X

GB GB01 X Macduff GBMCD X 0816

GB GB01 X Magheramorne GBMGO X 1309

GB GB01 X Maldon GBMAL X 0110

GB GB01 X Mallaig GBMLG X 0719

GB GB01 X Manchester GBMNC X 0602

GB GB01 X Medway GBMED X 0103

GB GB01 X Menai Bridge GBMEB X

GB GB01 X Methil GBMTH GBFOR

GB GB01 X Middlesbrough GBMID GBMME

GB GB01 X Milford Docks GB138 GBMLF

GB GB01 X Milford Haven GBMLF X 0501

GB GB01 X Millbay Docks GB145 GBPLY

GB GB01 X Millom GBMLM X

GB GB01 X Mistley GBMIS X 1205
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GB GB01 X Montrose GBMON X 0807

GB GB01 X Mostyn GBCHE X 0505

GB GB01 X Mull GBMUL GBCNU

GB GB01 X Neap House GBNEH GB203

GB GB01 X Neath GBNEA X 0410

GB GB01 X New Holland GBNHO GB221 1002

GB GB01 X Newburgh GBNBU X

GB GB01 X Newcastle upon Tyne GBNCL GBTYN

GB GB01 X Newhaven GBNHV X 0201

GB GB01 X Newlyn GBNYL X 0318

GB GB01 X Newport, Gwent GBNPT X 0405

GB GB01 X Newport, Isle of Wight GBNPO X 0209

GB GB01 X North Ronalsday GBNRO X

GB GB01 X North Shields GBNSH GBTYN

GB GB01 X North Uist GB153 GBLMA

GB GB01 X Northfleet GBNFT GBLON

GB GB01 X Northwich GBNTH GBMNC

GB GB01 X Norwich GBNRW GBGTY

GB GB01 X Oban GBOBA X 0729

GB GB01 X Otterham Quay GB134 GBMED

GB GB01 X Padstow GBPAD X 0311

GB GB01 X Papa Westray GBPPW GBKWL

GB GB01 X Par GBPAR X 0306

GB GB01 X Parkeston Quay GBPST GBHRW

GB GB01 X Partington GBPTT GBMNC

GB GB01 X Pembroke GBPEM GBMLF

GB GB01 X Pembroke Dock GBPED GBMLF

GB GB01 X Penryn GBPRY GBFAL

GB GB01 X Penzance GBPEN X 0317

GB GB01 X Perth GBPER X 0810

GB GB01 X Peterhead GBPHD X 0805
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GB GB01 X Peterhead Bay GB143 GBPHD

GB GB01 X Plymouth GBPLY X 0304

GB GB01 X Poole GBPOO X 0301

GB GB01 X Port Askaig GBPAK X 0710

GB GB01 X Port Ellen GBPLN GBIYP

GB GB01 X Port Glasgow GB091 GBCYP

GB GB01 X Port Penrhyn GBPPE X 0508

GB GB01 X Port Sutton Bridge GBPSB X 1109

GB GB01 X Port Talbot GBPTB X 0409

GB GB01 X Portbury GBPRU GBBRS

GB GB01 X Portishead GBPTH GBBRS

GB GB01 X Portland GBPTL GBWEY

GB GB01 X Portree GBPRT GBUIG

GB GB01 X Portrush GBPTR X 1303

GB GB01 X Portsmouth GBPME X 0203

GB GB01 X Purfleet GBPFT GBLON

GB GB01 X Queenborough GBQUB GBMED

GB GB01 X Rainham GBRAH GBMED

GB GB01 X Ramsgate GBRMG X 0105

GB GB01 X Red Bay GB070 X 1304

GB GB01 X Redcar GBRER GBMME

GB GB01 X Renfrew GBREN GBCYP

GB GB01 X Rhyl GBRHY X

GB GB01 X Richborough GB188 GBSDW

GB GB01 X Ridham Dock GBRID GBMED

GB GB01 X River Hull and Humber GB221 X

GB GB01 X River Ouse GB222 X

GB GB01 X Rochester GBRCS GBMED

GB GB01 X Rochford GBRFD X 0108

GB GB01 X Rosyth GBROY GBEDI
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GB GB01 X Rotherham GBRTH X

GB GB01 X Rothesay GBRAY GBCYP

GB GB01 X Rousay GB170 GBKWL

GB GB01 X Rowhedge GBROW GBCOL

GB GB01 X Runcorn GBRUN GBMNC

GB GB01 X Rye GBRYE X 0112

GB GB01 X Salt End GBSED GBHUL

GB GB01 X Saltburn GBSLN GBIVG

GB GB01 X Sanday GBNDY GBKWL

GB GB01 X Sandwich GBSDW X 0111

GB GB01 X Scalloway GBSWY GBSUL

GB GB01 X Scapa Flow GBSFW GBKWL

GB GB01 X Scarborough GBSCA GBWTB

GB GB01 X Scrabster GBSCR X 0811

GB GB01 X Scunthorpe GBSCP GB203 1003

GB GB01 X Seaforth GBSEF GBLIV

GB GB01 X Seaham GBSEA X 0906

GB GB01 X Selby GBSLB GB222 1005

GB GB01 X Shapinsay GBSPY X

GB GB01 X Sharpness GBSSS X 0404

GB GB01 X Sheerness GBSHS GBMED

GB GB01 X Shell Haven GBSHV GBLON

GB GB01 X Shetlands GB010 GBSUL

GB GB01 X Shoreham GBSHO X 0202

GB GB01 X Shotton GBSHT X 0509

GB GB01 X Silloth GBSIL X 0607

GB GB01 X Silvertown GBSVT GBLON

GB GB01 X Skerries GB180 GBSUL

GB GB01 X South Bank GB215 GBMME

GB GB01 X South Shields GBSSH GBTYN

GB GB01 X Southampton GBSOU X 0204
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GB GB01 X Southend GBSND GBLON

GB GB01 X Southwold GBSWD X

GB GB01 X St Margaret’s Hope GB232 X

GB GB01 X Stanlow GBSOW GBMNC

GB GB01 X Stockton GBSCT GBMME

GB GB01 X Stornoway GBSTO X 0714

GB GB01 X Stranraer GBSTR X 0701

GB GB01 X Stromness GBSNS GBKWL

GB GB01 X Stronsay GBSOY GBKWL

GB GB01 X Strood GBSTD GBMED

GB GB01 X Sullom Voe GBSUL X 0802

GB GB01 X Sunderland GBSUN X 0905

GB GB01 X Sutton Harbour GBSUS GBPLY

GB GB01 X Swansea GBSWA X 0411

GB GB01 X Symbister GBSYM GBSUL

GB GB01 X Tarbert GBTAB GBCYP 0718

GB GB01 X Tayport GBTAY GBDUN

GB GB01 X Tees and Hartlepool GBMME X 0907

GB GB01 X Tees River GB202 GBMME

GB GB01 X Teesport GBTEE GBMME

GB GB01 X Teignmouth GBTNM X 0303

GB GB01 X Tetney Terminal GBTTL GB221

GB GB01 X Thamesport GBTHP GBMED

GB GB01 X Thurso GBTHR GBSCR

GB GB01 X Tilbury GBTIL GBLON

GB GB01 X Tingwall GBTWL GBKWL

GB GB01 X Tobermory GBTOB GB031

GB GB01 X Topsham GBTHM GBEXM
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GB GB01 X Torquay GBTOR GBBRX

GB GB01 X Totnes GBTTS GBDTM

GB GB01 X Tranmere GBTRA GBLIV

GB GB01 X Trent River GB203 X

GB GB01 X Troon GBTRN X

GB GB01 X Truro GBTRU X 0313

GB GB01 X Tyne GBTYN X 0904

GB GB01 X Tynemouth GBTYM GBTYN

GB GB01 X Uig GBUIG X 0730

GB GB01 X Ullapool GBULL X 0720

GB GB01 X Wallasea GBWLA GBRFD

GB GB01 X Warrenpoint GBWPT X 1321

GB GB01 X Warrington GBWRN GBMNC

GB GB01 X Watchet GBWAT X 0401

GB GB01 X Wells GBWLS X 1107

GB GB01 X Wemyss Bay GBWMB GBCYP

GB GB01 X Weston Point GBWSP GBMNC

GB GB01 X Westray GBWRY GBKWL

GB GB01 X Weymouth GBWEY X 0308

GB GB01 X Whitby GBWTB X 0908

GB GB01 X Whitehaven GBWHV X 0605

GB GB01 X Whitstable GBWTS X 0104

GB GB01 X Wick GBWIC X 0812

GB GB01 X Wisbech GBWIS X 1102

GB GB01 X Wivenhoe GBWIV GBCOL

GB GB01 X Workington GBWOR X 0606

GB GB01 X Wyre GB176 GBKWL

GB GB01 X Yarmouth GBYMO X
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GB GB01 X Yelland GBYLL GBBND

GB GB01 X GB offhsoreinstallasjoner GB88P

GB GB01 X Annet – Det forente kongerike (Storbritannia og 
Nord- Irland)

GB888

GB GB02 X Annet – Det forente kongerike (Isle of Man) GB888

GB GB03 X Annet – Det forente kongerike (Kanaløyene) GB888

GB GB09 X Annet – Det forente kongerike (ukjent MCA) GB888

352 352 177 175
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 1172/95 av 22. mai 
1995 om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes 
varehandel med tredjestater (1), særleg artikkel 9, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Den versjonen som gjeld frå 1. januar 2004, er fastsett 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2081/2003 av 27. 
november 2003 om standarden for land- og territoriekodar 
i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og 
tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane2).

2) Den alfabetiske kodinga av land og territorium byggjer 
på den gjeldande ISO alfa-2-standarden i den grad det 
er samsvar mellom denne og krava i regelverket til 
Fellesskapet.

3) Serbia, Montenegro og Kosovo må førast opp kvar for 
seg (slik det er fastlagt i resolusjon 1244 av 10. juni 1999 
frå Tryggingsrådet i Dei sameinte nasjonane) når det gjeld 
forvaltinga av avtaler om handel med tekstilprodukt som 
er gjorde mellom Det europeiske fellesskapet og nokre av 
desse territoria. Dei vilkåra som er fastsette i dei relevante 
fellesskapsføresegnene, om at det skal opplysast om 
opphavet til varene ved handel med tredjestatar, inneber 
dessutan at det må innførast ein særskild kode som viser 
at varer har opphav i Fellesskapet.

(1) TEF L 118 av 25.5.1995, s. 10. Forordninga sist endra ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) TEU L 313 av 28.11.2003, s. 11.

4) Det bør difor utarbeidast ein ny versjon av denne 
standarden som tek omsyn til desse nye tilhøva og til 
endringar i samband med visse kodar.

5) Det er ønskjeleg å fastsetje ein overgangsperiode, slik 
at visse medlemsstatar kan tilpasse seg endringane 
i fellesskapsreglane med omsyn til at dei numeriske 
kodane ikkje lenger skal nyttast. Med sikte på forenkling 
bør overgangsperioden ta slutt når føresegnene om 
revisjon av Einskapsdokumentet tek til å gjelde.

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå Utvalet for statistikk over 
varehandelen med tredjestatar —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Den versjonen av standarden for land- og territoriekodar i 
statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og 
handelen mellom medlemsstatane som gjeld frå og med 1. juni 
2005, er oppførd i vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 1. juni 2005.

Medlemsstatane kan likevel nytte dei tresifra numeriske 
kodane som òg er oppførde i vedlegget til denne forordninga, 
inntil føresegnene om revisjon av vedlegg 37 og 38 til 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93(3) tek til å gjelde.

(3) TEF L 253 av 11.10.1993, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 750/2005 

av 18. mai 2005

om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og 
tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 126 av 19.5.2005, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 27.

2008/EØS/38/48
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 18. mai 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

STANDARD FOR LAND- OG TERRITORIEKODAR I STATISTIKK OVER HANDELEN MELLOM 
FELLESSKAPET OG TREDJESTATAR OG STATISTIKK OVER HANDELEN MELLOM 

MEDLEMSSTATANE

(Versjon som gjeld frå og med 1. juni 2005)

Kode
Nemning Forklaring

Alfabetisk Numerisk

AD (043) Andorra

AE (647) Dei sameinte arabiske 
emirata

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Sharjah, Ras al-Khaimah 
og Umm al-Qaiwain

AF (660) Afghanistan

AG (459) Antigua og Barbuda

AI (446) Anguilla

AL (070) Albania

AM (077) Armenia

AN (478) Dei nederlandske 
Antillane

Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius og den sørlege delen 
av Saint Martin

AO (330) Angola Medrekna Cabinda

AQ (891) Antarktis Territoriet sør for 60º sørleg breidde; ikkje medrekna dei 
sørlege franske territoria (TF), Bouvetøya (BV), Sør-Georgia 
og dei sørlege Sandwichøyane (GS)

AR (528) Argentina

AS (830) Amerikansk Samoa

AT (038) Austerrike 

AU (800) Australia

AW (474) Aruba

AZ (078) Aserbajdsjan

BA (093) Bosnia-Hercegovina

BB (469) Barbados

BD (666) Bangladesh

BE (017) Belgia

BF (236) Burkina Faso

BG (068) Bulgaria

BH (640) Bahrain

BI (328) Burundi

BJ (284) Benin

BM (413) Bermuda

BN (703) Brunei Darussalam Ofte kalla Brunei

BO (516) Bolivia

BR (508) Brasil

BS (453) Bahamas

BT (675) Bhutan

BV (892) Bouvetøya

BW (391) Botswana
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Kode
Nemning Forklaring

Alfabetisk Numerisk

BY (073) Kviterussland Ofte kalla Belarus

BZ (421) Belize

CA (404) Canada

CC (833) Kokosøyane (eller 
Keelingøyane)

CD (322) Den demokratiske 
republikken Kongo

Tidlegare Zaire

CF (306) Den sentralafrikanske 
republikken

CG (318) Kongo

CH (039) Sveits Medrekna det tyske territoriet Büsingen og den italienske 
kommunen Campione d’Italia

CI (272) Elfenbeinskysten

CK (837) Cookøyane

CL (512) Chile

CM (302) Kamerun

CN (720) Folkerepublikken Kina Ofte kalla Kina

CO (480) Colombia

CR (436) Costa Rica

CU (448) Cuba

CV (247) Kapp Verde

CX (834) Christmasøya

CY (600) Kypros

CZ (061) Tsjekkia

DE (004) Tyskland Medrekna øya Helgoland; ikkje medrekna territoriet Büsingen

DJ (338) Djibouti

DK (008) Danmark 

DM (460) Dominica

DO (456) Den dominikanske 
republikken

DZ (208) Algerie

EC (500) Ecuador Medrekna Galapagosøyane

EE (053) Estland

EG (220) Egypt

ER (336) Eritrea

ES (011) Spania Medrekna Balearane og Kanariøyane; ikkje medrekna Ceuta 
og Melilla
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Kode
Nemning Forklaring

Alfabetisk Numerisk

ET (334) Etiopia

FI (032) Finland Medrekna Ålandsøyane

FJ (815) Fiji

FK (529) Falklandsøyane

FM (823) Mikronesiaføderasjonen Chuuk, Kosrae, Pohnpei og Yap

FO (041) Færøyane

FR (001) Frankrike Medrekna Monaco og dei franske oversjøiske departementa 
(Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion)

GA (314) Gabon

GB (006) Det sameinte kongeriket Storbritannia, Nord-Irland, dei britiske kanaløyane og øya 
Man

GD (473) Grenada Medrekna dei sørlege Grenadinane

GE (076) Georgia

GH (276) Ghana

GI (044) Gibraltar

GL (406) Grønland

GM (252) Gambia

GN (260) Guinea

GQ (310) Ekvatorial-Guinea

GR (009) Hellas 

GS (893) Sør-Georgia og dei 
sørlege Sandwichøyane

GT (416) Guatemala

GU (831) Guam

GW (257) Guinea-Bissau

GY (488) Guyana

HK (740) Hongkong Det særlege administrative området Hongkong i 
Folkerepublikken Kina

HM (835) Heardøya og 
McDonaldøyane

HN (424) Honduras Medrekna Swanøyane

HR (092) Kroatia

HT (452) Haiti

HU (064) Ungarn

ID (700) Indonesia

IE (007) Irland 

IL (624) Israel

IN (664) India
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Kode
Nemning Forklaring

Alfabetisk Numerisk

IO (357) Britisk territorium i 
Indiahavet

Øygruppa Chagos

IQ (612) Irak

IR (616) Den islamske 
republikken Iran

IS (024) Island

IT (005) Italia Medrekna Livigno; ikkje medrekna kommunen Campione 
d’Italia

JM (464) Jamaica

JO (628) Jordan

JP (732) Japan

KE (346) Kenya

KG (083) Republikken Kirgisistan

KH (696) Kambodsja

KI (812) Kiribati

KM (375) Komorane Anjouan, Grande Comore og Mohéli

KN (449) Saint Kitts og Nevis

KP (724) Den demokratiske 
folkerepublikken Korea

Ofte kalla Nord-Korea

KR (728) Republikken Korea Ofte kalla Sør-Korea

KW (636) Kuwait

KY (463) Caymanøyane

KZ (079) Kasakhstan

LA (684) Den demokratiske 
folkerepublikken Laos

Ofte kalla Laos

LB (604) Libanon

LC (465) Saint Lucia

LI (037) Liechtenstein

LK (669) Sri Lanka

LR (268) Liberia

LS (395) Lesotho

LT (055) Litauen

LU (018) Luxembourg 

LV (054) Latvia

LY (216) Den libyske arabiske 
jamahiriya

Ofte kalla Libya

MA (204) Marokko

MD (074) Republikken Moldova

MG (370) Madagaskar

MH (824) Marshalløyane
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Kode
Nemning Forklaring

Alfabetisk Numerisk

MK(1) (096) Den tidlegare 
jugoslaviske 
republikken Makedonia

ML (232) Mali

MM (676) Myanmar Ofte kalla Burma

MN (716) Mongolia

MO (743) Macau Det særlege administrative området Macau i Folkerepublikken 
Kina

MP (820) Nord-Marianane

MR (228) Mauritania

MS (470) Montserrat

MT (046) Malta Medrekna Gozo og Comino

MU (373) Mauritius Øya Mauritius, øya Rodrigues, Agalegaøyane og Cargados 
Carajos Shoals (Saint Brandonøyane)

MV (667) Maldivane

MW (386) Malawi

MX (412) Mexico

MY (701) Malaysia Malayahalvøya og Aust-Malaysia (Sarawak, Sabah og 
Labuan)

MZ (366) Mosambik

NA (389) Namibia

NC (809) Ny-Kaledonia Medrekna Loyaltyøyane (Maré, Lifou og Ouvéa)

NE (240) Niger

NF (836) Norfolkøya

NG (288) Nigeria

NI (432) Nicaragua Medrekna Cornøyane

NL (003) Nederland 

NO (028) Noreg Medrekna øygruppa Svalbard og øya Jan Mayen

NP (672) Nepal

NR (803) Nauru

NU (838) Niue

NZ (804) New Zealand Ikkje medrekna Ross-området (Antarktis)

OM (649) Oman

PA (442) Panama Medrekna den tidlegare Kanalsona

PE (504) Peru

PF (822) Fransk Polynesia Marquesasøyane, Selskapsøyane (medrekna Tahiti), 
Tuamotuøyane, Gambierøyane og Australøyane medrekna øya 
Clipperton
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Kode
Nemning Forklaring

Alfabetisk Numerisk

PG (801) Papua Ny-Guinea Den austlege delen av Ny-Guinea; Bismarckarkipelet (medrekna 
Ny-Britannia, Ny-Irland, Lavongai og Admiralitetsøyane); 
dei nordlege Salomonøyane (Bougainville og Buka); 
Trobriandøyane, Woodlarkøya, d’Entrecasteauxøyane og 
øygruppa Louisiade

PH (708) Filippinane

PK (662) Pakistan

PL (060) Polen

PM (408) Saint Pierre og 
Miquelon

PN (813) Pitcairn Medrekna Ducieøyane, Hendersonøyane og Oenoøyane

PS (625) Det okkuperte 
palestinske området

Vestbreidda (medrekna Aust-Jerusalem) og Gazastripa

PT (010) Portugal Medrekna Azorane og Madeira

PW (825) Palau

PY (520) Paraguay

QA (644) Qatar

RO (066) Romania

RU (075) Den russiske 
føderasjonen

Ofte kalla Russland

RW (324) Rwanda

SA (632) Saudi-Arabia

SB (806) Salomonøyane

SC (355) Seychellane Øyane Mahé, Praslin, La Digue, Frégate og Silhouette; 
Amiranteøyane (medrekna Desroches, Alphonse, Plate og 
Coëtivy); Farquharøyane (medrekna Providence); Aldabraøyane 
og Cosmoledoøyane

SD (224) Sudan

SE (030) Sverige 

SG (706) Singapore

SH (329) Saint Helena Medrekna øya Ascension og øygruppa Tristan da Cunha

SI (091) Slovenia

SK (063) Slovakia

SL (264) Sierra Leone

SM (047) San Marino

SN (248) Senegal

SO (342) Somalia

SR (492) Surinam

ST (311) São Tomé og Príncipe

SV (428) El Salvador

SY (608) Den arabiske 
republikken Syria

Ofte kalla Syria

SZ (393) Swaziland
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Kode
Nemning Forklaring

Alfabetisk Numerisk

TC (454) Turks- og Caicosøyane

TD (244) Tchad

TF (894) Dei sørlege franske 
territoria

Omfattar Kerguelenøyane, Amsterdamøya, Saint Pauløya og 
Crozetøyane

TG (280) Togo

TH (680) Thailand

TJ (082) Tadsjikistan

TK (839) Tokelauøyane

TL (626) Aust-Timor

TM (080) Turkmenistan

TN (212) Tunisia

TO (817) Tonga

TR (052) Tyrkia

TT (472) Trinidad og Tobago

TV (807) Tuvalu

TW (736) Taiwan Det særskilte tollområdet Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu

TZ (352) Sambandsrepublikken 
Tanzania

Tanganyika, Zanzibar og Pemba

UA (072) Ukraina

UG (350) Uganda

UM (832) Mindre øyar fjernt frå 
Sambandsstatane

Omfattar øyane Baker, Howland og Jarvis, atollen Johnston, 
Kingmanrevet, Midwayøyane, øya Navassa, atollen Palmyra 
og øya Wake

US (400) Sambandsstatane Medrekna Puerto Rico

UY (524) Uruguay

UZ (081) Usbekistan

VA (045) Pavestolen 
(Vatikanstaten)

VC (467) Saint Vincent og 
Grenadinane

VE (484) Venezuela

VG (468) Dei britiske 
Jomfruøyane

VI (457) Dei amerikanske 
Jomfruøyane

VN (690) Vietnam

VU (816) Vanuatu

WF (811) Wallis og Futuna Medrekna øya Alofi

WS (819) Samoa Tidlegare Vest-Samoa

XC (021) Ceuta
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Kode
Nemning Forklaring

Alfabetisk Numerisk

XK (095) Kosovo Slik det er fastlagt i resolusjon 1244 av 10. juni 1999 frå 
Tryggingsrådet i Dei sameinte nasjonane

XL (023) Melilla Medrekna Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas 
og Chafarinasøyane

XM (097) Montenegro

XS (098) Serbia

YE (653) Jemen Tidlegare Nord-Jemen og Sør-Jemen

YT (377) Mayotte Grande-Terre og Pamandzi

ZA (388) Sør-Afrika

ZM (378) Zambia

ZW (382) Zimbabwe

DIVERSE

EU (999) Det europeiske 
fellesskapet

Kode som ved handel med tredjestatar er sett av til å opplyse 
om opphavet til varer i samsvar med dei vilkåra som er 
fastsette i dei relevante fellesskapsføresegnene. Koden skal 
ikkje nyttast til statistiske føremål.

QQ

eller

(950) Lager og proviant Valfri posisjon

QR (951) Lager og proviant i 
samband med handelen 
innanfor Fellesskapet

Valfri posisjon

QS (952) Lager og proviant i sam-
band med handelen med 
tredjestatar

Valfri posisjon

QU

eller

(958) Uspesifiserte land og 
territorium

Valfri posisjon

QV (959) Uspesifiserte land og 
territorium i samband 
med handelen innanfor 
Fellesskapet

Valfri posisjon

QW (960) Uspesifiserte land og 
territorium i samband 
med handelen med tred-
jestatar

Valfri posisjon

QX

eller

(977) Land og territorium som 
ikkje er spesifiserte av 
handelsmessige eller 
militære årsaker

Valfri posisjon

QY (978) Land og territorium som 
ikkje er spesifiserte av 
handelsmessige eller 
militære årsaker i sam-
band med handelen inn-
anfor Fellesskapet

Valfri posisjon

QZ (979) Land og territorium som 
ikkje er spesifiserte av 
handelsmessige eller 
militære årsaker i sam-
band med handelen med 
tredjestatar

Valfri posisjon

(1) Mellombels kode som ikkje vil ha innverknad på den endelege nemninga på landet, som vil verte fastlagd etter avslutninga av dei 
tingingane som no går føre seg innanfor ramma av Dei sameinte nasjonane.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
nr. (EF) 48/2004 av 5. desember 2003(1), særlig artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 48/2004 ble det opprettet en felles 
ramme for utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker 
over stål for referanseårene 2003-2009.

2) I henhold til artikkel 7 bokstav a) i forordning (EF) 
nr. 48/2004 er det nødvendig med gjennomføringstiltak 
for å angi dekningen for de kjennetegnene som kreves.

3) I henhold til artikkel 7 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 48/2004 er det nødvendig med gjennomføringstiltak 
for å definere det tekniske formatet for overføring av 
årlige fellesskapsstatistikker over stål.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

(1) EUT L 7 av 13.1.2004, s. 1.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Spesifikasjonene for kjennetegnenes dekning skal være 
som fastsatt i vedlegg I til denne forordning.

2. I forbindelse med selskapsregnskaper i disse 
spesifikasjonene anvendes betegnelsene fastsatt i artikkel 9 og 
23 i rådsdirektiv 78/660/EØF(2) med henblikk på framlegging 
av henholdsvis balanse og resultatregnskap.

Artikkel 2

Det tekniske formatet nevnt i artikkel 6.2 i forordning (EF) 
nr. 48/2004, skal være som fastsatt i vedlegg II til denne 
forordning.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal anvende disse spesifikasjonene og dette 
tekniske formatet for referanseåret 2003 og påfølgende år.

Artikkel 4

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

(2) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 772/2005

av 20. mai 2005

om spesifikasjonene for kjennetegnenes dekning og definisjonen av det tekniske formatet for 
utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker over stål for referanseårene 2003-2009(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 21.5.2005, s. 51, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 27.

2008/EØS/38/49

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

Utferdiget i Brussel, 20. mai 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

KJENNETEGNENES DEKNING 

1. ÅRLIG STATISTIKK OVER JERN- OG STÅLAVFALLSBALANSEN 

 Innledende merknader

 Medlemsstatene skal samle inn disse opplysningene fra alle verk som produserer jern, stål eller produkter som 
hører til gruppe 27.1 i NACE. Rev. 1.1, og som forbruker og/eller produserer jern- og stålavfall. For det første 
referanseåret, 2003, godtar Kommisjonen at populasjonen som omfattes, er i gruppe 27.1 i NACE Rev. 1. Det skal 
fylles ut et eget spørreskjema for hvert anlegg, selv om flere av dem hører til samme selskap. Når verket har et 
lokalt integrert stålstøperi, skal det betraktes som en integrert del av verket. Lokalt integrerte verk er slike som står 
under felles ledelse og ligger på samme sted. Skjemaet skal brukes for valseverk som direkte ettervalser brukte 
produkter som ikke vanligvis anses som jern- og stålavfall. Alle jern- og stålverk som ikke selv har lagre av jern- og 
stålavfall, og som derfor kjøper dette fra andre verk, skal delta i undersøkelsen på samme måte som produsenter. 
Ettersom de ikke hører til gruppe 27.1 i NACE Rev. 1.1, skal ikke jernstøperier, uansett om de er lokalt integrert 
eller ikke, og ikke-integrerte stålstøperier omfattes av undersøkelsen.

 Med jern- og stålavfall forstås:

alt avfall av jern eller stål som framkommer ved produksjon og bearbeiding av jern eller stål, eller som – 
gjenvinnes av gammelt jern eller stål som er egnet for omsmelting (herunder innkjøpt avfall; men ikke brent 
støpegods eller støpegods som er angrepet av syre),

rester fra støperenner og annet avfall fra støping av stål (vanlig støping eller stigestøping), herunder – 
innføringsrør og stigerør, avfall fra tilførselsrør ved stigestøping osv., samt kasserte og defekte ingots som 
ikke medregnes i produksjonen,

rester fra støpeøse (unntatt ved sandstøping).– 

 Avfall som inneholder jern som i vesentlig grad er kontaminert med ikke-metallisk materiale, og som framkommer 
ved smelting eller varmebehandling eller mekanisk behandling, skal derimot ikke anses som jern- og stålavfall, for 
eksempel:

rester fra masovnrenner,– 

rester fra avtappingsrenner ved støping, sprut og annet avfall fra støping av jern, avfall fra støpegroper,– 

slagg fra stålverk,– 

glødeskall fra oppvarmingsovner, valsing og smiing,– 

sprut fra konvertere,– 

støperester fra avtrekksrør og støpekant og slagg og rester fra sandstøping.– 

 Spesifikasjoner

 Kode:  1010

 Tittel: Lagre på årets første dag

 Under denne koden angis lagrene i hele verket, herunder lokalt integrert virksomhet (også stålstøperier), unntatt 
lagre som finnes i jernstøperier.

 Kode: 1020

 Tittel: Stålverkets egne ressurser
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 Omfatter:

rester fra støperenner og annet støpeavfall fra stålverkene og fra integrerte stålstøperier: støpeløp og – 
støpeoppsatser ved stålstøping. Omfatter defekte og kasserte ingots som ikke medregnes i produksjonen,

nytt avfall, det vil si avfall som framkommer ved framstillingen av halvfabrikater og valsede produkter, – 
herunder leiearbeid, samt avfall fra ingots og defekte ingots og stålstøpegods som viser seg å være defekte 
etter at de har forlatt smelteverket eller støperiet (det vil si etter at de er medregnet i produksjonen av råstål 
eller støpestål). Omfatter jern- og stålavfall som framkommer i lokalt integrerte stålstøperier, smier, hos 
rørprodusenter og i trådtrekkerier, samt i kaldvalseverk, verk for metallkonstruksjon og andre avdelinger som 
bearbeider stål, unntatt jernstøperier (se innledende merknad 1 ovenfor). Avfall fra valsing som skal ettervalses 
i eget valseverk, regnes ikke som nytt avfall, 

gjenvunnet jern- og stålavfall er stål og støpejern som framkommer ved reparasjoner og demontering av gamle – 
anlegg, maskiner og apparater, f.eks. kokiller.

 Kode: 1030

 Tittel: Forsyninger (1031 + 1032 + 1033)

 Jern- og stålavfall som mottas fra en forhandler som opptrer som mellomledd, oppføres alt etter kilde med kode 
1031, 1032 og 1033.

 Jern- og stålavfall fra skipsopphogging i Fellesskapet skal oppføres som avfall fra hjemmemarkedet eller fra 
Fellesskapet.

 Kode: 1031

 Tittel: Forsyninger fra innenlandske kilder

 Dette omfatter forsyninger av jern- og stålavfall fra andre verk eller avdelinger i samme selskap i samme stat, 
herunder masovner, stålverk, valseverk, jernstøperier (herunder integrerte jernstøperier). Forsyninger av jern- og 
stålavfall fra andre stålforetaks verk og fra andre verk enn dem som framstiller eller bruker stål, f.eks. gruver, skal 
medregnes.

 Dette omfatter også forsyninger av jern- og stålavfall fra hjemmemarkedet som mottas direkte fra selskaper som 
ikke produserer stål, slik som stål- eller jernstøperier, rørprodusenter, smier, byggeindustrien, utvinningsindustrien, 
skipsverft, jernbaneselskaper, verkstedindustrien og metallvareindustrien osv.

Kode: 1032

Tittel: Forsyninger fra andre medlemsstater i Fellesskapet

Dette omfatter forsyninger av jern- og stålavfall fra andre medlemsstater i Fellesskapet.

Kode: 1033

Tittel: Forsyninger fra tredjestater

Dette omfatter forsyninger av jern- og stålavfall fra stater som ikke er medlemmer av EU (tredjestater).

Kode: 1040

Tittel: Tilgjengelig totalt (1010 + 1020 + 1030)

Summen av lagre på årets første dag, det vil si verkets egne ressurser samt forsyninger.
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Kode: 1050

Tittel: Samlet forbruk …

Samlet forbruk viser de samlede mengdene med jern- og stålavfall som er forbrukt i framstillingen av jern 
i masovner, elektriske ovner for framstilling av jern og sintringsanlegg, samt det samlede forbruket av jern- 
og stålavfall som brukes i den samlede produksjonen av råstål, herunder framstilling av spesialråjern ved 
gjenoppkulling av stål og produksjon i lokalt integrerte stålstøperier.

Kode: 1051

Tittel: … derav fra elektriske ovner

Forbruk av jern- og stålavfall i produksjonen av stål i elektriske ovner.

Kode: 1052

Tittel: … derav rustfritt avfall

Forbruk av avfall fra rustfritt stål som inneholder 10,5 % krom eller mer, og ikke mer enn 1,2 % karbon, med eller 
uten andre legeringselementer.

Kode: 1060

Tittel: Leveranser

Her angis alle leveranser av jern- og stålavfall, herunder til alle støperier, også de lokalt integrerte.

Kode: 1070

Tittel: Lagre på årets siste dag (1040 – 1050 – 1060)

Under denne koden angis lagrene i hele verket, herunder lokalt integrert virksomhet (også stålstøperier), unntatt 
lagre som finnes i jernstøperier.

2. BRENSEL- OG ENERGIFORBRUK SAMT ELEKTRISITETSBALANSE I STÅLINDUSTRIEN

Innledende merknader om anleggstyper

Anlegg for klargjøring av charge omfatter anlegg for klargjøring av charge og sintringsanlegg. 

Når det gjelder masovner og elektriske ovner for framstilling av jern, medregnes bare forbruk av brensel som 
tilføres direkte eller brukes i ovnene som erstatning for koks, det vil si unntatt forbruk i varmluftgeneratorovner, 
vifter og annet hjelpeutstyr til masovner (oppføres under «andre anlegg»).

Stålverk omfatter stålverk og anlegg for strengstøping.

Under elektrisitetsverk angis forbruket av brensel og energi som brukes til å produsere all elektrisiteten i verket 
eller i flere stålverks felles elektrisitetsverk. Se også innledende merknad nr. 2.

Medlemsstatene skal samle inn disse opplysningene fra alle jern- og stålverk som hører til gruppe 27.1 i NACE 
Rev. 1.1, herunder ettervalsingsanlegg og elektrisitetsverk i stålindustrien som er felles for flere verk og selskaper. 
I disse statistikkene skal disse elektrisitetsverkene anses som stålverk i gruppe 27.1 i NACE Rev. 1.1 i disse 
statistikkene.

Felles elektrisitetsverk i stålindustrien

Elektrisitetsverk som er felles for flere verk eller stålforetak, skal betraktes som én enhet.

Felles elektrisitetsverk i stålindustrien skal delta direkte i undersøkelsen. For å unngå dobbelttelling skal verk som 
bruker energi fra disse elektrisitetsverkene, ikke medregne disse dataene i sine individuelle besvarelser.
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Stålverkene skal imidlertid under sine ressurser angi forsyninger av elektrisitet fra felles elektrisitetsverk som en 
samlet sum (kode 3102) sammen med forsyningene fra andre verk.

Elektrisitetsverk som er tilknyttet andre industrier, f.eks. kullindustrien, medregnes ikke.

Anlegg som produserer elektrisitet og damp

Disse blandede anleggene skal delvis betraktes som elektrisitetsverk. Bare den delen av brenselforbruket som brukes 
til produksjon av elektrisk energi, skal medregnes, det vil si unntatt de mengdene som brukes til varmeforsyning.

Energiforbruk

I del A angis forbruket av brensel og energi i jern- og stålverk og deres hjelpeanlegg, unntatt koksovner (masovner, 
sintringsanlegg, lokalt integrerte stålstøperier, valseverk osv.).

Alt forbruk i hjelpeanlegg (for eksempel kraftverk og dampanlegg) medregnes, selv om de ikke bare leverer til 
jern- og stålverket.

Verksteder som er integrert med jern- og stålverk som ikke har virksomhet omfattet av gruppe 27.1 i NACE Rev. 
1.1, medregnes ikke.

Del A: Årlig statistikk over brensel- og energiforbruk etter anleggstype 

Kode: 2010

Tittel: Fast brensel (2011 + 2012)

Fast brensel skal registreres i den tilstanden det er i når det mottas.

Kode: 2011

Tittel: Koks

Omfatter koks, halvkoks, petroleumskoks og småpartikler av koks.

Kode: 2012

Tittel: Annet fast brensel

Omfatter kull og agglomerat, brunkull og briketter.

Kode: 2020

Tittel: Flytende brensel

Omfatter forbruk av alt flytende brensel i jern- og stålverk og deres hjelpeanlegg samt i elektrisitetsverk, 
men unntatt koksovner.

Kode: 2030

Tittel: Gass (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

Det er nettoforbruket som skal registreres, det vil si uten tap og avbrent gass.

Gassforbruket skal registreres i gigajoule (1 gigajoule = 109 joule = 1 gigakalori/4,186) basert på den 
laveste brennverdien for hver gass (for tørrgass ved 0° og 760 mm/Hg).



26.6.2008 Nr. 38/355EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode: 2040

Tittel: Eksterne leveranser av masovngass

Omfatter de samlede eksterne leveransene av masovngass til det offentlige forsyningsnettet, til 
stålverksintegrerte koksverk, til andre stålverk og til andre kunder.

Kode: 2050

Tittel: Eksterne leveranser av konvertergass

Omfatter de samlede eksterne leveransene av konvertergass til det offentlige forsyningsnettet, til 
stålverksintegrerte koksverk, til andre stålverk og til andre kunder.

Del B: Årlig statistikk over elektrisitetsbalansen i stålindustrien

Spesifikasjoner

Kode: 3100

Tittel: Ressurser (3101 + 3102)

Se spesifikasjonene for 3101 og 3102.

Kode: 3101

Tittel: Bruttoproduksjon

Bruttoproduksjon som tilsvarer det samlede forbruket i elektrisitetsverk som angitt i del A for 
elektrisitetsverk.

Kode: 3102

Tittel: Forsyninger utenfra

Forsyninger utenfra omfatter de offentlige nettene, andre stater, jern- og stålverk (herunder felles 
elektrisitetsverk), koksovner i stålverk, lokalt integrerte avdelinger osv.

Kode: 3200

Tittel: Anvendelsesområder (3210 + 3220 + 3230)

Totalsummen i linje 3200 skal tilsvare tallet i linje 3100.

Kode: 3210

Tittel: Forbruk etter anlegg (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

Omfatter det totale forbruket etter anlegg i linjene (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217).

Kode: 3217

Tittel: Andre anlegg

Gjelder andre typer anlegg som angitt i del A.

Kode: 3220

Tittel: Eksterne leveranser 

Se kode 3102.
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Kode: 3230

Tittel: Tap

Omfatter alt tap av elektrisk energi.

3. UNDERSØKELSE AV INVESTERINGER I JERN- OG STÅLINDUSTRIEN (UTGIFTER OG KAPASITET)

DEL A: ÅRLIG STATISTIKK OVER UTGIFTER

Innledende merknader

Det skal fylles ut et eget spørreskjema for hvert verk, selv om flere av dem hører til samme selskap.

Investeringsutgifter er investeringer i materielle varer i referanseperioden. Omfattet er nye og eksisterende 
materielle investeringsvarer, enten de er kjøpt fra tredjemann eller produsert for eget bruk (dvs. kapitalisert 
produksjon av materielle investeringsvarer), som har en levetid på mer enn ett år, herunder også ikke-
produserte materielle varer, slik som grunn. Terskelen for levetiden til en vare som kan kapitaliseres, kan 
økes i samsvar med selskapets regnskapspraksis når denne praksisen krever en lengre forventet levetid 
enn terskelen på ett år angitt ovenfor.

Alle investeringer verdsettes før verdijusteringer (dvs. brutto), og før fradrag for inntekter fra avhending. 
Kjøpte varer verdsettes til innkjøpspris, dvs. medregnet transport- og installasjonskostnader, gebyrer, 
avgifter og andre kostnader ved overdragelse av eiendomsrett. Egenproduserte materielle varer verdsettes 
til produksjonskostnad. Varer ervervet gjennom omstrukturering (f.eks. fusjon, overtakelse, oppstykking, 
deling) medregnes ikke. Kjøp av mindre verktøy som ikke kapitaliseres, tas med under løpende 
kostnader.

Denne kategorien omfatter også alle utvidelser, endringer, forbedringer og reparasjoner som forlenger 
investeringsvarers levetid eller øker deres produksjonskapasitet.

Kategorien omfatter ikke løpende vedlikeholdskostnader og løpende kostnader i forbindelse med 
investeringsvarer som brukes i henhold til leie- og leasingavtaler.

Når det gjelder registrering av investeringer der fakturering, levering, betaling og første bruk av varen kan 
finne sted i forskjellige referanseperioder, foreslås følgende metode som et mål:

Investeringer registreres når eiendomsretten overdras til den enheten som har til hensikt å bruke dem. – 
Kapitalisert produksjon registreres når den produseres. Når det gjelder registrering av investeringer 
gjort i klare og identifiserbare etapper, skal hver delinvestering registreres i den referanseperioden 
den foretas i.

I praksis er dette kanskje ikke alltid mulig, og selskapets regnskapspraksis kan tilsi at følgende 
tilnærminger til denne metoden må brukes:

investeringer registreres i den referanseperioden de leveres i,– 

investeringer registreres i den referanseperioden de kommer inn i produksjonsprosessen i,– 

investeringer registreres i den referanseperioden de faktureres i,– 

investeringer registreres i den referanseperioden de betales i,– 

investeringer føres ikke i balansen. Tilføyelser til, avhendinger og overdragelser av alle anleggsmidler, – 
samt verdijusteringer av disse anleggsmidlene, vises likevel i balansen eller i notene til regnskapet.

 Materielle varer føres i selskapets regnskap under «Anleggsmidler — materielle eiendeler».
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Spesifikasjoner etter type anlegg

Kode: 4010

Tittel: Koksverk

Omfatter:

Ovner, herunder koksovnsbatterier med hjelpeutstyr som chargeringsanlegg, koksutstøtingsmaskiner, – 
knusemaskiner osv., samt koksvogner og kjøletårn,

hjelpeanlegg.– 

NB: Under hver post medregnes anlegg, bygninger og hjelpeutstyr.

Kode: 4020

Tittel: Anlegg for klargjøring av charge

Omfatter anlegg for klargjøring av jernmalm og charge.

Kode: 4030

Tittel: Anlegg for framstilling av jern og ferrolegeringer (herunder masovner)

Omfatter elektriske ovner for råjern, lavsjaktovner og andre forsmeltingsanlegg osv.

Kode: 4040

Tittel: Stålverk

AOD-metoden, vakuumbehandlinger, behandlinger i støpeøse osv. betraktes som etterbehandlinger etter 
den endelige bearbeidingen; de relevante investeringsutgiftene skal (som all produksjon) medregnes i den 
kategorien som dekker den relevante endelige bearbeidingen.

Dersom verket omfatter (eller vil omfatte) et stålverk og en blandemaskin, skal utgiftene som gjelder 
blandemaskinen, medregnes for det tilsvarende stålverket. Dersom verket ikke har noe stålverk, skal 
denne utgiften medregnes i utgiftene som gjelder masovnene.

Kode: 4041

Tittel: derav elektriske

Omfatter produksjon av råstål i elektrisk ovn (lysbue eller induksjon).

Kode: 4050

Tittel: Strengstøping

Vedrører strengstøpte plater, valseemner, valseblokker, drageremner og rørhalvfabrikater, unntatt 
endestykker.

Kode: 4060

Tittel: Valseverk (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

For hver type valseverk skal ikke bare utgifter knyttet til selve valseverket medregnes, men også 
utgifter knyttet til anlegg tidligere i produksjonsprosessen (f.eks. oppvarmingsovner) og senere 
i produksjonsprosessen (f.eks. kjølesenger, klippemaskiner). Under betegnelsen «Andre anlegg» 
(kode 4070) medregnes utgifter knyttet til alt utstyr som ikke hører inn under en særlig valseverkkategori, 
bortsett fra beleggingsanlegg (fortinning, forsinking osv.), anført under kode 4064.
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Kostnader til verk der det foregår lett kaldvalsing, angis under kode 4063 — kaldvalseverk for brede 
bånd.

Kode: 4061

Tittel: Flate produkter

Under denne koden angis utgifter til verk for varmvalsing av flate produkter.

Kode: 4062

Tittel: Lange produkter

Under denne koden angis utgifter til verk for varmvalsing av lange produkter.

Kode: 4063

Tittel: Kaldvalseverk for brede bånd

Under denne koden angis utgifter til verk for kaldvalsing av brede bånd, både kontinuerlig valsing og 
annen valsing.

Kode: 4064

Tittel: Beleggingsanlegg

Under denne koden angis utgifter til beleggingsanlegg (produksjonslinjer for belegging).

Kode: 4070

Tittel: Andre anlegg

Under denne koden angis:

Alle sentrale anlegg og distribusjonsnett for elektrisk kraft, gass, vann, damp, luft og oksygen.– 

Transport, maskinverksteder, laboratorier og alle andre anlegg som utgjør en del av hele verket, men – 
som ikke kan klassifiseres som en del av en bestemt sektor.

Anlegg til valseemner, plater og valseblokker der slike halvfabrikater ikke strengstøpes og er anført under 
kode 4050.

Kode: 4200

Tittel: derav for forurensningsbekjempelse

Investeringsutgifter til metoder, teknikker, prosesser eller utstyr som er beregnet på å samle opp og fjerne 
eksisterende forurensning og forurensende stoffer (f.eks. utslipp til atmosfæren, avløpsvann eller fast 
avfall), hindre spredning av forurensningen og måle forurensningsnivået samt behandle og disponere 
forurensende stoffer som dannes som følge av selskapets løpende virksomhet.

Disse utgiftene er summen av utgiftene på miljøområdene «Vern av omgivelsesluften og klimaet», 
«Håndtering av spillvann», «Avfallshåndtering» og «Andre miljøverntiltak». Andre miljøverntiltak 
omfatter «Vern og rensing av jord, grunnvann og overflatevann», «Bekjempelse av støy og vibrasjoner», 
«Vern av det biologiske mangfoldet og landskapet», «Vern mot stråling», «Forskning og utvikling», 
«Generell miljøadministrasjon og miljøstyring», «Utdanning, opplæring og informasjon», «Tiltak som 
fører til ikke-utskillbare kostnader» og «Tiltak som ikke ellers er nevnt».
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Omfatter:

investeringer i særskilte, identifiserbare deler som utfyller eksisterende utstyr og settes inn i slutten – 
av eller helt utenfor produksjonslinjen (utstyr ved utslippspunktet).

investeringer i utstyr (f.eks. filtre eller atskilte rensetrinn) som reduserer eller fjerner forurensende – 
stoffer i produksjonslinjen, forutsatt at dette tilleggsutstyret kan fjernes uten at det påvirker 
produksjonens virkemåte i vesentlig grad.

Hovedformålet med eller den viktigste funksjonen for disse investeringsutgiftene er vern av miljøet, og de 
samlede kostnadene for dette formålet skal innberettes.

Utgiftene skal innberettes brutto, det vil si uten fradrag for f.eks. kostnader ved framstilling og salg av 
omsettelige biprodukter, oppnådde besparelser eller mottatte tilskudd.

Kjøpte varer verdsettes til innkjøpspris fratrukket fradragsberettiget merverdiavgift og andre 
fradragsberettigede avgifter som er direkte knyttet til omsetning.

Omfatter ikke:

tiltak og virksomhet som er gunstige for miljøet, men som ville ha blitt iverksatt uavhengig av – 
miljøhensyn, herunder tiltak som hovedsakelig gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen og 
sikkerhet i produksjonen,

tiltak for å redusere forurensningen mens produktene er i bruk eller når de kasseres (miljøtilpasning – 
av produktene), med mindre politikk og regelverk på miljøområdet utvider produsentens rettslige 
ansvar til også å omfatte forurensning fra produkter under bruk eller til å ta hånd om dem når de blir 
til avfall,

tiltak knyttet til ressursbruk og ressurssparing (f.eks. vannforsyning eller redusert forbruk av energi – 
eller råstoffer), med mindre hovedformålet er vern av miljøet, f.eks. når formålet med tiltakene 
er å gjennomføre nasjonal eller internasjonal miljøpolitikk og de ikke iverksettes for å redusere 
kostnader.

Del B:  Årlig statistikk over kapasitet

 Innledende merknader

Den største mulige produksjonen svarer til den produksjonen som et verk kan produsere i løpet av det 
aktuelle året ved normale eller forventede driftsforhold, driftsmetoder og produktsammensetning. Den er 
per definisjon større enn den faktiske produksjonen.

Endringer i den største mulige produksjonen skyldes vanligvis:

investeringer som er gjort, selv om utgiftene og endringen ikke nødvendigvis oppstår samtidig,– 

faktiske eller planlagte permanente nedleggelser, overdragelser eller salg. Den største mulige – 
produksjonen svarer ikke til den tekniske eller beregnede kapasiteten for et bestemt utstyr, men er 
basert på verkets generelle tekniske struktur, idet det tas hensyn til forholdet mellom de forskjellige 
produksjonsleddene, f.eks. mellom stålverk og masovner.

Den største mulige årlige produksjonen er den største produksjonen som kan oppnås i løpet av det aktuelle 
året ved normale arbeidsforhold, idet det tas hensyn til reparasjoner, vedlikehold og vanlig ferieavvikling, 
med det utstyret som er tilgjengelig i begynnelsen av året, idet det også tas hensyn til tilleggsproduksjonen 
av utstyr som vil bli satt i drift, og eksisterende utstyr som definitivt tas ut av drift i løpet av året. 
Utviklingen av produksjonen er basert på den sannsynlige utnyttelsesgraden for det aktuelle utstyret, og 
på den antakelsen at råstoffer vil være tilgjengelige.

Generelle beregningsmetoder

Alle anlegg som ikke er permanent nedlagt, skal tas med i besvarelsen av spørreskjemaet.
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Beregningen av den største mulige produksjonen er basert på den antakelsen at driftsforholdene er 
normale, herunder:

normal tilgang til arbeidskraft, dvs. at det ikke skal foretas noen endringer i den største mulige – 
produksjonen dersom verket tilpasser seg endrede markedsforhold ved å redusere eller øke 
bemanningen midlertidig,

normal tilgang til utstyr, dvs. at det skal tas hensyn til periodiske nedleggelser, betalte ferier, – 
rutinemessig vedlikehold og eventuelt sesongmessige variasjoner i tilgangen til elektrisitet(1),

normal tilgang til råstoffer,– 

normal utnyttelsesgrad av både råstoffer og halvfabrikater i anleggets forskjellige deler (med mindre – 
annet er angitt, forstås med «normal» det foregående års nivå). I tilfeller der det av årsaker som 
er spesifikke for anlegget, er nødvendig med endringer i utnyttelsesgraden mellom de forskjellige 
delene av anlegget, skal slike endringer bare gjøres dersom det er sannsynlig at råstoffene eller 
halvfabrikatene vil være tilgjengelige i tilstrekkelige mengder,

normal produktsammensetning, dvs. som for foregående år, med mindre særlige endringer er – 
planlagt,

ingen problemer med avhending av produktene,– 

ingen streik eller lockout,– 

ingen tekniske uhell eller svikt i anlegget,– 

ingen alvorlige avbrudd som følge av værforhold, f.eks. flom.– 

 Anlegg som settes i drift eller tas ut av drift

 I tilfeller der anlegg skal settes i drift, nedlegges permanent, overdras eller selges i løpet av det aktuelle 
året, er det nødvendig å ta i betraktning datoen da anlegget settes i drift eller tas ut av drift, og den største 
mulige produksjonen skal beregnes i forhold til det antallet måneder som utstyret forventes å være i 
drift. Dersom utstyret er nytt, særlig i svært store anlegg, skal det utvises forsiktighet når det gjelder den 
oppnåelige produksjonen i innkjøringsperioden, som kan strekke seg over flere år.

1. Stålverk

— Konverterstål: når det gjelder konverterstål (f.eks. LD, OBM osv.) skal alle produksjonsanlegg 
for jern og stål betraktes under ett, dvs. at stålverkets største mulige produksjon kan være 
begrenset av den tilgjengelige mengden varmt metall; i slike tilfeller skal stålverkets største 
mulige produksjon beregnes på grunnlag av den mengden med jern som er tilgjengelig, idet det 
tas hensyn til den normale fordelingen av jern mellom stålverk, støperier, granuleringsanlegg 
og salg, og den normale mengden jern- og stålavfall som kreves til framstilling av 1 tonn ferdig 
produkt.

— Elektrostål: Det skal tas hensyn til de normale forsyningene av elektrisk kraft.

— Generelt: Det kan i visse hjelpeanlegg være tekniske flaskehalser som for eksempel kan 
innebære at bare to av tre ovner kan brukes samtidig. (Årsaken kan være en teknisk flaskehals i 
oksygenforsyningen, utjevningsovnene, løpekranene osv.) Derfor skal hvert stålverk behandles 
sammen med alt hjelpeutstyr som påvirker driften av det.

2. Valseverk og beleggingsanlegg

Den største mulige produksjonen i et valseverk eller beleggingsanlegg skal beregnes på grunnlag 
av en gitt produktsammensetning, f.eks. på grunnlag av faste mengder av gitte produktstørrelser og 
-seksjoner. Dersom et selskap som følge av uforutsigbare markedsforhold ikke ser seg i stand til å 
utarbeide en prognose, skal produktsammensetningen fra foregående år brukes.

(1) Jevnlig ettersyn i en rekke år (f.eks. av masovner) kan imidlertid reduseres til et årlig «gjennomsnitt».
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Den største mulige produksjonen skal i tillegg beregnes på grunnlag av de normale dimensjonene på 
de halvfabrikatene som føres på valseverket.

Ved beregningen av den største mulige produksjonen skal det også tas hensyn til flaskehalser tidligere 
og senere i produksjonen i hele anlegget, f.eks. tilgjengeligheten på halvfabrikater, og kapasiteten til 
å behandle eller ferdigstille produktet.

Kjøp av halvfabrikater av stål kan bare øke den største mulige produksjonen i et valseverk eller 
konsern som ellers har forsyningsproblemer, dersom det er sannsynlig at den nødvendige mengden 
med halvfabrikater av stål vil være tilgjengelig i et år med gode handelsvilkår. Det innebærer 
vanligvis langsiktige kontrakter eller veldefinerte leveringsprogrammer.

Generelt skal det i et integrert verk eller i verkene til ett enkelt konsern være balanse mellom 
stålproduksjonen og produksjonen av valsede produkter når det tas hensyn til en normal fordeling 
av den tilgjengelige mengden stål mellom valseverk, støperier og halvfabrikater for rørproduksjon 
eller smiing.

Den faktiske produksjonen (kode ACP) skal innberettes på grunnlag av bruttoproduksjonen når hvert 
ledd i prosessen er avsluttet, før eventuell bearbeiding.

Den skal omfatte alle produkter som er framstilt i verket, uansett om de er framstilt til eget bruk 
eller ikke. Særlig skal alle produkter av leiearbeid medregnes i produksjonen for det verket der de 
er framstilt, og ikke for det verket som har bestilt leiearbeidet. Den skal omfatte alle produkter og 
kvaliteter (ulegert og legert stål), herunder nedklassifiserte varer som ikke er beregnet til direkte 
omsmelting, f.eks. annensortering, plateavklipp og avskårne ender, samt produkter som gjenvinnes 
ved oppkutting av valsede eller delvis valsede stålprodukter, eller halvfabrikater der de defekte delene 
klassifiseres som avfall med sikte på umiddelbar omsmelting.

Overføring av data om den faktiske produksjonen er frivillig.

Det skal fylles ut et eget spørreskjema for hvert verk, selv om flere av dem hører til samme selskap.

Spesifikasjoner

Kode: 5010

Tittel: Koks

Produksjon i koksovner.

Kode: 5020

Tittel: Klargjøring av charge

Produksjon i alle sintrings- og pelleteringsanlegg og andre anlegg som produserer agglomererte materialer 
for masovncharge og direkte redusert jernsvamp.

Kode: 5030

Tittel: Råjern og ferrolegeringer

Produksjon av alt jern, speiljern og ferromangan med høyt karboninnhold i masovner og elektriske ovner 
for framstilling av jern i verkene.

Kode: 5040

Tittel: Råstål

Råstål i alt.
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Kode: 5041

Tittel: derav elektrisk

— derav råstål fra elektriske ovner (lysbue og induksjon).

Kode: 5042

Tittel: derav strengstøping

— derav strengstøpte slabs, grovemner, finemner, drageremner og rørhalvfabrikater.

Kode: 5050

Tittel: Produkter framstilt direkte ved varmvalsing (5051 + 5052)

Omfatter varmvalsede produkter i alt.

Kode: 5051

Tittel: Flate produkter

Omfatter varmvalsede flate produkter i alt.

Kode: 5052

Tittel: Lange produkter

Varmvalsede lange produkter i alt. Av praktiske årsaker omfatter denne koden valsede halvfabrikater for 
rør ettersom de ikke kan klassifiseres under noen annen kode.

Kode: 5060

Tittel: Produkter framstilt fra varmvalsede produkter

(eksklusive belagte produkter)

Produkter framstilt fra varmvalsede produkter (unntatt belagte produkter). Denne koden omfatter 
varmvalset båndstål framstilt på grunnlag av varmvalsede brede bånd, varmvalsede plater skåret av 
varmvalsede brede bånd, kaldvalsede flate produkter i form av plater eller kveiler.

Kode: 5061

Tittel: derav produkter framstilt ved kaldvalsing

— derav flate produkter (plater og bånd) framstilt ved kaldvalsing.

Kode: 5070

Tittel: Belagte produkter

Denne koden omfatter emballeringsstål (hvitblikk, fortinnede plater og bånd, EKSF), alle typer plater og 
kveiler som er metallbelagt ved varmdypping eller elektrolyse, flate eller korrugerte, og alle typer plater 
og kveiler, flate eller korrugerte, som er organisk belagt.
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 Definisjonen av kodene i denne undersøkelsen er gitt med henvisning til det tidligere Eurostat/EKSF-
spørreskjemaet 2-61.

Kode i denne 
undersøkelsen

Kort beskrivelse av produktene Henvisning til linjer i EKSF-
spørreskjema 2-61

5010 Produksjon i koksovner 1001

5020 Produksjon i alle sintrings- og pelleteringsanlegg og 
andre anlegg som produserer agglomererte materialer 
for masovncharge og direkte redusert jernsvamp

2001 + 2002

5030 Produksjon av alt jern, speiljern og ferromangan med 
høyt karboninnhold i masovner og elektriske ovner 
for framstilling av jern i verkene

3001

5040 Råstål i alt 4000

5041 —  derav råstål fra elektriske ovner (lysbue og 
induksjon)

4002

5042 —  derav strengstøpte slabs, grovemner, finemner, 
drageremner og rørhalvfabrikater

4099

5050 Varmvalsede produkter i alt 5000

5051 Varmvalsede flate produkter i alt 5100

5052 Varmvalsede lange produkter i alt. Av praktiske 
årsaker omfatter denne koden valsede halvfabrikater 
for rør ettersom de ikke kan klassifiseres under noen 
annen kode

5200 + 8001

5060 Produkter framstilt fra varmvalsede produkter (unntatt 
belagte produkter). Denne koden omfatter varmvalset 
båndstål framstilt på grunnlag av varmvalsede brede 
bånd, varmvalsede plater skåret av varmvalsede 
brede bånd, kaldvalsede flate produkter i form av 
plater eller kveiler

6010 + 6020 + 6030

5061 —  derav flate produkter (plater og bånd) framstilt 
ved kaldvalsing

6030

5070 Belagte produkter. Denne koden omfatter 
emballeringsstål (hvitblikk, fortinnede plater og 
bånd, EKSF), alle typer plater og kveiler som er 
metallbelagt ved varmdypping eller elektrolyse, flate 
eller korrugerte, og alle typer plater og kveiler, flate 
eller korrugerte, som er organisk belagt

7100 + 7200 + 7300
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VEDLEGG II

TEKNISK FORMAT

1. DATAENES FORM 

 Dataene sendes som et sett poster der de fleste feltene beskriver kjennetegnene ved dataene (stat, år, økonomisk 
virksomhet osv.). Selve dataene er tall som kan knyttes til markeringer og forklarende fotnoter. Fortrolige data 
bør sendes med den reelle verdien som er registrert i verdifeltet og en markering i posten som angir de fortrolige 
dataenes karakter.

2. POSTENES OPPBYGNING

 Postene består av felt av varierende lengde atskilt med semikolon (;). Den største forventede lengden vises til 
orientering i følgende tabell. Fra venstre mot høyre er det følgende felt:

Felt Type
Største 
lengde

Verdier

Serie A 3 Seriens alfanumeriske kode (se liste nedenfor).

År A 4 Firesifret årstall, f.eks. 2003.

Stat A 6 Landkode (se liste nedenfor).

Produksjons-
type

A 3 For å skille mellom den største mulige produksjonen og den faktiske 
produksjonen (bare brukt til statistikk over kapasitet) eller for å skille 
mellom forskjellige anleggstyper (anlegg for klargjøring av charge, 
valseverk, masovner og elektriske ovner til framstilling av jern, 
elektrisitetsverk, stålverk, andre anlegg) (brukes bare til statistikk over 
brensel- og energiforbruk).

Variabel A 4 Variabelkode. Kodene fastsatt i forordning (EF) nr. 48/2004 om 
utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker over stålindustrien for 
referanseårene 2003–2009, har 4 tegn (se liste nedenfor).

Dataverdi N 12 Numerisk verdi for dataene uttrykt som heltall uten desimalplasser.

Fortrolighets-
markering

A 1 A, B, C, D: angir at dataene er fortrolige, samt årsaken til dette (se 
liste nedenfor). Dersom plassen er tom, angir det at dataene ikke er 
fortrolige.

Dominans N 3 En numerisk verdi mindre enn eller lik 100. Denne angir prosentvis 
dominans for ett eller to foretak som dominerer dataene og gjør dem 
fortrolige. Verdien avrundes til nærmeste hele tall: f.eks. 90,3 til 90, 
94,50 til 95. Dette feltet er tomt ved ikke-fortrolige data. Dette feltet 
brukes bare når fortrolighetsmarkering B eller C er brukt i forrige felt.

Enheter for 
dataverdier

A 4 Koder som angir enhetene.
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3. BESKRIVELSE AV FELTENE

3.1. Type serie 

Type serie Kode

Årlig statistikk over jern- og stålavfallsbalansen S10

Årlig statistikk over brensel- og energiforbruk S2A

Årlig statistikk over elektrisitetsbalansen i stålindustrien S2B

Undersøkelse av investeringer i jern- og stålindustrien S3A

Årlig statistikk over kapasitet S3B

3.2. Stater

Stat Kode

Belgia BE

Tsjekkia CZ

Danmark DK

Tyskland DE

Estland EE

Hellas GR

Spania ES

Frankrike FR

Irland IE

Italia IT

Kypros CY

Latvia LV

Litauen LT

Luxembourg LU

Ungarn HU

Malta MT

Nederland NL

Østerrike AT

Portugal PT

Polen PL

Slovenia SI

Slovakia SK

Finland FI

Sverige SE

Det forente kongerike UK

Island IS

Liechtenstein LI

Norge NO

Sveits CH
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3.3. Produksjonstype eller anleggstype

Produksjonstype Kode

Største mulige produksjon MPP

Faktisk produksjon (valgfritt) ACP

Anleggstype

Anlegg for klargjøring av charge PLP

Valseverk RMD

Masovner og elektriske ovner for framstilling av jern FRN

Elektrisitetsverk EGS

Stålverk MLS

Andre anlegg OTH

3.4. Variabler og enheter for dataverdier

Kode Tittel Enhet for dataverdi

Jern- og stålavfallsbalansen Tonn

1010 Lagre på årets første dag MTON

1020 Stålverkets egne ressurser MTON

1030 Forsyninger (1031 + 1032 + 1033) MTON

1031 fra innenlandske kilder MTON

1032 fra andre medlemsstater i Fellesskapet MTON

1033 fra tredjestater MTON

1040 Tilgjengelig totalt (1010 + 1020 + 1030) MTON

1050 Samlet forbruk … MTON

1051 … derav fra elektriske ovner MTON

1052 … derav rustfritt avfall MTON

1060 Leveranser MTON

1070 Lagre på årets siste dag (1040 – 1050 – 1060) MTON

Brensel- og energiforbruk

2010 Fast brensel (2011 + 2012) MTON

2011 Koks MTON

2012 Annet fast brensel MTON

2020 Flytende brensel MTON

2030 Gass (2031 + 2032 + 2033 + 2034) GJ

2031 Masovngass GJ

2032 Koksovngass GJ

2033 Konvertergass GJ

2034 Annen gass GJ

2040 Eksterne leveranser av masovngass GJ

2050 Eksterne leveranser av konvertergass GJ
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Kode Tittel Enhet for dataverdi

Årlig statistikk over elektrisitetsbalansen i stålindustrien MWh

3100 Ressurser (3101 + 3102) MWh

3101 Bruttoproduksjon MWh

3102 Forsyninger utenfra MWh

3200 Anvendelsesområder (3210 + 3220 + 3230) MWh

3210 Forbruk etter anlegg 
(3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

MWh

3211 Sintringsanlegg og anlegg for klargjøring av charge MWh

3212 Masovner og elektriske ovner for framstilling av jern MWh

3213 Elektrostålverk og strengstøping MWh

3214 Andre stålverk og strengstøping MWh

3215 Valseverk MWh

3216 Elektrisitetsverk MWh

3217 Andre anlegg MWh

3220 Eksterne leveranser MWh

3230 Tap MWh

 Monetære data skal uttrykkes i tusen euro for stater i euroområdet og i tusen nasjonale valutaenheter 
for stater utenfor euroområdet.

Kode Tittel Enhet for dataverdi

Investeringsutgifter i jern- og stålindustrien
Tusen euro eller tusen 

nasjonale valutaenheter

4010 Koksverk KEUR eller KNC

4020 Anlegg for klargjøring av charge KEUR eller KNC

4030 Anlegg for framstilling av jern og ferrolegeringer (herunder masovner) KEUR eller KNC

4040 Stålverk KEUR eller KNC

4041 derav elektriske KEUR eller KNC

4050 Strengstøping KEUR eller KNC

4060 Valseverk (4061 + 4062 + 4063 + 4064) KEUR eller KNC

4061 Flate produkter KEUR eller KNC

4062 Lange produkter KEUR eller KNC

4063 Kaldvalseverk for brede bånd KEUR eller KNC

4064 Beleggingsanlegg KEUR eller KNC
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Kode Tittel Enhet for dataverdi

4070 Andre anlegg KEUR eller KNC

4100 Totalt (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070) KEUR eller KNC

4200 derav for forurensningsbekjempelse KEUR eller KNC

Største mulige produksjon i jern- og stålindustrien (kapasitet) 1 000 tonn per år

5010 Koks 1 000

5020 Klargjøring av charge 1 000

5030 Råjern og ferrolegeringer 1 000

5040 Råstål 1 000

5041 derav elektrisk 1 000

5042 derav strengstøping 1 000

5050 Produkter framstilt direkte ved varmvalsing (5051 + 5052) 1 000

5051 Flate produkter 1 000

5052 Lange produkter 1 000

5060 Produkter framstilt fra varmvalsede produkter (eksklusive belagte 
produkter)

1 000

5061 derav produkter framstilt ved kaldvalsing 1 000

5070 Belagte produkter 1 000

3.5. Fortrolighetsmarkeringer

 Medlemsstatene bes tydelig angi fortrolige data ved hjelp av markeringene oppført nedenfor:

Årsak til fortrolighet Markering

For få foretak A

Ett foretak dominerer dataene B

To foretak dominerer dataene C

Fortrolige data pga. sekundær fortrolighet D

4. EKSEMPLER PÅ POSTER

Eksempel 1

S10;2003;DE;;1010;12345;;;MTON

Når det gjelder den årlige statistikken over jern- og stålavfallsbalansen, var lagrene i Tyskland 
1. januar 2003 på 12 345 tonn. Disse dataene er ikke fortrolige.

Eksempel 2

S3B;2003;SK;MPP;5010;12000;;;MTON

Når det gjelder den årlige statistikken over kapasitet, var den største mulige produksjonen av koks i 
Slovakia i 2003 12 000 tonn. Disse dataene er ikke fortrolige.



26.6.2008 Nr. 38/369EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Eksempel 3

S3B;2003;ES;ACP;5040;12000;B;95;MTON

Når det gjelder den årlige statistikken over kapasitet, var den faktiske produksjonen av råstål i Spania i 
2003 12 000 tonn. Disse dataene er fortrolige, ettersom ett foretak dominerte dataene og representerte 
95 % av produksjonen.

5. ELEKTRONISK FORMAT

 Medlemsstatene skal overføre til Kommisjonen (Eurostat) de dataene og metadataene som kreves 
ved denne forordning, i elektronisk format, i samsvar med en utvekslingsstandard foreslått av 
Kommisjonen (Eurostat).

________________________________
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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. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk(1), 
særlig artikkel 6 bokstav e), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2150/2002 
skal Kommisjonen fastsette de tiltakene som er 
nødvendige for å gjennomføre forordningen.

2) I samsvar med artikkel 6 bokstav e) i forordning (EF) 
nr. 2150/2002 skal Kommisjonen fastsette et egnet 
format for medlemsstatenes overføring av resultatene.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2) —

(1) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsfor-
ordning (EF) nr. 574/2004 (EUT L 90 av 27.3.2004, s. 15).

(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Det egnede formatet for overføring av resultater innenfor 
avfallsstatistikk til Kommisjonen (Eurostat) er fastsatt i 
vedlegget til denne forordning.

Medlemsstatene skal anvende dette formatet for data som 
gjelder referanseåret 2004 og påfølgende år.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal overføre til Kommisjonen (Eurostat) 
de dataene og metadataene som kreves i forordning (EF) 
nr. 2150/2002, i elektronisk form, i samsvar med en 
utvekslingsstandard foreslått av Kommisjonen (Eurostat).

Artikkel 3

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 782/2005

av 24. mai 2005

om formatet for overføring av resultatene innenfor avfallsstatistikk(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 25.5.2005, s. 26, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 27.

2008/EØS/38/50

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

Utferdiget i Brussel, 24. mai 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

FORMAT FOR OVERFØRING AV RESULTATER INNENFOR AVFALLSSTATISTIKK

Dataene skal overføres på en systemuavhengig måte. Dataene skal overføres i samsvar med en utvekslingsstandard 
foreslått av Kommisjonen (Eurostat).

Datasettene

Området som omfattes av forordning (EF) nr. 2150/2002 om avfallsstatistikk, består av fem sett med opplysninger:

Avfallsproduksjon (GENER)– 

Forbrenning (INCIN)– 

Gjenvinningsprosesser (RECOV)– 

Disponering (DISPO)– 

Antallet gjenvinnings- og disponeringsanlegg, og deres kapasitet; avfallsinnsamlingsordningenes dekning etter – 
NUTS 2-region (REGIO).

– 

For hvert sett skal det overføres en fil. Filnavnet består av seks deler:

Område 5 Verdi: WASTE

Datasett 5 GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Periodisitet 2 Verdi: A2

Landkode 2 Landkode på to bokstaver (se liste A)

År 4 Referanseår (første referanseår er 2004)

Periode 4 Verdi: 0000 (null, null, null, null) for årlige data

Delene av filnavnet skilles med et understrekingstegn. Det skal brukes et tekstbasert format. Datasettet om 
avfallsproduksjon fra Belgia i 2004 skal for eksempel ha navnet WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Manglende verdier

Det er ingen manglende verdier i klassifiseringsvariablene (avfallskategori, økonomisk virksomhet, NUTS 2-region, 
type avfallsbehandlingsanlegg). Det skal innsendes dataposter for hver kombinasjon av klassifiseringsvariablene. 
Alle poster der kombinasjonen ikke forekommer, skal innsendes med verdien 0 (null). Alle poster som data ikke er 
tilgjengelige for, skal imidlertid innsendes med verdien kodet som manglende (kodet med bokstaven «M»). Manglende 
verdier skal forklares i kvalitetsrapporten; de kan for eksempel være et resultat av metodene som er brukt. Det er viktig 
å skjelne mellom reelle nullverdier og manglende verdier, ettersom det ikke kan beregnes aggregater med manglende 
data. Dersom en kombinasjon ikke er mulig av logiske grunner, skal cellen innsendes med koden «L»; dette gjelder for 
eksempel spillvannsslam fra industri som kommer fra husholdninger. For å gjøre det lettere å utføre konsekvenskontroll 
og rette feil skal også totalsummene overføres.

Fortrolighet

Fortrolige data skal ved overføringen være forsynt med en fortrolighetsmarkør. Hva som skal betraktes som fortrolig, 
avhenger av medlemsstatens fortrolighetspolitikk. Generelt kan opplysninger være fortrolige dersom det er mulig 
å finne ut identiteten til den som gir opplysningene. Dette er tilfellet dersom opplysningene er basert på én eller to 
oppgavegivere, eller dersom én eller to oppgavegivere dominerer dataene. Data fra offentlige myndigheter betraktes 
generelt ikke som fortrolige.

Sekundær fortrolighet skal også angis. Sekundær fortrolighet skal anvendes på en slik måte at (sub)totalene er 
tilgjengelige for offentliggjøring. Kommisjonen (Eurostat) vil bruke de fortrolige opplysningene til å beregne (EU-)
aggregater uten å offentliggjøre opplysninger som er fortrolige på nasjonalt plan.
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Målenheter

Feltene som kreves, er alfanumeriske, det vil si at de ikke skal inneholde noen skilletegn eller desimaltegn, med 
unntak av dataverdien. Avfallsmengdene uttrykkes i 1 000 tonn per år med tre desimaler. Komma skal brukes som 
desimalskilletegn. Beregningen vil ikke alltid kunne angis med en presisjon på tre desimaler. I slike tilfeller skal verdien 
innsendes med bare signifikante desimaler. For alle avfallskategorier er mengden basert på (normalt) vått avfall; for 
slamdannelse (avfallspostene 11, 12, 40) beregnes mengden også i 1 000 tonn tørrstoff. Også i datasettene som gjelder 
avfallsbehandling, skal slam måles i både (normalt) vått avfall og i tørrstoff. Dette gjelder bare når slammet utgjør en 
egen post; det gjelder alminnelig slam (post 12) i datasettet for forbrenning og disponering.

Antallet avfallsbehandlingsanlegg uttrykkes i hele tall. Kapasiteten for avfallshåndtering angis med ulike mål avhengig 
av hvilken type gjenvinnings- eller disponeringsprosess det dreier seg om (se liste I). For å bedre sammenlignbarheten er 
angivelse av forbrenningskapasitet i 1 000 tonn å foretrekke. Land som også kan angi forbrenningskapasiteten i terajoule 
(1012 joule), oppfordres til å gjøre det. Land som ikke kan angi forbrenningskapasiteten i terajoule, skal rapportere 
verdien som manglende (bruk kode «M»). Gjenvinningskapasiteten måles i 1 000 tonn. Disponeringskapasiteten skal 
enten rapporteres i kubikkmeter eller i tonn, avhengig av hvilken type disponering det dreier seg om. Bare verdier målt 
i 1 000 tonn, angis som et reelt tall med tre desimaler, alle andre verdier skal angis i hele tall.

Dekningen av innsamlingsordningen for blandet husholdningsavfall og lignende avfall skal rapporteres enten i prosent 
av befolkningen eller i prosent av boligene.

Reviderte data

Datasettene skal innsendes i separate filer som inneholder samtlige dataposter. Datasettet som gjelder avfallsproduksjon, 
inneholder for eksempel 51 avfallskategorier fordelt på 21 NACE-grupper målt i vått avfall, og tre avfallskategorier 
fordelt på 21 NACE-grupper målt i tørrstoff. Datasettet inneholder 1 134 poster.

Også reviderte data skal innsendes som et fullstendig sett, med de reviderte cellene forsynt med riktig markør (R). 
Foreløpige data påføres oppdateringsmarkøren P. Foreløpige data krever alltid revisjon. Både foreløpige og reviderte 
data krever en forklaring i kvalitetsrapporten.

Datasett 1: Avfallsproduksjon

Felt Største 
lengde

Verdier

Område 8 Verdi: WASTE

Datasett 6 Verdi: GENER (datasettet består av 51 × 21 poster målt i vått avfall og 3 × 21 målt 
i tørrstoff per land)

Landkode 2 Landkode på to bokstaver (se liste A)

År 4 Referanseår (første referanseår er 2004)

Avfallspost 2 Kode som viser til EAK-statistikk, versjon 3 (se liste B)

Virksomhetspost 2 Kode som viser til NACE (se liste C)

Vått avfall/tørrstoff 1 For alle avfallskategorier mengden (normalt) vått avfall (kode W); for slam 
(avfallspost 11, 12, 40) også mengden i tørrstoff (kode D)

Produsert avfall 12 Mengde i 1 000 tonn per år. Mengden angis som et reelt tall med tre desimaler. 
Komma skal brukes som desimalskilletegn. Eksempel: 19,876. Dette feltet 
skal alltid inneholde en verdi. Dersom kombinasjonen ikke forekommer, skal 
verdien være 0 (null). Manglende data skal angis med koden «M». Dersom en 
kombinasjon er logisk umulig, skal dette angis med «L»

Oppdaterings markør 1 Angir at dataene er foreløpige (P) eller reviderte (R), ellers tomt

Fortrolighets markør 1 Angir at dataene er fortrolige (se liste D)
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Datasett 2: Forbrenning

Felt
Største 
lengde

Verdier

Område 8 Verdi: WASTE

Datasett 6 Verdi: INCIN (datasettet består av 17 × 2 poster målt i vått avfall og 1 × 2 målt i 
tørrstoff per NUTS 1-region)

Landkode 2 Landkode på to bokstaver (se liste A)

År 4 Referanseår (første referanseår er 2004)

NUTS 1-kode 3 Regional kode i henhold til NUTS-nomenklaturen i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1059/2003(1); den nasjonale totalsummen skal angis med 
koden TT

Avfallspost 2 Kode som viser til EAK-statistikk, versjon 3 (se liste E)

Gjenvinnings- eller 
disponerings prosess

1 Kode som viser til vedleggene til rådsdirektiv 75/442/EØF(2) (se liste F); bare 
prosess 1 og 2 anvendes i dette datasettet

Vått avfall/tørrstoff 1 For alle avfallskategorier mengden (normalt) vått avfall (kode W); for slam 
(avfallspost 12) også mengden i tørrstoff (kode D)

Forbrent avfall 12 Mengde i 1 000 tonn per år. Mengden angis som et reelt tall med tre desimaler. 
Komma skal brukes som desimalskilletegn. Eksempel: 19,876. Dette feltet 
skal alltid inneholde en verdi. Dersom kombinasjonen ikke forekommer, skal 
verdien være 0 (null). Manglende data skal angis med koden «M». Dersom en 
kombinasjon er logisk umulig, skal dette angis med «L»

Oppdaterings markør 1 Angir at dataene er foreløpige (P) eller reviderte (R), ellers tomt

Fortrolighets markør 1 Angir at dataene er fortrolige (se liste D)

(1) EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1.
(2) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 

31.10.2003, s. 1).

Datasett 3: Gjenvinningsprosesser (unntatt energiutvinning)

Felt Største 
lengde

Verdier

Område 8 Verdi: WASTE

Datasett 6 Verdi: RECOV (datasettet består av 20 poster per NUTS 1-region)

Landkode 2 Landkode på to bokstaver (se liste A)

År 4 Referanseår (første referanseår er 2004)

NUTS 1-kode 3 Regional kode i henhold til NUTS-nomenklaturen i forordning (EF) nr. 1059/2003; 
den nasjonale totalsummen skal angis med koden TT

Avfallspost 2 Kode som viser til EAK-statistikk, versjon 3 (se liste G)

Gjenvinnings- eller 
disponerings prosess

1 Kode som viser til vedleggene til direktiv 75/442/EØF (se liste F); bare prosess 3 
anvendes i dette datasettet

Vått avfall/tørrstoff 1 For alle avfallskategorier mengden (normalt) vått avfall (kode W)

Gjenvunnet avfall 12 Mengde i 1 000 tonn per år. Mengden angis som et reelt tall med tre desimaler. 
Komma skal brukes som desimalskilletegn. Eksempel: 19,876. Dette feltet 
skal alltid inneholde en verdi. Dersom kombinasjonen ikke forekommer, skal 
verdien være 0 (null). Manglende data skal angis med koden «M». Dersom en 
kombinasjon er logisk umulig, skal dette angis med «L»

Oppdaterings markør 1 Angir at dataene er foreløpige (P) eller reviderte (R), ellers tomt

Fortrolighets markør 1 Angir at dataene er fortrolige (se liste D)
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Datasett 4: Disponering (unntatt forbrenning)

Felt Største 
lengde

Verdier

Område 8 Verdi: WASTE

Datasett 6 Verdi: DISPO (datasettet består av 19 × 2 poster målt i vått avfall og 1 × 2 målt i 
tørrstoff per NUTS 1-region)

Landkode 2 Landkode på to bokstaver (se liste A)

År 4 Referanseår (første referanseår er 2004)

NUTS 1-kode 3 Regional kode i henhold til NUTS-nomenklaturen i forordning (EF) nr. 1059/2003; 
den nasjonale totalsummen skal angis med koden TT

Avfallspost 2 Kode som viser til EAK-statistikk, versjon 3 (se liste H)

Gjenvinnings- eller 
disponerings prosess

1 Kode som viser til vedleggene til direktiv 75/442/EØF (se liste F); bare prosess 4 
og 5 anvendes i dette datasettet

Vått avfall/tørrstoff 1 For alle avfallskategorier mengden (normalt) vått avfall (kode W); for slam 
(avfallspost 12) også mengden i tørrstoff (kode D)

Disponert avfall 12 Mengde i 1 000 tonn per år. Mengden angis som et reelt tall med tre desimaler. 
Komma skal brukes som desimalskilletegn. Eksempel: 19,876. Dette feltet 
skal alltid inneholde en verdi. Dersom kombinasjonen ikke forekommer, skal 
verdien være 0 (null). Manglende data skal angis med koden «M». Dersom en 
kombinasjon er logisk umulig, skal dette angis med «L»

Oppdaterings markør 1 Angir at dataene er foreløpige (P) eller reviderte (R), ellers tomt

Fortrolighets markør 1 Angir at dataene er fortrolige (se liste D)

Datasett 5: Antall gjenvinnings- og disponeringsanlegg og deres kapasitet, samt befolkning som omfattes av 
innsamlingsordninger per region 

Felt
Største 
lengde

Verdier

Område 8 Verdi: WASTE

Datasett 6 Verdi: REGIO (datasettet består av 14 poster per NUTS 2-region)

Landkode 2 Landkode på to bokstaver (se liste A)

År 4 Referanseår (første referanseår er 2004)

NUTS 2-kode 4 Regional kode i henhold til NUTS-nomenklaturen i forordning (EF) nr. 1059/2003; 
den nasjonale totalsummen skal angis med koden TT

Gjenvinnings- eller 
disponerings prosess

1 Kode som viser til vedleggene til direktiv 75/442/EØF (se liste F); tomt for 
befolkning som omfattes av innsamlingsordningen

Variabel 1 Antall anlegg (N), kapasitet (C) eller befolkning som omfattes av 
innsamlingsordningen (P)

Målenhet 1 Kode for kapasitetsmål avhengig av typen gjenvinnings- eller disponeringsprosess 
(se liste I); for antallet anlegg kode N, for befolkningen som omfattes av 
innsamlingsordningen, enten P (befolkning) eller D (boliger)

Verdi 12 Alle verdier, antallet anlegg, prosent av befolkningen eller boligene som omfattes 
av innsamlingsordningen, og kapasiteten angis i hele tall. Dette feltet skal alltid 
inneholde en verdi. Dersom kombinasjonen ikke forekommer, skal verdien være 
0 (null). Manglende data skal angis med koden «M». Dersom en kombinasjon er 
logisk umulig, skal dette angis med «L»

Oppdaterings markør 1 Angir at dataene er foreløpige (P) eller reviderte (R), ellers tomt

Fortrolighets markør 1 Angir at dataene er fortrolige (se liste D)
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Liste A — Landkoder

Belgia BE

Tsjekkia CZ

Danmark DK

Tyskland DE

Estland EE

Hellas EL

Spania ES

Frankrike FR

Irland IE

Italia IT

Kypros CY

Latvia LV

Litauen LT

Luxembourg LU

Ungarn HU

Malta MT

Nederland NL

Østerrike AT

Polen PL

Portugal PT

Slovenia SI

Slovakia SK

Finland FI

Sverige SE

Det forente kongerike UK

Bulgaria BG

Kroatia HR

Romania RO

Tyrkia TR

Island IS

Liechtenstein LI

Norge NO

Liste B — Avfallskategorier

EAK-statistikk/versjon 3 (EUT L 90 av 27.3.2004, s. 15)

Beskrivelse Kode Farlig Avfallspost

Brukte løsemidler 01.1 H 1

Surt, alkalisk eller saltholdig avfall 01.2 2

Surt, alkalisk eller saltholdig avfall 01.2 H 3

Spillolje 01.3 H 4

Brukte kjemiske katalysatorer 01.4 5

Brukte kjemiske katalysatorer 01.4 H 6

Avfall av kjemiske preparater 02 7

Avfall av kjemiske preparater 02 H 8
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Beskrivelse Kode Farlig Avfallspost

Kjemiske avleiringer og rester 03.1 9

Kjemiske avleiringer og rester 03.1 H 10

Spillvannsslam fra industri 03.2 11

Spillvannsslam fra industri 03.2 H 12

Avfall fra medisinsk behandling eller veterinær-
behandling og biologisk avfall

05 13

Avfall fra medisinsk behandling eller veterinær-
behandling og biologisk avfall

05 H 14

Metallavfall 06 15

Metallavfall 06 H 16

Glassavfall 07.1 17

Glassavfall 07.1 H 18

Papir- og pappavfall 07.2 19

Gummiavfall 07.3 20

Plastavfall 07.4 21

Treavfall 07.5 22

Treavfall 07.5 H 23

Tekstilavfall 07.6 24

Avfall som inneholder PCB 07.7 H 25

Kassert utstyr (unntatt kasserte kjøretøyer og bat-
terier og akkumulatorer)

08 (unntatt 08.1, 08.41) 26

Kassert utstyr (unntatt kasserte kjøretøyer og bat-
terier og akkumulatorer)

08 (unntatt 08.1, 08.41) H 27

Kasserte kjøretøyer 08.1 28

Kasserte kjøretøyer 08.1 H 29

Batterier og akkumulatorer 08.41 30

Batterier og akkumulatorer 08.41 H 31

Animalsk og vegetabilsk avfall (unntatt ani-
malsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og av 
næringsmidler, og unntatt dyreavføring, dyreurin 
og husdyrgjødsel)

09 (unntatt 09.11, 09.3) 32

Animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og 
av næringsmidler

09.11 33

Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel 09.3 34

Husholdningsavfall og lignende avfall 10.1 35

Blandede og udifferensierte materialer 10.2 36

Blandede og udifferensierte materialer 10.2 H 37

Sorteringsrester 10.3 38

Sorteringsrester 10.3 H 39
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Beskrivelse Kode Farlig Avfallspost

Alminnelig slam (unntatt oppmudringsmasse) 11 (unntatt 11.3) 40

Oppmudringsmasse 11.3 41

Mineralsk avfall (unntatt forbrenningsavfall, for-
urenset jord og forurenset oppmudringsmasse)

12 (unntatt 12.4, 
12.6)

42

Mineralsk avfall (unntatt forbrenningsavfall, for-
urenset jord og forurenset oppmudringsmasse)

12 (unntatt 12.4, 
12.6)

H 43

Forbrenningsavfall 12.4 44

Forbrenningsavfall 12.4 H 45

Forurenset jord og forurenset oppmudringsmasse 12.6 H 46

Herdet, stabilisert eller forglasset avfall 13 47

Herdet, stabilisert eller forglasset avfall 13 H 48

Sum, ikke-farlig avfall TN

Sum, farlig avfall H TH

Totalsum TT

Liste C — Virksomhetspost

Kategori i NACE Rev. 1.1 
(rådsforordning (EØF) 

nr. 3037/90) (1) 
Beskrivelse Virksomhets post

A Landbruk, jakt og skogbruk 1

B Fiske 2

C Bryting og utvinning 3

DA Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk 4

DB+DC Produksjon av tekstiler og tekstilvarer
Produksjon av lær og lærvarer

5

DD Produksjon av trelast og trevarer 6

DE Produksjon av papirmasse, papir og papirvarer; forlags-
virksomhet og grafisk produksjon

7

DF Produksjon av kull- og petroleumsprodukter og kjerne-
brensel

8

DG+DH Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter, og 
kunstfibrer 
Produksjon av gummi- og plastprodukter

9

DI Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralske pro-
dukter 

10

DJ Produksjon av metaller og metallvarer 11

DK+DL+DM Produksjon av maskiner og utstyr 
Produksjon av elektrisk og optisk utstyr
Produksjon av transportutstyr

12

DN (unntatt 37) Produksjon ellers 13

E Elektrisitets-, gass- og vannforsyning 14
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Kategori i NACE Rev. 1.1 
(rådsforordning (EØF) 

nr. 3037/90) (1) 
Beskrivelse Virksomhets post

F Bygge- og anleggsvirksomhet 15

G–Q (unntatt 51.57 og 90) Annen økonomisk virksomhet (tjenester) 16

37 Gjenvinning 17

51.57 Engroshandel med avfall og skrap 18

90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet o.l. 19

HH Husholdningsavfall 20

Totalsum TA

(1) EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003.

Liste D — Fortrolighetsmarkører

For få foretak A For eksempel ett eller to foretak i befolkningen

Ett foretak dominerer dataene B Ikke for få foretak, men ett foretak produserer/behandler for 
eksempel mer enn 70 %

To foretak dominerer dataene C Ikke for få foretak, men to foretak produserer/behandler for eksem-
pel mer enn 70 %

Fortrolige data pga. sekundær 
fortrolighet 

D Ikke fortrolige i seg selv (markør A, B, C), men for å forebygge 
indirekte avsløring av fortrolige data

Verdien er ikke fortrolig Blank tegn

Liste E — Avfallskategorier ved forbrenning

Avfalls-
post

EAK-statistikk/versjon 3 (EUT L 90 av 27.3.2004, s. 15) Farlig/ikke-
farlig avfallKode Beskrivelse

1 01 + 02 + 03 Kjemisk avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Ikke-farlig

2 01 + 02 + 03 unntatt 01.3 Kjemisk avfall unntatt spilloljer
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Farlig

3 01.3 Spilloljer Farlig

4 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbe-
handling og biologisk avfall

Ikke-farlig

5 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbe-
handling og biologisk avfall

Farlig

6 07.7 Avfall som inneholder PCB Farlig

7 10.1 Husholdningsavfall og lignende avfall Ikke-farlig

8 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

9 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Farlig

10 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

11 10.3 Sorteringsrester Farlig
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Avfalls-
post

EAK-statistikk/versjon 3 (EUT L 90 av 27.3.2004, s. 15) Farlig/ikke-
farlig avfallKode Beskrivelse

12 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

13 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 Annet avfall
(metallavfall + ikke-metallholdig avfall + kassert 
utstyr + animalsk og vegetabilsk avfall + mineralsk 
avfall + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

14 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 
unntatt 07.7

Annet avfall
(metallavfall + ikke-metallholdig avfall unntatt avfall 
som inneholder PCB + kassert utstyr + animalsk og 
vegetabilsk avfall + mineralsk avfall + herdet, stabili-
sert eller forglasset avfall)

Farlig

TN Sum, ikke-farlig avfall Ikke-farlig

TH Sum, farlig avfall Farlig

TT Totalsum

Liste F — Gjenvinnings- og disponeringsprosesser; kodene viser til kodene i vedleggene til 
direktiv 75/442/EØF

Prosess Kode  Gjenvinnings- og disponeringsprosesser

Forbrenning

1 R1 Bruk i hovedsak som brennstoff eller annen energikilde

2 D10 Forbrenning på land

Gjenvinningsprosesser (unntatt energiutvinning)

3

R2 + Gjenvinning eller regenerering av løsemidler

R3 + Ombruk eller gjenvinning av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler (herunder 
kompostering og andre former for biologisk omdanning)

R4 + Ombruk eller gjenvinning av metaller og av metallforbindelser

R5 + Ombruk eller gjenvinning av andre uorganiske materialer

R6 + Regenerering av syrer eller baser

R7 + Gjenvinning av produkter som brukes til å fange opp forurensende stoffer

R8 + Gjenvinning av produkter fra katalysatorer

R9 + Gjenvinning eller annen ombruk av olje

R 1 0 
+

Spredning på jordbunnen til fordel for landbruket eller det økologiske system

R11 Bruk av avfall fra én av prosessene nevnt i punkt R1 til R10

Disponeringsprosesser

4

D1 + Deponering på eller i jorden (f.eks. på fyllplasser osv.)

D3 + Innpumping i dypere lag (f.eks. innpumping av pumpbart avfall i borehull, saltdomer eller 
naturlige geologiske sprekker osv.)

D4 + Lagunering (f.eks. tømming av flytende avfall eller slam i borehull, dammer eller laguner osv.)

D5 + Deponering på spesielt tilrettelagt fyllplass (f.eks. plassering i atskilte fôrede hulrom som er 
tildekket og isolert fra hverandre og fra miljøet osv.)

D12 Permanent lagring (f.eks. plassering av beholdere i gruver osv.)
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Prosess Kode  Gjenvinnings- og disponeringsprosesser

5

D2 + Behandling i jordmiljø (f.eks. biologisk nedbrytning av flytende avfall eller slam i jordbunnen 
osv.)

D6 + Utslipp i det akvatiske miljø, unntatt dumping

D7 Dumping, herunder nedgraving i havbunnen 

Liste G — Avfallskategorier for gjenvinningsprosesser (unntatt energiutvinning)

Avfalls-
post

EAK-statistikk/versjon 3 (EUT L 90 av 27.3.2004, s. 15) Farlig/
ikke-farlig avfallKode Beskrivelse

1 01.3 Spillolje Farlig

2 06 Metallavfall Ikke-farlig

3 06 Metallavfall Farlig

4 07.1 Glassavfall Ikke-farlig

5 07.1 Glassavfall Farlig

6 07.2 Papir- og pappavfall Ikke-farlig

7 07.3 Gummiavfall Ikke-farlig

8 07.4 Plastavfall Ikke-farlig

9 07.5 Treavfall Ikke-farlig

10 07.6 Tekstilavfall Ikke-farlig

11 09 unntatt 09.11, 09.3 Animalsk og vegetabilsk avfall
(unntatt animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon 
og av næringsmidler, og unntatt dyreavføring, dyreurin 
og husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

12 09.11 Animalsk avfall av næringsmiddelproduksjon og av 
næringsmidler 

Ikke-farlig

13 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

14 12 Mineralsk avfall Ikke-farlig

15 12 Mineralsk avfall Farlig

16 01 + 02 + 03 + 05 + 08 
+ 10 + 11 + 13

Annet avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall + avfall fra medisinsk 
behandling eller veterinærbehandling og biologisk 
avfall + kassert utstyr + blandet alminnelig avfall + 
alminnelig slam + herdet, stabilisert eller forglasset 
avfall)

Ikke-farlig

17 01 + 02 + 03 + 05 + 
07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 
11 + 13 unntatt 01.3

Annet avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser unntatt forbrukt 
olje + avfall fra kjemiske preparater + annet kjemisk 
avfall + avfall fra medisinsk behandling eller 
veterinærbehandling og biologisk avfall + treavfall 
+ avfall som inneholder PCB + kassert utstyr + 
blandet alminnelig avfall + alminnelig slam + herdet, 
stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig

TN Sum, ikke-farlig avfall Ikke-farlig

TH Sum, farlig avfall Farlig

TT Totalsum
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Liste H — Avfallskategorier for disponering (unntatt forbrenning)

Post 
nr. 

EAK-statistikk/versjon 3 (EUT L 90 av 27.3.2004, s. 15)
Farlig/ikke-farlig avfall

Kode Beskrivelse

1 01 + 02 + 03 Kjemisk avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Ikke-farlig

2 01 + 02 + 03 unntatt 
01.3

Kjemisk avfall, unntatt spillolje
( avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Farlig

3 01.3 Spilloljer Farlig

4 09 unntatt 09.11, 09.3 Animalsk og vegetabilsk avfall
(unntatt animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon 
og av næringsmidler, og unntatt dyreavføring, dyreu-
rin og husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

5 09.11 Animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og av 
næringsmidler

Ikke-farlig

6 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

7 10.1 Husholdningsavfall og lignende avfall Ikke-farlig

8 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

9 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Farlig

10 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

11 10.3 Sorteringsrester Farlig

12 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

13 12 Mineralsk avfall Ikke-farlig

14 12 Mineralsk avfall Farlig

15 05 + 06 + 07 + 08 
+ 13

Annet avfall
Avfall fra medisinsk behandling eller 
veterinærbehandling og biologisk avfall + metallavfall 
+ ikke-metallholdig avfall + kassert utstyr + herdet, 
stabilisert eller forglasset avfall

Ikke-farlig

16 05 + 06 + 07 + 08 
+ 13

Annet avfall
 Avfall fra medisinsk behandling eller 
veterinærbehandling og biologisk avfall + metallavfall 
+ ikke-metallholdig avfall + kassert utstyr + herdet, 
stabilisert eller forglasset avfall 

Farlig

TN Sum, ikke-farlig avfall Ikke-farlig

TH Sum, farlig avfall Farlig

TT Totalsum

Liste I — Kapasitetsmål

Prosess Kapasitetsmål Kode for målenhet

1 1 000 tonn per år med tre desimaler t

Terajoule per år (1012) j

2 1 000 tonn per år med tre desimaler t

Terajoule per år (1012) j

3 1 000 tonn per år med tre desimaler t

4 Kubikkmeter per år m

5 1 000 tonn per år med tre desimaler t
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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. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk(1), 
særlig artikkel 1 nr. 5 og artikkel 6 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2150/2002 
skal Kommisjonen fastsette de tiltak som er nødvendige 
for gjennomføringen av nevnte forordning.

2) I henhold til artikkel 6 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 2150/2002 kan Kommisjonen tilpasse spesifikasjonene 
i vedleggene til forordningen.

3) I kommisjonsforordning (EF) nr. 574/2004 endres 
statistikknomenklaturen i vedlegg I og vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 2150/2002. Vedlegg II til 

(1) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 574/2004 (EFT L 90 av 27.3.2004, s. 15).

forordning (EF) nr. 2150/2002 bør endres for å gjenspeile 
denne endringen.

4) Forordning (EF) nr. 2150/2002 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2150/2002 erstattes avsnitt 2 
med teksten 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 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 783/2005

av 24. mai 2005

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 
om avfallsstatistikk(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 25.5.2005, s. 38, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 27.

2008/EØS/38/51

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

Utferdiget i Brussel, 24. mai 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

AVSNITT 2

Avfallskategorier

Listen over avfallskategorier som det skal utarbeides statistikker for etter hver gjenvinnings- eller disponeringsprosess 
som nevnt i avsnitt 8 nr. 2, er som følger:

Forbrenning

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 3 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse:

1 01 + 
02 + 
03

Kjemisk avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske preparater + 
annet kjemisk avfall)

Ikke-farlig

2 01 + 
02 + 
03 
unntatt 
01.3

Kjemisk avfall unntatt spilloljer
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske preparater + 
annet kjemisk avfall)

Farlig

3 01.3 Spilloljer Farlig

4 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og biologisk 
avfall

Ikke-farlig

5 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og biologisk 
avfall

Farlig

6 07.7 Avfall som inneholder PCB Farlig

7 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

8 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

9 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Farlig

10 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

11 10.3 Sorteringsrester Farlig

12 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

13 06 + 
07 + 
08 + 
09 + 
12 + 
13

Annet avfall
(metallholdig avfall + ikke-metallholdig avfall + kassert utstyr + 
animalsk og vegetabilsk avfall + mineralsk avfall + mineralsk avfall + 
herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

14 06 + 
07 + 
08 + 
09 + 
12 + 
13 
unntatt 
07.7

Annet avfall
(metallholdig avfall + ikke-metallholdig avfall unntatt avfall som 
inneholder PCB + kassert utstyr + animalsk og vegetabilsk avfall + 
mineralsk avfall + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig

Prosesser som kan føre til gjenvinning
(unntatt energiutvinning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 3 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

1 01.3 Spilloljer Farlig

2 06 Metallholdig avfall Ikke-farlig

3 06 Metallholdig avfall Farlig

4 07.1 Glassavfall Ikke-farlig
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Prosesser som kan føre til gjenvinning
(unntatt energiutvinning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 3 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

5 07.1 Glassavfall Farlig

6 07.2 Papir- og pappavfall Ikke-farlig

7 07.3 Gummiavfall Ikke-farlig

8 07.4 Plastavfall Ikke-farlig

9 07.5 Treavfall Ikke-farlig

10 07.6 Tekstilavfall Ikke-farlig

11 09 
unntatt 
09.11, 
09.3

Animalsk og vegetabilsk avfall
(unntatt animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmid-
ler, og unntatt dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

12 09.11 Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler Ikke-farlig

13 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

14 12 Mineralsk avfall Ikke-farlig

15 12 Mineralsk avfall Farlig

16 01 + 
02 + 
03 + 
05 + 
08 + 
10 + 
11 + 
13

Annet avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske preparater + annet 
kjemisk avfall + avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbe-
handling og biologisk avfall + kassert utstyr + blandet alminnelig 
avfall + alminnelig slam + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

17 01 + 
02 + 
03 + 
05 + 
07.5 + 
07.7 + 
08 + 
10 + 
11 + 
13 
unntatt 
01.3

Annet avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser unntatt spilloljer + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall + avfall fra medisinsk behandling eller 
veterinærbehandling og biologisk avfall + treavfall + avfall som inne-
holder PCB + kassert utstyr + blandet alminnelig avfall + alminnelig 
slam + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig

Disponering (unntatt forbrenning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 3

Farlig/ikke-farlig avfall
Kode Beskrivelse:

1 01 + 
02 + 
03

Kjemisk avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske preparater + annet 
kjemisk avfall)

Ikke-farlig

2 01 + 
02 + 
03 
unntatt 
01.3

Kjemisk avfall unntatt spilloljer
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske preparater + annet 
kjemisk avfall)

Farlig

3 01.3 Spilloljer Farlig

4 09 
unntatt 
09.11, 
09.3

Animalsk og vegetabilsk avfall
(unntatt animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av 
næringsmidler, og unntatt dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

5 09.11 Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler Ikke-farlig

6 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig
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Disponering (unntatt forbrenning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 3

Farlig/ikke-farlig avfall
Kode Beskrivelse:

7 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

8 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

9 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Farlig

10 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

11 10.3 Sorteringsrester Farlig

12 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

13 12 Mineralsk avfall Ikke-farlig

14 12 Mineralsk avfall Farlig

15 05 + 
06 + 
07 + 
08 + 
13

Annet avfall
(avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall + metallholdig avfall + ikke-metallholdig 
avfall + kassert utstyr + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

16 05 + 
06 + 
07 + 
08 + 
13

Annet avfall
(avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall + metallholdig avfall + ikke-metallholdig 
avfall + kassert utstyr + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig»
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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 3, artikkel 4 nr. 3 og artikkel 4 
nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 577/98 er det nødvendig med gjennomføringstiltak for 
å definere kodingen av de variablene som skal benyttes 
ved overføring av data.

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) nr. 577/98 
kan det på grunnlag av undersøkelseskjennetegnene 
utarbeides en liste over variabler, heretter kalt 
strukturvariabler, som skal innsamles bare med sikte på 
beregning av årsgjennomsnitt basert på en referanseperiode 
på 52 uker, i stedet for kvartalsgjennomsnitt. Derfor bør 
det fastsettes vilkår for bruk av et delutvalg til innsamling 
av data om strukturvariabler.

3) Med henblikk på betydningen av data om sysselsetting 
og arbeidsløshet bør disse indikatorenes totaler være 
konsekvente, uavhengig av om de er framkommet på 

(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).

 grunnlag av det årlige delutvalget eller et årsgjennomsnitt 
av de fire hele kvartalsutvalgene.

4) Med henblikk på betydningen av data som samles inn 
som ledd i tilleggsundersøkelser, bør disse opplysningene 
kunne kombineres med alle andre variabler fra 
undersøkelsen.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vilkårene for bruk av et delutvalg til innsamling av data om 
strukturvariabler er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 2

Kodingen av variablene som skal benyttes ved overføring av 
data fra og med 2006, er fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 3

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

(2) Rådsbeslutning av 19. juni 1989 om nedsettelse av en komité for De 
europeiske fellesskaps statistiske program (EFT L 181 av 28.6.1989, 
s. 47).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 430/2005

av 15. mars 2005

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 
arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til den kodingen som skal benyttes ved overføring 

av data fra og med 2006 og bruk av et delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 17.3.2005, s. 36, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 29.

2008/EØS/38/52

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

VILKÅR FOR BRUK AV ET DELUTVALG TIL INNSAMLING AV DATA OM 
STRUKTURVARIABLER

1. Årsvariabler/kvartalsvariabler

 Ordet «årlig» i kolonnen «Hyppighet» i kodingen fastsatt i vedlegg II, angir strukturvariablene som valgfritt skal 
innsamles bare med sikte på beregning av årsgjennomsnitt i stedet for kvartalsgjennomsnitt på grunnlag av et 
delutvalg av uavhengige observasjoner basert på en referanseperiode på 52 uker. De viktigste variablene som skal 
innsamles hvert kvartal, er angitt som «kvartalsvise».

2. Resultatenes representativitet

 Når det gjelder strukturvariabler, skal det relative standardavviket (uten hensyn til designeffekten) for et årsestimat 
som utgjør minst 1 % av den yrkesaktive befolkningen, ikke overstige:

a) 9 % for stater med en befolkning på 1-20 millioner innbyggere, og

b) 5 % for stater med en befolkning på 20 millioner eller mer.

 Stater med mindre enn 1 million innbyggere er unntatt fra disse presisjonskravene, og strukturvariablene skal 
samles inn for hele utvalget, med mindre utvalget oppfyller kravene i bokstav a).

 Når det gjelder stater som bruker et delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler, skal hele delutvalget bestå 
av uavhengige observasjoner dersom det gjennomføres mer enn én undersøkelsesrunde.

3. Konsekvens mellom totalene

 Årstotaler for delutvalg og årsgjennomsnitt for hele utvalg skal være konsekvente når det gjelder sysselsetting, 
arbeidsløshet og befolkning utenfor arbeidsstyrken inndelt etter kjønn og for følgende aldersgrupper: 15-24, 25-34, 
35-44, 45-54 og 55+.

4. Tilleggsundersøkelser

 Utvalget som brukes til å samle inn data for tilleggsundersøkelser, skal også gi opplysninger om strukturvariabler.
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VEDLEGG II

KODING

Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

DEMOGRAFISKE OPPLYSNINGER

HHSEQNUM 1/2 KVARTALS-
VIS

Løpenummer i husholdningen (bør være det samme for alle 
runder)

Alle

01-98 Tosifret løpenummer tildelt hvert husholdningsmedlem

HHLINK 3 ÅRLIG Tilknytning til referansepersonen i husholdningen HHTYPE = 1,3

1 Referanseperson

2 Referansepersonens ektefelle (eller samboende partner)

3 Referansepersonens (eller ektefelles/samboende partners) 
barn

4 Referansepersonens (eller ektefelles/samboende partners) 
slektning i oppstigende linje

5 Annen slektning

6 Annet

9 Ikke relevant (HHTYPE ≠ 1, 2)

HHSPOU 4/5 ÅRLIG Ektefelles/samboende partners løpenummer HHTYPE = 1, 3

01-98 Ektefelles/samboende partners løpenummer i husholdningen

99 Ikke relevant (personen tilhører ingen privat husholdning 
eller har ingen partner, eller partneren tilhører ikke denne 
private husholdningen)

HHFATH 6/7 ÅRLIG Fars løpenummer HHTYPE = 1, 3

01-98 Fars løpenummer i husholdningen

99 Ikke relevant (personen tilhører ingen privat husholdning, 
eller faren tilhører ikke denne private husholdningen)

HHMOTH 8/9 ÅRLIG Mors løpenummer HHTYPE = 1, 3

01-98 Mors løpenummer i husholdningen

99 Ikke relevant (personen tilhører ingen privat husholdning, 
eller moren tilhører ikke denne private husholdningen)

SEX 10 KVARTALS-
VIS

Kjønn Alle

1 Hankjønn

2 Hunkjønn

YEARBIR 11/14 KVARTALS-
VIS

Fødselsår Alle

Angi fødselsåret med 4 sifre

DATEBIR 15 KVARTALS-
VIS

Fødselsdato i forhold til slutten av referanseperioden Alle

1 Personen har fødselsdag mellom 1. januar og slutten av 
referanseuken

2 Personen har fødselsdag etter slutten av referanseuken
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Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

MARSTAT 16 ÅRLIG Sivilstand Alle

1 Ugift

2 Gift

3 Enke/enkemann

4 Skilt eller separert

Blank Svar mangler

NATIONAL 17/18 KVARTALS-
VIS

Nasjonalitet Alle

Se ISO-landkodene for koding

YEARESID 19/20 ÅRLIG Botid i antall år i denne staten Alle

00 Personen er født i denne staten

01-10 Antall år for personer med botid i denne staten på mellom 
1 og 10 år

11 Botid i denne staten på mer enn 10 år

Blank Svar mangler

COUNTRYB 21/22 KVARTALS-
VIS

Fødselsstat YEARESID ≠ 00

Se ISO-landkodene for koding

99 Ikke relevant (kolonne 19/20 = 00)

Blank Svar mangler

PROXY 23 KVARTALS-
VIS

Arten av deltaking i undersøkelsen Alle personer fra 
15 år og oppover

1 Direkte deltaking

2 Deltaking gjennom et annet medlem av husholdningen

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank Svar mangler

ARBEIDSSTYRKESTATUS

WSTATOR 24 KVARTALS-
VIS

Arbeidsstyrkestatus i referanseuken Alle personer fra 
15 år og oppover

1 Personen utførte arbeid for lønn eller fortjeneste – én time 
eller mer – i referanseuken (herunder arbeidende familie-
medlemmer, men ikke personer som avtjener obligatorisk 
militær- eller siviltjeneste)

2 Personen arbeidet ikke, men hadde et arbeid eller en virk-
somhet han eller hun var fraværende fra i referanseuken 
(herunder arbeidende familiemedlemmer, men ikke personer 
som avtjener obligatorisk militær- eller siviltjeneste)

3 Personen arbeidet ikke, da han/hun var permittert

4 Personen avtjente obligatorisk militær- eller siviltjeneste

5 Andre personer (på 15 år eller mer) som verken arbeidet eller 
hadde et arbeid eller en virksomhet i referanseuken

9 Ikke relevant (barn under 15 år)
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Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

NOWKREAS 25/26 KVARTALS-
VIS

Årsak til at personen ikke har arbeidet selv om han/hun 
hadde et arbeid

WSTATOR = 2

00 Dårlig vær

01 Delvis arbeidsløshet av tekniske eller økonomiske årsaker

02 Arbeidskonflikt

03 Utdanning eller opplæring

04 Egen sykdom, skade eller midlertidig arbeidsudyktighet

05 Fødselspermisjon

06 Foreldrepermisjon

07 Ferie

08 Avspasering (av oppspart arbeidstid eller som ledd i en avtale 
der timeantallet er fastsatt på årsbasis)

09 Andre årsaker (for eksempel personlige forpliktelser eller 
familieforpliktelser)

99 Ikke relevant (WSTATOR = 1, 3-5, 9)

SYSSELSETTINGSKJENNEMERKER FOR 
HOVEDARBEIDSFORHOLDET

STAPRO 27 KVARTALS-
VIS

Yrkesstatus WSTATOR = 1, 2

1 Selvstendig næringsdrivende med ansatte

2 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte

3 Lønnstaker

4 Arbeidende familiemedlem

9 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

SIGNISAL 28 KVARTALS-
VIS

Mottok fortsatt lønn (WSTATOR 
= 2 eller 3) og 
NOWKREAS ≠ 04 
og NOWKREAS ≠ 
05 og STAPRO = 3

1 Fraværende i inntil 3 måneder

2 Fraværende i mer enn 3 måneder og mottok lønn eller trygd 
som tilsvarer minst halvparten av lønnen

3 Fraværende i mer enn 3 måneder og mottok lønn eller trygd 
som tilsvarer mindre enn halvparten av lønnen

4 Vet ikke

9 Ikke relevant (WSTATOR ≠ 2, 3 eller NOWKREAS = 04 og 
NOWKREAS = 05 eller STAPRO ≠3)

NACE3D 29/31 KVARTALS-
VIS

Økonomisk virksomhet i den lokale enheten WSTATOR = 1, 2

Kode med 2 eller om mulig 3 sifre i NACE Rev. 1.1

000 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler
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Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

ISCO4D 32/35 KVARTALS-
VIS

Yrke WSTATOR = 1, 2

Kode med 3 eller om mulig 4 sifre i ISCO-88 (COM)

9999 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

SUPVISOR 36 ÅRLIG Tilsynsansvar STAPRO = 3

1 Ja

2 Nei

9 STAPRO ≠ 3

Blank Svar mangler

SIZEFIRM 37/38 ÅRLIG Antall sysselsatte i den lokale enheten STAPRO = 1, 3, 4, 
blank

01-10 Nøyaktig antall personer, dersom dette er mellom 1 og 10

11 11-19 personer

12 20-49 personer

13 50 personer eller mer

14 Antall ukjent, men mindre enn 11 personer

15 Antall ukjent, men mer enn 10 personer

99 Ikke relevant (STAPRO = 2, 9)

Blank Svar mangler

COUNTRYW 39/40 KVARTALS-
VIS

Staten der arbeidsplassen ligger WSTATOR = 1, 2

Se ISO-landkodene for koding

99 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

REGIONW 41/42 KVARTALS-
VIS

Regionen der arbeidsplassen ligger WSTATOR = 1, 2

NUTS 2

99 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

YSTARTWK 43/46 KVARTALS-
VIS

Året da personen begynte i arbeid hos nåværende arbeidsgi-
ver eller som selvstendig næringsdrivende

WSTATOR = 1, 2

Angi årstallet med 4 sifre

9999 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

MSTARTWK 47/48 KVARTALS-
VIS

Måneden da personen begynte i arbeid hos nåværende 
arbeidsgiver eller som selvstendig næringsdrivende

YSTARTWK 
≠ 9999, blank 
og REFYEAR- 
YSTARTWK < = 2

01-12 Angi måneden med 2 sifre

99 Ikke relevant (YSTARTWK = 9999, blank eller REFYEAR-
YSTARTWK > 2)

Blank Svar mangler
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Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

WAYJFOUN 49 ÅRLIG Medvirkning fra den offentlige arbeidsformidlingen ved 
søking etter nåværende arbeid

STAPRO = 3 og har 
begynt i arbeidet 
i løpet av de siste 
12 månedene

0 Nei

1 Ja

9 STAPRO ≠ 3 eller har begynt i arbeidet for mer enn 1 år 
siden

Blank Svar mangler

FTPT 50 KVARTALS-
VIS

Sondring mellom heltid og deltid WSTATOR = 1, 2

1 Heltidsarbeid

2 Deltidsarbeid

9 WSTATOR ≠ 1, 2

Blank Svar mangler

FTPTREAS 51 ÅRLIG Årsaker til deltidsarbeid FTPT = 2

Deltidsarbeid av følgende årsaker:

1 Personen følger utdanning eller opplæring

2 Personen er syk eller funksjonshemmet

3 Personen har omsorg for barn eller funksjonshemmede 
voksne

4 Andre personlige eller familiemessige årsaker

5 Personen har ikke kunnet finne heltidsarbeid

6 Andre årsaker

9 Ikke relevant (FTPT ≠ 2)

Blank Svar mangler

TEMP 52 KVARTALS-
VIS

Fast/midlertidig ansettelse STAPRO = 3

1 Personen har fast arbeid eller en ikke-tidsbegrenset arbeids-
avtale

2 Personen har vikararbeid eller en tidsbegrenset arbeidsav-
tale

9 Ikke relevant (STAPRO ≠ 3) 

Blank Svar mangler

TEMPREAS 53 ÅRLIG Årsaker til vikararbeid eller tidsbegrenset arbeidsavtale TEMP = 2

Personen har vikararbeid eller en tidsbegrenset arbeidsavtale 
av én av følgende årsaker:

1 Avtalen gjelder en opplæringsperiode (lærlinger, praktikan-
ter, forskningsassistenter osv.)

2 Personen har ikke kunnet finne fast arbeid

3 Personen ønsker ikke fast arbeid

4 Avtalen gjelder for en prøveperiode

9 Ikke relevant (TEMP ≠ 2)

Blank Svar mangler
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Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

TEMPDUR 54 KVARTALS-
VIS

Samlet varighet av vikararbeidet eller den tidsbegrensede 
arbeidsavtalen

TEMP = 2

1 Under 1 måned

2 1-3 måneder

3 4-6 måneder

4 7-12 måneder

5 13-18 måneder

6 19-24 måneder

7 25-36 måneder

8 Mer enn 3 år

9 Ikke relevant (TEMP ≠ 2)

Blank Svar mangler

TEMPAGCY 55 ÅRLIG Avtale med vikarbyrå STAPRO = 3

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (STAPRO ≠ 3)

Blank Svar mangler

ATYPISK ARBEID

SHIFTWK 56 ÅRLIG Skiftarbeid STAPRO = 3

1 Personen arbeider skift

3 Personen arbeider aldri skift

9 Ikke relevant (STAPRO ≠ 3)

Blank Svar mangler

EVENWK 57 ÅRLIG Kveldsarbeid WSTATOR = 1 
eller WSTATOR 
= 2

1 Personen arbeider vanligvis om kvelden

2 Personen arbeider enkelte ganger om kvelden

3 Personen arbeider aldri om kvelden

9 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

NIGHTWK 58 ÅRLIG Nattarbeid WSTATOR = 1 
eller WSTATOR 
= 2

1 Personen arbeider vanligvis om natten

2 Personen arbeider enkelte ganger om natten

3 Personen arbeider aldri om natten

9 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler
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Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

SATWK 59 ÅRLIG Lørdagsarbeid WSTATOR = 1 
eller WSTATOR 
= 2

1 Personen arbeider vanligvis lørdag

2 Personen arbeider enkelte ganger lørdag

3 Personen arbeider aldri lørdag

9 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

SUNWK 60 ÅRLIG Søndagsarbeid WSTATOR = 1 
eller WSTATOR 
= 2

1 Personen arbeider vanligvis søndag

2 Personen arbeider enkelte ganger søndag

3 Personen arbeider aldri søndag

9 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

ARBEIDSTID

HWUSUAL 61/62 KVARTALS-
VIS

Vanlig antall arbeidstimer per uke i hovedarbeidsforhold WSTATOR = 1, 2

00 Vanlig arbeidstid kan ikke oppgis fordi arbeidstiden varierer 
betraktelig fra uke til uke eller fra måned til måned

01-98 Vanlig antall arbeidstimer i hovedarbeidsforhold

99 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank  Svar mangler

HWACTUAL 63/64 KVARTALS-
VIS

Antall faktiske arbeidstimer i hovedarbeidsforholdet i refe-
ranseuken

WSTATOR = 1, 2

00 Personen har et arbeid eller en virksomhet, men har ikke 
arbeidet i hovedarbeidsforholdet i referanseuken (WSTATOR 
= 2)

01-98 Antall faktiske arbeidstimer i hovedarbeidsforholdet i refe-
ranseuken

99 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

HWOVERP 65/66 KVARTALS-
VIS

Betalt overtid i hovedarbeidsforholdet i referanseuken STAPRO = 3

00-98 Antall betalte overtidstimer

99 Ikke relevant (STAPRO ≠ 3)

Blank Svar mangler

HWOVERPU 67/68 KVARTALS-
VIS

Ubetalt overtid i hovedarbeidsforholdet i referanseuken STAPRO = 3

00-98 Antall ubetalte overtidstimer

99 Ikke relevant (STAPRO ≠ 3)

Blank Svar mangler
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HOURREAS 69/70 KVARTALS-
VIS

Hovedårsak til at antall faktiske arbeidstimer i referanseuken 
er forskjellig fra personens vanlige arbeidstid

HWUSUAL 
= 00-98 og 
HWACTUAL = 
01-98

Personen har arbeidet mer enn vanlig på grunn av:

01 – varierende arbeidstid (f.eks. fleksitid)

16 – overtid

02 – andre forhold

Personen har arbeidet mindre enn vanlig på grunn av:

03 – dårlig vær

04 – delvis arbeidsløshet av tekniske eller økonomiske årsaker

05 – arbeidskonflikt

06 – utdanning eller opplæring

07 – varierende arbeidstid (f.eks. fleksitid)

08 – egen sykdom, skade eller midlertidig arbeidsudyktighet

09 – fødsels- eller foreldrepermisjon

10 – permisjon av personlige eller familiemessige årsaker

11 – ferie

12 – offentlige helligdager

13 – start på ny/bytte av jobb i løpet av referanseuken

14 – avsluttet arbeidsforhold uten start på ny jobb i løpet av  
    referanseuken

15 – andre forhold

97 Personen har arbeidet vanlig arbeidstid i referanseuken 
(HWUSUAL = HWACTUAL = 01-98)

98 Personens arbeidstid varierer betraktelig fra uke til uke eller 
fra måned til måned, og vedkommende har ikke oppgitt 
årsaken til differansen mellom faktisk arbeidstid og vanlig 
arbeidstid (HWUSUAL = 00 og HOURREAS ≠ 01-16)

99 Ikke relevant (WSTATOR = 2-5, 9 eller HWUSUAL = blank 
eller HWACTUAL = blank)

Blank Svar mangler

WISHMORE 71 KVARTALS-
VIS

Ønske om å arbeide mer til vanlig enn dagens arbeidstid (WSTATOR = 1 
eller WSTATOR 
= 2)

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler
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WAYMORE 72 ÅRLIG Hvordan personen som ønsker å arbeide mer, kan gjøre 
dette 

WISHMORE = 1

1 Ved å ta ekstraarbeid

2 Ved å ta et arbeid der arbeidstiden overstiger arbeidstiden i 
vedkommendes nåværende arbeid

3 Bare innenfor rammen av vedkommendes nåværende arbeid

4 På hvilken som helst av måtene angitt over

9 Ikke relevant (WISHMORE ≠ 1)

Blank Svar mangler

HWWISH 73/74 KVARTALS-
VIS

Antall timer personen ønsker å arbeide i alt WSTATOR = 1 
eller WSTATOR 
= 2

01-98 Ønsket samlet arbeidstid

99 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

HOMEWK 75 ÅRLIG Arbeid hjemme WSTATOR = 1 
eller WSTATOR 
= 2

1 Personen arbeider vanligvis hjemme

2 Personen arbeider til tider hjemme

3 Personen arbeider aldri hjemme

9 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

LOOKOJ 76 KVARTALS-
VIS

Søking etter annet arbeid WSTATOR = 1 
eller WSTATOR 
= 2

0 Personen søker ikke annet arbeid

1 Personen søker annet arbeid

9 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

LOOKREAS 77 ÅRLIG Årsaker til søking etter annet arbeid LOOKOJ = 1

1 – risikerer å miste nåværende arbeid eller at dette opphører, 
eller vet at dette kommer til å skje

2 – betrakter sitt nåværende arbeid som midlertidig 

3 – søker ekstraarbeid for å supplere sitt nåværende antall 
arbeidstimer

4 – søker et arbeid der arbeidstiden overstiger arbeidstiden i 
vedkommendes nåværende arbeid

5 – søker et arbeid der arbeidstiden er kortere enn i vedkom-
mendes nåværende arbeid

6 – ønsker å få bedre vilkår (f.eks. med hensyn til lønn, 
arbeidstid, reisetid, mindre slitsomt arbeid, osv.)

7 – andre årsaker

9 – Ikke relevant (LOOKOJ ≠ 1)

Blank Svar mangler
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BIARBEIDSFORHOLD

EXIST2J 78 KVARTALS-
VIS

Mer enn ett arbeidsforhold eller mer enn én virksomhet WSTATOR = 1 
eller WSTATOR 
= 2

1 Personen har hatt bare ett arbeidsforhold eller bare én virk-
somhet i referanseuken

2 Personen har hatt mer enn ett arbeidsforhold eller mer enn 
én virksomhet i referanseuken (uten at dette skyldes bytte 
av arbeidsgiver)

9 Ikke relevant (WSTATOR = 3-5, 9)

Blank Svar mangler

STAPRO2J 79 KVARTALS-
VIS

Yrkesstatus (i biarbeidsforholdet) EXIST2J = 2

1 Selvstendig næringsdrivende med ansatte

2 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte

3 Lønnstaker

4 Arbeidende familiemedlem

9 Ikke relevant (EXIST2J = 1, 9, blank)

Blank Svar mangler

NACE2J2D 80/81 KVARTALS-
VIS

Økonomisk virksomhet i den lokale enheten (i biarbeidsfor-
holdet)

EXIST2J = 2

NACE Rev. 1.1

00 Ikke relevant (EXIST2J = 1, 9, blank)

Blank Svar mangler

HWACTUA2 82/83 KVARTALS-
VIS

Antall faktiske arbeidstimer i biarbeidsforholdet i referan-
seuken

EXIST2J = 2

00 Person med et biarbeidsforhold, men som ikke har arbeidet i 
dette arbeidsforholdet i referanseuken

01-98 Antall faktiske arbeidstimer i biarbeidsforholdet i referan-
seuken

99 Ikke relevant (EXIST2J = 1, 9, blank)

Blank Svar mangler

TIDLIGERE ARBEIDSFORHOLD FOR IKKE-
SYSSELSATTE PERSONER

EXISTPR 84 KVARTALS-
VIS

Tidligere arbeidsforhold WSTATOR = 3-5

0 Personen har aldri vært i arbeid (leilighetsvis arbeid som 
feriejobb og obligatorisk militær- eller siviltjeneste anses 
ikke for arbeid)

1 Personen har vært i arbeid (leilighetsvis arbeid som feriejobb 
og obligatorisk militær- eller siviltjeneste anses ikke for 
arbeid)

9 Ikke relevant (WSTATOR = 1, 2 eller 9)

Blank Svar mangler
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YEARPR 85/88 KVARTALS-
VIS

Året da personen sist var i arbeid EXISTPR = 1

Angi året da personen sist var i arbeid med 4 sifre

9999 Ikke relevant (EXISTPR = 0, 9, blank)

Blank Svar mangler

MONTHPR 89/90 KVARTALS-
VIS

Måneden da personen sist var i arbeid YEARPR ≠ 
9999, blank og 
REFYEAR-
YEARPR < = 2

01-12 Angi måneden da personen sist var i arbeid med 2 sifre

99 Ikke relevant (YEARPR = 9999, blank eller REFYEAR-
YEARPR>2)

Blank Svar mangler

LEAVREAS 91/92 ÅRLIG Hovedårsak til at personen sluttet i siste arbeidsforhold EXISTPR = 1 
og REFYEAR-
YEARPR<8

00 Oppsigelse

01 Slutt på midlertidig arbeid 

02 Omsorg for barn eller funksjonshemmede voksne

03 Personlige forpliktelser eller familieforpliktelser

04 Egen sykdom eller arbeidsudyktighet

05 Utdanning eller opplæring

06 Førtidspensjon

07 Vanlig pensjon

08 Obligatorisk militær- eller siviltjeneste

09 Andre årsaker

99 Ikke relevant (EXISTPR = 0, 9, blank, eller EXISTPR = 1 og 
personen har ikke arbeidet på 8 år eller mer)

Blank Svar mangler

STAPROPR 93 KVARTALS-
VIS bare der-
som personen 
har arbeidet 
i de siste 12 
månedene, 
ellers ÅRLIG

Yrkesstatus i siste arbeidsforhold EXISTPR = 1 
og REFYEAR-
YEARPR<8

1 Selvstendig næringsdrivende med ansatte

2 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte

3 Lønnstaker

4 Arbeidende familiemedlem

9 Ikke relevant (EXISTPR = 0, 9, blank, eller EXISTPR = 1 og 
personen har ikke arbeidet på 8 år eller mer)

Blank Svar mangler
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NACEPR2D 94/95 KVARTALS-
VIS bare der-
som personen 
har arbeidet 
i de siste 12 
månedene, 
ellers ÅRLIG

Økonomisk virksomhet i den lokale enheten der personen 
arbeidet sist

EXISTPR = 1 
og REFYEAR-
YEARPR<8

NACE Rev. 1.1

00 Ikke relevant (EXISTPR = 0, 9, blank, eller EXISTPR = 1 og 
personen har ikke arbeidet på 8 år eller mer)

Blank Svar mangler

ISCOPR3D 96/98 KVARTALS-
VIS bare der-
som personen 
har arbeidet 
i de siste 12 
månedene, 
ellers ÅRLIG

Yrke utøvd i siste arbeidsforhold
ISCO-88 (COM)

EXISTPR = 1 
og REFYEAR-
YEARPR<8

999 Ikke relevant (EXISTPR = 0, 9, blank, eller EXISTPR = 1 og 
personen har ikke arbeidet på 8 år eller mer)

Blank Svar mangler

ARBEIDSSØKING

SEEKWORK 99 KVARTALS-
VIS

Arbeidssøking har pågått i de siste 4 ukene (WSTATOR = 3-5 
eller SIGNISAL = 
3) og alder<75

1 Personen har allerede funnet et arbeid og skal begynne i det 
om høyst 3 måneder

2 Personen har allerede funnet et arbeid og skal begynne i det 
om mer enn 3 måneder og søker ikke arbeid

3 Personen søker ikke arbeid og har ikke funnet noe arbeid som 
vedkommende skal begynne i senere

4 Personen søker arbeid

9 Ikke relevant (WSTATOR = 1, 2 eller 9 og SIGNISAL ≠ 3) 
eller alder er 75 år eller mer

SEEKREAS 100 ÅRLIG Årsaker til ikke å søke arbeid SEEKWORK = 3

Personen søker ikke arbeid av følgende årsak:

1 – personen venter på å bli kalt tilbake til arbeidet sitt (per-
sonen er permittert)

2 – personen er syk eller arbeidsudyktig

3 – personen har omsorg for barn eller funksjonshemmede 
voksne

4 – personen har personlige forpliktelser eller familieforplik-
telser

5 – personen er under utdanning eller opplæring

6 – personen er pensjonert

7 – personen tror ikke at det finnes tilgjengelig arbeid

8 – andre årsaker

9 Ikke relevant (SEEKWORK ≠ 3)

Blank Svar mangler
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SEEKTYPE 101 KVARTALS-
VIS

Type arbeid vedkommende søker (eller har funnet) SEEKWORK = 1, 
2, 4 eller LOOKOJ 
= 1

Type arbeid vedkommende søker (for SEEKWORK = 1, 2, 
arbeid funnet):

1 Selvstendig næringsdrivende

Lønnstaker:

2 – som bare søker heltidsarbeid (eller allerede har funnet 
det) 

3 – som søker heltidsarbeid, men kan godta deltidsarbeid 
dersom heltidsarbeid ikke finnes

4 – som søker deltidsarbeid, men kan godta heltidsarbeid 
dersom deltidsarbeid ikke finnes

5 – som bare søker deltidsarbeid (eller allerede har funnet 
det)

6 – som ikke har oppgitt om vedkommende søker (eller alle-
rede har funnet) heltidsarbeid eller deltidsarbeid

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

Blank Svar mangler

SEEKDUR 102 KVARTALS-
VIS

Arbeidssøkingens varighet SEEKWORK = 1, 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Personen har ikke begynt å søke ennå

1 Mindre enn 1 måned

2 1-2 måneder

3 3-5 måneder

4 6-11 måneder

5 12-17 måneder

6 18-23 måneder

7 24-47 måneder

8 4 år eller mer

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 2, 3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

Blank Svar mangler

METODER SOM ER BRUKT DE SISTE 4 UKENE FOR 
Å FINNE ARBEID

METHODA 103 KVARTALS-
VIS

Personen har henvendt seg til offentlig arbeidsformidling SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)
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METHODB 104 KVARTALS-
VIS

Personen har henvendt seg til privat arbeidsformidling SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

METHODC 105 KVARTALS-
VIS

Personen har tatt direkte kontakt med arbeidsgivere SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

METHODD 106 KVARTALS-
VIS

Personen har henvendt seg til venner, familie, fagforeninger 
osv.

SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

METHODE 107 KVARTALS-
VIS

Personen har rykket inn eller svart på annonser i aviser eller 
tidsskrifter

SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

METHODF 108 KVARTALS-
VIS

Personen har studert stillingsannonser i aviser eller tids-
skrifter

SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

METHODG 109 KVARTALS-
VIS

Personen har deltatt på en prøve eller en eksamen, eller vært 
inne til intervju 

SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

METHODH 110 KVARTALS-
VIS

Personen har forsøkt å finne tomt, lokaler eller utstyr SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

METHODI 111 KVARTALS-
VIS

Personen har søkt om tillatelser, lisenser, økonomiske mid-
ler

SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)
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METHODJ 112 KVARTALS-
VIS

Personen venter på resultatet av en søknad om arbeid SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

METHODK 113 KVARTALS-
VIS

Personen venter på en henvendelse fra offentlig arbeidsfor-
midling

SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

METHODL 114 KVARTALS-
VIS

Personen venter på resultatene av en utvelgelsesprøve med 
henblikk på ansettelse i offentlig sektor

SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

METHODM 115 KVARTALS-
VIS

Personen har brukt andre metoder SEEKWORK = 4 
eller LOOKOJ = 1

0 Nei

1 Ja

9 Ikke relevant (WSTATOR = 9 eller SEEKWORK = 1-3 eller 
LOOKOJ = 0, blank)

WANTWORK 116 KVARTALS-
VIS

Ønske om å arbeide hos personen som ikke søker arbeid SEEKWORK = 3

Personen søker ikke arbeid:

1 – men ønsker likevel arbeid

2 – og ønsker ikke arbeid

9 Ikke relevant (SEEKWORK ≠ 3)

Blank Svar mangler

AVAILBLE 117 KVARTALS-
VIS

Mulighet for å begynne i et arbeid innen 2 uker SEEKWORK = 1,4 
eller WANTWORK 
= 1, blank eller 
WISHMORE = 1 
eller SIGNISAL = 3

Dersom arbeid ble funnet nå,

1 ville personen kunne begynne å arbeide umiddelbart (innen 
2 uker)

2 ville personen ikke kunne begynne å arbeide umiddelbart 
(innen 2 uker)

9 Ikke relevant (SEEKWORK ≠ 1 og SEEKWORK ≠ 
4 og WANTWORK ≠ 1 og WANTWORK ≠ blank og 
WISHMORE ≠ 1 og SIGNISAL ≠ 3)
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AVAIREAS 118 ÅRLIG Årsaker til at personen ikke ville kunne begynne å arbeide 
innen 2 uker

AVAILBLE = 2

Personen ville ikke kunne begynne å arbeide umiddelbart 
(innen 2 uker) på grunn av:

1 – at han/hun må fullføre utdanning eller opplæring

2 – at han/hun må fullføre obligatorisk militær- eller 
siviltjeneste

3 – at han/hun ikke kan avslutte sitt nåværende arbeid 
innen 2 uker, på grunn av en avtale om oppsigelses-
tid

4 – personlige forpliktelser eller familieforpliktelser 
(herunder svangerskap og fødsel)

5 – egen sykdom eller arbeidsudyktighet

6 – andre forhold

9 Ikke relevant (AVAILBLE ≠ 2)

Blank Svar mangler

PRESEEK 119 ÅRLIG Personens situasjon umiddelbart før han/hun begynte å 
søke arbeid (eller mens han/hun ventet på å begynne i nytt 
arbeid)

SEEKWORK = 
1, 2, 4

1 Personen arbeidet (herunder lærlinger og praktikanter)

2 Personen fulgte undervisning på heltid (gjelder ikke lærlin-
ger og praktikanter)

3 Personen avtjente obligatorisk militær- eller siviltjeneste

4 Personen hadde familieforpliktelser

5 Andre (for eksempel pensjonister)

9 Ikke relevant (SEEKWORK = 3, 9)

Blank Svar mangler

NEEDCARE 120 ÅRLIG Omsorgsbehov FTPTREAS = 3 
eller SEEKREAS 
= 3

Personen søker ikke arbeid eller arbeider deltid fordi:

1 Egnede omsorgstjenester for barn ikke finnes eller er for 
dyre

2 Egnede omsorgstjenester for syke, funksjonshemmede eller 
eldre ikke finnes eller er for dyre

3 Egnede omsorgstjenester for både barn og syke, funksjons-
hemmede og eldre ikke finnes eller er for dyre

4 Omsorgstilbudet påvirker ikke beslutningen om å arbeide 
deltid eller ikke søke arbeid

9 Ikke relevant (FTPTREAS ≠ 3 og SEEKREAS ≠ 3)

Blank Svar mangler
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REGISTER 121 ÅRLIG Registrering ved offentlig arbeidsformidling Alle personer fra 
15 til 74 år

1 Personen er registrert ved offentlig arbeidsformidling og 
mottar trygd eller støtte

2 Personen er registrert ved offentlig arbeidsformidling, men 
mottar ikke trygd eller støtte

3 Personen er ikke registrert ved offentlig arbeidsformidling, 
men mottar trygd eller støtte

4 Personen er ikke registrert ved offentlig arbeidsformidling, 
og mottar ikke trygd eller støtte

9 Ikke relevant (personer under 15 år eller over 75 år)

Blank Svar mangler

HOVEDARBEIDSSTYRKESTATUS

MAINSTAT 
(valgfri)

122 ÅRLIG Hovedstatus Alle personer fra 
15 år og oppover

1 Utøver et yrke eller driver en virksomhet, herunder ulønnet 
arbeid for familiebasert foretak eller driftsenhet, herunder 
læretid eller lønnet praksis o.l.

2 Arbeidsløs

3 Elev, student, under opplæring, i ulønnet arbeid

4 Pensjonert eller førtidspensjonert eller har avsluttet virksom-
het

5 Varig arbeidsudyktig

6 Obligatorisk militærtjeneste

7 Utfører oppgaver i hjemmet

8 Andre personer utenfor arbeidsstyrken

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank Svar mangler

UTDANNING OG OPPLÆRING

EDUCSTAT 123 KVARTALS-
VIS

Student eller lærling i det normale utdanningssystemet i 
løpet av de siste 4 ukene

Alle personer fra 
15 år og oppover

1 Personen har vært student eller lærling

3 Personen er i det normale utdanningssystemet, men har hatt 
ferie

2 Personen har ikke vært student eller lærling

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank Svar mangler
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EDUCLEVL 124 KVARTALS-
VIS

Nivå på utdanningen eller opplæringen EDUCSTAT = 1 
eller 3

1 ISCED 1

2 ISCED 2

3 ISCED 3

4 ISCED 4

5 ISCED 5

6 ISCED 6

9 Ikke relevant (EDUCSTAT = 2, 9, blank)

Blank Svar mangler

EDUCFILD 
(valgfri)

125/127 ÅRLIG Fagområde for denne utdanningen eller opplæringen EDUCSTAT 
= 1 eller 3 og 
EDUCLEVL = 3-6

000 Allmennutdanning

100 Lærerutdanning og pedagogikk 

200 Humanistiske fag, språk og kunst

222 Fremmedspråk

300 Samfunnsvitenskap, handel og jus

400 Naturfag, matematikk og databehandling

420 Biovitenskap (herunder biologi og miljøfag)

440 Naturvitenskap (herunder fysikk, kjemi og geovitenskap)

460 Matematikk og statistikk

481 Informatikk

482 Bruk av datamaskin

500 Ingeniør-, produksjons- og byggefag

600 Landbruk og veterinærvitenskap

700 Helse og sosialomsorg

800 Tjenester

900 Ukjent

999 Ikke relevant (EDUCSTAT = 2, 9, blank eller EDUCLEVL 
≠ (3-6))

Blank Svar mangler

COURATT 128 KVARTALS-
VIS

Har du deltatt på kurs, seminarer, konferanser eller tatt 
privattimer eller privatundervisning utenfor det normale 
utdanningssystemet (heretter kalt undervisningsvirksomhet) 
i løpet av de siste 4 ukene?

Alle personer fra 
15 år og oppover

1 Ja

2 Nei

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank Svar mangler
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COURLEN 129/131 KVARTALS-
VIS

Antall timer brukt på all undervisningsvirksomhet i løpet av 
de siste 4 ukene

COURATT = 1

3 sifre Antall timer

999 Ikke relevant (COURATT = 2, 9, blank)

Blank Svar mangler

COURPURP 
(valgfri)

132 ÅRLIG Formålet med seneste undervisningsvirksomhet COURATT = 1

1 Hovedsakelig knyttet til arbeid (yrke)

2 Hovedsakelig personlig/sosialt

9 Ikke relevant (COURATT = 2, 9, blank)

Blank Svar mangler

COURFILD 
(valgfri)

133/135 ÅRLIG Fagområde for seneste undervisningsvirksomhet COURATT = 1

000 Allmennutdanning

100 Lærerutdanning og pedagogikk 

200 Humanistiske fag, språk og kunst

222 Fremmedspråk

300 Samfunnsvitenskap, handel og jus

400 Naturfag, matematikk og databehandling

420 Biovitenskap (herunder biologi og miljøfag)

440 Naturvitenskap (herunder fysikk, kjemi og geovitenskap)

460 Matematikk og statistikk

481 Informatikk

482 Bruk av datamaskin

500 Ingeniør-, produksjons- og byggefag

600 Landbruk og veterinærvitenskap

700 Helse og sosialomsorg

800 Tjenester

900 Ukjent

999 Ikke relevant (COURATT = 2, 9, blank)

Blank Svar mangler

COURWORH 
(valgfri)

136 ÅRLIG Foregikk seneste undervisningsvirksomhet i lønnet arbeids-
tid?

COURATT = 1

1 Bare i lønnet arbeidstid

2 For det meste i lønnet arbeidstid

3 For det meste utenfor lønnet arbeidstid

4 Bare utenfor lønnet arbeidstid

5 Uten arbeid på dette tidspunktet

9 Ikke relevant (COURATT = 2, 9, blank)

Blank Svar mangler
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Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

HATLEVEL 137/138 KVARTALS-
VIS

Høyeste beståtte nivå av utdanning eller opplæring Alle personer fra 15 
år og oppover

00 Ingen formell utdanning eller lavere enn ISCED 1

11 ISCED 1

21 ISCED 2

22 ISCED 3c (kortere enn to år) 

31 ISCED 3c (to år og mer)

32 ISCED 3 a, b

30 ISCED 3 (ikke mulig å skille mellom a, b eller c, to år eller 
mer)

41 ISCED 4a, b

42 ISCED 4c

43 ISCED 4 (ikke mulig å skille mellom a, b eller c)

51 ISCED 5b

52 ISCED 5a

60 ISCED 6

99 Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank Svar mangler

HATFIELD 139/141 ÅRLIG Fagområde for høyeste beståtte nivå av utdanning eller 
opplæring

HATLEVEL = 
22-60

000 Allmennutdanning

100 Lærerutdanning og pedagogikk 

200 Humanistiske fag, språk og kunst

222 Fremmedspråk

300 Samfunnsvitenskap, handel og jus

400 Naturfag, matematikk og databehandling

420 Biovitenskap (herunder biologi og miljøfag)

440 Naturvitenskap (herunder fysikk, kjemi og geovitenskap)

460 Matematikk og statistikk

481 Informatikk

482 Bruk av datamaskin

500 Ingeniør-, produksjons- og byggefag

600 Landbruk og veterinærvitenskap

700 Helse og sosialomsorg

800 Tjenester

900 Ukjent

999 Ikke relevant (HATLEVEL = 00, 11, 21, 99, blank)

Blank Svar mangler
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Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

HATYEAR 142/145 ÅRLIG Året da høyeste beståtte nivå av utdanning eller opplæring 
ble avsluttet

Alle personer fra 
15 år og oppover

Angi året da høyeste beståtte nivå av utdanning eller opplæ-
ring ble avsluttet, med 4 sifre

9999 Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank Svar mangler

SITUASJONEN ETT ÅR FØR UNDERSØKELSEN

WSTAT1Y 146 ÅRLIG Arbeidsstyrkestatus ett år før undersøkelsen Alle personer fra 
15 år og oppover

1 Utøvde et yrke eller drev en virksomhet, herunder ulønnet 
arbeid for familiebasert foretak eller driftsenhet, herunder 
læretid eller lønnet praksis o.l.

2 Arbeidsløs

3 Elev, student, under opplæring, i ulønnet arbeid

4 Pensjonert eller førtidspensjonert, eller hadde avsluttet virk-
somhet

5 Varig arbeidsudyktig

6 Avtjente obligatorisk militærtjeneste

7 Utførte oppgaver i hjemmet

8 Andre personer utenfor arbeidsstyrken

9 Ikke relevant (barn under 15 år)

Blank Svar mangler

STAPRO1Y 147 ÅRLIG Yrkesstatus ett år før undersøkelsen WSTAT1Y = 1

1 Selvstendig næringsdrivende med ansatte

2 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte

3 Lønnstaker

4 Arbeidende familiemedlem

9 Ikke relevant (WSTAT1Y ≠ 1)

Blank Svar mangler

NACE1Y2D 148/149 ÅRLIG Økonomisk virksomhet i den lokale enheten der personen var 
i arbeid ett år før undersøkelsen

WSTAT1Y = 1

NACE Rev. 1.1

00 Ikke relevant (WSTAT1Y ≠ 1)

Blank Svar mangler

COUNTR1Y 150/151 ÅRLIG Bostedsstat ett år før undersøkelsen Alle personer fra 
1 år og oppover

Se ISO-landkodene for koding

99 Ikke relevant (barn under 1 år)

Blank Svar mangler
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Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

REGION1Y 152/153 ÅRLIG Bostedsregion ett år før undersøkelsen Alle personer fra 
1 år og oppover

NUTS 2

99 Ikke relevant (personen har byttet bostedsstat eller er et barn 
under 1 år)

Blank Svar mangler

INNTEKT

INCMON 
(valgfri) 
Kan leveres 
18 mnd. senere

154/161 ÅRLIG Månedslønn (netto) fra hovedarbeidsforhold STAPRO = 3

00000000-
99999998

Angi med 8 sifre netto månedslønn fra hovedarbeidsforhol-
det, herunder månedlige tillegg (i nasjonal valuta)

99999999 Ikke relevant (STAPRO ≠ 3)

Blank Svar mangler

TEKNISKE OPPLYSNINGER OM INTERVJUET

REFYEAR 162/165 KVARTALS-
VIS

Undersøkelsesår STAPRO = 3

Angi året med 4 sifre

REFWEEK 166/167 KVARTALS-
VIS

Referanseuke Alle

Angi nummeret på uken (uken går fra mandag til søndag)

INTWEEK 168/169 KVARTALS-
VIS

Intervjuuke Alle

Angi nummeret på uken (uken går fra mandag til søndag)

COUNTRY 170/171 KVARTALS-
VIS

Stat Alle

Se ISO-landkodene for koding

REGION 172/173 KVARTALS-
VIS

Regionen der husholdningen er bosatt Alle

NUTS 2

DEGURBA 174 KVARTALS-
VIS

Urbaniseringsgrad Alle

1 Tett befolket område

2 Middels befolket område

3 Tynt befolket område

HHNUM 175/180 KVARTALS-
VIS

Husholdningens løpenummer Alle

Husholdningenes løpenumre tildeles av de nasjonale statis-
tikkontorene, og skal være de samme i alle runder

Registreringer som gjelder ulike medlemmer i samme hus-
holdning, skal ha samme løpenummer
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Navn Kolonne Hyppighet Kode Beskrivelse Filter/merknader

HHTYPE 181 KVARTALS-
VIS

Husholdningstype Alle

1 Person som bor i privat husholdning (eller fast på hotell) og 
intervjues der

2 Person som bor på institusjon og intervjues der

3 Person som bor på institusjon, men intervjues i en privat 
husholdning

4 Person som bor i en annen privat husholdning på statens 
territorium, men intervjues via den opprinnelige hushold-
ningen

HHINST 182 KVARTALS-
VIS

Institusjonstype HHTYPE = 2, 3

1 Utdanningsinstitusjon

2 Sykehus

3 Annen velferdsinstitusjon

4 Religiøs institusjon (som ikke omfattes av 1-3)

5 Arbeiderhospits, innkvartering på byggeplasser, student-
hjem, innlosjering ved universitetet, osv.

6 Militært anlegg

7 Annet (for eksempel fengsel)

9 Ikke relevant (HHTYPE = 1, 4)

Blank Svar mangler

COEFFY 183/188 ÅRLIG Årlig vektingsfaktor Alle

0000-9999 Kolonne 183-186 inneholder hele tall

00-99 Kolonne 187-188 inneholder desimaler

COEFFQ 189/194 KVARTALS-
VIS

Kvartalsvis vektingsfaktor Alle

0000-9999 Kolonne 189-192 inneholder hele tall

00-99 Kolonne 193-194 inneholder desimaler

COEFFH 195/200 ÅRLIG Kvartalsvis vektingsfaktor for utvalget av husholdningskjen-
netegn (dersom utvalget består av enkeltpersoner)

Alle

0000-9999 Kolonne 195-198 inneholder hele tall

00-99 Kolonne 199-200 inneholder desimaler

INTWAVE 201 KVARTALS-
VIS

Undersøkelsesrundens løpenummer Alle

1-8 Undersøkelsesrundens løpenummer

INTQUEST 202 KVARTALS-
VIS

Bruk av spørreskjema Alle

1 Bare hovedvariabler

2 Hele spørreskjemaet



26.6.2008 Nr. 38/411EØS-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 96/16/EF av 19. mars 1996 om 
statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(1), 
særlig artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 5 nr. 2 i direktiv 96/16/EF skal 
medlemsstatene årlig oversende Kommisjonen 
opplysninger om metodikk på grunnlag av et standard 
spørreskjema utarbeidet av Kommisjonen.

2) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 
av 26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur 
over regionale statistikkenheter (NUTS)(2) fastsettes 
den rettslige rammen for fellesskapsstatistikk inndelt 
etter regionale enheter. Den nye nomenklaturen 
(NUTS) bør derfor anvendes til overføring av data 
om kumelkproduksjon i driftsenheter i landbruket etter 
region.

(1) EFT L 78 av 28.3.1996, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv (EF) 2003/107/EF (EUT L 7 av 13.1.2004, s. 40).

(2) EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1.

3) I lys av den økende økonomiske betydningen av 
proteininnhold i melk er det et stadig økende behov 
for statistiske opplysninger om proteininnholdet i de 
viktigste melkeproduktene.

4) Kommisjonsvedtak 97/80/EF av 18. desember 1996(3) 
om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 
96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og 
mjølkeprodukt må derfor endres og utfylles.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for landbruksstatistikk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I kommisjonsvedtak 97/80/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II tilføyes tabell H og I. Tabellene er fastsatt i 
vedlegg I til dette vedtak.

2. Vedlegg III erstattes med vedlegg II til dette vedtak.

(3) EFT L 24 av 25.1.1997, s. 26. Vedtaket sist endret ved rådsvedtak 98/582/
EF (EFT L 281 av 17.10.1998, s. 36).

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. mars 2005

om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om 
statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(*)

[meddelt under nummer K(2005) 754]

(2005/288/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 7.4.2005, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 29.

2008/EØS/38/53
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I vedlegg II til vedtak 97/80/EF skal ny tabell H og I lyde:

«TABELL H

Meierienes virksomhet

Kumelkprotein i de viktigste meieriproduktene

Stat: ...                                                                                                                          År: …

Kode Produkt
Mengde(1) 

(1 000 t)
Proteininnhold (t)

1 2

1 Ferske produkter

11 Melk til konsum

112 Helmelk

113 Delvis skummet melk

114 Skummetmelk

12 Kjernemelk

13 Fløte

2 Bearbeidede produkter

21 Konsentrert melk

221 Fløtepulver

222 Helmelkpulver

223 Pulver av delvis skummet melk

224 Skummetmelkpulver

225 Kjernemelkpulver

23 Smør og andre meieriprodukter av gult fett

2411 Ost av kumelk

25 Smelteost

26 Kaseiner og kaseinater

27 Myse

(1)  Kolonne 1: produsert mengde i 1 000 tonn i den aktuelle perioden (år). Definisjon: Se vedlegg II til vedtak 97/80/EF, tabell B, 
kolonne 1.
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TABELL I

Regionale data om produksjon av kumelk

Stat: ...                                                                                                                     År: …

Region NUTS 2-kode
Årlig produksjon av kumelk 

(1 000 t)(*)

Staten totalt

(*)  Dette omfatter alle typer kumelk unntatt melk diet av kalv, men innbefattet melk som er melket (herunder råmelk) for anvendelse 
til fôr (f.eks. i bøtter eller på annen måte).»
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VEDLEGG II

Vedlegg III til vedtak 97/80/EF skal lyde:

«VEDLEGG III

SPØRRESKJEMA OM METODIKK(1∗) VED UTARBEIDING AV MELKESTATISTIKK

Spørreskjemaets innhold

OPPLYSNINGER OM KONTAKTPERSONEN

1. Generelt

2. Innsamling av grunnleggende opplysninger

(A) Fra meierier

(B) Fra driftsenheter i  landbruket

3. Tabell B

Del A: Tilgjengelige ressurser

Del B: Anvendelse

4. Kommentarer og forslag

Referansedato:

Er opplysningene om metodikk endret i forhold til de opplysningene som ble framlagt foregående år?

 Ja          Nei

OPPLYSNINGER OM MEDLEMSSTATENS KONTAKTPERSON FOR EUROSTAT

Etternavn og fornavn:

Stilling:

Institusjon eller organ:

Avdeling:

Adresse:

Telefon/telefaks:

E-post: 

(∗) Medlemsstatene skal sende spørreskjemaet om metodikk fastsatt i vedlegg II behørig utfylt til Kommisjonen samtidig med 
tabell B.
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1. Generelt

1.1. Ansvar for oversendte data

Hvem i din medlemsstat har ansvar for anvendelse av lovgivningen om melkestatistikk?– 

Personens navn
Personens (eller 

avdelingens) adresse

TABELL A:

Månedlige statistikker (meierier)

TABELL B:

Årlige statistikker (meierier)

TABELL C:

Årlige statistikker 

Driftsenheter i landbruket

TABELL D-G:

Strukturstatistikk 

TABELL H:

Kumelkprotein i de viktigste meieriproduktene

TABELL I:

Årlige regionale data

Deltar et annet organ i utarbeidingen av melkestatistikker?– 

 Ja (*)             Nei

(*)  Dersom svaret er ja, angi organets navn og adresse:

1.2. Spørsmål om fortrolig behandling av de oversendte opplysningene

Har du problemer i forbindelse med fortrolig behandling av opplysningene?

 Ja (*)            Nei

(*)  Dersom svaret er ja, gi en beskrivelse:

2. Innsamling av grunnleggende opplysninger

A. Fra meierier (tabell A og B)

2.A.1. Alminnelige kjennetegn

 Antall meieriforetak per 1. januar 20... (unntatt sentraler eller foretak som bare foretar innsamling)

 Antall sentraler eller foretak som foretar innsamling (som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 96/16/
EF)
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2.A.2. Opprinnelsen til registeret (over undersøkelsesenheter) som anvendes til månedlige og årlige 
undersøkelser

 Hvor stammer registeret fra?

  Utdrag fra det nasjonale foretaksregisteret

  Registeret er opprettet med tanke på melkeundersøkelser

  Registeret tilhører bransjeorganer (*)

  Registeret anvendes til andre undersøkelser (*)

  Annet (*)

(*)  Angi kildene:

2.A.3. Hvordan og hvor ofte ajourføres registeret?

Ajourføres registeret:

 løpende

 månedlig

 kvartalsvis

 årlig

 hvert tredje år

 med flere års mellomrom

2.A.4. Månedlige spørreskjemaer (meierier: tabell A)

Antall berørte undersøkelsesenheter

Utvalgets andel av det totale antallet (i %)

–  Undersøkelsesmetode:

 personlig intervju

 per post

 per telefon

 per e-post

 andre metoder (angis)

Vanlig svarfrekvens (i %):– 

Hvilken metode anvendes for å vurdere data fra foretak som ikke svarer?– 

Anvendes ytterligere informasjonskilder?– 

  Ja (*)           Nei

(*) Dersom svaret er ja, hvilke?

2.A.5. Årlige spørreskjemaer (meierier: tabell B, C, H og I)

 Merk: Den årlige undersøkelsen er uttømmende

–  Undersøkelsesmetode:

 personlig intervju

 per post

 per telefon

 per e-post

  andre metoder (angis)
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 Vanlig svarfrekvens (i %):– 

 Hvilken metode anvendes for å vurdere data fra foretak som ikke svarer?– 

 Anvendes ytterligere informasjonskilder?– 

 Ja (*)        Nei

(*)  Dersom svaret er ja, hvilke?

B. Driftsenheter i  landbruket (gårder) (tabell C)

 Antall driftsenheter i landbruket (gårder) per 1. januar 20...:

2.B.1. Regelmessig undersøkelse av produksjon og bruk av melk på gården

 Foretas regelmessig undersøkelse av produksjon og bruk av melk på gården?

  Ja (2.B.2)        Nei (2.B.5)

2.B.2. Dersom svaret er ja, angi framgangsmåte:

–  Undersøkelsesmetode:

 personlig intervju

 per post

 per telefon

 per e-post

 andre metoder (angis):

–  Vanlig svarfrekvens (i %):

–  Beskrivelse av undersøkelsesmetoden:

2.B.3. Metode til vurdering av produserte og anvendte mengder hos foretak som ikke svarer

 Hvilken metode bruker du for å vurdere produksjon og bruk av melk på gårder som ikke svarer?

2.B.4. Anvendelse av ytterligere kilder

 Anvender du ytterligere informasjonskilder?

  Ja (*)        Nei

(*)  Dersom svaret er ja, hvilke?

2.B.5. Dersom svaret er nei, forklar i detalj metoden som anvendes for å beregne eller vurdere gårdens årlige 
produksjon og bruk av melk:

2.B.6. Kumelk

 Medregnes alle sorter kumelk, unntatt melk diet av kalv, men innbefattet melk som er melket 
(herunder råmelk) for å brukes til fôr (f.eks. i bøtter eller på annen måte), i den disponible 
mengden?

  Ja (*)        Nei
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3. TABELL B (opplysninger om meierier)

Del A: Disponible mengder (ressurser) 

3.A.1. Import av melk, fløte og andre meieriprodukter

Forekommer det at meieriene kjøper inn rå melk fra godkjente kjøpere i en annen stat?– 

 Ja (*)        Nei

(*)  Dersom svaret er ja, registreres disse innkjøpene med importen? (tabell B, kolonne B)

 Ja (*)        Nei

Brukes data som stammer direkte fra meieriene, til å registrere handel over landegrensene?– 

 Ja (*)        Nei

(*)  Dersom svaret er ja:

 fra det månedlige spørreskjemaet

 andre kilder:

Bruker du data fra statistikken over utenrikshandel?– 

 Ja (*)        Nei

(*)  Dersom svaret er ja, forklar hvordan du skiller import til meieriindustrien fra annen import:

Hvordan behandler du leveranser av halvfabrikater mellom anlegg som ligger i forskjellige – 
stater, men som tilhører samme foretak?

 De inngår i data om utenrikshandelen.

 De inngår i foretakets leveranser.

 Annet, spesifiser:

Del B: Anvendelse (bearbeidede produkter)

3.B.1. Hovedprodukt (kolonne 1 i tabellen)

Er det en forbindelse mellom melkestatistikkundersøkelser og Prodcom-undersøkelsene (– 1)?

 Ja         Nei

Dersom svaret er ja, administreres de to undersøkelsene av samme organ?

 Ja         Nei

3.B.2. Dobbelttelling:

B.2.1. Hos meieriene

Hvilke variabler anvendes for å unngå dobbelttelling i undersøkelsen?

 For produkter mottatt før bearbeiding (mottak av produkter)

 For bearbeidede produkter (levering av produkter)

(1)  Rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om industriproduksjonen 
(EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1). Forordningen endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 
av 31.10.2003, s. 1).
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B.2.2. Ost – smelteost

Foretar du en egen undersøkelse av råvarer som anvendes til framstilling av smelteost (ost, 
smør, fløte, andre melkeprodukter)?

 Ja         Nei

Er disse råvarene utelatt fra eller medregnet i dataene i kolonne 1 i tabell B?

 Utelatt           Medregnet

3.B.3. Beregning av mottatt mengde melk (helmelk og skummetmelk)

 Hvordan beregnes mottatt mengde melk i tabell B for følgende produkter:

Koder Produkter
Direkte 

undersøkelse
Omregnings-

koeffisient

11-12 Flytende melk og kjernemelk

13 Fløte

14-15-16 Andre ferske produkter (syrnet melk, 
melkebaserte drikker, gelatinert melk osv.)

21 Konsentrert melk

22 Pulverprodukter

23 Smør og andre meieriprodukter av gult fett

24 Ost

2411 Ost av kumelk

25 Smelteost

27 Myse

3.B.4. Beregning av mottatt mengde fett

Hvordan beregnes mottatt mengde fett i tabell B?– 

 Som INPUT (dvs. med utgangspunkt i den eller de råvarene som anvendes i framstillingen)

 Som OUTPUT (dvs. på grunnlag av det ferdige produktet)

Noen stater kan anvende begge metodene (egenkontroll). Spesifiser:

Anvender du data fra meierier som informasjonskilde?– 

 Ja         Nei (*)

(*)  Dersom svaret er nei, hvilken informasjonskilde anvendes?

3.B.5. Proteiner (tabell H)

Hvilken metode anvender du til måling og vurdering av protein?

Som INPUT? (dvs. med utgangspunkt i den eller de råvarene som anvendes i framstillingen)– 

  Ja         Nei

Som OUTPUT (dvs. på grunnlag av det ferdige produktet)– 

  Ja         Nei

 Eventuelle forklaringer:
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3.B.6. Regionale data (tabell I)

Vurdering av den regionale produksjonen– 

Data fi nnes ved kilden– 

  Ja         Nei

Data beregnes i ettertid– 

  Ja         Nei

Dersom dataene beregnes, hvilken metode anvendes?– 

   Undersøkelse om strukturen til driftsenheter i landbruket (kommisjonsforordning (EF) 
nr. 143/2002(1))

   Undersøkelser om storfeproduksjon (rådsdirektiv 93/24/EØF(2) og kommisjonsvedtak 
94/433/EF(3))

   Andre, spesifiser:

4. Kommentarer og forslag

 Hvilke kommentarer og forslag har du til forbedring av spørreskjemaet om metodikk?

 Legg ved alle opplysninger som du anser som nyttige.

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 143/2002 av 24. januar 2002 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 med 
henblikk på tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket i 2003, 2005 og 2007 (EFT 
L 24 av 26.1.2002, s. 16).

(2) Rådsdirektiv 93/24/EØF av 1. juni 1993 om de statistiske undersøkelser som skal gjennomføres på området storfeproduksjon (EFT 
L 149 av 1.6.1993, s. 5). Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(3)  Kommisjonsvedtak (EF) nr. 94/433 av 30. mai 1994 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 93/24/EØF 
når det gjelder statistiske undersøkelser av storfebestanden og storfeproduksjonen, og om endring av det nevnte direktiv (EFT L 179 
av 13.7.1994, s. 27). Sist endret ved tiltredelsesakten av 2003.»
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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. 3880/91 av 
17. desember 1991 om framlegging av statistiske opplysninger 
om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i 
det nordøstlige Atlanterhav(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) På sitt årlige møte i november 2002 anbefalte Den 
nordøst-atlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) at 
de internasjonale kontorene med ansvar for å samle 
inn og behandle fangststatistikk burde anmodes om 
å gjennomføre en hensiktsmessig underoppdeling av 
statistikkområdene med sikte på å forbedre forvaltningen 
av fiskebestandene i internasjonalt farvann som faller inn 
under dens ansvarsområde.

2) Arbeidsgruppen for dypvannsfiskerier i Det internasjonale 
havforskningsråd (ICES) har anbefalt en underoppdeling 
av statistikkområdene i Nordøst-Atlanteren for bedre å 
kunne identfisere dypvannsfiskeriene.

 

(1) MISSING

3) Vedtaket til Den internasjonale fiskerikommisjon for 
Østersjøen om å forvalte bestandene i Østersjø-avsnitt 
28 som to atskilte enheter, krever at det er tilgjengelig 
statistikk for disse enhetene.

4) ICES, som opptrer etter råd fra sin rådgivende komité 
for fiskeriforvaltning, har derfor anmodet De forente 
nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) 
om å endre sitt Statlant 27A-spørreskjema ved å be 
nasjonale myndigheter om å sende inn mer detaljert 
statistikk over fangster i visse farvann i Det nordøstlige 
atlanterhav.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, 
nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg II og III til forordning (EØF) nr. 3880/91 erstattes med 
henholdsvis vedlegg I og II 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. 448/2005

av 15. mars 2005

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3880/91 om framlegging av statistiske opplysninger om 
nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhav(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 19.3.2005, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 29.

2008/EØS/38/54

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 365 av 31.12.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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VEDLEGG I

STATISTISKE FANGSTOMRÅDER I DET NORDØSTLIGE ATLANTERHAV, SOM DET SKAL 
FRAMLEGGES DATA FOR

ICES-avsnitt Ia

ICES-avsnitt Ib

ICES-underavsnitt II a 1

ICES-underavsnitt II a 2

ICES-underavsnitt II b 1

ICES-underavsnitt II b 2

ICES-avsnitt III a

ICES-avsnitt III b, c

ICES-avsnitt IV a

ICES-avsnitt IV b

ICES-avsnitt IV c

ICES-underavsnitt V a 1

ICES-underavsnitt V a 2

ICES-underavsnitt V b 1a

ICES-underavsnitt V b 1b

ICES-underavsnitt Vb 2

ICES-avsnitt VI a

ICES-underavsnitt VI b 1

ICES-underavsnitt VI b 2

ICES-avsnitt VII a

ICES-avsnitt VII b

ICES-underavsnitt VII c 1

ICES-underavsnitt VII c 2

ICES-avsnitt VII d

ICES-avsnitt VII e

ICES-avsnitt VII f

ICES-avsnitt VII g

ICES-avsnitt VII h

ICES-underavsnitt VII j 1

ICES-underavsnitt VII j 2

ICES-underavsnitt VII k 1

ICES-underavsnitt VII k 2

ICES-avsnitt VIII a

ICES-avsnitt VIII b

Merknader

1. De statistiske fiskeriområdene som innledes med «ICES», er identifisert og fastlagt av Det internasjonale 
havforskningsråd.

2. De statistiske fiskeriområdene som innledes med «BAL», er identifisert og fastlagt av Den internasjonale 
fiskerikommisjon for Østersjøen.

3. De data som oversendes, bør være så detaljerte som mulig. «Ukjente» områder og samleområder bør brukes bare 
dersom detaljerte opplysninger ikke er tilgjengelige. Når det foreligger detaljerte opplysninger, bør samleområdene 
ikke brukes.

ICES-avsnitt VIII c

ICES-underavsnitt VIII d 1

ICES-underavsnitt VIII d 2

ICES-underavsnitt VIII e 1

ICES-underavsnitt VIII e 2

ICES-avsnitt IX a

ICES-underavsnitt IX b 1

ICES-underavsnitt IX b 2

ICES-underavsnitt X a 1

ICES-underavsnitt X a 2

ICES-avsnitt X b

ICES-underavsnitt XII a 1

ICES-underavsnitt XII a 2

ICES-underavsnitt XII a 3

ICES-underavsnitt XII a 4

ICES-avsnitt XII b

ICES-avsnitt XII c

ICES-avsnitt XIV a

ICES-underavsnitt VIIV b 1

ICES-underavsnitt VIV b 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32
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Statistiske fangstområder i det nordøstlige Atlanterhav
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VEDLEGG II

BESKRIVELSE AV ICES-UNDEROMRÅDER OG ICES-AVSNITT SOM BRUKES I FORBINDELSE MED 
FISKERISTATISTIKK OG FISKERIBESTEMMELSER I DET NORDØSTLIGE ATLANTERHAV

ICES STATISTIKKOMRÅDE (NORDØSTLIGE ATLANTERHAV)

Alle farvann i Atlanterhavet og Nordishavet samt tilhørende farvann, avgrenset av en linje fra den geografiske nordpol 
langs meridianen på 40° 00′ vestlig lengde til Grønlands nordkyst; derfra i østlig og sørlig retning langs Grønlands 
kyst til et punkt på 44° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 59° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 42° 00′ vestlig 
lengde; derfra rett sør til 36° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til et punkt på Spanias kyst (landtangen Punta Marroqui) 
på 5° 36′ vestlig lengde; derfra i nordvestlig og nordlig retning langs Spanias sørvest-kyst, Portugals kyst, Spanias 
nordvestkyst og nordkyst og Frankrikes, Belgias, Nederlands og Tysklands kyster til den vestlige ende av Tysklands 
grense med Danmark; derfra langs Jyllands vestkyst til Thyborøn; derfra i sørlig og østlig retning langs Limfjordens 
sørkyst til Egense Hage; derfra i sørlig retning langs Jyllands østkyst til den østlige ende av Danmarks grense med 
Tyskland; derfra langs Tysklands, Polens, Russlands, Litauens, Latvias, Estlands, Russlands, Finlands, Sveriges og 
Norges kyster og Russlands nordkyst til Khaborova; derfra over den vestlige innseiling til Jugorskij Sjar-stredet; derfra 
i vestlig og nordlig retning langs kysten av øya Vajgatjs; derfra over den vestlige innseiling til Karskije Vorota-stredet; 
derfra mot vest og nord langs kysten av Novaja Zemljas sørøy; derfra over den vestlige innseiling til Matotjkin Sjar-
stredet; derfra langs vestkysten av Novaja Zemljas nordøy til et punkt på 68° 30′ østlig lengde; derfra rett nord til den 
geografiske nordpol.

Dette området svarer også til statistikkområde 27 (statistikkområdet det nordøstlige Atlanterhav) i FAOs internasjonale 
statistikkstandard for gruppering av fangstområder.

Statistisk ICES-underområde I

Farvannet avgrenset av en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen på 30° 00′ østlig lengde til 72° 00′ nordlig 
bredde; derfra rett vest til 26° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til Norges kyst; derfra i østlig retning langs Norges og 
Russlands kyster til Khaborova; derfra over den vestlige innseiling til Jugorskij Sjar-stredet; derfra i vestlig og nordlig 
retning langs kysten av øya Vajgatjs; derfra over den vestlige innseiling til Karskije Vorota-stredet; derfra mot vest 
og nord langs kysten av Novaja Zemljas sørøy; derfra over den vestlige innseiling til Matotjkin Sjar-stredet; derfra 
langs vestkysten av Novaja Zemljas nordøy til et punkt på 68° 30′ østlig lengde; derfra rett nord til den geografiske 
nordpol.

— Statistisk ICES-avsnitt I a

 Den del av underområde I som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde Bredde Lengde

73.98 N

74.18 N

74.36 N

74.71 N

75.14 N

75.45 N

75.84 N

76.26 N

76.61 N

76.96 N

76.90 N

76.75 N

33.70 Ø

34.55 Ø

35.28 Ø

36.38 Ø

37.57 Ø

38.31 Ø

39.05 Ø

39.61 Ø

41.24 Ø

42.81 Ø

43.06 Ø

44.48 Ø

75.99 N

75.39 N

74.82 N

73.98 N

73.17 N

72.20 N

72.26 N

72.62 N

73.04 N

73.37 N

73.56 N

73.98 N

43.51 Ø

43.18 Ø

41.73 Ø

41.56 Ø

40.66 Ø

40.51 Ø

39.76 Ø

38.96 Ø

37.74 Ø

36.61 Ø

35.70 Ø

33.70 Ø

— Statistisk ICES-avsnitt I b

 Den del av underområde I som ligger utenfor avsnitt I a.
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Statistisk ICES-underområde II

Farvannet avgrenset av en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen på 30° 00′ østlig lengde til 72° 00′ 
nordlig bredde; derfra rett vest til 26° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til Norges kyst; derfra rett sør til Norges 
kyst; derfra i vestlig og sørvestlig retning langs Norges kyst til 62° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 4° 00′ 
vestlig lengde; derfra rett nord til 63° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord 
til den geografiske nordpol.

— Statistisk ICES-avsnitt II a

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Norges kyst på 62° 00′ nordlig bredde; derfra rett 
vest til 4° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 63° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 11° 00′ vestlig 
lengde; derfra rett nord til 72° 30′ nordlig bredde; derfa rett øst til 30° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til 
72° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 26° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til Norges kyst; derfra i vestlig 
og sørvestlig retning langs Norges kyst til utgangspunktet.

— ICES-underavsnitt  II a 1

 Den del av område II a som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde Bredde Lengde

73.50 N
73.50 N
73.45 N
73.14 N
72.76 N
72.49 N
72.31 N
72.18 N
71.98 N
71.91 N
71.64 N
71.36 N
71.13 N
70.79 N
70.17 N
69.79 N
69.56 N
69.32 N
69.10 N
68.86 N
68.69 N
68.46 N
68.23 N
67.98 N
67.77 N
67.57 N
67.37 N
67.18 N
67.01 N
66.84 N
66.43 N
66.39 N
66.23 N
65.95 N
65.64 N
65.38 N
65.32 N
65.08 N
64.72 N
64.43 N

00.20 V
07.21 Ø
07.28 Ø
07.83 Ø
08.65 Ø
09.33 Ø
09.83 Ø
10.29 Ø
09.94 Ø
09.70 Ø
08.75 Ø
07.93 Ø
07.42 Ø
06.73 Ø
05.64 Ø
05.01 Ø
04.74 Ø
04.32 Ø
04.00 Ø
03.73 Ø
03.57 Ø
03.40 Ø
03.27 Ø
03.19 Ø
03.16 Ø
03.15 Ø
03.18 Ø
03.24 Ø
03.31 Ø
03.42 Ø
03.27 Ø
03.18 Ø
02.79 Ø
02.24 Ø
01.79 Ø
01.44 Ø
01.26 Ø
00.72 Ø
00.04 Ø
00.49 V
01.31 V
01.56 V
02.17 V
02.54 V
03.19 V

64.84 N
64.92 N
65.13 N
65.22 N
65.39 N
65.47 N
65.55 N
65.59 N
65.69 N
65.96 N
66.22 N
66.47 N
67.09 N
67.61 N
67.77 N
67.96 N
68.10 N
68.33 N
68.55 N
68.86 N
69.14 N
69.44 N
69.76 N
69.97 N
70.21 N
70.43 N
70.63 N
70.89 N
71.14 N
71.35 N
71.61 N
71.83 N
72.01 N
72.24 N
72.43 N
72.60 N
72.75 N
72.99 N
73.31 N
73.50 N

03.73 V

04.19 V

04.56 V

05.58 V

05.60 V

05.67 V

05.78 V

06.25 V

06.62 V

05.33 V

04.19 V

03.42 V

02.39 V

01.56 V

00.61 V

00.08 Ø

00.68 Ø

01.18 Ø

01.46 Ø

01.72 Ø

01.94 Ø

02.09 Ø

02.25 Ø

02.35 Ø

02.39 Ø

02.38 Ø

02.31 Ø

02.22 Ø

02.06 Ø

01.89 Ø

01.68 Ø

01.48 Ø

01.08 Ø

00.34 Ø

00.20 V
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— ICES-underavsnitt  II a 2

 Den del av avsnitt II a som ikke omfattes av underavsnitt II a 1.

— Statistisk ICES-avsnitt  II b

 Farvannet avgrenset av en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen på 30°00′ østlig lengde til 73°30′ 
nordlig bredde; derfra rett vest til 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til den geografiske nordpol.

— ICES-underavsnitt  IIb 1

 Den del av avsnitt II b som er avgrenset av følgende koordinater:

Bredde Lengde Bredde Lengde

73.50 N 07.21 Ø 76.56 N 01.60 V

73.50 N 00.20 V 76.00 N 00.80 Ø

73.60 N 00.48 V 75.87 N 01.12 Ø

73.94 N 01.88 V 75.64 N 01.71 Ø

74.09 N 02.70 V 75.21 N 03.06 Ø

74.21 N 05.00 V 74.96 N 04.07 Ø

74.50 N 04.38 V 74.86 N 04.55 Ø

75.00 N 04.29 V 74.69 N 05.19 Ø

75.30 N 04.19 V 74.34 N 06.39 Ø

76.05 N 04.30 V 74.13 N 06.51 Ø

76.18 N 04.09 V 73.89 N 06.74 Ø

76.57 N 02.52 V 73.60 N 07.06 Ø

76.67 N 02.10 V 73.50 N 07.21 Ø

— ICES-underavsnitt  II b 2

 Den del av avsnitt II b som ikke omfattes av underavsnitt II b 1.

Statistisk ICES-underområde III

Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Norges kyst på 7° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til 57° 30′ 
nordlig bredde; derfra rett øst til 8° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til 57° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 
Danmarks kyst; derfra langs Jyllands nordvest- og østkyst til Hals; derfra over den østlige innseiling til Limfjorden til 
Egense Hage; derfra i sørlig retning langs Jyllands kyst til den østlige ende av Danmarks grense med Tyskland; derfra 
langs Tysklands, Polens, Russlands, Litauens, Latvias, Estlands, Russlands, Finlands, Sveriges og Norges kyster til 
utgangspunktet.

— Statistisk ICES-avsnitt III a

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Norges kyst på 7° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til 
57° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 8° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til 57° 00′ nordlig bredde; derfra 
rett øst til Danmarks kyst; derfra langs Jyllands nordvest- og østkyst til Hals; derfra over den østlige innseiling 
til Limfjorden til Egense Hage; derfra i sørlig retning langs Jyllands kyst til Hasenøre; derfra over Storebelt til 
Gnibens spiss; derfra langs Sjællands nordkyst til Gilbjerg Hoved; derfra over den nordlige innseiling til Øresund 
til Kullen på Sveriges kyst; derfra i østlig og nordlig retning langs Sveriges vestkyst og Norges sørkyst til 
utgangspunktet.
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— Statistisk ICES-avsnitt III b og c

 Farvannet avgrenset av en linje fra Hasenøre på Jyllands østkyst til Gnibens spiss på Sjællands vestkyst; derfra 
over den nordlige innseiling til Øresund til Kullen på Sveriges kyst; derfra i sørlig retning langs Sveriges kyst til 
Falsterbo fyr; derfra i sørlig retning langs Sveriges kyst til Falsterbro fyr; derfra gjennom den sørlig innseiling til 
Sundet til Stevns fyr; derfra langs Sjællands sørøstkyst; derfra over den østlige innseiling til Storstrømmen; derfra 
langs øya Falsters østkyst til Gedser; derfra til Darsser-Ort på Tysklands kyst; derfra i sørvestlig retning langs 
Tysklands kyst og Jyllands østkyst til utgangspunktet.

— Statistisk ICES-underavsnitt  22 (BAL 22)

 Farvannet avgrenset av en linje fra Hasenøre (56° 09′ nordlig bredde, 10° 44′ østlig lengde) på Jyllands østkyst 
til Gnibens spiss (56° 01′ nordlig bredde, 11° 18′ østlig lengde) på Sjællands vestkyst; deretter langs Sjællands 
vest- og sørkyst til et punkt på 12° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til øya Falster; derfra langs østkysten av 
øya Falster til Gedser Odde (54° 34′ nordlig bredde, 11° 58′ østlig lengde); derfra rett øst til 12° 00′ østlig 
lengde; derfra rett sør til Tysklands kyst; derfra i sørvestlig retning langs Tysklands kyst og Jyllands østkyst til 
utgangspunktet.

— Statistisk ICES-underavsnitt  23 (BAL 23)

 Farvannet avgrenset av en linje fra Gilbjerg Hoved (56° 08′ nordlig bredde, 12° 18′ østlig lengde) på Sjællands 
nordkyst til Kullen (56° 18′ nordlig bredde, 12° 28′ østlig lengde) på Sveriges kyst; derfra i sørlig retning langs 
Sveriges kyst til Falsterbo fyr (55E 23N nordlig bredde, 12E 50N østlig lengde); derfra gjennom den sørlige 
innseiling til Sundet til Stevns fyr (55E 19N nordlig bredde, 12E 29N østlig lengde) på Sjællands kyst; derfra 
i nordlig retning langs Sjællands østkyst til utgangspunktet.

— Statistisk ICES-underavsnitt  24 (BAL 24)

 Farvannet avgrenset av en linje fra Stevns fyr (55° 19′ nordlig bredde, 12° 29′ østlig lengde) på Sjællands 
kyst gjennom den sørlige innseiling til Sundet til Falsterbo fyr (55° 23′ nordlig bredde, 12° 50′ østlig lengde) 
på Sveriges kyst; derfra langs Sveriges sørkyst til Sandhammaren fyr (55° 24′ nordlig bredde, 14° 12′ østlig 
lengde); derfra til Hammerodde fyr (55° 18′ nordlig bredde, 14° 47′ østlig lengde) på Bornholms nordkyst; 
derfra langs Bornholms vest- og sørkyst til et punkt på 15° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til Polens kyst; 
derfra i vestlig retning langs Polens og Tysklands kyster til et punkt på 12° 00′ østlig lengde; derfra rett 
nord til et punkt på 54° 34′ nordlig bredde, 12° 00′ østlig lengde; derfra rett vest til Gedser Odde (54° 34′ 
nordlig bredde, 11° 58′ østlig lengde); derfra langs Øya Falsters øst- og nordkyst til et punkt på 12° 00′ østlig 
lengde; derfra rett nord til Sjællands sørkyst; derfra i vestlig og nordlig retning langs Sjællands vestkyst til 
utgangspunktet.

— Statistisk ICES-underavsnitt  25 (BAL 25)

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Sveriges østkyst på 56° 30′ nordlig bredde; derfra 
rett øst til vestkysten av øya Øland; derfra, sør for øya Øland til et punkt på østkysten på 56° 30′ nordlig 
bredde, rett øst til 18° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til Polens kyst; derfra i vestlig retning til Polens kyst til 
et punkt på 15° 00′ østlig lengde; derfra rett nord til øya Bornholm; derfra langs Bornholms sør- og vestkyst 
til Hammerodde fyr (55° 18′ nordlig bredde, 14° 47′ østlig lengde); derfra til Sandhammeren fyr (55° 24′ 
nordlig bredde, 14° 12′ østlig lengde) på Sveriges sørkyst; derfra i nordlig retning langs Sveriges østkyst til 
utgangspunktet.

— ICES-underavsnitt 26 (BAL 26)

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 56° 30′ nordlig bredde, 18° 00′ østlig lengde; derfra 
rett øst til Latvias vestkyst; derfra i sørlig retning langs Latvias, Litauens, Russlands og Polens kyster til et 
punkt på den polske kyst på 18° 00′ østlig lengde; derfra rett nord til utgangspunktet.

— Statistisk ICES-underavsnitt  27 (BAL 27)

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på østkysten av Sveriges fastland på 59° 41′ nordlig 
bredde, 19° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til nordkysten av øya Gotland; derfra i sørlig retning langs 
Gotlands vestkyst til et punkt på 57° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 18° 00′ østlig lengde; derfra rett sør 
til 56° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til østkysten av øya Øland; derfra, sør for øya Øland til et punkt på 
øyas vestkyst på 56° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til Sveriges kyst; derfra i nordlig retning langs Sveriges 
østkyst til utgangspunktet.
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— Statistisk ICES-underavsnitt  28 (BAL 28)

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 58° 30′ nordlig bredde, 19° 00′ østlig lengde; derfra 
rett øst til vestkysten av øya Saaremaa; derfra nord om øya Saaremaa, til et punkt på øyas østkyst på 58° 30′ 
nordlig bredde; derfra rett øst til Estlands kyst; derfra i sørlig retning langs Estlands og Latvias vestkyst til et 
punkt på 56° 30′ nordlig bredde, derfra rett vest til 18° 00′ østlig lengde; derfra rett nord til 57° 00′ nordlig 
bredde; derfra rett øst til vestkysten av øya Gotland; derfra i nordlig retning til et punkt på Gotlands nordkyst 
på 19° 00′ østlig lengde; derfra rett nord til utgangspunktet.

— ICES-underavsnitt 28-1 (BAL 28.1)

 Farvannet avgrenset i vest av en linje trukket fra Ovisi fyr (57° 34.1234′ N, 21° 42.9574′ Ø) på Latvias 
vestkyst til den sørlige klippen på Cape Loode (57° 57.4760′ N, 21o 58.2789′ E) på øya Saaremaa, derfra 
rett sørover til det sørligste punktet på halvøya Sõrve og derfra i nordøstlig retning langs østkysten av øya 
Saaremaa, og i nord av en linje trukket fra 58° 30.0′ N, 23° 13.2′ Ø til 58o 30′ N, 23° 41.1′ Ø.

ICES-underavsnitt 28-2 (BAL 28.2)– 

 Den del av underavsnitt 28 som ligger utenfor underavsnitt 28-1.

— Statistisk ICES-underavsnitt  29 (BAL 29)

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på østkysten av Sveriges fastland på 60° 30′ nordlig 
bredde, derfra rett øst til kysten av Finlands fastland; derfra i sørlig retning langs Finlands vest- og sørkyst 
til et punkt på det sørlige fastland på 23° 00′ østlig lengde; derfra rett sør til 59° 00′ nordlig bredde; derfra 
rett øst til kysten av Estlands fastland; derfra i sørlig retning langs Estlands vestkyst til et punkt på 58° 30′ 
nordlig bredde; derfra rett vest til østkysten av øya Saaremaa; derfra nord om øya Saaremaa til et punkt på 
øyas vestkyst på 58° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 19° 00′ østlig lengde; derfra rett nord til et punkt 
på kysten av Sveriges fastland på 59° 41′ nordlig bredde; derfra i nordlig retning langs Sveriges østkyst til 
utgangspunktet.

— Statistisk ICES-underavsnitt  30 (BAL 30)

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Sveriges østkyst på 63° 30′ nordlig bredde, derfra 
rett øst til kysten av Finlands fastland; derfra i sørlig retning langs Finlands kyst til et punkt på 60° 30′ nordlig 
bredde; derfra rett vest til kysten av Sveriges fastland; derfra i nordlig retning langs Sveriges østkyst til 
utgangspunktet.

— Statistisk ICES-underavsnitt  31 (BAL 31)

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Sveriges østkyst på 63° 30′ nordlig bredde; Derfra 
nord om Bottenviken til et punkt på Finlands vestlige fastland på 63° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 
utgangspunktet.

— Statistisk ICES-underavsnitt  32 (BAL 32)

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Finlands sørkyst på 23° 30′ østlig lengde; derfra øst 
om Bottenviken til et punkt på Estlands vestkyst på 59° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 23° 00′ østlig 
lengde; derfra rett nord til utgangspunktet.

Statistisk ICES-underområde IV

Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Norges kyst på 62° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 4° 00′ 
vestlig lengde; derfra rett sør til Skottlands kyst; derfra i østlig og sørlig retning langs Skottlands og Englands kyster 
til et punkt på 51° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til Frankrikes kyst; derfra i nordøstlig retning langs Frankrikes, 
Belgias, Nederlands og Tysklands kyster til den vestlige enden av Tysklands grense med Danmark; derfra langs Jyllands 
vestkyst til Thyborøn; derfra i sørlig og østlig retning langs Limfjordens sørkyst til Egense Hage; derfra over den østlige 
innseiling til Limfjorden til Hals; derfra i vestlig retning langs Limfjordens nordkyst til det sørligste punkt på Agger 
Tange; derfra i nordlig retning langs Jyllands vestkyst til et punkt på 57° 00′ nordlig bredde, derfra rett vest til 8° 00′ 
østlig lengde; derfra rett nord til 57° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 7° 00′ østlig lengde; derfra rett nord til Norges 
kyst; derfra i nordvestlig retning langs Norges kyst til utgangspunktet.
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— Statistisk ICES-avsnitt IV a

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Norges kyst på 62° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest 
til 3° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til Skottlands kyst; derfra i østlig og sørlig retning langs Skottlands kyst til 
et punkt på 57° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 7° 00′ østlig lengde; derfra rett nord til Norges kyst; derfra i 
nordvestlig retning langs Norges kyst til utgangspunktet.

— Statistisk ICES-avsnitt IV b

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Danmarks vestkyst på 57° 00′ nordlig bredde; derfra rett 
vest til 8° 00′ østlig lengde; derfra rett nord til 57° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til Skottlands kyst; derfra i 
sørlig retning langs Skottlands og Englands kyster til et punkt på 53° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til Tysklands 
kyst; derfra i nordøstlig retning langs Jyllands kyst til Thyborøn; derfra i sørlig og østlig retning langs Limfjordens 
sørkyst til Egense Hage; derfra over den østlige innseiling til Limfjorden til Hals; derfra i vestlig retning langs 
Limfjordens nordkyst til det sørligste punkt på Agger Tange; derfra i nordlig retning langs Jyllands vestkyst til 
utgangspunktet.

— Statistisk ICES-avsnitt IV c

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Tysklands vestkyst på 53° 30′ nordlig bredde; derfra rett 
vest til Englands kyst; derfra i sørlig retning til et punkt på 51° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til Frankrikes 
kyst; derfra i nordøstlig retning langs Frankrikes, Belgias, Nederlands og Tysklands kyster til utgangspunktet.

Statistisk ICES-underområde V

Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 68° 00′ nordlig bredde, 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett vest 
til 27° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 62° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 15° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
sør til 60° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 5° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 60° 30′ nordlig bredde; derfra 
rett øst til 4° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 63° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 11° 00′ vestlig lengde; 
derfra rett nord til utgangspunktet.

— Statistisk ICES-avsnitt V a

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 68° 00′ nordlig bredde, 11° 00′ vestlig lengde; derfra 
rett vest til 27° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 62° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 15° 00′ vestlig 
lengde; derfra rett nord til 63° 00′ nordlig bredde;derfra rett øst til 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 
utgangspunktet.

— ICES-underavsnitt  V a 1

 Området innenfor rektangelet som avgrenses av følgende koordinater:

Bredde Lengde

63.00 N 24.00 V
62.00 N 24.00 V
62.00 N 27.00 V
63.00 N 27.00 V
63.00 N 24.00 V

— ICES-underavsnitt  V a 2

 Den del av avsnitt V a som ikke omfattes av underavsnitt V a 1.
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Statistisk ICES-avsnitt V b– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 63° 00′ nordlig bredde, 4° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
vest til 15° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 60° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 5° 00′ vestlig lengde; derfra 
rett nord til 60° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 4° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til utgangspunktet.

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V  b  1–  

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 63° 00′ nordlig bredde, 4° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
vest til 15° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 60° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 10° 00′ vestlig lengde; 
derfra rett nord til 61° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 8° 00′ vestlig lengde; derfra langs en kompasslinje til 
et punkt på 61° 15′ nordlig bredde, 7° 30′ vestlig lengde; derfra rett sør til 60° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest 
til 8° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 60° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 5° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
nord til 60° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 4° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til utgangspunktet.

ICES-underavsnitt V b 1 a– 

 Den del av underavsnitt V b 1 som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

60.49 N 15.00 V
60.71 N 13.99 V
60.15 N 13.29 V
60.00 N 13.50 V
60.00 N 15.00 V
60.49 N 15.00 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V  b  1  b–  

 Den del av underavsnitt V b 1 som ikke ligger innenfor underavsnitt V b 1 a.

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V  b  2–  

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 60° 00′ nordlig bredde, 10° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
nord til 61° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 8° 00′ vestlig lengde; derfra langs en kompasslinje til et punkt 
på 61° 15′ nordlig bredde, 7° 30′ vestlig lengde; derfra rett sør til 60° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 8° 00′ 
vestlig lengde; derfra rett sør til 60° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til utgangspunktet

Statistisk ICES-underområde VI

Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Skottlands nordkyst på 4° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord 
til 60° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 5° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 60° 00′ nordlig bredde, derfra rett 
vest til 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 54° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til Irlands kyst; derfra i nordlig og 
østlig retning langs Irlands og Nord-Irlands kyster til et punkt på Nord-Irlands østkyst på 55° 00′ nordlig bredde; derfra 
rett øst til Skottlands kyst; derfra i nordlig retning langs Skottlands vestkyst til utgangspunktet.

– Statistisk ICES-avsnitt VI a

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Skottlands nordkyst på 4° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
nord til 60° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 5° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 60° 00′ nordlig bredde, 
derfra rett vest til 12° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 54° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til Irlands kyst; 
derfra i nordlig og østlig retning langs Irlands og Nord-Irlands kyster til et punkt på Nord-Irlands østkyst på 
55° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til Skottlands kyst; derfra i nordlig retning langs Skottlands vestkyst til 
utgangspunktet.
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Statistisk ICES-avsnitt VI b– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 60° 00′ nordlig bredde, 12° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
vest til 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 54° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 12° 00′ vestlig lengde; 
derfra rett nord til utgangspunktet.

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I  b  1–  

 Den del av avsnitt VI b som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde Bredde Lengde

54.50 N 18.00 V 55.80 N

55.73 N

55.65 N

55.57 N

55.50 N

55.42 N

55.34 N

55.26 N

55.18 N

55.09 N

55.01 N

54.93 N

54.84 N

54.76 N

54.68 N

54.59 N

54.51 N

54.50 N

54.50 N

15.27 V

15.34 V

15.41 V

15.47 V

15.54 V

15.60 V

15.65 V

15.70 V

15.75 V

15.79 V

15.83 V

15.87 V

15.90 V

15.92 V

15.95 V

15.97 V

15.99 V

15.99 V

18.00 V

60.00 N 18.00 V

60.00 N 13.50 V

60.15 N 13.29 V

59.65 N 13.99 V

59.01 N 14.57 V

58.51 N 14.79 V

57.87 N 14.88 V

57.01 N 14.63 V

56.57 N 14.34 V

56.50 N 14.44 V

56.44 N 14.54 V

56.37 N 14.62 V

56.31 N 14.72 V

56.24 N 14.80 V

56.17 N 14.89 V

56.09 N 14.97 V

56.02 N 15.04 V

55.95 N 15.11 V

55.88 N 15.19 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I  b  2–  

 Den del av avsnitt VI b som ikke omfattes av underavsnitt VI b 1.

Statistisk ICES-underområde VII

Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Irlands vestkyst på 54° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 
18° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 48° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til Frankrikes kyst; derfra i nordlig og 
nordøstlig retning langs Frankrikes kyst til et punkt på 51° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til Englands sørøstlige 
kyst; derfra i vestlig og nordlig retning langs Englands, Wales’ og Skottlands kyster til et punkt på Skottlands vestkyst 
på 55° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til Nord-Irlands kyst; derfra i nordlig og vestlig retning langs Nord-Irlands 
og Irlands kyster til utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt VII a– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Skottlands vestkyst på 55° 00′ nordlig bredde; derfra 
rett vest til Nord-Irlands kyst; derfra i sørlig retning langs Nord-Irlands og Irlands kyster til et punkt på Irlands 
sørøstkyst på 52° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til kysten av Wales; derfra i nordøstlig og nordlig retning langs 
Wales’, Englands og Skottlands kyster til utgangspunktet.

ICES-avsnitt VII b– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Irlands vestkyst på 54° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest 
til 12° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 52° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til Irlands kyst; derfra i nordlig 
retning langs Irlands vestkyst til utgangspunktet.
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Statistisk ICES-avsnitt VII c– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 54° 30′ nordlig bredde, 12° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
vest til 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 52° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 12° 00′ vestlig lengde; 
derfra rett nord til utgangspunktet.

ICES-underavsnitt VII c 1– 

 Den del av avsnitt VII c som er avgrenset av følgende koordinater:

Bredde Lengde Bredde Lengde

54.50 N

54.42 N

54.34 N

54.25 N

54.17 N

54.08 N

53.99 N

53.91 N

53.82 N

53.74 N

53.66 N

53.57 N

53.49 N

53.42 N

53.34 N

15.99 V

15.99 V

16.00 V

16.01 V

16.01 V

16.01 V

16.00 V

15.99 V

15.97 V

15.96 V

15.94 V

15.91 V

15.90 V

15.89 V

15.88 V

53.26 N

53.18 N

53.10 N

53.02 N

52.94 N

52.86 N

52.77 N

52.69 N

52.61 N

52.52 N

52.50 N

52.50 N

54.50 N

54.50 N

15.86 V

15.84 V

15.88 V

15.92 V

15.95 V

15.98 V

16.00 V

16.02 V

16.04 V

16.06 V

16.06 V

18.00 V

18.00 V

15.99 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I I  c  2–  

 Den del av avsnitt VII c som ikke omfattes av underavsnitt VII c 1,

S t a t i s t i s k  I C E S - a v s n i t t  V I I  d–  

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Frankrikes vestkyst på 51° 00′ nordlig bredde; derfra 
rett vest til Englands kyst; derfra i vestlig retning langs Englands sørkyst til 2° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 
Frankrikes kyst på Cap de la Hague; derfra i nordøstlig retning langs Frankrikes kyst til utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt VII e– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Englands sørkyst på 2° 00′ vestlig lengde; derfra i sørlig 
og vestlig retning langs Englands kyst til et punkt på den sørvestlige kysten på 50° 00′ nordlig lengde; derfra rett 
vest til 7° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 49° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 5° 00′ vestlig lengde; derfra 
rett sør til 48° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til Frankrikes kyst; derfra i en nordlig og nordøstlig retning langs 
Frankrikes kyst til Cap de la Hague; derfra rett nord til utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt VII f– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på sørkysten av Wales på 5° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør 
til 51° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 6° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 50° 30′ nordlig bredde; derfra 
rett vest til 7° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 50° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til Englands kyst; derfra 
langs Englands sørvestkyst og Wales’ sørkyst til utgangspunktet.
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Statistisk ICES-avsnitt VII g– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på vestkysten av Wales på 52° 00′ nordlig bredde; derfra 
rett vest til Irlands sørøstkyst; derfra i sørvestlig retning langs Irlands kyst til et punkt på 9° 00′ vestlig lengde; 
derfra rett sør til 50° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 7° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 50° 30′ nordlig 
bredde; derfra rett øst til 6° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 51° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 5° 00′ 
vestlig lengde; derfra rett nord til sørkysten av Wales; derfra i nordvestlig retning langs kysten av Wales til 
utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt VII h– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 50° 00′ nordlig bredde, 7° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
vest til 9° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 48° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 5° 00′ vestlig lengde; derfra 
rett nord til 49° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 7° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt VII j

Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Irlands vestkyst på 52° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 
12° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 48° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 9° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord 
til Irlands sørkyst; derfra i nordlig retning langs Irlands kyst til utgangspunktet.

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I I  j  1–  

 Den del av avsnitt VII j som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

48.43 N

48.42 N

48.39 N

48.36 N

48.33 N

48.30 N

48.27 N

48.25 N

48.23 N

48.21 N

48.19 N

48.17 N

48.03 N

48.00 N

48.00 N

48.43 N

12.00 V

11.99 V

11.87 V

11.75 V

11.64 V

11.52 V

11.39 V

11.27 V

11.14 V

11.02 V

10.89 V

10.77 V

10.68 V

10.64 V

12.00 V

12.00 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I I  j  2–  

 Den del av avsnitt VII j som ikke omfattes av underavsnitt VII j 1.

Statistisk ICES-avsnitt VII k– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 52° 30′ nordlig bredde, 12° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
vest til 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 48° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 12° 00′ vestlig lengde; 
derfra rett nord til utgangspunktet.
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I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I I  k  1–  

 Den del av avsnitt VII k som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde Bredde Lengde

48.00 N

52.50 N

52.50 N

52.44 N

52.36 N

52.27 N

52.19 N

52.11 N

52.02 N

51.94 N

51.85 N

51.77 N

51.68 N

51.60 N

51.52 N

51.43 N

51.34 N

51.27 N

51.18 N

51.10 N

51.02 N

50.94 N

50.86 N

50.78 N

50.70 N

50.62 N

50.54 N

50.47 N

50.39 N

50.32 N

50.24 N

50.17 N

50.10 N

50.03 N

18.00 V

18.00 V

16.06 V

16.07 V

16.08 V

16.09 V

16.09 V

16.09 V

16.08 V

16.07 V

16.07 V

16.05 V

16.04 V

16.02 V

15.99 V

15.96 V

15.93 V

15.90 V

15.86 V

15.82 V

15.77 V

15.73 V

15.68 V

15.63 V

15.57 V

15.52 V

15.47 V

15.42 V

15.36 V

15.30 V

15.24 V

15.17 V

15.11 V

15.04 V

49.96 N

49.89 N

49.82 N

49.75 N

49.69 N

49.62 N

49.56 N

49.50 N

49.44 N

49.38 N

49.32 N

49.27 N

49.21 N

49.15 N

49.10 N

49.05 N

49.00 N

48.95 N

48.90 N

48.86 N

48.81 N

48.77 N

48.73 N

48.69 N

48.65 N

48.62 N

48.58 N

48.55 N

48.52 N

48.49 N

48.46 N

48.43 N

48.00 N

14.97 V

14.89 V

14.82 V

14.74 V

14.65 V

14.57 V

14.48 V

14.39 V

14.30 V

14.22 V

14.13 V

14.04 V

13.95 V

13.86 V

13.77 V

13.67 V

13.57 V

13.47 V

13.37 V

13.27 V

13.17 V

13.07 V

12.96 V

12.85 V

12.74 V

12.64 V

12.54 V

12.43 V

12.32 V

12.22 V

12.11 V

12.00 V

18.00 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I I  k  2–  

 Den del av avsnitt VII k som ikke omfattes av underavsnitt VII k 1.

Statistisk ICES-underområde VIII

Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Frankrikes vestkyst på 48° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest 
til 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 43° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til Spanias vestkyst; derfra i nordlig 
retning langs Spanias og Frankrikes kyster til utgangspunktet.
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Statistisk ICES-avsnitt VIII a– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Frankrikes vestkyst på 48° 00′ nordlig bredde; derfra 
rett vest til 8° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 47° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 6° 00′ vestlig lengde; 
derfra rett sør til 47° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 5° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 46° 00′ nordlig 
bredde; derfra rett øst til Frankrikes kyst; derfra i nordvestlig retning langs Frankrikes kyst til utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt VIII b– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Frankrikes vestkyst på 46° 00′ nordlig bredde; derfra rett 
vest til 4° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 45° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 3° 00′ vestlig lengde; derfra 
rett sør til 44° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 2° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til Spanias nordkyst; derfra 
langs Spanias nordkyst og Frankrikes vestkyst til utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt VIII c– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Spanias nordkyst på 2° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord 
til 44° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 43° 00′ nordlig bredde; derfra 
rett vest til Spanias vestkyst; derfra i nordlig og nordøstlig retning langs Spanias kyst til utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt VIII d– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 48° 00′ nordlig bredde, 8° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
vest til 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 44° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 3° 00′ vestlig lengde; 
derfra rett nord til 45° 30′ nordlig bredde; derfra rett vest til 4° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 46° 00′ nordlig 
bredde; derfra rett vest til 5° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 47° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 6° 00′ 
vestlig lengde; derfra rett sør til 47° 30′ nordlig bredde, derfra rett vest til 8° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 
utgangspunktet.

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I I I  d  1–  

 Den del av avsnitt VIII d som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

48.00 N
48.00 N
47.77 N
47.45 N
46.88 N
46.34 N
46.32 N
48.00 N

11.00 V
10.64 V
10.37 V
09.89 V
09.62 V
10.95 V
11.00 V
11.00 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I I I  d  2–  

 Den del av avsnitt VIII d som ikke omfattes av underavsnitt VIII d 1.

Statistisk ICES-avsnitt VIII e– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 48° 00′ nordlig bredde, 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
vest til 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 43° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 11° 00′ vestlig lengde; 
derfra rett nord til utgangspunktet.
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I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I I I  e  1–  

 Den del av avsnitt VIII e som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

43.00 N
48.00 N
48.00 N
46.32 N
44.72 N
44.07 N
43.00 N

18.00 V
18.00 V
11.00 V
11.00 V
13.31 V
13.49 V
13.80 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  V I I I  e  2–  

 Den del av avsnitt VIII e som ikke omfattes av underavsnitt VIII e 1,

Statistisk ICES-underområde IX

Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Spanias nordvestkyst på 43° 00′ nordlig bredde; derfra rett 
vest til 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 36° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til et punkt på Spanias sørkyst 
(landtangen Punta Marroqui) på 5°36′ vestlig lengde; derfra i nordvestlig retning langs Spanias sørvestkyst, Portugals 
kyst og Spanias nordvestkyst til utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt IX a– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Spanias nordvestkyst på 43° 00′ nordlig bredde; derfra 
rett vest til 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 36° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til et punkt på Spanias 
sørkyst (landtangen Punta Marroqui) på 5°36′ vestlig lengde; derfra i nordvestlig retning langs Spanias sørvestkyst, 
Portugals kyst og Spanias nordvestkyst til utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt IX b– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 43° 00′ nordlig bredde, 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
vest til 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 36° 30′ nordlig bredde; derfra rett øst til 11° 00′ vestlig lengde; 
derfra rett nord til utgangspunktet.

I C E S - u n d e r a v s n i t t  I X  b  1–  

 Den del av avsnitt IX b som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

43.00 N
43.00 N
42.88 N
42.04 N
41.38 N
41.13 N
40.06 N
38.75 N
38.17 N
36.03 N
36.04 N
36.02 N
36.00 N
43.00 N

18.00 V
13.80 V
13.84 V
13.64 V
13.27 V
13.27 V
13.49 V
13.78 V
13.69 V
12.73 V
15.30 V
17.90 V
18.00 V
18.00 V
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I C E S - u n d e r a v s n i t t  I X  b  2–  

 Den del av avsnitt IX b som ikke omfattes av underavsnitt IX b 1,

Statistisk ICES-underområde X

Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 48° 00′ nordlig bredde, 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett vest 
til 42° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 36° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
nord til utgangspunktet.

Statistisk ICES-avsnitt X a– 

 Den del av underområde X som ligger sør for 43° nordlig bredde.

I C E S - u n d e r a v s n i t t  X  a  1–  

 Den del av avsnitt X a som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

36.00 N
36.00 N
37.58 N
39.16 N
40.97 N
41.35 N
41.91 N
42.34 N
42.05 N
41.02 N
40.04 N
38.74 N
36.03 N
36.00 N
36.00 N
43.00 N
43.00 N
36.00 N

18.00 V
22.25 V
20.62 V
21.32 V
23.91 V
24.65 V
25.79 V
28.45 V
29.95 V
35.11 V
35.26 V
35.48 V
31.76 V
32.03 V
42.00 V
42.00 V
18.00 V
18.00 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  X  a  2–  

 Den del av avsnitt X som ikke omfattes av underavsnitt X a 1.

ICES-avsnitt X b– 

Den del av underområde X som ligger nord for 43° nordlig bredde.

Statistisk ICES-underområde XII

Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på 62° 00′ nordlig bredde, 15° 00′ vestlig lengde; derfra rett vest 
til 27° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 59° 00′ nordlig bredde; derfra rett vest til 42° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
sør til 48° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 18° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 60° 00′ nordlig bredde; derfra 
rett øst til 15° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til utgangspunktet.



26.6.2008 Nr. 38/441EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Statistisk ICES-avsnitt XII a– 

 Den del av underområde XII som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

62.00 N

62.00 N

59.00 N

59.00 N

52.50 N

52.50 N

54.50 N

54.50 N

60.00 N

60.00 N

60.00 N

62.00 N

15.00 V

27.00 V

27.00 V

42.00 V

42.00 V

18.00 V

18.00 V

24.00 V

24.00 V

18.00 V

15.00 V

15.00 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  X I I  a  1–  

 Den del av avsnitt XII a som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde Bredde Lengde

52.50 N
56.55 N
56.64 N
56.75 N
56.88 N
57.03 N
57.20 N
57.37 N
57.62 N
57.78 N
57.97 N
58.26 N
58.50 N
58.63 N
59.00 N
59.00 N

42.00 V
42.00 V
41.50 V
41.00 V
40.50 V
40.00 V
39.50 V
39.00 V
38.50 V
38.25 V
38.00 V
37.50 V
37.20 V
37.00 V
36.77 V
27.00 V

60.85 N

60.69 N

60.45 N

60.37 N

60.22 N

60.02 N

60.00 N

60.05 N

60.08 N

60.00 N

60.00 N

54.50 N

54.50 N

52.50 N

52.50 N

27.00 V

26.46 V

25.09 V

23.96 V

23.27 V

21.76 V

20.55 V

18.65 V

18.00 V

18.00 V

24.00 V

24.00 V

18.00 V

18.00 V

42.00 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  X I I  a  2–  

 Den del av avsnitt XII a som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

60.00 N

60.00 N

60.49 N

60.44 N

60.11 N

60.05 N

60.00 N

20.55 V

15.00 V

15.00 V

15.22 V

17.32 V

18.65 V

20.55 V
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I C E S - u n d e r a v s n i t t  X I I  a  3–  

 Den del av avsnitt XII a som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

59.00 N

56.55 N

56.64 N

56.75 N

56.88 N

57.03 N

57.20 N

57.37 N

57.62 N

57.78 N

57.97 N

58.26 N

58.63 N

59.00 N

59.00 N

42.00 V

42.00 V

41.50 V

41.00 V

40.50 V

40.00 V

39.50 V

39.00 V

38.50 V

38.25 V

38.00 V

37.50 V

37.00 V

36.77 V

42.00 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  X I I  a  4–  

 Den del av avsnitt XII a som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

62.00 N

60.85 N

60.69 N

60.45 N

60.37 N

60.22 N

60.02 N

60.00 N

60.05 N

60.11 N

60.44 N

60.49 N

62.00 N

62.00 N

27.00 V

27.00 V

26.46 V

25.09 V

23.96 V

23.27 V

21.76 V

20.55 V

18.65 V

17.32 V

15.22 V

15.00 V

15.00 V

27.00 V
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ICES-avsnitt XII b– 

 Den del av underområde XII som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

60.00 N
54.50 N
54.50 N
60.00 N
60.00 N

18.00 V
18.00 V
24.00 V
24.00 V
18.00 V

ICES-avsnitt XII c– 

 Den del av underområde XII som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde

52.50 N
48.00 N
48.00 N
52.50 N
52.50 N

42.00 V
42.00 V
18.00 V
18.00 V
42.00 V

Statistisk ICES-underområde XIV

Farvannet avgrenset av en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen på 40° 00′ vestlig lengde til Grønlands 
nordkyst; derfra i østlig og sørlig retning langs Grønlands kyst til et punkt på 44° 00′ vestlig lengde; derfra rett sør til 
59° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 27° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til 68° 00′ nordlig bredde; derfra rett 
øst til 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til den geografiske nordpol.

ICES-avsnitt XIV a– 

 Farvannet avgrenset av en linje fra den geografiske nordpol langs meridianen på 40° 00′ vestlig lengde til 
Grønlands nordkyst; derfra i østlig og sørlig retning langs Grønlands kyst til et punkt på Cape Savary på 68° 30′ 
nordlig bredde; derfra rett sør langs meridianen på 27° 00′ vestlig lengde til 68° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst 
til 11° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til den geografiske nordpol.

ICES-avsnitt XIV b– 

 Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på Grønlands sørkyst på 44° 00′ vestlig lengde; derfra rett 
sør til 59° 00′ nordlig bredde; derfra rett øst til 27° 00′ vestlig lengde; derfra rett nord til et punkt på Cape Savary 
på 68°30′ nordlig bredde; derfra i sørvestlig retning langs Grønlands kyst til utgangspunktet.
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I C E S - u n d e r a v s n i t t  X I V  b  1–  

 Den del av avsnitt XIV b som ligger innenfor linjen som forbinder følgende koordinater:

Bredde Lengde Bredde Lengde

59.00 N
59.00 N
59.35 N
59.50 N
59.75 N
60.00 N
60.25 N
60.55 N
60.75 N
61.00 N
61.25 N
61.50 N
61.60 N
61.75 N
61.98 N
62.25 N

27.00 V
36.77 V
36.50 V
36.35 V
36.16 V
35.96 V
35.76 V
35.50 V
35.37 V
35.15 V
34.97 V
34.65 V
34.50 V
34.31 V
34.00 V
33.70 V

62.45 N
62.50 N
62.56 N
62.69 N
62.75 N
62.87 N
63.03 N
63.25 N
63.31 N
63.00 N
62.23 N
61.79 N
61.44 N
61.06 N
60.85 N
59.00 N

33.53 V
33.27 V
33.00 V
32.50 V
32.30 V
32.00 V
31.50 V
31.00 V
30.86 V
30.61 V
29.87 V
29.25 V
28.61 V
27.69 V
27.00 V
27.00 V

I C E S - u n d e r a v s n i t t  X I V  b  2–  

 Den del av avsnitt XIV b som ikke omfattes av underavsnitt XIV b 1.

             _______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

ut fra følgende betraktninger:

1) I mai 2003 vedtok Kommisjonen en melding om 
modernisering av selskapsretten og forbedring 
av foretaksstyringen i Den europeiske union – en 
handlingsplan(1). Blant en rekke forslag om å styrke 
aksjeeieres rettigheter og modernisere styrene i 
børsnoterte selskaper, inneholder meldingen et initiativ 
med sikte på å oppfordre til at det innføres egnede regler 
for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i foretak i 
medlemsstatene.

2) Formen, strukturen og nivået på godtgjøringen til 
medlemmer av ledelsen er spørsmål som hører inn 
under ansvarsområdet til selskapene og deres aksjeeiere. 
Dette bør lette rekrutteringen og mulighetene til å 
beholde medlemmer av ledelsen som har de egenskapene 
som kreves for å lede et selskap. Godtgjøringen er 
imidlertid et av nøkkelområdene der styremedlemmer 
med ledelsesansvar kan ha en interessekonflikt, 
og der det bør tas behørig hensyn til aksjeeiernes 
interesser. Godtgjøringsordninger bør derfor være 
underlagt hensiktsmessig styring og kontroll på grunnlag 
av tilstrekkelige informasjonsrettigheter. I denne 
forbindelse er det viktig fullt ut å respektere mangfoldet 
av foretaksstyringssystemer innenfor Det europeiske 
fellesskap, som gjenspeiler ulike medlemsstaters syn 
på rollen til selskapene og de organer som har ansvar 
for å fastsette godtgjøringspolitikken for medlemmene 
av ledelsen, og for fastsettelsen av godtgjøringen til de 
enkelte medlemmene av ledelsen.

3) Offentliggjøring av nøyaktige opplysninger til rett tid 
fra verdipapirutstedere skaper vedvarende tillit hos 
investorene og utgjør et viktig verktøy for å fremme sunn 
foretaksstyring i hele Fellesskapet. For dette formål er 
det viktig at børsnoterte selskaper viser åpenhet overfor 
investorer, slik at de får mulighet til å uttrykke sitt syn.

(1) KOM(2003) 284 endelig utgave.

4) Ved gjennomføringen av denne rekommandasjon bør 
medlemsstatene ta hensyn til særtrekkene ved foretak 
for kollektiv investering i selskapsform, og hindre at 
de ulike typene av foretak for kollektiv investering 
utsettes for unødvendig forskjellsbehandling. Når 
det gjelder foretak for kollektiv investering slik de er 
definert 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), er det i nevnte direktiv allerede fastsatt et sett 
med særlige styringsordninger. For å hindre unødig 
forskjellsbehandling av foretak for kollektiv investering 
i selskapsform, som ikke er omfattet av harmonisering 
på fellesskapsplan, bør medlemsstatene ta hensyn til om 
og i hvilket omfang disse ikke-harmoniserte foretakene 
for kollektiv investering er underlagt tilsvarende 
styringsordninger.

5) Aksjeeierne bør gis en klar og omfattende oversikt 
over selskapets godtgjøringspolitikk. Slike opplysninger 
vil sette aksjeeierne i stand til å vurdere et selskaps 
syn på godtgjøring og styrke selskapets ansvarlighet 
overfor aksjeeiere. Opplysningene bør omfatte 
elementer knyttet til godtgjøringen. Dette bør imidlertid 
ikke forplikte selskapet til å offentliggjøre følsomme 
forretningsopplysninger som vil kunne være til skade for 
selskapets strategiske stilling.

6) Det bør også sikres tilstrekkelig innsyn i de prinsippene 
som gjelder for kontrakter med medlemmene av ledelsen. 
Dette bør omfatte opplysninger om spørsmål som 
oppsigelsesfrister og sluttvederlag i henhold til slike 
kontrakter, som er direkte knyttet til godtgjøringen til 
medlemmene av ledelsen.

7) For å gi aksjeeiere en effektiv mulighet til å uttrykke sitt syn 
og diskutere selskapets godtgjøringspolitikk på grunnlag 
av omfattende opplysninger, uten å måtte iverksette 
framgangsmåten for å få satt et forslag til beslutning på 
dagsordenen, bør godtgjøringspolitikken være et særskilt 
punkt på generalforsamlingens dagsorden.

(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).

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 14. desember 2004

om å fremme en egnet ordning for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper(*)

(2004/913/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 385 av 29.12.2004, s. 55, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 31.

2008/EØS/38/55
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8) Før å øke ansvarligheten bør godtgjøringspolitikken tas 
opp til avstemning på den årlige generalforsamlingen. 
Stemmegivningen på generalforsamlingen kan være 
rådgivende slik at rettighetene til de organene som har 
ansvar for godtgjøringen til medlemmer av ledelsen, 
ikke vil bli endret. En rådgivende avstemning vil 
ikke medføre noen forpliktelse til å endre verken de 
avtalefestede rettighetene til medlemmer av ledelsen eller 
godtgjøringspolitikken.

9) Aksjeeiere bør også få opplysninger som gjør det mulig 
for dem å holde de enkelte medlemmene av ledelsen 
ansvarlig for den godtgjøringen de får eller har fått. 
Opplysninger om godtgjøringen til de enkelte medlemmene 
av selskapets ledelse, både styremedlemmer med og 
uten ledelsesansvar og medlemmer av tilsynsorganer, i 
foregående regnskapsår, er derfor viktig for at de skal 
kunne vurdere godtgjøringen i lys av selskapets samlede 
resultat.

10) Variable godtgjøringsordninger der medlemmene av 
ledelsen får godtgjøring i form av aksjer, aksjeopsjoner 
eller andre rettigheter til å erverve aksjer eller motta 
godtgjøring på grunnlag av utviklingen i aksjekursen, samt 
eventuelle vesentlige endringer i slike ordninger, bør være 
underlagt forhåndsgodkjenning av generalforsamlingen. 
Godkjenningen bør gjelde godtgjøringsordningen og de 
reglene som ble anvendt ved fastsettelsen av de enkelte 
godtgjøringer i henhold til ordningen, men ikke den 
godtgjøringen hvert enkelt medlem av ledelsen mottar i 
henhold til ordningen.

11) I lys av den betydning spørsmålet om godtgjøring til 
medlemmer av ledelsen har, er det hensiktsmessig å 
overvåke gjennomføringen av denne rekommandasjon 
og i tilfelle av utilstrekkelig gjennomføring vurdere 
ytterligere tiltak —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

Avsnitt I

Virkeområde  og  de f in i s joner

1. Virkeområde

1.1. Medlemsstatene bør treffe alle egnede tiltak for å sikre 
at børsnoterte selskaper som har sitt forretningskontor 
på deres territorium, følger denne rekommandasjon. De 
bør imidlertid ta behørig hensyn til særtrekkene ved 
foretak for kollektiv investering i selskapsform innenfor 
virkeområdet for direktiv 85/611/EØF. Medlemsstatene 
bør også ta hensyn til særtrekkene ved foretak for 
kollektiv investering i selskapsform som ikke er omfattet 
av nevnte direktiv, og som har som eneste formål å 
investere kapital fra investorer i en rekke ulike eiendeler, 

og som ikke søker å oppnå juridisk eller styringsmessig 
kontroll over noen av utstederne av deres underliggende 
investeringer.

1.2. Medlemsstatene bør også treffe alle egnede tiltak for 
å sikre at børsnoterte selskaper som ikke er registrert i 
en av medlemsstatene, men som har sin første notering 
på et regulert marked innenfor deres territorium, følger 
bestemmelsene i denne rekommandasjon.

1.3. Medlemsstatene bør sikre at denne rekommandasjon 
kommer til anvendelse på godtgjøring til administrerende 
direktører i tilfeller der disse ikke er medlemmer av 
styre, administrasjons- eller tilsynsorganer i et børsnotert 
selskap.

2. Definisjoner

2.1. Med «medlem av ledelsen» menes ethvert medlem 
av et børsnotert selskaps styre, administrasjons- eller 
tilsynsorgan.

2.2. Med «børsnotert selskap» menes et selskap hvis 
verdipapirer er opptatt til notering på et regulert 
marked i henhold til direktiv 2004/39/EF i en eller flere 
medlemsstater.

Avsnitt  II

Godtg jør ingspo l i t ikk

3. Opplysninger om selskapets godtgjøringspolitikk for 
medlemmer av ledelsen

3.1. Ethvert børsnotert selskap bør offentliggjøre en 
erklæring om selskapets godtgjøringspolitikk 
(godtgjøringserklæringen). Den bør utgjøre en del av 
en uavhengig rapport om godtgjøring og/eller inngå 
i årsregnskapet og årsberetningen eller i notene til 
selskapets årsregnskaper. Godtgjøringserklæringen bør 
også legges ut på det børsnoterte selskapets nettsted.

3.2. Godtgjøringserklæringen bør i hovedsak dreie seg om 
selskapets politikk for godtgjøring til medlemmer av 
ledelsen i det kommende regnskapsår og, dersom dette er 
hensiktsmessig, i påfølgende år. Den bør også inneholde 
en oversikt over hvordan godtgjøringsprinsippene er 
blitt gjennomført i det foregående regnskapsår. Det bør 
legges særlig vekt på eventuelle vesentlige endringer 
i det børsnoterte selskapets godtgjøringspolitikk, 
sammenlignet med det foregående regnskapsår.
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3.3. Godtgjøringserklæringen bør minst inneholde følgende 
opplysninger:

a) En forklaring på den relative betydningen av de vari-
able og ikke-variable bestanddelene i godtgjøringen 
til medlemmer av ledelsen.

b) Tilstrekkelige opplysninger om de resultatkriteriene 
som en rett til aksjeopsjoner, aksjer eller variable 
bestanddeler av godtgjøringen er basert på.

c) Tilstrekkelige opplysninger om forbindelsen mellom 
godtgjøring og resultat.

d) De viktigste parametrene og begrunnelsen for even-
tuelle årlige bonusordninger og andre fordeler utover 
godtgjøring i kontanter.

e) En beskrivelse av de viktigste kjennetegnene ved 
supplerende pensjonsordninger eller førtidspensjons-
ordninger for medlemmer av ledelsen.

 Offentliggjøringen av disse opplysningene i 
godtgjøringserklæringen bør imidlertid ikke omfatte 
fortrolige forretningsopplysninger.

3.4. Godtgjøringserklæringen bør også sammenfatte 
og forklare det børsnoterte selskapets politikk med 
hensyn til kontraktsvilkårene for styremedlemmer med 
ledelsesansvar. Dette bør blant annet omfatte opplysninger 
om varigheten av kontrakter med styremedlemmer med 
ledelsesansvar, gjeldende oppsigelsesfrister og nærmere 
bestemmelser om sluttvederlag og andre vederlag knyttet 
til oppsigelse av kontrakter med styremedlemmer med 
ledelsesansvar før tiden.

3.5. Det bør også gis opplysninger om forberedelsesprosessen 
og beslutningsprosessen som benyttes for å fastsette 
det børsnoterte selskapets godtgjøringspolitikk for 
medlemmer av ledelsen. Disse opplysningene bør 
omfatte en eventuell godtgjøringskomités mandat og 
sammensetning, navnene på eksterne konsulenter hvis 
tjenester er benyttet ved fastsettelsen av selskapets 
godtgjøringspolitikk, samt den årlige generalforsamlings 
rolle.

4. Aksjeeiernes avstemning

4.1. Uten at det berører rollen til og organiseringen av 
de relevante organene som har ansvar for å fastsette 
godtgjøringen til medlemmene av ledelsen, bør 
godtgjøringspolitikken eller eventuelle vesentlige 

endringer i godtgjøringspolitikken, være et særskilt punkt 
på den årlige generalforsamlingens dagsorden.

4.2. Uten at det berører rollen til og organiseringen av 
de relevante organene som har ansvar for å fastsette 
godtgjøringen til medlemmene av ledelsen, bør 
godtgjøringserklæringen tas opp til avstemning på den 
årlige generalforsamlingen. Avstemningen kan være 
bindende eller rådgivende.

 Medlemsstatene kan imidlertid bestemme at en slik 
avstemning skal holdes bare dersom aksjeeiere som 
representerer minst 25 % av det samlede antallet 
stemmer som innehas av aksjeeiere som er til stede eller 
representert på generalforsamlingen, anmoder om det. 
Dette berører imidlertid ikke aksjeeiernes rett til å få satt 
et forslag til beslutning på dagsordenen i samsvar med 
nasjonale bestemmelser.

4.3. Det børsnoterte selskapet bør informere aksjeeiere som 
har rett til å delta på generalforsamlingen, om at det 
har til hensikt å framlegge et forslag til beslutning 
om godkjenning av godtgjøringserklæringen på 
generalforsamlingen.

Avsnitt  III

Godtg jør ing  t i l  de  enke l t e  med lemmene  av 
l ede l s en

5. Opplysninger om godtgjøring til de enkelte medlemmene 
av ledelsen

5.1. Det bør gis detaljerte opplysninger om den samlede 
godtgjøringen og andre fordeler som er tildelt 
de enkelte medlemmene av ledelsen i løpet av det 
relevante regnskapsåret, i årsregnskapet eller i 
notene til årsregnskapet eller, der dette er relevant, i 
godtgjøringsrapporten.

5.2. Årsregnskapet eller notene til årsregnskapet eller, der 
dette er relevant, godtgjøringsrapporten bør minst 
inneholde opplysningene oppført under nr. 5.3–5.6 for 
hver person som har vært medlem av ledelsen i det 
børsnoterte selskapet på noe tidspunkt i løpet av det 
relevante regnskapsåret.
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5.3. Med hensyn til godtgjøring og/eller honorarer bør føl-
gende opplysninger legges fram:

a) Det samlede beløpet som er betalt eller skal betales 
i lønn til et medlem av ledelsen for de tjenester som 
er ytt i løpet av det relevante regnskapsåret, herunder 
eventuelt de møtehonorarer som er fastsatt av den 
årlige generalforsamling.

b) Godtgjøring og fordeler mottatt fra andre foretak som 
tilhører det samme konsernet.

c) Godtgjøring betalt i form av overskuddsdeling og/
eller bonus samt begrunnelsen for at det er innrøm-
met slik bonus og/eller overskuddsdeling.

d) Der slike utbetalinger er tillatt i henhold til lovgiv-
ningen, enhver vesentlig tilleggsgodtgjøring utbetalt 
til medlemmer av ledelsen for særlige tjenester som 
ligger utenfor de vanlige oppgavene til et medlem av 
ledelsen.

e) Vederlag som er betalt til eller skal betales til hvert 
tidligere styremedlem med ledelsesansvar i forbin-
delse med opphør av dennes virksomhet i løpet av 
regnskapsåret.

f) Samlet beregnet verdi av fordeler i andre former enn 
kontanter som anses som godtgjøring, utover dem 
som omfattes av bokstav a)–e).

5.4. Når det gjelder aksjer og/eller rettigheter til å erverve 
aksjeopsjoner og/eller alle andre aksjebaserte stimule-
ringsordninger, bør følgende opplysninger legges fram:

a) Antall aksjeopsjoner som er tilbudt eller aksjer som 
er tildelt av selskapet i løpet av det relevante regn-
skapsåret, samt vilkårene for anvendelse av disse.

b) Antall aksjeopsjoner som er utøvd i løpet av det 
relevante regnskapsåret og, for hver av dem, antal-
let aksjer som var berørt, samt utøvelseskursen eller 
verdien av andelen i den aksjebaserte stimulerings-
ordningen ved utløpet av regnskapsåret.

c) Antall aksjeopsjoner som ikke er utøvd ved utløpet 
av regnskapsåret, deres utøvelseskurs, utøvelses-
tidspunkt og de viktigste vilkårene for utøvelsen av 
rettighetene.

d) Alle endringer i vilkårene for eksisterende aksjeop-
sjoner som er skjedd i løpet av regnskapsåret.

5.5. Med hensyn til supplerende pensjonsordninger bør føl-
gende opplysninger legges fram:

a) Når pensjonsordningen er en ytelsesbasert pensjons-
ordning, endringer i påløpte ytelser for medlemmet 
av ledelsen i henhold til nevnte ordning i løpet av det 
relevante regnskapsåret.

b) Når ordningen er en innskuddsbasert pensjons-
ordning, nærmere opplysninger om de innskuddene 
som er betalt eller skal betales av det børsnoterte sel-
skapet for det berørte medlemmet av ledelsen i løpet 
av det relevante regnskapsåret.

5.6. Dersom det i henhold til nasjonal lovgivning eller i 
henhold til det børsnoterte selskapets vedtekter er tillatt 
å foreta slike utbetalinger, bør de beløpene vises som 
selskapet, eller et datterforetak eller et annet foretak som 
omfattes av selskapets konsernregnskaper, har betalt i 
form av lån, forskuddsbetalinger og garantier til hver 
person som har arbeidet som medlem av ledelsen på et 
hvilket som helst tidspunkt i løpet av det relevante regn-
skapsåret, herunder utestående beløp og rentesats.

Avsnitt  IV

Aksjebaser t  godtg jør ing

6. Aksjeeiernes godkjenning

6.1. Ordninger der medlemmer av ledelsen får godtgjøring 
i form av aksjer, aksjeopsjoner eller andre rettigheter 
til å erverve aksjer eller motta godtgjøring på grunnlag 
av utviklingen i aksjekursen, bør være underlagt 
forhåndsgodkjenning av aksjeeierne ved en beslutning 
på generalforsamlingen før de vedtas. Godkjenningen 
bør gjelde selve ordningen og ikke tildelingen av slike 
aksjebaserte ytelser i henhold til nevnte ordning til de 
enkelte medlemmene av ledelsen.

6.2. Det bør på generalforsamlingen oppnås godkjenning av 
følgende:

a) Tildeling av aksjebaserte ordninger, herunder 
aksjeopsjoner, til medlemmer av ledelsen.
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b) Fastsettelse av høyeste antall samt de viktigste 
vilkårene for tildelingen av slike former for 
godtgjøring.

c) Fristen for utøvelse av opsjonene.

d) Vilkårene for eventuelle senere endringer i opsjonenes 
utøvelseskurs, dersom dette er hensiktsmessig og 
tillatt i henhold til lovgivningen.

e) Alle andre langsiktige stimuleringsordninger som 
medlemmer av ledelsen kan ha rett til, og som ikke 
tilbys på samme vilkår til alle andre ansatte.

6.3. Den årlige generalforsamlingen bør også fastsette fristen 
for når det organ som har ansvar for godtgjøringen til 
medlemmer av ledelsen, kan tildele disse formene for 
vederlag til de enkelte medlemmene av ledelsen.

6.4. Alle vesentlige endringer i vilkårene for ordningene bør 
også være underlagt godkjenning av aksjeeierne i form 
av en beslutning på den årlige generalforsamlingen før 
de vedtas. I disse tilfellene bør aksjeeierne få detaljerte 
opplysninger om de foreslåtte endringene og om 
virkningene av dem.

6.5. Dersom slike ordninger er tillatt i henhold til nasjonal 
lovgivning eller i henhold til det børsnoterte selskapets 
vedtekter, bør eventuelle diskonterte opsjonsordninger 
som gir rett til å tegne aksjer til en kurs som er lavere 
enn markedsverdien av aksjen på den dato da kursen ble 
fastsatt, eller gjennomsnittet av markedsverdiene over et 
visst antall dager forut for den dato da utøvelseskursen 
blir fastsatt, også ha aksjeeiernes godkjenning.

6.6. Nr. 6.1–6.4 bør ikke komme til anvendelse på ordninger 
der deltaking tilbys på samme vilkår til ansatte i det 
børsnoterte selskapet eller i et av dets datterforetak, 
der de ansatte har rett til å delta i ordningen, og som er 
godkjent av generalforsamlingen.

Avsnitt  V

Opplysn inger  og  s lu t tbes t emmel ser

7. Opplysninger

7.1. Før den årlige generalforsamlingen, der det skal 
framlegges forslag til beslutning i samsvar med nr. 6.1, og i 
samsvar med nasjonal lovgivning og/eller det børsnoterte 

selskapets vedtekter, bør et informasjonsdokument om 
beslutningen gjøres tilgjengelig for aksjeeierne.

 Dokumentet bør inneholde den fullstendige teksten til de 
aksjebaserte godtgjøringsordningene eller en beskrivelse 
av de viktigste vilkårene, samt navnene på deltakerne 
i ordningene. Det bør også beskrive forholdet mellom 
ordningene og den overordnede godtgjøringspolitikken 
for medlemmer av ledelsen.

 I forslaget til beslutning bør det klart vises til enten selve 
ordningen eller sammendraget av ordningens viktigste 
vilkår.

7.2. Aksjeeierne bør også opplyses om hvordan selskapet har 
til hensikt å framskaffe de aksjene som er nødvendige 
for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til 
stimuleringsordninger. Det bør særlig klart framgå om 
selskapet har til hensikt å kjøpe de nødvendige aksjene i 
markedet, om det har dem som egne aksjer eller om det 
vil utstede nye aksjer.

7.3. Disse opplysningene bør også gi en oversikt over hvor 
mye anvendelsen av ordningen vil koste selskapet.

7.4. Slike opplysninger bør også legges ut på det børsnoterte 
selskapets nettsted.

8. Sluttbestemmelser

8.1. Medlemsstatene oppfordres til å treffe de tiltak som 
er nødvendige for å fremme anvendelsen av denne 
rekommandasjon innen 30. juni 2006, og underrette 
Kommisjonen om de tiltak som er truffet i samsvar 
med denne rekommandasjon, slik at Kommisjonen kan 
overvåke situasjonen nøye og på dette grunnlag vurdere 
behovet for eventuelle ytterligere tiltak.

8.2. Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2004.

  For Kommisjonen

  Charlie McCREEVY

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

ut fra følgende betraktninger:

1) I en melding vedtatt 21. mai 2003 la Kommisjonen fram 
sin handlingsplan «Modernisering av selskapsretten og 
forbedring av foretaksstyringen i Den europeiske union — 
en handlingsplan»(1). Hovedmålene med handlingsplanen 
er å styrke aksjeeieres rettigheter og vernet av ansatte, 
kreditorer og andre parter som selskaper samhandler 
med, og samtidig tilpasse regler innenfor selskapsrett 
og foretaksstyring til ulike kategorier selskaper, samt 
å fremme foretakenes effektivitet og konkurranseevne, 
med særlig vekt på visse tverrnasjonale spørsmål.

2) I sin resolusjon av 21. april 2004 hilste Europaparlamentet 
handlingsplanen velkommen og uttrykte sterk støtte til de 
fleste av de kunngjorte initiativene. Europaparlamentet 
oppfordret Kommisjonen til å foreslå regler for å fjerne og 
forhindre interessekonflikter, og la særlig vekt på behovet 
for at børsnoterte selskaper har en revisjonskomité, som 
bl.a. bør ha til oppgave å føre tilsyn med den eksterne 
revisors uavhengighet, objektivitet og effektivitet.

3) Styremedlemmer uten ledelsesansvar eller medlemmer 
av tilsynsorganet blir rekruttert av selskaper for en 
rekke ulike formål. Av særlig betydning er deres rolle 
med hensyn til å føre tilsyn med styremedlemmer med 
ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen 
og håndtere situasjoner som medfører interessekonflikter. 
Denne rollen er særlig viktig for å gjenopprette tilliten i 
finansmarkedene. Medlemsstatene bør derfor oppfordres 
til å treffe tiltak som får anvendelse på børsnoterte 
selskaper, definert som selskaper hvis verdipapirer er 
opptatt til notering på et regulert marked i Fellesskapet. 
Ved gjennomføringen av denne rekommandasjon bør 
medlemsstatene ta hensyn til særtrekkene ved foretak 
for kollektiv investering i selskapsform og hindre at 
de ulike typene av foretak for kollektiv investering 
utsettes for unødvendig forskjellsbehandling. Når 
det gjelder foretak for kollektiv investering slik de er 
definert i rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 

(1) KOM(2003) 284 endelig.

1985 om samordning av lover og forskrifter om visse 
foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS-
fond)(2), er det i nevnte direktiv allerede fastsatt et sett 
med særlige styringsordninger. For å hindre unødig 
forskjellsbehandling av foretak for kollektiv investering 
i selskapsform som ikke er omfattet av harmonisering 
på fellesskapsplan, bør medlemsstatene ta hensyn til om 
og i hvilket omfang disse ikke-harmoniserte foretakene 
for kollektiv investering er underlagt tilsvarende 
styringsordninger.

4) I lys av at mange av de berørte spørsmålene er svært 
sammensatte, er vedtakelse av detaljerte bindende regler 
ikke nødvendigvis den mest ønskelige og effektive 
måten å nå de forfulgte målene på. Mange av reglene 
for foretaksstyring som er vedtatt i medlemsstatene, har 
en tendens til å bygge på åpenhet for å oppmuntre til 
overholdelse, basert på prinsippet «overhold eller forklar». 
Selskapene oppfordres til å opplyse om de overholder 
reglene og forklare eventuelle vesentlige avvik fra dem. 
Denne metoden gjør det mulig for selskapene å tilpasse 
seg krav som gjelder særskilt for deres virksomhet 
eller sektor, samtidig som markedene får mulighet til 
å vurdere de forklaringene og begrunnelsene som gis. 
Med henblikk på å fremme rollen til styremedlemmer 
uten ledelsesansvar og til medlemmer av tilsynsorganet, 
bør alle medlemsstater oppfordres til å treffe de tiltak 
som er nødvendige for på nasjonalt plan å innføre 
et sett bestemmelser basert på de prinsipper som er 
fastsatt i denne rekommandasjon, og som skal følges av 
børsnoterte selskaper enten på grunnlag av prinsippet 
«overhold eller forklar», eller i henhold til lovgivningen.

5) Dersom medlemsstatene bestemmer seg for å følge 
prinsippet «overhold eller forklar» (der det kreves at 
selskapene forklarer sin praksis med henvisning til et sett 
anbefalinger for beste praksis), bør de stå fritt til å gjøre 
dette på grunnlag av relevante anbefalinger utviklet av 
markedsdeltakerne.

(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).

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 15. februar 2005

om rollen til styremedlemmer uten ledelsesansvar og medlemmer av tilsynsorganet i børsnoterte 
selskaper og om styrets eller tilsynsorganets komiteer(*)

(2005/162/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 25.2.2005, s. 51, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 31.

2008/EØS/38/56
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6) De tiltakene som vedtas av medlemsstatene i samsvar 
med denne rekommandasjon, bør i alt vesentlig ha som 
mål å bedre foretaksstyringen i børsnoterte selskaper. 
Ettersom dette målet er relevant for å verne faktiske eller 
potensielle investorer i alle selskaper som er børsnotert 
i Fellesskapet, enten de har forretningskontor i en av 
medlemsstatene eller ikke, bør tiltakene også omfatte 
selskaper som har forretningskontor i tredjestater, men er 
børsnotert i Fellesskapet.

7) Uavhengige representanter i styret som er i stand til 
å utfordre ledelsens beslutninger, blir i alminnelighet 
ansett som et middel til å verne interessene til aksjeeiere 
og andre berørte parter. I selskaper med spredt eierskap 
er det viktigste spørsmålet hvordan ledelsen skal holdes 
ansvarlig overfor svake aksjeeiere. I selskaper med 
kontrollerende aksjeeiere dreier det seg mer om hvordan 
det kan sikres at selskapet blir drevet på en måte som i 
tilstrekkelig grad tar hensyn til mindretallsaksjeeiernes 
interesser. Det er i begge tilfeller viktig å sikre tilstrekkelig 
vern av tredjeparter. Uavhengig av den formelle 
styrestrukturen i et selskap bør ledelsesfunksjonen derfor 
være underlagt et effektivt og tilstrekkelig uavhengig 
tilsyn. Uavhengighet bør her forstås som fravær av 
vesentlige interessekonflikter. I denne sammenheng bør 
det derfor rettes særlig oppmerksomhet mot eventuelle 
trusler som måtte oppstå dersom en representant i styret 
har nære forbindelser til en av selskapets konkurrenter.

8) For å sikre at ledelsesfunksjonen blir underlagt et 
effektivt og tilstrekkelig uavhengig tilsyn, bør styret eller 
tilsynsorganet omfatte et tilstrekkelig antall engasjerte 
styremedlemmer uten ledelsesansvar eller medlemmer 
av tilsynsorganet, som ikke har noen rolle i ledelsen av 
selskapet eller konsernet, og som er uavhengige ved at de 
er uberørt av enhver vesentlig interessekonflikt. I lys av 
de ulike rettssystemene som finnes i medlemsstatene, bør 
andelen av uavhengige medlemmer som samlet sett skal 
inngå i styre eller tilsynsorgan, ikke fastsettes nøyaktig på 
fellesskapsplan.

9) Tilsynsrollen til styremedlemmer uten ledelsesansvar eller 
til medlemmer av tilsynsorganet anses vanligvis å være 
av avgjørende betydning på tre områder, der faren for 
interessekonflikter i ledelsen er særlig høy, særlig når slike 
saker ikke er aksjeeiernes direkte ansvar, nemlig utpeking 
av styremedlemmer, godtgjøring til styremedlemmer og 
revisjon. Det er derfor hensiktsmessig å fremme rollen til 

styremedlemmer uten ledelsesansvar eller til medlemmer 
av tilsynsorganet på disse områdene, og å oppfordre til at 
det innenfor styret eller tilsynsorganet nedsettes komiteer 
med ansvar for utpeking, godtgjøring og revisjon.

10) I prinsippet, og uten at det berører generalforsamlingens 
myndighet, har bare styret eller tilsynsorganet som 
helhet lovfestet beslutningsmyndighet og er som 
kollegium kollektivt ansvarlig for utførelsen av sine 
plikter. Styret eller tilsynsorganet har myndighet til å 
fastsette antallet og sammensetningen av de komiteene 
det finner hensiktsmessig for å lette sitt eget arbeid, 
men disse komiteene skal i prinsippet ikke erstatte styret 
eller tilsynsorganet selv. Som hovedregel bør derfor 
nominasjons-, godtgjørings- og revisjonskomiteer gi 
anbefalinger med sikte på å forberede de beslutningene 
som skal treffes av styret eller tilsynsorganet. Styret eller 
tilsynsorganet bør imidlertid kunne delegere deler av 
sin beslutningsmyndighet til komiteer når det anser det 
hensiktsmessig, og når det er tillatt i henhold til nasjonal 
lovgivning, selv om styret eller tilsynsorganet forblir fullt 
ut ansvarlig for de beslutninger som tas innenfor dets 
ansvarsområde.

11) Ettersom utvelgingen av kandidater som skal fylle ledige 
plasser i selskaper med ett eller to ledelsesorganer, 
reiser spørsmål som er relevante for utvelgingen av 
styremedlemmer uten ledelsesansvar eller medlemmer 
av tilsynsorganet som skal føre tilsyn med ledelsen, 
eller som er relevante for om ledelsen skal fortsette, 
bør nominasjonskomiteen i hovedsak være sammensatt 
av uavhengige styremedlemmer uten ledelsesansvar 
eller medlemmer av tilsynsorganet. Dette vil gi rom 
i nominasjonskomiteen for styremedlemmer uten 
ledelsesansvar eller medlemmer av tilsynsorganet som 
ikke oppfyller kriteriene for uavhengighet. Det vil også 
gi rom for styremedlemmer med ledelsesansvar eller 
medlemmer av den daglige ledelsen (i tilfeller der 
nominasjonskomiteen er nedsatt innenfor styret i et selskap 
med ett ledelsesorgan, og så lenge styremedlemmer med 
ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen 
ikke utgjør flertallet i komiteen).

12) I betraktning av de ulike tilnærmingsmåtene i 
medlemsstatene med hensyn til de organer som har 
ansvar for å oppnevne og avsette styremedlemmer, bør 
oppgaven til en nominasjonskomité nedsatt innenfor 
styret eller tilsynsorganet i hovedsak være å sikre at når 
styret eller tilsynsorganet har innflytelse på oppnevning 
og avsettelse av medlemmer av ledelsen (enten ved at 
det har myndighet til å legge fram forslag eller til å treffe 
beslutninger, slik det er fastsatt i nasjonal lovgivning), 
skal oppgaven utføres på en så objektiv og profesjonell 
måte som mulig. Nominasjonskomiteen bør derfor i 
hovedsak gi anbefalinger til styret eller tilsynsorganet 
med hensyn til den oppnevning og avsettelse av 
styremedlemmer som vedkommende organ i henhold til 
nasjonal selskapslovgivning foretar.
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13) Når det gjelder godtgjøring, har de reglene for 
foretaksstyring som er vedtatt i medlemsstatene, 
en tendens til i hovedsak å gjelde godtgjøring til 
styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer 
av den daglige ledelsen, ettersom muligheten for misbruk 
og interessekonflikter i hovedsak forekommer der. I mye 
av regelverket erkjennes det også at selskapets politikk 
for godtgjøring til overordnede med lederfunksjoner 
bør behandles på styrenivå. Dessuten vies spørsmålet 
om aksjeopsjoner særlig oppmerksomhet. I betraktning 
av de ulike tilnærmingsmåtene i medlemsstatene med 
hensyn til de organer som har ansvar for å fastsette 
godtgjøringen til medlemmer av ledelsen, bør oppgaven 
til en godtgjøringskomité nedsatt innenfor styret eller 
tilsynsorganet i hovedsak være å sikre at når styret 
eller tilsynsorganet har innflytelse på fastsettelsen 
av godtgjøring (enten ved at det har myndighet til å 
legge fram forslag eller til å treffe beslutninger, slik 
det er fastsatt i nasjonal lovgivning), skal oppgaven 
utføres på en så objektiv og profesjonell måte som 
mulig. Godtgjøringskomiteen bør derfor i hovedsak gi 
anbefalinger til styret eller tilsynsorganet med hensyn til 
de godtgjøringsspørsmålene som vedkommende organ i 
henhold til nasjonal selskapslovgivning skal avgjøre.

14) To viktige ansvarsområder for styret eller tilsynsorganet 
synes å være å sikre at finansielle rapporter og annen 
tilknyttet informasjon som sendes ut av selskapet, gir 
et nøyaktig og fullstendig bilde av selskapets stilling, 
samt å overvåke de framgangsmåtene som er fastsatt for 
vurdering og håndtering av risiko. I denne sammenheng 
tildeles revisjonskomiteen i de fleste regelverk for 
foretaksstyring en vesentlig rolle når det gjelder å bistå 
styret eller tilsynsorganet i oppfyllelsen av disse pliktene. 
I noen medlemsstater legges et slikt ansvar helt eller delvis 
på selskapsorganer utenfor styret eller tilsynsorganet. 
Det bør derfor fastsettes at en revisjonskomité nedsatt 
innenfor styret eller tilsynsorganet som hovedregel bør 
gi anbefalinger til styret eller tilsynsorganet i forbindelse 
med ovennevnte revisjonsspørsmål, og at slike oppgaver 
kan utføres av andre organer — utenfor styret eller 
tilsynsorganet — som vil kunne være like effektive.

15) For at styremedlemmer uten ledelsesansvar eller 
medlemmer av tilsynsorganet skal kunne spille en effektiv 
rolle, bør de ha den rette bakgrunn og tilstrekkelig 
tid til arbeidet. I tillegg bør et tilstrekkelig antall av 
dem oppfylle hensiktsmessige kriterier for uavhengighet. 
Før oppnevning av styremedlemmer uten ledelsesansvar 
eller medlemmer av tilsynsorganet bør det framskaffes 
fyllestgjørende informasjon om disse spørsmålene, og 
slik informasjon bør bli ajourført tilstrekkelig ofte.

16) Når det gjelder styremedlemmers kvalifikasjoner, legges 
det i de fleste regelverk for foretaksstyring vekt på 
behovet for å ha kvalifiserte enkeltpersoner i styret, 
men det erkjennes samtidig at det bør overlates til 
selskapet selv å definere hva som utgjør hensiktsmessige 

kvalifikasjoner, ettersom slike kvalifikasjoner blant annet 
vil avhenge av selskapets virksomhet, størrelse og miljø, 
og ettersom de bør innehas av styret som helhet. Det 
er imidlertid ett spørsmål som vanligvis vies særlig 
oppmerksomhet, nemlig behovet for særlig kompetanse 
i revisjonskomiteen, der en viss sakkunnskap anses for 
å være absolutt nødvendig. Styret eller tilsynsorganet 
bør derfor fastsette den ønskede sammensetningen 
av revisjonskomiteen og vurdere den jevnlig, idet det 
rettes særlig oppmerksomhet mot den erfaring som er 
nødvendig i denne komiteen.

17) Når det gjelder styremedlemmenes innsats, søkes 
det i de fleste regelverk for foretaksstyring å sikre 
at styremedlemmer setter av tilstrekkelig tid til sine 
oppgaver. I visse regelverk begrenses antallet styreverv 
som kan innehas i andre selskaper: stillingen som 
styreleder, styremedlem med ledelsesansvar eller medlem 
av den daglige ledelsen anses vanligvis som mer krevende 
enn stillingen som styremedlem uten ledelsesansvar 
eller medlem av tilsynsorganet, men det nøyaktige 
antall andre styreverv som kan godtas, varierer mye. 
Det engasjementet som kreves av et styremedlem, kan 
imidlertid variere svært mye, avhengig av selskapet og 
dets miljø. I en slik situasjon bør hvert styremedlem finne 
en rimelig balanse mellom sine ulike plikter.

18) I de regelverk for foretaksstyring som er vedtatt i 
medlemsstatene, erkjennes i alminnelighet behovet 
for at en betydelig andel av styremedlemmene uten 
ledelsesansvar eller medlemmene av tilsynsorganet 
er uavhengige, det vil si uberørt av enhver vesentlig 
interessekonflikt. Uavhengighet forstås oftest som 
fravær av nære forbindelser til ledelsen, kontrollerende 
aksjeeiere eller selskapet selv. I mangel av en felles 
forståelse av hva uavhengighet nøyaktig innebærer, bør 
det utarbeides en generell uttalelse som beskriver hva 
det overordnede målet er. Det bør også angis et (ikke-
uttømmende) antall situasjoner som avspeiler forhold 
eller omstendigheter som vanligvis anses å kunne føre 
til en vesentlig interessekonflikt, og som medlemsstatene 
må ta hensyn til når de på nasjonalt plan innfører de 
kriteriene som skal benyttes av styret eller tilsynsorganet. 
Hvordan uavhengighet skal forstås, bør prinsipielt være 
et spørsmål som styret eller tilsynsorganet selv kan 
avgjøre. Når styret eller tilsynsorganet anvender kriterier 
for uavhengighet, bør det legge større vekt på innhold enn 
på form.

19) I lys av den store betydning styremedlemmer uten 
ledelsesansvar eller medlemmer av tilsynsorganet har 
når det gjelder å gjenopprette tillit, og mer generelt 
for utviklingen av en sunn praksis for foretaksstyring, 
bør gjennomføringen av denne rekommandasjon i 
medlemsstatene overvåkes nøye —
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UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

AVSNITT I

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

1. Virkeområde

1.1. Medlemsstatene oppfordres til å treffe de tiltak som er 
nødvendige for på nasjonalt plan å innføre bestemmelser 
om rollen til styremedlemmer uten ledelsesansvar 
eller medlemmer av tilsynsorganet og styrets eller 
tilsynsorganets komiteer innenfor børsnoterte 
selskaper, enten på grunnlag av prinsippet «overhold 
eller forklar», eller gjennom lovgivningen, og på den 
måten som er best tilpasset deres rettsorden.

 Medlemsstatene bør ta behørig hensyn til særtrekkene 
ved foretak for kollektiv investering i selskapsform, 
som omfattes av direktiv 85/611/EØF. Medlemsstatene 
bør også vurdere særtrekkene ved foretak for kollektiv 
investering i selskapsform som ikke er omfattet 
av nevnte direktiv, og som har som eneste formål 
å investere kapital fra investorer i en rekke ulike 
eiendeler, og som ikke søker å oppnå juridisk eller 
styringsmessig kontroll over noen av utstederne av 
deres underliggende investeringer.

1.2. Dersom medlemsstatene bestemmer seg for å følge 
prinsippet «overhold eller forklar», der det kreves at 
selskapene forklarer sin praksis med henvisning til 
et sett anbefalinger for beste praksis, bør de kreve at 
selskapene hvert år spesifiserer hvilke anbefalinger 
de ikke har fulgt (og, når det gjelder anbefalinger der 
kravene skal overholdes løpende, i hvilken del av 
regnskapsperioden kravene ikke ble overholdt) samt 
utførlig og detaljert forklarer i hvilket omfang og 
hvorfor anbefalingene ikke er blitt fulgt.

1.3. Når de vurderer prinsippene i denne rekommandasjon, 
bør medlemsstatene særlig ta hensyn til følgende:

1.3.1. Når det gjelder oppgavene til og sammensetningen 
av de komiteene innenfor styret eller tilsynsorganet 
som foreslås nedsatt i denne rekommandasjon, bør 
medlemsstatene ta behørig hensyn til de rettighetene 
og pliktene relevante selskapsorganer har i henhold til 
nasjonal lovgivning.

1.3.2. Medlemsstatene bør helt eller delvis kunne velge 
mellom å nedsette innenfor styret eller tilsynsorganet 
en komité med de kjennetegn som anbefales i denne 
rekommandasjon, og å bruke andre strukturer — utenfor 
styret eller tilsynsorganet — eller framgangsmåter. 
Slike strukturer eller framgangsmåter, som enten 
kan være obligatoriske for selskaper i henhold til 
nasjonal lovgivning, eller anbefales som beste praksis 
på nasjonalt plan på grunnlag av prinsippet «overhold 
eller forklar», bør være funksjonelt likeverdige og like 
effektive.

1.4. Når det gjelder børsnoterte selskaper med 
forretningskontor i en av medlemsstatene, bør 
bestemmelsene som skal innføres av medlemsstatene 
omfatte minst de børsnoterte selskapene som har 
forretningskontor på medlemsstatens territorium.

 Når det gjelder børsnoterte selskaper som ikke 
har forretningskontor i en av medlemsstatene, bør 
bestemmelsene som skal innføres av medlemsstatene 
omfatte minst de børsnoterte selskapene som har sin 
første notering på et regulert marked på medlemsstatens 
territorium.

2. Definisjoner

2.1. Med «børsnoterte selskaper» menes selskaper hvis 
verdipapirer er opptatt til notering på et regulert 
marked i henhold til direktiv 2004/39/EF i en eller flere 
medlemsstater.

2.2. Med «medlem av ledelsen» menes ethvert medlem av 
et selskaps styre, administrasjons- eller tilsynsorgan.

2.3. Med «styremedlem med ledelsesansvar» menes ethvert 
medlem av et selskaps styre (i selskaper med ett 
ledelsesorgan) som deltar i den daglige ledelsen av 
selskapet.

2.4. Med «styremedlem uten ledelsesansvar» menes ethvert 
medlem av et selskaps styre (i selskaper med ett 
ledelsesorgan) som ikke deltar i den daglige ledelsen 
av selskapet.

2.5. Med «medlem av den daglige ledelsen» menes 
ethvert medlem av et selskaps administrasjonsorgan (i 
selskaper med to ledelsesorganer).

2.6. Med «medlem av tilsynsorganet» menes ethvert 
medlem av et selskaps tilsynsorgan (i selskaper med to 
ledelsesorganer).
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AVSNITT II

TILSTEDEVÆRELSEN AV OG ROLLEN TIL 
STYREMEDLEMMER UTEN LEDELSESANSVAR OG 

MEDLEMMER AV TILSYNSORGANET I STYRET/
TILSYNSORGANET

3. Styremedlemmer uten ledelsesansvar og medlemmer 
av tilsynsorganet 

3.1. Styret, administrasjonsorganet og tilsynsorganet bør 
som helhet være slik sammensatt at det sikres et 
balansert forhold mellom antall styremedlemmer 
med ledelsesansvar og medlemmer av den daglige 
ledelsen og styremedlemmer uten ledelsesansvar og 
medlemmer av tilsynsorganet slik at ingen enkeltperson 
eller liten gruppe av enkeltpersoner kan dominere 
beslutningstakingen på vegne av disse organene.

3.2. Det nåværende eller tidligere ledelsesansvaret til 
lederen for styret eller tilsynsorganet bør ikke hindre 
vedkommende i å utøve objektivt tilsyn. En måte å 
sikre dette på i et selskap med ett ledelsesorgan, er å 
skille rollene til leder og administrerende direktør fra 
hverandre; i selskaper med ett ledelsesorgan så vel som 
i selskaper med to ledelsesorganer kan en mulighet 
være at administrerende direktør ikke umiddelbart 
blir leder for styret eller tilsynsorganet. I tilfeller der 
et selskap velger å kombinere rollene som leder og 
administrerende direktør, eller umiddelbart å oppnevne 
tidligere administrerende direktør som leder av styret 
eller tilsynsorganet, bør dette følges av informasjon om 
eventuelle garantier som er innført.

4. Antallet uavhengige medlemmer av ledelsen

 Et tilstrekkelig antall uavhengige styremedlemmer 
uten ledelsesansvar eller medlemmer av tilsynsorganet 
bør velges til selskapers styre eller tilsynsorgan for å 
sikre at eventuelle vesentlige interessekonflikter som 
omfatter medlemmer av ledelsen, vil bli behandlet på 
en riktig måte.

5. Nedsettelse av komiteer

 Styrer bør være sammensatt på en slik måte at 
et tilstrekkelig antall uavhengige styremedlemmer 
uten ledelsesansvar eller medlemmer av tilsynsorganet 
spiller en effektiv rolle på nøkkelområder der faren 
for interessekonflikter er særlig stor. For å oppnå 
dette, men med forbehold for nr. 7, bør nominasjons-, 
godtgjørings- og revisjonskomiteer nedsettes innenfor 
styret eller tilsynsorganet, når styret spiller en rolle 
på de områdene som gjelder utpeking, godtgjøring og 
revisjon i henhold til nasjonal lovgivning, idet det tas 
hensyn til vedlegg I.

6. Komiteenes rolle i forhold til styret eller 
tilsynsorganet

6.1. Nominasjons-, godtgjørings- og revisjonskomiteene bør 
gi anbefalinger med sikte på å forberede de beslutninger 

som skal treffes av styret eller tilsynsorganet selv. 
Hovedformålet med komiteene bør være å øke 
effektiviteten til styret eller tilsynsorganet ved å sikre 
at beslutninger treffes etter moden overveielse, og å 
hjelpe til med å tilrettelegge styrets eller tilsynsorganets 
arbeid for å sikre at de beslutningene som treffes, ikke 
berøres av vesentlige interessekonflikter. Hensikten 
med nedsettelsen av komiteene er i prinsippet ikke å 
fjerne bestemte saker fra styrets eller tilsynsorganets 
ansvarsområde, og styret eller tilsynsorganet forblir 
fullt ut ansvarlig for de beslutningene som treffes 
innenfor dets ansvarsområde.

6.2. Mandatet til alle komiteer som nedsettes, bør utarbeides 
av styret eller tilsynsorganet. Dersom delegering av 
beslutningsmyndighet er tillatt i henhold til nasjonal 
lovgivning, bør all slik delegering uttrykkelig forklares, 
nøyaktig beskrives og offentliggjøres på en åpen 
måte.

7. Fleksibilitet ved nedsettelsen av komiteene

7.1. Selskapene bør sikre at de oppgaver som er tillagt 
nominasjons-, godtgjørings- og revisjonskomiteene, 
blir utført. Selskapene kan imidlertid gruppere slike 
funksjoner slik de måtte ønske og nedsette færre enn 
tre komiteer. I en slik situasjonen bør selskapene 
tydelig forklare både grunnene til at de har valgt en 
alternativ tilnærmingsmåte og hvordan den valgte 
tilnærmingsmåten oppfyller det mål som er fastsatt for 
de tre komiteene.

7.2. I selskaper der styret eller tilsynsorganet er lite, kan de 
funksjonene som er tillagt de tre komiteene utføres av 
styret eller tilsynsorganet som helhet, under forutsetning 
av at det oppfyller de krav til sammensetning som 
anbefales for komiteene, og at det gis fyllestgjørende 
opplysninger om dette. I en slik situasjon bør de 
nasjonale bestemmelsene om styrekomiteer (særlig 
når det gjelder deres rolle, virksomhet og åpenhet), der 
det er relevant, komme til anvendelse på styret eller 
tilsynsorganet som helhet.

8. Vurdering av styret eller tilsynsorganet

 Styret eller tilsynsorganet bør hvert år foreta en 
vurdering av sitt arbeid. Vurderingen bør omfatte 
en bedømmelse av styrets eller tilsynsorganets 
sammensetning, organisering og arbeidsmåte som 
gruppe, en vurdering av kompetansen og effektiviteten 
til de enkelte styremedlemmene og styrekomiteene 
samt en vurdering av hvilke resultater styret har 
oppnådd i forhold til de målene som er fastsatt.
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9. Åpenhet og kommunikasjon

9.1. Styret eller tilsynsorganet bør minst en gang i året 
offentliggjøre (som en del av de opplysningene 
selskapet hvert år utgir om sine strukturer og praksis 
for foretaksstyring) fyllestgjørende informasjon om 
sin interne organisering og hvilke framgangsmåter som 
anvendes på dets virksomhet, herunder opplysning om 
i hvilken utstrekning den egenvurderingen styret eller 
tilsynsorganet har foretatt har ført til noen vesentlig 
endring.

9.2. Styret eller tilsynsorganet bør sikre at aksjeeierne blir 
behørig informert om forhold som gjelder selskapet, 
om selskapets strategi og om håndteringen av risiko 
og interessekonflikter. Rollene til medlemmer av 
ledelsen med hensyn til kommunikasjon og kontakt 
med aksjeeierne bør være klart definert.

AVSNITT III

PROFIL FOR STYREMEDLEMMER UTEN 
LEDELSESANSVAR OG MEDLEMMER AV 

TILSYNSORGANET 

10. Oppnevning og avsettelse

 Styremedlemmer uten ledelsesansvar eller medlemmer 
av tilsynsorganet bør oppnevnes for en bestemt 
mandatperiode, med mulighet for gjenvalg, og med 
en lengste tillatte varighet som fastsettes på nasjonalt 
plan, for å gi vedkommende mulighet til å skaffe seg 
den nødvendige erfaring og til tilstrekkelig ofte å være 
på valg. Det bør også være mulig å avsette dem, men 
det bør ikke være lettere å avsette dem enn å avsette 
et styremedlem med ledelsesansvar eller et medlem av 
den daglige ledelsen.

11. Kvalifikasjoner

11.1. For å opprettholde en passende balanse når det gjelder 
de kvalifikasjonene som styrets eller tilsynsorganets 
medlemmer har, bør styret eller tilsynsorganet fastsette 
sin ønskede sammensetning i forhold til selskapets 
struktur og virksomhet, og vurdere den med jevne 
mellomrom. Styret eller tilsynsorganet bør sikre at det 
er sammensatt av medlemmer som sammen har den 
kunnskap, dømmekraft og erfaring som er nødvendig 
for at de skal kunne utføre sine oppgaver på en riktig 
måte.

11.2. Medlemmene av revisjonskomiteen bør samlet ha en 
aktuell bakgrunn i og erfaring med finansiering og 
regnskapsføring i børsnoterte selskaper som er relevant 
for selskapets virksomhet.

11.3. Alle nye medlemmer av styret eller tilsynsorganet 
bør tilbys et skreddersydd innføringsprogram som 
i den utstrekning det er nødvendig omfatter deres 

ansvarsområder og selskapets organisasjon og 
virksomhet. Styret eller tilsynsorganet bør hvert år 
undersøke om det er områder der medlemmer av 
ledelsen har behov for å ajourføre sine ferdigheter og 
kunnskaper.

11.4. Når et nytt medlem av ledelsen foreslås oppnevnt, 
bør det gis opplysninger om vedkommendes særlige 
kompetanse som er relevant for verv i styret eller 
tilsynsorganet. For at markedet og allmennheten 
skal kunne vurdere om medlemmenes kompetanse 
fortsatt er hensiktsmessig over tid, bør styret eller 
tilsynsorganet hvert år offentliggjøre opplysninger om 
sin sammensetning og om den særlige kompetansen til 
de enkelte medlemmene av ledelsen som er relevant 
for deres verv i styret eller tilsynsorganet.

12. Forpliktelser

12.1. Hvert medlem av ledelsen bør sette av nødvendig 
tid og oppmerksomhet til sine oppgaver og søke å 
begrense antallet andre yrkesmessige forpliktelser 
(særlig styreverv i andre selskaper) i en slik utstrekning 
at vedkommende kan utføre sine oppgaver på en 
tilfredsstillende måte.

12.2. Når et medlem av ledelsen foreslås oppnevnt, bør 
det opplyses om vedkommendes andre betydelige 
yrkesmessige forpliktelser. Styret bør informeres 
om senere endringer. Styret bør hvert år samle inn 
opplysninger om slike forpliktelser og offentliggjøre 
opplysningene i sin årsberetning.

13. Uavhengighet

13.1. Et medlem av ledelsen bør anses å være uavhengig bare 
dersom vedkommende ikke har noe forretningsmessig 
forhold, familieforhold eller annet forhold til selskapet, 
dets kontrollerende aksjeeier eller ledelsen i noen av 
disse, som skaper en interessekonflikt som kan påvirke 
medlemmets dømmekraft.

13.2. Et antall kriterier for vurdering av uavhengigheten til 
medlemmer av ledelsen bør vedtas på nasjonalt plan, 
idet det tas hensyn til retningslinjene i vedlegg II, 
der det angis en rekke situasjoner som avspeiler 
forhold eller omstendigheter som vanligvis anses å 
kunne føre til en vesentlig interessekonflikt. Hvordan 
uavhengighet skal forstås, er i prinsippet et spørsmål 
som styret eller tilsynsorganet selv kan avgjøre. 
Selv om et bestemt medlem av ledelsen oppfyller 
alle kriterier fastsatt på nasjonalt plan for vurdering 
av uavhengigheten til medlemmer av ledelsen, kan 
styret eller tilsynsorganet bestemme at medlemmet 
ikke kan anses som uavhengig på grunn av særlige 
omstendigheter som gjelder personen eller selskapet, 
og det omvendte kan også være tilfellet.
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13.3. Det bør gis hensiktsmessige opplysninger om styrets 
eller tilsynsorganets konklusjoner når det har avgjort 
om et bestemt medlem av ledelsen bør anses som 
uavhengig eller ikke.

13.3.1. Når det foreslås oppnevnt et styremedlem uten 
ledelsesansvar eller et medlem av tilsynsorganet, 
bør selskapet opplyse om det anser vedkommende 
for å være uavhengig, og dersom ett eller flere av 
kriteriene fastsatt på nasjonalt plan for vurdering av 
uavhengigheten til medlemmer av ledelsen ikke er 
oppfylt, bør selskapet opplyse om sine grunner for 
likevel å anse dette medlemmet av ledelsen for å være 
uavhengig. Selskaper bør også hvert år opplyse om 
hvilke medlemmer av ledelsen de anser for å være 
uavhengige.

13.3.2. Dersom ett eller flere av kriteriene fastsatt på nasjonalt 
plan for vurdering av uavhengigheten til medlemmer 
av ledelsen, ikke er oppfylt i løpet av året, bør selskapet 
opplyse om sine grunner for å anse dette medlemmet 
for å være uavhengig. For å sikre at opplysningene om 
uavhengigheten til medlemmer av ledelsen er riktige, 
bør selskapet kreve at de uavhengige styremedlemmene 
med jevne mellomrom får sin uavhengighet bekreftet.

AVSNITT IV

SLUTTBESTEMMELSER

14. Oppfølging

 Medlemsstatene oppfordres til å treffe de tiltak som er 

nødvendige for å fremme anvendelsen av prinsippene 

fastsatt i denne rekommandasjon innen 30. juni 2006,d 

og underrette Kommisjonen om de tiltak som er 

truffet i samsvar med denne rekommandasjon, slik 

at Kommisjonen kan overvåke situasjonen nøye og 

på dette grunnlag vurdere behovet for eventuelle 

ytterligere tiltak.

15. Adressater

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. februar 2005.

  For Kommisjonen

  Charlie McCREEVY

  Medlem av Kommisjonen

Følgende vedlegg gir ytterligere retningslinjer for fortolkningen av prinsippene i denne rekommandasjon.
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VEDLEGG I

Styrets eller tilsynsorganets komiteer

1. FELLESTREKK

1.1. Størrelse

 Når det nedsettes komiteer innenfor styret eller tilsynsorganet, bør de vanligvis bestå av minst tre medlemmer. I 
selskaper med små styrer eller tilsynsorganer kan de unntaksvis bestå av bare to medlemmer.

1.2. Sammensetning

 Ved valg av en komités leder og medlemmer bør det tas behørig hensyn til behovet for å sikre at komiteen 
fornyes, og at den ikke blir altfor avhengig av bestemte enkeltpersoner.

1.3. Mandat

 De nøyaktige oppgavene til hver komité som nedsettes, bør beskrives i mandatet, som utarbeides av styret eller 
tilsynsorganet.

1.4. Tilgjengelige ressurser

 Selskaper bør sikre at komiteer blir gitt tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver, noe som omfatter 
retten til å få alle nødvendige opplysninger — særlig fra ledere i selskapet — eller til å søke råd fra uavhengige 
sakkyndige om spørsmål som faller inn under deres ansvarsområde.

1.5. Deltaking på komitémøter

 For å sikre komiteenes selvstendighet og objektivitet bør andre medlemmer av ledelsen enn komitémedlemmene 
vanligvis ha rett til å delta på komiteens møter bare etter invitasjon fra komiteen. Komiteen kan invitere eller 
innkalle visse ledere eller sakkyndige til sine møter.

1.6. Åpenhet

1. Komiteer bør utføre sine oppgaver innenfor rammen av det fastsatte mandatet, og sikre at de jevnlig avlegger 
rapport til styret eller tilsynsorganet om sin virksomhet og de oppnådde resultatene.

2. Mandatet som er fastsatt for den komiteen som nedsettes, og som inneholder en forklaring av dens rolle og 
den myndighet som eventuelt er delegert til den av styret eller tilsynsorganet, dersom det er tillatt i henhold 
til nasjonal lovgivning, bør offentliggjøres minst én gang i året (som en del av de opplysningene selskapet 
hvert år utgir om sine strukturer og praksis for foretaksstyring). Selskaper bør også hvert år offentliggjøre 
en uttalelse fra hver komité om komiteens medlemmer, antall møter og deltaking på møtene i løpet av 
året samt komiteens hovedvirksomhet. Særlig bør revisjonskomiteen bekrefte at den er forsikret om at 
revisjonsprosessen har vært tilstrekkelig uavhengig, og kort beskrive hvordan den har kommet fram til denne 
konklusjonen.

3. Lederen for hver komité bør kunne kommunisere direkte med aksjeeierne. Under hvilke omstendigheter dette 
bør skje, bør være fastsatt i komiteens mandat.

2. NOMINASJONSKOMITEEN

2.1. Nedsettelse og sammensetning

1. I tilfeller der styret eller tilsynsorganet i henhold til nasjonal lovgivning spiller en rolle ved oppnevning eller 
avsettelse av medlemmer av ledelsen, enten ved at det selv treffer beslutningen eller legger fram forslag for 
et annet organ i selskapet, bør det nedsettes en nominasjonskomité innenfor styret eller tilsynsorganet.

2. Nominasjonskomiteen bør være sammensatt av minst et flertall av uavhengige styremedlemmer uten 
ledelsesansvar eller medlemmer av tilsynsorganet. Når et selskap anser det hensiktsmessig at det i 
nominasjonskomiteen finnes et mindretall av ikke-uavhengige medlemmer, kan administrerende direktør 
være medlem av en slik komité.
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2.2. Rolle

1. Nominasjonskomiteen bør i det minste 

finne og anbefale, for godkjenning av styret eller tilsynsorganet, kandidater til plasser som blir ledige – 
i styret eller tilsynsorganet. I den forbindelse bør nominasjonskomiteen vurdere sammensetningen av 
kompetanse, kunnskap og erfaring i styret, utarbeide en beskrivelse av hvilke oppgaver som er knyttet 
til en bestemt oppnevning og hvilke kvalifikasjoner som kreves, samt vurdere hvor mye tid som må 
avsettes til å utføre oppgavene,

med jevne mellomrom vurdere struktur, størrelse, sammensetning og resultater i det ene ledelsesorganet – 
eller i begge ledelsesorganer, og gi anbefalinger til styret eller tilsynsorganet om eventuelle endringer,

med jevne mellomrom vurdere kompetansen, kunnskapen og erfaringen til de enkelte medlemmene av – 
ledelsen, og avgi rapport om dette til styret eller tilsynsorganet,

i tide vurdere spørsmål om hvem som skal etterfølge medlemmer av styret eller tilsynsorganet.– 

2. I tillegg bør nominasjonskomiteen gjennomgå ledelsens eller styrets politikk for utvelging og oppnevning av 
overordnede med lederfunksjoner.

2.3. Arbeidsmåte

1. Nominasjonskomiteen bør vurdere forslag fra berørte parter, herunder fra ledelsen og aksjeeiere(1). Særlig 
bør administrerende direktør rådspørres av og ha rett til å legge fram forslag for nominasjonskomiteen, særlig 
i spørsmål som gjelder styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen eller 
andre overordnede.

2. Ved utførelsen av sine oppgaver bør nominasjonskomiteen kunne benytte alle former for ressurser som den 
anser hensiktsmessige, herunder ekstern rådgivning eller annonsering, og bør motta tilstrekkelige midler til 
dette fra selskapet.

3. GODTGJØRINGSKOMITEEN

3.1. Nedsettelse og sammensetning

1. I tilfeller der styret eller tilsynsorganet i henhold til nasjonal lovgivning spiller en rolle ved fastsettelse av 
godtgjøring til medlemmer av ledelsen, enten ved at det selv treffer beslutningen eller legger fram forslag 
for et annet organ i selskapet, bør det nedsettes en godtgjøringskomité innenfor styret eller tilsynsorganet.

2. Godtgjøringskomiteen bør være sammensatt utelukkende av styremedlemmer uten ledelsesansvar eller 
medlemmer av tilsynsorganet. Minst et flertall av komiteens medlemmer bør være uavhengige.

3.2. Rolle

1. Når det gjelder styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen, bør komiteen 
i det minste 

legge fram forslag om selskapets politikk for godtgjøring til styremedlemmer med ledelsesansvar eller – 
medlemmer av den daglige ledelsen, for godkjenning av styret eller tilsynsorganet. Denne politikken bør 
omfatte alle former for vederlag, særlig den faste godtgjøringen, ytelsesbaserte godtgjøringsordninger, 
pensjonsordninger og sluttvederlag. Forslag knyttet til ytelsesbaserte godtgjøringsordninger bør følges 
av anbefalinger om tilknyttede mål og vurderingskriterier, med det formål å sikre at godtgjøringen til 
styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen tilpasses aksjeeiernes 
langsiktige interesser og de mål som styret eller tilsynsorganet har satt for selskapet,

(1) Når aksjeeierne legger fram forslag til vurdering i nominasjonskomiteen og denne beslutter ikke å anbefale disse kandidatene for 
godkjenning av styret/tilsynsorganet, hindrer det ikke aksjeeierne i å foreslå de samme kandidatene direkte for generalforsamlingen, 
når de har rett til å legge fram forslag til beslutning om dette i henhold til nasjonal lovgivning.
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legge fram forslag for styret eller tilsynsorganet om godtgjøringen til de enkelte styremedlemmer med – 
ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen, for å sikre at den er i samsvar med selskapets 
godtgjøringspolitikk og med vurderingen av vedkommendes prestasjoner. I den forbindelse bør 
komiteen være tilstrekkelig informert om den samlede godtgjøring daglige ledere og medlemmer av den 
daglige ledelsen mottar fra andre selskaper i konsernet,

 legge fram forslag for styret eller tilsynsorganet om egnede kontraktsformer for styremedlemmer med – 
ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen,

bistå styret eller tilsynsorganet med å overvåke hvordan selskapet etterlever gjeldende bestemmelser – 
om offentliggjøring av forhold knyttet til godtgjøring (særlig den anvendte godtgjøringspolitikken og 
godtgjøringen til de enkelte medlemmene av ledelsen).

 Når det gjelder overordnede med lederfunksjoner (som definert av styret eller tilsynsorganet), bør komiteen 2. 
i det minste

gi generelle anbefalinger til styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige – 
ledelsen om nivået for og strukturen til godtgjøringen til overordnede med lederfunksjoner,

overvåke nivået for og strukturen til godtgjøringen til overordnede med lederfunksjoner, på grunnlag – 
av relevante opplysninger fra styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige 
ledelsen.

3. Når det gjelder aksjeopsjoner og andre aksjebaserte stimuleringsordninger som medlemmer av ledelsen, 
direktører eller andre ansatte eventuelt tilbys, bør komiteen i det minste 

diskutere den generelle politikken for slike ordninger, særlig med hensyn til aksjeopsjoner, og legge fram – 
eventuelle tilknyttede forslag for styret eller tilsynsorganet,

gjennomgå de opplysningene som er gitt om dette i årsberetningen og til generalforsamlingen, der dette – 
er relevant,

legge fram forslag for styret eller tilsynsorganet om valget mellom å tildele opsjoner om å tegne aksjer – 
eller tildele opsjoner om å kjøpe aksjer, samt angi grunnene til komiteens valg og hvilke følger valget 
får.

3.3. Arbeidsmåte

1. Godtgjøringskomiteen bør rådspørre minst leder og/eller administrerende direktør om deres syn på 
godtgjøringen til andre styremedlemmer med ledelsesansvar eller medlemmer av den daglige ledelsen.

2. Godtgjøringskomiteen bør kunne benytte seg av konsulenter for å få fram nødvendige opplysninger om 
markedsstandarder for godtgjøringssystemer. Komiteen bør ha ansvar for å sette opp utvelgingskriterier, velge 
ut, oppnevne og fastsette mandat for eventuelle konsulenter som bistår komiteen i godtgjøringsspørsmål, og 
bør motta tilstrekkelige midler til dette fra selskapet.

4. REVISJONSKOMITEEN

4.1. Sammensetning

 Revisjonskomiteen bør være sammensatt utelukkende av styremedlemmer uten ledelsesansvar eller medlemmer 
av tilsynsorganet. Minst et flertall av komiteens medlemmer bør være uavhengige.
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4.2. Rolle

1. Når det gjelder selskapets interne politikk og framgangsmåter, bør revisjonskomiteen i det minste bistå styret 
eller tilsynsorganet med å 

overvåke at den finansielle informasjon selskapet gir er riktig, særlig ved å kontrollere at – 
regnskapsmetodene som selskapet og konsernet benytter (herunder kriteriene for konsolidering av 
regnskapene til konsernets selskaper), er relevante og konsekvente

minst en gang i året gjennomgå de interne kontroll- og risikohåndteringsordningene for å sikre at de – 
viktigste risikoene (herunder risikoer knyttet til overholdelse av gjeldende lover og regler) blir avdekket, 
håndtert og opplyst om på en riktig måte,

sikre effektiviteten til internrevisjonen, særlig ved å gi anbefalinger om utvelging, oppnevning, – 
gjenoppnevning og avsettelse av lederen for internrevisjonsavdelingen og om avdelingens budsjett, og 
ved å overvåke ledelsens reaksjoner på komiteens funn og anbefalinger. Dersom selskapet ikke har noen 
internrevisjon, bør behovet for dette gjennomgås minst hvert år.

2. Når det gjelder den eksterne revisoren som er engasjert av selskapet, bør revisjonskomiteen i det minste 

gi anbefalinger til styret eller tilsynsorganet om utvelging, oppnevning, gjenoppnevning og avsettelse av – 
den eksterne revisoren som vedkommende organ i henhold til nasjonal selskapslovgivning foretar, samt 
vilkår og betingelser for revisorens ansettelse,

overvåke den eksterne revisorens uavhengighet og objektivitet, særlig ved å kontrollere om – 
revisjonsselskapet opptrer i samsvar med gjeldende retningslinjer for utskifting av revisjonspartnere, 
nivået på honorarer som selskapet betaler og andre lovfestede krav,

overvåke arten og omfanget av andre tjenester enn revisjonstjenester, blant annet på grunnlag av – 
opplysninger fra den eksterne revisoren om alle honorarer som selskapet og selskapets konsern 
betaler til revisjonsselskapet og dets nettverk for å hindre at det oppstår vesentlige interessekonflikter. 
Komiteen bør fastsette og anvende en formell politikk, i samsvar med prinsippene og retningslinjene i 
kommisjonsrekommandasjon 2002/590/EF(1), for hvilke andre tjenester enn revisjonstjenester som er a) 
utelukket, b) tillatt etter gjennomgåelse av komiteen og c) tillatt uten å bli lagt fram for komiteen,

gjennomgå den eksterne revisjonens effektivitet samt ledelsens reaksjon på anbefalingene i den eksterne – 
revisorens brev til ledelsen,

undersøke de problemene som har ført til den eksterne revisorens eventuelle avgang og gi anbefalinger – 
om eventuelle nødvendige tiltak.

4.3. Arbeidsmåte

1. Selskapet bør sørge for et innføringsprogram for nye medlemmer av revisjonskomiteen, og deretter 
løpende relevant opplæring. Særlig bør alle komitémedlemmer gis fullstendige opplysninger om selskapets 
regnskapsmetoder, økonomi og drift.

(1) EFT L 191 av 19.7.2002, s. 22.
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2. Ledelsen bør informere revisjonskomiteen om hvilke metoder som benyttes til å regnskapsføre betydelige 
og uvanlige transaksjoner i tilfeller der den regnskapsmessige behandlingen kan gi rom for ulike 
tilnærmingsmåter. I denne sammenheng bør det rettes særlig oppmerksomhet mot forekomsten av og 
begrunnelsen for eventuell virksomhet utført av selskapet i finanssentre offshore og/eller gjennom 
spesialforetak (SPV).

3. Revisjonskomiteen skal avgjøre om og eventuelt når administrerende direktør eller styreleder, finansdirektøren 
(eller overordnede med ansvar for finans-, regnskaps- og budsjettsaker), den interne revisoren og den 
eksterne revisoren skal være til stede på komiteens møter, dersom den ønsker det. Komiteen bør, dersom den 
ønsker det, ha rett til å ha møter med alle relevante personer uten at styremedlemmer med ledelsesansvar 
eller medlemmer av den daglige ledelsen er til stede.

4. De interne og eksterne revisorene bør, i tillegg til å ha et effektivt arbeidsforhold til ledelsen, være sikret 
fri adgang til styrets eller tilsynsorganets møter. For dette formål skal revisjonskomiteen opptre som det 
viktigste kontaktpunktet for de interne og eksterne revisorene.

5. Revisjonskomiteen bør informeres om den interne revisorens arbeidsprogram og motta interne 
revisjonsrapporter eller et periodisk sammendrag.

6. Revisjonskomiteen bør informeres om den eksterne revisorens arbeidsprogram og få en rapport fra den 
eksterne revisoren om samtlige forbindelser mellom den uavhengige revisoren og selskapet og selskapets 
konsern. Komiteen bør til rett tid informeres om eventuelle spørsmål som måtte oppstå i forbindelse med 
revisjonen.

7. Revisjonskomiteen bør stå fritt til å hente inn råd og hjelp fra utenforstående juridiske rådgivere, 
regnskapsrådgivere eller andre rådgivere som den anser nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver, og bør 
motta tilstrekkelige midler til dette fra selskapet.

8. Revisjonskomiteen bør kontrollere hvordan selskapet etterlever gjeldende bestemmelser om ansattes 
mulighet til å rapportere påståtte betydelige uregelmessigheter i selskapet gjennom klager eller anonyme 
meldinger, vanligvis til et uavhengig styremedlem, og bør sikre at det finnes ordninger for en tilstrekkelig 
omfattende og uavhengig undersøkelse av slike saker og for hensiktsmessig oppfølging.

9. Revisjonskomiteen bør avlegge rapport til styret eller tilsynsorganet om sin virksomhet minst hver sjette 
måned, på det tidspunkt års- og halvårsregnskapene blir godkjent.
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VEDLEGG II

Profil for styremedlemmer uten ledelsesansvar og medlemmer av tilsynsorganet 

1. Det er ikke mulig å sette opp en uttømmende liste over alle trusler mot styremedlemmers uavhengighet; forhold 
eller omstendigheter som kan synes relevante for dette, kan til en viss grad variere i medlemsstatene og selskapene, 
og den beste praksisen i denne sammenheng kan utvikle seg over tid. En rekke situasjoner oppfattes imidlertid 
ofte som relevante når det gjelder å hjelpe styret eller tilsynsorganet med å avgjøre om et styremedlem uten 
ledelsesansvar eller et medlem av tilsynsorganet kan anses som uavhengig, selv om det er alminnelig anerkjent at 
vurderingen av et bestemt styremedlems uavhengighet bør bygge på innhold og ikke på form. I denne sammenheng 
bør en rekke kriterier, som kan benyttes av styret eller tilsynsorganet, vedtas på nasjonalt plan. Slike kriterier, som 
bør tilpasses nasjonale forhold, bør bygge på en behørig vurdering i det minste av følgende situasjoner:

a)  Et styremedlem uten ledelsesansvar eller et medlem av tilsynsorganet bør ikke være styremedlem med 
ledelsesansvar eller medlem av den daglige ledelsen i selskapet eller et assosiert selskap, og heller ikke ha hatt 
en slik stilling i de foregående fem årene.

b)  Den berørte person bør ikke være ansatt i selskapet eller et assosiert selskap, og ikke ha vært ansatt de 
foregående tre årene, med mindre vedkommende ikke tilhører de overordnede med lederansvar og er blitt valgt 
inn i styret eller tilsynsorganet innenfor rammen av en ordning for arbeidstakerrepresentasjon som er anerkjent 
ved lov og gir tilstrekkelig vern mot usaklig oppsigelse og andre former for urettferdig behandling.

c)  Den berørte person bør ikke motta, eller ha mottatt, betydelig tilleggsgodtgjøring fra selskapet eller et 
assosiert selskap, bortsett fra et honorar som er mottatt som styremedlem uten ledelsesansvar eller medlem av 
tilsynsorganet. Slik tilleggsgodtgjøring omfatter særlig all deltaking i en aksjeopsjonsordning eller en annen 
ytelsesbasert godtgjøringsordning; den omfatter ikke faste beløp som mottas i henhold til en pensjonsordning 
(herunder utsatte ytelser) for tidligere tjeneste i selskapet (forutsatt at disse ytelsene ikke på noen måte er 
betinget av fortsatt tjeneste).

d)  Vedkommende person bør ikke være eller på noen måte representere de(n) kontrollerende aksjeeier(ne) 
(kontroll defineres med henvisning til tilfellene nevnt i artikkel 1 nr. 1) i rådsdirektiv 83/349/EØF(1)).

e)  Vedkommende person bør ikke ha, eller i løpet av det siste året ha hatt, en betydelig forretningsforbindelse 
med selskapet eller et assosiert selskap, verken direkte eller som partner, aksjeeier, medlem av ledelsen eller 
overordnet medarbeider i et organ som har en slik forbindelse. Forretningsforbindelser omfatter en stilling som 
betydelig leverandør av varer eller tjenester (herunder finansielle og juridiske tjenester eller rådgivnings- eller 
konsulenttjenester), som betydelig kunde og som organisasjon som mottar betydelige bidrag fra selskapet eller 
dets konsern.

f)  Vedkommende person bør ikke være, eller i løpet av de siste tre årene ha vært, partner eller ansatt hos den 
nåværende eller tidligere eksterne revisoren til selskapet eller et assosiert selskap.

g)  Vedkommende person bør ikke være styremedlem med ledelsesansvar eller medlem av den daglige ledelsen 
i et annet selskap der et styremedlem med ledelsesansvar eller et medlem av den daglige ledelsen i selskapet 
er styremedlem uten ledelsesansvar eller medlem av tilsynsorganet, og ikke ha andre betydelige forbindelser 
med styremedlemmer med ledelsesansvar i selskapet gjennom deltaking i andre selskaper eller organer.

h)  Vedkommende person bør ikke ha sittet i styret eller tilsynsorganet som styremedlem uten ledelsesansvar eller 
medlem av tilsynsorganet i mer enn tre perioder (alternativt mer enn tolv år der normalperioden i henhold til 
nasjonal lovgivning er svært kort).

i)  Vedkommende person bør ikke være i nær familie med et styremedlem med ledelsesansvar eller et medlem av 
den daglige ledelsen, eller med personer i stillingene nevnt i bokstav a)-h).

2. Det uavhengige styremedlemmet forplikter seg til a) under alle omstendigheter å opprettholde sin uavhengighet 
i forbindelse med analyser, beslutninger og handlinger, b) ikke å søke eller ta imot noen urimelige fordeler som 
ville kunne anses å sette vedkommendes uavhengighet på spill og c) klart å gi uttrykk for sin motstand dersom 
vedkommende finner at en beslutning truffet av styret eller tilsynsorganet kan skade selskapet. Når styret eller 
tilsynsorganet har truffet beslutninger som et uavhengig styremedlem uten ledelsesansvar eller medlem av 
tilsynsorganet har sterke innvendinger mot, bør vedkommende trekke alle nødvendige konsekvenser av dette. 
Dersom det uavhengige medlemmet går av, bør vedkommende begrunne sin avgang i et brev til styret eller til 
revisjonskomiteen, og der dette er hensiktsmessig, til ethvert relevant organ utenfor selskapet.

(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).
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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. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1725/2003(2) ble det 
vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 
forelå 14. september 2002.

2) 17. desember 2003 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standard Board) den reviderte internasjonale 
regnskapsstandard (IAS) 32: «Finansielle instrumenter 
— opplysning og presentasjon». IAS 32, som fastsetter 
grunnleggende prinsipper for klassifisering av instrumenter 
som forpliktelser eller egenkapital, ble vedtatt av 
Europakommisjonen ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2237/2004(3) av 29. desember 2004.

3) Etter tosidige drøftinger med representanter for 
samvirkeforetak og etter anmodning fra Kommisjonen 
har IASB oppfordret Den internasjonale tolkningskomité 
for finansiell rapportering (IFRIC) til å utarbeide en 
tolkning for å lette anvendelsen av den reviderte IAS 32.

4) IFRIC 2: «Medlemsandeler i samvirkeforetak og 
tilsvarende instrumenter» ble kunngjort 25. november 
2004. Tolkningen presiserer at medlemsandeler skal 
klassifiseres som finansielle forpliktelser eller 
egenkapital, avhengig av hva som kjennetegner slike 
andeler, særlig når det gjelder innløsning av andelene. 
Ikrafttredelsestidspunktet for anvendelse av denne 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 261 av 13.10.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 

(EF) nr. 211/2005 (EUT L 41 av 11.2.2005, s. 1).
(3) EUT L 393 av 31.12.2004, s. 1.

tolkning er det samme som for IAS 32, slik det allerede er 
angitt i betraktning 3 i forordning (EF) nr. 2237/2004 av 
29. desember 2004 om vedtakelse av IAS 32.

5) Samråd med teknisk sakkyndige på området bekrefter at 
IFRIC-tolkning nr. 2: «Medlemsandeler i samvirkeforetak 
og tilsvarende instrumenter» oppfyller de tekniske 
kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 1606/2002.

6) Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor endres.

7) Denne endringen bør unntaksvis tre i kraft for 
regnskapsperioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere, dvs. fra et tidspunkt som er tidligere 
enn tidspunktet for denne forordnings kunngjøring. 
Tilbakevirkende anvendelse er unntaksvis berettiget for 
å gjøre det mulig for samvirker å utarbeide sitt regnskap 
i samsvar med IAS 32, slik den tolkes av IFRIC 2, og for 
at de berørte foretakene med rimelighet kunne forvente 
en slik anvendelse allerede ved tidspunktet for vedtakelse 
av IAS 32.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1725/2003 gjøres følgende 
endringer:

Teksten til IFRIC-tolkning nr. 2: «Medlemsandeler i 
samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter» som fastsatt i 
vedlegget til denne forordning, innsettes.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2005

av 7. juli 2005

om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til IFRIC 2(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 8.7.2005, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 32.

2008/EØS/38/57
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Artikkel 2

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

Den får anvendelse på hver regnskapsperiode som begynner 1. januar 2005 eller senere.

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

Utferdiget i Brussel, 7. juli 2005.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

InternasjonalE standardER for finansiell rapportering

IFRIC 2 Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter

____________________________________________________________________________________

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
informasjon kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.uk.
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IFRIC-TOLKNING 2

Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter

Henvisninger

— IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysning og presentasjon (revidert 2003)

— IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling (revidert 2003)

Bakgrunn

1  Samvirker og andre lignende foretak dannes av grupper av personer med det formål å oppfylle felles økonomiske 
eller sosiale behov. I nasjonal lovgivning defineres gjerne et samvirkeforetak som et selskap som har til formål 
å fremme sine medlemmers økonomiske interesser gjennom felles forretningsdrift (prinsippet om selvhjelp). 
Medlemmers interesser i et samvirkeforetak beskrives ofte som medlemsandeler eller lignende, og omtales 
nedenfor som «medlemsandeler».

2  IAS 32 fastsetter prinsipper for klassifisering av finansielle instrumenter som finansielle forpliktelser eller 
egenkapital. Disse prinsippene skal særlig anvendes på klassifisering av instrumenter med innløsningsrett 
som gjør det mulig for innehaveren å innløse instrumentene hos utstederen mot kontanter eller mot et annet 
finansielt instrument. Disse prinsippene er vanskelige å anvende på medlemsandeler i samvirkeforetak. Noen av 
IASBs stiftere har bedt om hjelp til å forstå hvordan prinsippene i IAS 32 skal anvendes på medlemsandeler og 
lignende instrumenter med visse egenskaper, og under hvilke omstendigheter disse egenskapene vil påvirke deres 
klassifisering som forpliktelser eller egenkapital.

Virkeområde

3  Denne tolkning får anvendelse på finansielle instrumenter innenfor virkeområdet til IAS 32, herunder finansielle 
instrumenter utstedt til medlemmer av samvirkeforetak som bevis på medlemmenes eierinteresse i foretaket. 
Denne tolkning får ikke anvendelse på finansielle instrumenter som skal eller kan gjøres opp i foretakets egne 
egenkapitalinstrumenter.

Problemstilling

4  Mange finansielle instrumenter, herunder medlemsandeler, har likhetstrekk med egenkapital, herunder stemmeretter 
og rett til å få utbetalt utbytte. Noen finansielle instrumenter gir innehaveren rett til å kreve innløsning mot 
kontanter eller mot en annen finansiell eiendel, men kan omfatte eller være underlagt begrensninger når det gjelder 
muligheten for innløsning av de finansielle instrumentene. Hvordan bør disse innløsningsvilkårene vurderes når 
det skal fastsettes om de finansielle instrumentene skal klassifiseres som forpliktelser eller egenkapital?

Konsensus

5  Den kontraktsmessige retten som innehaveren av et finansielt instrument (herunder medlemsandeler i 
samvirkeforetak) har til å kreve innløsning, innebærer i seg selv ikke at det finansielle instrumentet skal 
klassifiseres som finansiell forpliktelse. I stedet må foretaket ta alle vilkår knyttet til det finansielle instrumentet 
i betraktning ved fastsettelsen av hvorvidt instrumentet skal klassifiseres som finansiell forpliktelse eller som 
egenkapital. Disse vilkårene omfatter relevante lokale lover og forskrifter samt foretakets vedtekter slik de 
gjelder på klassifiseringstidspunktet, men ikke forventede framtidige endringer i disse lovene, forskriftene eller 
vedtektene.

6  Medlemsandeler som ville ha blitt klassifisert som egenkapital dersom medlemmene ikke hadde hatt en rett til å 
kreve innløsning, er egenkapital såframt en av betingelsene i nr. 7 og nr. 8 er oppfylt. Bankinnskudd på anfordring, 
herunder foliokonti, innskuddskonti og tilsvarende kontrakter som oppstår når medlemmer opptrer som kunder, er 
finansielle forpliktelser i foretaket.

7  Medlemsandeler er egenkapital dersom foretaket har en ubetinget rett til å nekte innløsning av andelene.

8  Lokale lover og forskrifter eller foretakets vedtekter kan pålegge ulike typer forbud mot innløsning av 
medlemsandeler, for eksempel ubetingede forbud eller forbud som bygger på likviditetskriterier. Dersom 
innløsning forbys ubetinget ved lokale lover og forskrifter eller ved foretakets vedtekter, er medlemsandeler 
egenkapital. Bestemmelser i lokale lover og forskrifter eller i foretakets vedtekter som forhindrer innløsning bare 
dersom betingelser, for eksempel likviditetsbegrensninger, blir oppfylt (eller ikke oppfylt), medfører imidlertid 
ikke at medlemsandeler er egenkapital.
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9  Et ubetinget forbud kan være absolutt på den måten at all innløsning er forbudt. Et ubetinget forbud kan være 
partielt på den måten at det forbyr innløsning av medlemsandeler dersom en innløsning ville medføre at antallet 
andeler eller størrelsen på innskuddskapital fra medlemsandeler ville falle under et visst nivå. Medlemsandeler som 
overstiger det beløp som det er forbudt å innløse, er forpliktelser, med mindre foretaket har en ubetinget rett til å 
nekte innløsning som beskrevet i nr. 7. I noen tilfeller kan antallet andeler eller størrelsen på innskuddskapital som 
omfattes av forbudet mot innløsning, variere fra tid til annen. En slik endring i innløsningsforbudet medfører en 
overføring mellom finansielle forpliktelser og egenkapital.

10  Ved førstegangsinnregning skal foretakets innløsbare finansielle forpliktelse måles til virkelig verdi. Når det gjelder 
medlemsandeler med mulighet for innløsning, måler foretaket den virkelige verdien for den innløsbare finansielle 
forpliktelsens virkelige verdi til minst det høyeste beløpet som kan betales i henhold til innløsningsbestemmelsene 
i foretakets vedtekter eller gjeldende lovgivning, diskontert fra det tidligste tidspunktet da beløpet kunne kreves 
betalt (se eksempel 3).

11  I samsvar med kravet i IAS 32 nr. 35 skal utdelinger til innehavere av et egenkapitalinstrument innregnes direkte i 
egenkapitalen, fratrukket eventuelle tilknyttede skattemessige fordeler. Renter, utbytte og annen avkastning knyttet 
til finansielle instrumenter som er klassifisert som finansielle forpliktelser, er kostnader, uten hensyn til om disse 
beløpene juridisk beskrives som utbytte, renter eller annet.

12  Vedlegget, som er en integrert del av denne konsensus, inneholder eksempler på hvordan den skal anvendes.

Opplysninger

13  Når en endring i innløsningsforbudet medfører en overføring mellom finansielle eiendeler og egenkapital, skal 
foretaket opplyse separat om omfanget av, tidspunktet for og årsaken til overføringen.

Ikrafttredelse

14  Denne tolkning har samme ikrafttredelsestidspunkt og overgangskrav som dem som gjelder for IAS 32 (revidert 
2003). Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Dersom et foretak anvender denne tolkning på perioder som begynner tidligere enn 1. januar 2005, 
skal foretaket opplyse om dette. Denne tolkning skal anvendes med tilbakevirkende kraft.
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Vedlegg

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AV DENNE TOLKNINGS KONSENSUS

Dette vedlegg er en integrert del av denne tolkning.

A1  Dette vedlegg inneholder sju eksempler på anvendelse av IFRICs konsensus. Eksemplene utgjør ikke en utfyllende 
liste; andre mønstre er mulige. I hvert eksempel antas det at det ikke finnes andre betingelser enn dem som er 
angitt som saksforhold i eksemplet, som ville kreve at det finansielle instrumentet ble klassifisert som finansiell 
forpliktelse.

UBETINGET RETT TIL Å NEKTE INNLØSNING (nr. 7)

Eksempel 1

Saksforhold

A2  I henhold til foretakets vedtekter er det bare foretaket som kan treffe beslutning om innløsning. Vedtektene 
inneholder ingen ytterligere bestemmelser om hvordan en slik beslutning skal tas eller begrenses. Foretaket har 
aldri tidligere nektet å innløse medlemsandeler, selv om styret har rett til å gjøre dette.

Klassifisering

A3  Foretaket har en ubetinget rett til å nekte innløsning, og medlemsandeler er egenkapital. IAS 32 fastsetter prinsipper 
for klassifisering som bygger på vilkårene for det finansielle instrumentet, og bemerker at tidligere eller planlagte 
skjønnsmessige utbetalinger ikke utløser klassifikasjon som en forpliktelse. I AG26 i IAS 32 står følgende:

Når preferanseaksjer er ikke-innløsbare, blir den korrekte klassifiseringen bestemt av de andre rettighetene 
som er knyttet til dem. Klassifisering er basert på en vurdering av det reelle innholdet i de kontraktsmessige 
ordningene og definisjonene av en finansiell forpliktelse og et egenkapitalinstrument. Når avgjørelsen om 
utdeling til innehavere av preferanseaksjene, enten denne er kumulativ eller ikke-kumulativ, fullt og helt 
er opp til utstederen, er aksjene egenkapitalinstrumenter. Klassifiseringen av en preferanseaksje som et 
egenkapitalinstrument eller en finansiell forpliktelse påvirkes for eksempel ikke av 

a) tidligere utdelinger, 

b) en intensjon om framtidige utdelinger, 

c) en mulig negativ innvirkning på prisen på utstederens ordinære aksjer dersom utdelinger ikke skjer (på 
grunn av restriksjoner på utbetaling av utbytte på de ordinære aksjene dersom utbytte ikke blir betalt på 
preferanseaksjene), 

d) omfanget av utstederens reserver, 

e) en utsteders forventning til periodens resultat, eller

f) utstederens evne eller manglende evne til å øve innflytelse på omfanget av periodens resultat.

Eksempel 2

Saksforhold

A4  I henhold til foretakets vedtekter er det bare foretaket som kan treffe beslutning om innløsning. I vedtektene står 
det imidlertid at et ønske om innløsning godkjennes automatisk med mindre foretaket ikke er i stand til å foreta 
utbetalinger uten å bryte lokale forskrifter med hensyn til likviditet eller reserver.
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Klassifisering

A5  Foretaket har ikke en ubetinget rett til å nekte innløsning, og medlemsandelene er en finansiell forpliktelse. 
Restriksjonene som beskrives ovenfor, er basert på at foretaket har evne til å gjøre opp forpliktelsen. Innløsningen 
begrenses bare dersom kravene til likviditet eller reserver ikke oppfylles, og da bare inntil de blir oppfylt. I henhold 
til de prinsipper som er fastsatt i IAS 32, fører de derfor ikke til at det finansielle instrumentet klassifiseres som 
egenkapital. I AG25 i IAS 32 står følgende:

Preferanseaksjer kan utstedes med ulike rettigheter. Når det skal fastsettes om en preferanseaksje er en 
finansiell forpliktelse eller et egenkapitalinstrument, vurderer en utsteder de særlige rettighetene som er 
knyttet til aksjen for å avgjøre om den utviser de grunnleggende kjennetegnene på en finansiell forpliktelse. En 
preferanseaksje som for eksempel inneholder bestemmelser om innløsning på et bestemt tidspunkt eller etter 
innehaverens valg, inneholder en finansiell forpliktelse fordi utstederen har en plikt til å overføre finansielle 
eiendeler til innehaveren av aksjen. En utsteders mulige manglende evne til å oppfylle en plikt om å innløse 
en preferanseaksje når utstederen er kontraktsmessig forpliktet til dette, enten på grunn av mangel på midler, 
en lovfestet restriksjon eller utilstrekkelige overskudd eller reserver, vil ikke fjerne denne plikten. [Kursivering 
er tilføyd]

FORBUD MOT INNLØSNING (nr. 8 og nr. 9)

Eksempel 3

Saksforhold

A6  Et samvirkeforetak har tidligere utstedt andeler til sine medlemmer på forskjellige tidspunkter og med forskjellig 
beløp, som angitt nedenfor:

a) 1. januar 20x1: 100 000 andeler à VE 10 (VE 1 000 000),

b) 1. januar 20x2: 100 000 andeler à VE 20 (ytterligere VE 2 000 000, slik at det samlede antallet utstedte andeler 
er VE 3 000 000).

Andelene kan innløses umiddelbart til pålydende.

A7  I henhold til foretakets vedtekter kan kumulative innløsninger ikke overstige 20 prosent av det høyeste antallet 
medlemsandeler som på noe tidspunkt har vært utestående. 31. desember 20x2 har foretaket 200 000 utestående 
andeler, som er det høyeste antallet medlemsandeler som på noe tidspunkt har vært utestående, og ingen andeler er 
tidligere blitt innløst. 1. januar 20x3 endrer foretaket sine vedtekter og øker det tillatte nivået for antall kumulative 
innløsninger til 25 prosent av det høyeste antallet medlemsandeler som på noe tidspunkt har vært utestående.

Klassifisering

Før  ved t ek t ene  end re s

A8  Medlemsandeler som overstiger innløsningsforbudet, er finansielle forpliktelser. Samvirkeforetaket måler denne 
finansielle forpliktelsen til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Ettersom disse andelene kan innløses 
umiddelbart, fastsetter samvirkeforetaket den virkelige verdien av slike finansielle forpliktelser slik det kreves av 
IAS 39 nr. 49, der det står følgende: «Den virkelige verdien av en finansiell forpliktelse med et anfordringselement 
(for eksempel et bankinnskudd på anfordring) er ikke mindre enn det beløpet som skal betales umiddelbart 
.........» Følgelig klassifiserer samvirkeforetaket som finansielle forpliktelser det høyeste beløpet som kan utbetales 
umiddelbart i henhold til innløsningsbestemmelsene.

A9  1. januar 20x1 er det høyeste beløpet som kan utbetales i henhold til innløsningsbestemmelsene lik 20 000 andeler 
à VE 10, og foretaket klassifiserer derfor VE 200 000 som finansiell forpliktelse og VE 800 000 som egenkapital. 
1. januar 20x2 stiger imidlertid det høyeste beløpet som kan innløses i henhold til innløsningsbestemmelsene, til 
40 000 andeler à VE 20 som følge av en ny utstedelse av andeler. Utstedelsen av ytterligere andeler til VE 20 
skaper en ny forpliktelse som måles til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Etter at disse andelene er blitt 
utstedt, utgjør forpliktelsen 20 prosent av det samlede antallet utestående andeler (200 000), målt til VE 20, eller 
VE 800 000. Dette krever at en ytterligere forpliktelse på VE 600 000 innregnes. I dette eksemplet innregnes det 
ikke noe resultat. Derfor klassifiserer foretaket nå VE 800 000 som finansielle forpliktelser og VE 2 200 000 som 
egenkapital. I dette eksemplet antas det at disse beløpene ikke blir endret mellom 1. januar 20x1 og 31. desember 
20x2.
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Et t e r  a t  ved t ek t ene  e r  end re t

A10  Som følge av endringen i vedtektene kan samvirkeforetaket nå avkreves å innløse høyst 25 prosent av sine 
utestående andeler, eller høyst 50 000 andeler à VE 20. 1. januar 20x3 klassifiserer derfor samvirkeforetaket som 
finansielle forpliktelser et beløp på VE 1 000 000, som er det høyeste beløpet som kan utbetales umiddelbart 
i henhold til innløsningsbestemmelsene, som fastsatt i samsvar med IAS 39 nr. 49. 1. januar 20x3 overfører 
foretaket derfor et beløp på VE 200 000 fra egenkapitalen til finansielle forpliktelser, mens VE 2 000 000 
klassifiseres som egenkapital. I dette eksemplet innregner foretaket ikke noe resultat på overføringen.

Eksempel 4

Saksforhold

A11  Lokal lovgivning som samvirkers drift er underlagt, eller vilkårene i samvirkeforetakets vedtekter, forbyr 
foretaket å innløse medlemsandeler dersom foretaket gjennom slik innløsning ville få redusert innskuddskapitalen 
fra andelene til under 75 prosent av det høyeste beløpet fra innskuddskapitalen til medlemsandeler. Det 
høyeste beløpet for et bestemt samvirkeforetak er VE 1 000 000. På balansedagen utgjør innskuddskapitalen 
VE 900 000.

Klassifisering

A12  I dette tilfellet blir VE 750 000 klassifisert som egenkapital og VE 150 000 som finansielle forpliktelser. I tillegg 
til de numrene i IAS 32 som allerede er sitert, står det blant annet følgende i nr. 18 bokstav b):

 ... Et finansielt instrument som gir innehaver rett til å kreve at utsteder innløser instrumentet mot kontanter 
eller en annen finansiell eiendel (et «instrument med innløsningsrett»), er en finansiell forpliktelse. Dette er 
tilfellet selv om beløpet i kontanter eller andre finansielle eiendeler blir fastsatt på grunnlag av en indeks eller 
et annet element som kan øke eller minske, eller når den juridiske formen på instrumentet med innløsningsrett 
gir innehaver rett til en residualinteresse i en utsteders eiendeler. Det faktum at det finnes en mulighet som 
gir innehaver rett til å kreve at utsteder innløser instrumentet mot kontanter eller en annen finansiell eiendel, 
betyr at instrumentet med innløsningsrett oppfyller definisjonen av en finansiell forpliktelse.

A13  Innløsningsforbudet som beskrives i dette eksemplet, er forskjellig fra de restriksjoner som beskrives i IAS 
32 nr. 19 og AG25. Disse restriksjonene er begrensninger på foretakets evne til å betale gjeld på en finansiell 
forpliktelse, dvs. de forhindrer betaling av forpliktelsen bare dersom de angitte betingelser er oppfylt. Dette 
eksemplet beskriver derimot et ubetinget forbud mot innløsning utover et angitt beløp, uten hensyn til foretakets 
evne til å innløse medlemsandeler (for eksempel kontantbeholdning, overskudd eller reserver til utdeling). I 
praksis vil innløsningsforbudet forhindre foretaket i å pådra seg en finansiell forpliktelse til å innløse mer enn et 
angitt beløp av innskuddskapitalen. Derfor vil den delen av medlemsandeler som er underlagt innløsningsforbudet, 
ikke utgjøre en finansiell forpliktelse. Til tross for at hver andel kan innløses enkeltvis, vil en del av de samlede 
utestående andelene ikke kunne innløses under noen andre omstendigheter enn ved avvikling av foretaket.

Eksempel 5

Saksforhold

A14  Saksforholdene i dette eksemplet er de samme som i eksempel 4. I tillegg vil de likviditetskrav som pålegges 
foretaket gjennom lokal lovgivning, forhindre at foretaket på balansedagen må innløse eventuelle andeler, 
med mindre foretakets kontantbeholdning og kortsiktige investeringer overstiger et angitt beløp. Følgene av 
disse likviditetskravene på balansedagen er at foretaket ikke kan utbetale mer enn VE 50 000 for å innløse 
medlemsandelene.

Klassifisering

A15  Som i eksempel 4 klassifiserer foretaket VE 750 000 som egenkapital og VE 150 000 som finansiell forpliktelse. 
Dette skyldes at det beløpet som er klassifisert som forpliktelse, er basert på foretakets ubetingede rett til å nekte 
innløsning og ikke på betingede restriksjoner som forhindrer innløsning bare dersom likviditetskrav eller andre 
betingelser ikke er oppfylt, og bare inntil tidspunktet da de er oppfylt. I dette tilfellet anvendes bestemmelsene i 
IAS 32 nr. 19 og AG25.

Eksempel 6

Saksforhold

A16  I henhold til foretakets vedtekter er det forbudt å innløse andeler med et beløp som overstiger provenyet fra 
utstedelsen av flere andeler til nye eller eksisterende medlemmer i løpet av de tre foregående årene. Proveny fra 
utstedelse av medlemsandeler skal anvendes til innløsing av andeler som medlemmene har krevd innløst. I de 
tre foregående årene har provenyet fra utstedelse av medlemsandeler vært VE 12 000, og ingen andeler er blitt 
innløst.
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Klassifisering

A17  Foretaket klassifiserer VE 12 000 av medlemsandelene som finansielle forpliktelser. I overensstemmelse med 
de konklusjoner som beskrives i eksempel 4, er medlemsandeler som er underlagt et ubetinget forbud mot 
innløsning, ikke finansielle forpliktelser. Et slikt ubetinget forbud gjelder for et beløp som tilsvarer provenyet 
fra andeler utstedt før de tre foregående årene, og følgelig klassifiseres dette beløpet som egenkapital. Et beløp 
som tilsvarer provenyet fra eventuelle andeler utstedt i de tre foregående årene, er imidlertid ikke underlagt et 
ubetinget innløsningsforbud. Derfor medfører provenyet fra utstedelsen av medlemsandeler i de tre foregående 
årene finansielle forpliktelser inntil det ikke lenger kan anvendes til innløsning av andeler. Dermed har foretaket 
en finansiell forpliktelse som tilsvarer provenyet fra andeler utstedt i løpet av de tre foregående årene, med 
fradrag for eventuelle andeler som er innløst i denne perioden.

Eksempel 7

Saksforhold

A18  Foretaket er en samvirkebank. I henhold til lokal lovgivning om samvirkebankers drift skal minst 50 prosent 
av foretakets samlede «utestående forpliktelser» (en term som i bestemmelsene defineres på en slik måte at 
den omfatter medlemmers andelskonti) bestå av innskuddskapital fra medlemmene. Følgene av bestemmelsen 
er at dersom de utestående forpliktelsene i et samvirke utelukkende består av medlemsandeler, er det i stand 
til å innløse samtlige andeler. 31. desember 20x1 har foretaket i alt VE 200 000 i utestående forpliktelser, 
der VE 125 000 representerer medlemmers andelskonti. Vilkårene for medlemmenes andelskonti tillater at 
innehaveren innløser dem på anfordring, og foretakets vedtekter inneholder ingen begrensninger på innløsning.

Klassifisering

A19  I dette eksemplet klassifiseres medlemsandeler som finansielle forpliktelser. Innløsningsforbudet tilsvarer de 
restriksjonene som beskrives i IAS 32 nr. 19 og AG25. Restriksjonen er en betinget begrensning på foretakets evne 
til å betale gjeld på en finansiell forpliktelse, dvs. den forhindrer betaling av forpliktelsen bare dersom de angitte 
betingelsene er oppfylt. Foretaket kan nærmere bestemt bli avkrevd å innløse samtlige andeler (VE 125 000) 
dersom det betaler tilbake alle sine øvrige forpliktelser (VE 75 000). Følgelig vil innløsningsforbudet ikke 
forhindre foretaket i å pådra seg en finansiell forpliktelse til å innløse mer enn et angitt antall andeler eller 
en angitt del av innskuddskapitalen. Foretaket kan bare utsette innløsningen inntil en betingelse er oppfylt, 
dvs. tilbakebetalingen av andre forpliktelser. Medlemsandeler i dette eksemplet er ikke underlagt et ubetinget 
innløsningsforbud, og klassifiseres derfor som finansielle forpliktelser.


