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23.12.2009 Nr. 69/1EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSVEDTAK

av 1. februar 2006

om unntak for visse medlemsstatar i medhald av artikkel 3 nr. 2 i rådsdirektiv 92/102/EØF om 
identifikasjon og registering av dyr(*)

[meldt under nummeret K(2006) 172]

(Berre den tsjekkiske, franske, italienske, polske, portugisiske og slovakiske teksta er gyldige)

(2006/80/EF)

2009/EØS/69/01

 EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 92/102/EØF av 27. november 1992 
om identifikasjon og registering av dyr(1), særleg artikkel 3 
nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I artikkel 3 nr. 2 i direktiv 92/102/EØF er det fastsett at 
medlemsstatane kan få løyve til å utelate frå lista over 
driftseiningar som er fastsett i artikkel 3 nr. 1, fysiske 
personar som held berre eitt svin som er meint for eigen 
bruk eller eige konsum, eller til å ta omsyn til særskilte 
tilhøve, så framt dette dyret før all overflytting vert 
underlagt dei kontrollane som er fastsette i direktivet.

2) Styresmaktene i Tsjekkia, Frankrike, Polen og Slovakia 
har bede om at dette løyvet skal gjelde for driftseiningar 
som held berre eitt svin, og har gjeve dei garantiane som 
er naudsynte med omsyn til veterinærkontroll.

3) Tsjekkia, Frankrike, Polen og Slovakia bør difor få løyve 
til å nytte dette unntaket.

4) Ved kommisjonsvedtak 95/80/EF(2) vert Portugal omfatta 
av det unntaket som er fastsett i artikkel 3 nr. 2 i 
rådsdirektiv 92/102/EØF om identifikasjon og registrering 
av dyr.

5) Ved kommisjonsvedtak 2005/458/EF(3) vert Italia 
omfatta av det unntaket som er fastsett i artikkel 3 nr. 2 i 
rådsdirektiv 92/102/EØF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 8.2.2006, s. 50, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) TEF L 355 av 5.12.1992, s. 32. Direktivet sist endra ved forordning (EF) 
nr. 21/2004 (TEU L 5 av 9.1.2004, s. 8).

(2) TEF L 65 av 23.3.1995, s. 32
(3) TEU L 160 av 23.6.2005, s 31

6) Dei medlemsstatane som er omfatta av det unntaket som 
er fastsett i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 92/102/EØF, bør 
førast opp i eitt einskilt vedtak. 

7) Vedtak 95/80/EF og 2005/458/EF bør difor opphevast og 
bytast ut med dette vedtaket.

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

Dei medlemsstatane som er førde opp i vedlegget til dette 
vedtaket, har fått løyve til å nytte det unntaket som er fastsett 
i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 92/102/EØF, på driftseiningar som 
held berre eitt svin.

Artikkel 2

Vedtak 95/80/EF og 2005/458/EF vert oppheva.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til Den tsjekkiske republikken, 
Republikken Frankrike, Republikken Italia, Republikken 
Polen, Republikken Portugal og Republikken Slovakia.

Utferda i Brussel, 1. februar 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Medlemsstatar som har fått løyve til å nytte det unntaket som er fastsett i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 92/102/EØF, på 
driftseiningar som held berre eitt svin.

Tsjekkia

Frankrike

Italia

Polen

Portugal

Slovakia

____________________________ 
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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 europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Aviær influensa er en alvorlig og meget smittsom 
sykdom hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, som 
skyldes forskjellige typer influensavirus. Disse virusene 
kan også spres til pattedyr, særlig svin, og mennesker.

2) Ettersom fjørfe er ført opp på listen over levende dyr i 
traktatens vedlegg I, er én av Fellesskapets oppgaver på 
veterinærområdet å forbedre fjørfeets helsetilstand og 
således forenkle handelen med fjørfe og fjørfeprodukter 
og sikre utviklingen av denne sektoren. Det skal 
dessuten sikres et høyt nivå for vern av menneskers 
helse, når Fellesskapets politikk og tiltak utformes og 
gjennomføres.

3) Influensavirus omfatter en lang rekke forskjellige 
virusstammer. Den risikoen de ulike stammene av 
influensavirus utgjør for dyrs og menneskers helse, 
varierer mye og er i en viss grad uforutsigbar som følge 
av hurtig virusmutasjon og eventuell rekombinasjon av 
genetisk materiale mellom forskjellige stammer.

4) Infeksjon forårsaket av bestemte stammer av influensavirus 
av aviær opprinnelse kan utløse en epizooti hos tamme 
fugler og således føre til dødelighet og forstyrrelser i et 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) Uttalelse avgitt 1. desember 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Uttalelse avgitt 28. september 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

omfang som særlig kan sette lønnsomheten ved fjørfeavl 
som helhet i fare.

5) Fellesskapstiltak for å bekjempe aviær influensa ble 
vedtatt ved rådsdirektiv 92/40/EØF av 19. mai 1992 
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe 
hønsepest(3) for å verne dyrehelsen og bidra til å utvikle 
fjørfesektoren.

6) De tiltakene som er fastsatt i direktiv 92/40/EØF, bør 
få en grunnleggende gjennomgåelse i lys av nyere 
vitenskaplig kunnskap om den trusselen aviær influensa 
innebærer for dyrs og menneskers helse, utviklingen 
av nye laboratorieundersøkelser og vaksiner, samt de 
erfaringene som er høstet i forbindelse med de siste 
utbruddene av denne sykdommen både i Fellesskapet og 
tredjestater.

7) De nye fellesskapstiltakene bør også ta hensyn til 
de seneste uttalelsene fra Vitenskapskomiteen for 
dyrs helse og velferd og Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), samt endringer 
vedrørende aviær influensa i helseregelverket for landdyr 
og i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals fra Verdens dyrehelseorganisasjon 
(OIE).

8) Visse typer influensavirus av aviær opprinnelse kan i 
noen sammenhenger smitte mennesker og dermed utgjøre 
en alvorlig fare for menneskers helse. Bestemmelsene i 
dette direktiv, som har som mål å bekjempe sykdommen 
hos produksjonsdyr, kan indirekte bidra til å forebygge 
helseproblemer. På dette stadiet er det imidlertid 
hovedsakelig opp til medlemsstatene å håndtere slike 
problemer.

9) På fellesskapsplan er faren for menneskers helse som 
oppstår i forbindelse med influensavirus, først og fremst 
håndtert gjennom andre tiltak og rettsakter. Det dreier 
seg særlig om Det europeiske senter for forebygging av 
og kontroll med sykdommer (heretter kalt «ECDC»), 
opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 851/2004(4), rekommandasjoner fra Kommisjonen om 
planlegging av Fellesskapets beredskap og innsats ved 
en influensapandemi, den europeiske unions system for 
tidlig varsling og reaksjon og opprettelsen av et europeisk 
system for overvåking av influensa.

(3) EFT L 167 av 22.6.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(4) EUT L 142 av 30.4.2004, s. 1.

RÅDSDIREKTIV 2005/94/EF

av 20. desember 2005

om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa, og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(*)

2009/EØS/69/02
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10) Det er imidlertid hensiktsmessig at Kommisjonen sammen 
med ECDC vurderer om det på fellesskapsplan er behov 
for ytterligere tiltak for menneskers eller arbeidstakeres 
helse og sikkerhet, som utfyller bestemmelsene om 
dyrehelse i dette direktiv, for å kunne møte de farene 
som visse typer av influensavirus av aviær opprinnelse 
utgjør for mennesker og særlig for arbeidstakere som er i 
kontakt med angrepne dyr, og framlegge de forslagene til 
regelverk som måtte være nødvendige.

11) Den helsefaren som er forårsaket av såkalt svakt 
sykdomsframkallende aviært influensavirus, må på 
grunnlag av den kunnskapen vi har i dag, vurderes å være 
mindre enn faren ved sterkt sykdomsframkallende aviært 
influensavirus, som oppstår ved mutasjon av bestemte 
svakt sykdomsframkallende virus.

12) Fellesskapets regelverk for å bekjempe aviær influensa 
bør gjøre det mulig for medlemsstatene å vedta 
bekjempelsestiltak mot sykdom på en smidig måte 
som står i forhold til målene, idet det tas hensyn til de 
forskjellige risikonivåene som forskjellige virusstammer 
utgjør, samt de sannsynlige sosiale og økonomiske 
virkningene av aktuelle tiltak for landbrukssektoren og 
andre berørte sektorer, samtidig som det sikres at de 
tiltakene som treffes i hvert tilfelle, er optimale.

13) Med tanke på at svakt sykdomsframkallende aviært 
influensavirus kan mutere til sterkt sykdomsframkallende 
aviært influensavirus, bør det fastsettes bestemmelser 
som gjør det mulig å kunne påvise infeksjon hos fjørfe 
på et tidlig stadium for raskt å kunne reagere og vedta 
egnede bekjempelses- og utryddelsestiltak som står i 
forhold til formålet, og som omfatter et system for aktiv 
overvåking som skal gjennomføres av medlemsstatene. 
Slik overvåking bør gjennomføres etter allmenne 
retningslinjer, som bør vedtas på grunnlag av ny kunnskap 
og utvikling på dette området.

14) Enhver mistanke om utbrudd av aviær influensa som 
oppstår som følge av kliniske undersøkelser eller 
laboratorieundersøkelser, eller andre forhold som vekker 
mistanke om utbrudd, bør umiddelbart føre til offisielle 
undersøkelser som gjør det mulig hurtig og effektivt 
å treffe de nødvendige tiltak. Så snart forekomsten av 
utbruddet er bekreftet, bør disse tiltakene intensiveres og 
omfatte utslakting på de infiserte driftsenhetene og de 
enhetene som står i fare for å bli infisert.

15) Når det påvises infeksjon med svakt sykdomsframkallende 
aviært influensavirus, kan bekjempelsestiltakene avvike 
fra dem som bør gjennomføres ved påvisning av sterkt 
sykdomsframkallende aviært influensavirus, idet det tas 
hensyn til at disse to situasjonene innebærer forskjellige 
risikonivåer.

16) Bekjempelsestiltakene mot sykdom og særlig opprettelsen 
av restriksjonssoner bør også tilpasses med hensyn til 
fjørfebestandens tetthet og andre risikofaktorer i det 
området der infeksjonen er blitt påvist.

17) Dersom det oppstår et utbrudd, er det også nødvendig 
å forebygge ytterligere spredning av infeksjonen ved 
nøye å overvåke og begrense forflytninger av fjørfe 
og bruk av produkter som kan være kontaminerte, 
ved å stramme inn biosikkerhetstiltak på alle trinn i 
fjørfeproduksjonen, rengjøre og desinfisere den infiserte 
driftsenheten, opprette verne- og overvåkingssoner rundt 
utbruddsstedet og om nødvendig vaksinere dyrene.

18) Fellesskapstiltakene for å bekjempe sterkt 
sykdomsframkallende aviær influensa bør først starte 
med utslakting av de flokkene som er angrepet, i samsvar 
med Fellesskapets regelverk for dyrs velferd.

19) Rådsdirektiv 93/119/EF av 22. desember 1993 om vern 
av dyr på tidspunktet for slakting eller avliving(1) 
fastsetter minstestandarder for vern av dyr på tidspunktet 
for slakting eller avliving, herunder for å bekjempe 
sykdommen. Disse reglene får full anvendelse på slakting 
eller avliving i henhold til dette direktiv.

20) Vaksinasjon mot aviær influensa kan være virkningsfullt 
som et supplement til bekjempelsestiltakene mot sykdom 
og for å unngå massiv nedslakting og destruering av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap. I henhold til den 
kunnskapen vi har i dag, kan vaksinasjon være nyttig 
ikke bare som et kortsiktig tiltak i nødssituasjoner, men 
også som et langsiktig tiltak for å forebygge sykdom 
i situasjoner med høyere risiko for å innføre aviært 
influensavirus fra ville dyr eller andre kilder. Det bør 
derfor fastsettes bestemmelser om både nødvaksinasjon 
og forebyggende vaksinasjon.

21) Selv om vaksinert fjørfe er beskyttet mot kliniske 
sykdomstegn, kan de bli angrepet og således medvirke til 
ytterligere spredning av infeksjonen. Vaksinasjon må derfor 
følges opp med egnede overvåkings- og restriksjonstiltak 
fastsatt på fellesskapsplan. Vaksinasjonsstrategien bør 
derfor skille mellom dyr som er angrepet og dyr som er 
vaksinert. Produkter fra fjørfe som er vaksinert, bl.a. kjøtt 
og egg beregnet på direkte konsum, bør deretter bringes i 
omsetning i samsvar med gjeldende fellesskapsregelverk, 
herunder dette direktiv.

(1) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. Direktivet sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 1/2005 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1).
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22) Fellesskapet og medlemsstatene bør også ha mulighet 
til å opprette beredskapslagre av vaksiner mot aviær 
influensa, som kan brukes på fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap i en nødssituasjon.

23) Det bør derfor vedtas bestemmelser for å sikre at det 
benyttes harmoniserte framgangsmåter og metoder for å 
diagnostisere aviær influensa, herunder opprettelsen av et 
fellesskapsreferanselaboratorium og referanselaboratorier 
i medlemsstatene.

24) Det bør vedtas bestemmelser for å sikre at medlemsstatene 
har nødvendig beredskap for effektivt å kunne håndtere 
nødssituasjoner som oppstår som følge av ett eller 
flere utbrudd av aviær influensa, særlig ved at det 
utarbeides beredskapsplaner og opprettes sentre for 
sykdomsbekjempelse.

25) Dersom aviær influensa påvises under import til et 
karanteneanlegg eller en karantenestasjon som fastsatt 
i kommisjonsvedtak 2000/666/EF av 16. oktober 2000 
om fastsettelse av krav til dyrehelse og utstedelse av 
veterinærattest ved import av andre fugler enn fjørfe, 
og karantenevilkår for disse(1), skal dette meldes til 
Kommisjonen. Melding som fastsatt i rådsdirektiv 82/894/
EØF av 21. desember 1982 om melding om dyresykdom i 
Fellesskapet(2), ville imidlertid ikke være hensiktsmessig 
ved utbrudd i medlemsstatene.

26) Rengjøring og desinfisering bør være en integrert 
del av Fellesskapets politikk for å bekjempe aviær 
influensa. Desinfeksjonsmidler bør brukes i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 
1998 om markedsføring av biocidprodukter(3).

27) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler 
for animalske biprodukter som ikke er beregnet på 
konsum(4), er det fastsatt regler for innsamling, transport, 
lagring, håndtering, bearbeiding og bruk eller disponering 
av animalske biprodukter, herunder dyr som avlives for 
å utrydde en epizooti, for å unngå at slike produkter kan 
utgjøre en risiko for dyrs eller menneskers helse. Nevnte 
forordning med gjennomføringstiltak fastsetter en allmenn 
ramme for disponering av døde dyr. Det bør i henhold til 
komitéframgangsmåten fastsettes bestemmelser for å 
vedta særlige, ytterligere eller alternative tiltak som er 

(1) EFT L 278 av 31.10.2000, s. 26. Vedtaket sist endret ved vedtak 2002/279/
EF (EFT L 99 av 16.4.2002, s. 17).

(2) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2004/216/EF (EUT L 67 av 5.3.2004, s. 27).

(3) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(4) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2005 (EUT L 66 av 12.3.2005, s. 10).

nødvendige for å kunne styrke bekjempelsestiltakene mot 
aviær influensa ytterligere.

28) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 
av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler 
for næringsmidler av animalsk opprinnelse(5) og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 
av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(6) kan på 
bestemte vilkår få anvendelse på egg som kommer fra 
driftsenheter som holder fjørfe som mistenkes å være 
angrepet av aviær influensa.

29) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner 
mot overtredelser av bestemmelsene i dette direktiv og 
sikre at de gjennomføres. Disse sanksjonene skal være 
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

30) Det bør fastsettes bestemmelser som om nødvendig 
tillater at det foretas endringer så snart som mulig i 
vedleggene til dette direktiv, for å ta hensyn til den 
vitenskapelige og tekniske utviklingen.

31) Ettersom det er umulig å forutsi hvordan influensavirus 
utvikler seg, bør det sikres at det også finnes en hurtig 
framgangsmåte som gjør at det på fellesskapsplan 
om nødvendig raskt kan vedtas ytterligere eller mer 
målrettede tiltak for å bekjempe infeksjon hos fjørfe og 
andre dyrearter.

32) Dette direktiv bør angi minimumstiltak for 
sykdomsbekjempelse som skal gjennomføres dersom 
det bryter ut aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap. Medlemsstatene står imidlertid fritt til å 
treffe strengere administrative og sanitære tiltak på det 
området som dette direktiv omfatter. Videre bør dette 
direktiv fastsette at medlemsstatenes myndigheter kan 
gjennomføre tiltak som står i forhold til den helsefaren 
som forskjellige sykdomssituasjoner utgjør.

33) For å nå det grunnleggende målet om å utvikle 
fjørfesektoren og bidra til å verne dyrehelsen, er det i 
samsvar med forholdsmessighetsprinsippet nødvendig 
og hensiktsmessig å fastsette regler for særlige tiltak 
og minimumstiltak for å kunne forebygge og bekjempe 
aviær influensa. Dette direktiv går ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene i samsvar med 
traktatens artikkel 5 nr. 3.

(5) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s.22.
(6) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3.
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34) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette 
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/
EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler 
for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen(1).

35) Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker i Fellesskapets 
regelverk bør direktiv 92/40/EØF oppheves og erstattes 
av dette direktiv.

36) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 
om bedre regelverksutforming(2) oppfordrer Rådet 
medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets 
interesse, å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som 
så langt det er mulig viser sammenhengen mellom dette 
direktiv og innarbeidingstiltakene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved dette direktiv fastsettes:

a) bestemte forebyggende tiltak med hensyn til overvåking 
og tidlig påvisning av aviær influensa som skal øke 
vedkommende myndigheters og landbrukets bevissthet og 
beredskap om risikoene knyttet til denne sykdommen,

b) minimumstiltak for bekjempelse av sykdom som skal 
gjennomføres dersom det bryter ut aviær influensa hos 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, og tiltak for tidlig 
påvisning av eventuell spredning av aviært influensavirus 
til pattedyr,

c) andre typer tiltak for å unngå at influensavirus av aviær 
opprinnelse spres til andre arter.

2. Medlemsstatene står fritt til å treffe strengere tiltak på det 
området som dette direktiv omfatter.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «aviær influensa» en influensainfeksjonen beskrevet i 
vedlegg I nr. 1,

2. «sterkt sykdomsframkallende aviær influensa (HPAI)» en 
aviær influensainfeksjon beskrevet i vedlegg I nr. 2,

3. «svakt sykdomsframkallende aviær influensa (LPAI)» en 
aviær influensainfeksjon beskrevet i vedlegg I nr. 3,

4. «fjørfe» alle fugler som oppdrettes eller holdes i 
fangenskap med tanke på produksjon av kjøtt eller egg 
beregnet på konsum, produksjon av andre produkter, 
gjeninnsetting av fugleviltbestander eller med tanke på alle 
typer avlsprogrammer for produksjon av disse kategoriene 
av fugler,

5. «viltlevende fugl» viltlevende fugl som ikke holdes på en 
driftsenhet som definert i nr. 8,

6. «andre fugler i fangenskap» andre fugler enn fjørfe som 
holdes i fangenskap av andre årsaker enn dem som er 
nevnt i nr. 4, herunder slike som holdes med henblikk på 
forestillinger, konkurranser, utstillinger, avl eller salg,

7. «offisielt registrerte sjeldne raser av fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap» fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
som vedkommende myndighet offisielt har anerkjent 
som en sjelden rase i sin beredskapsplan, som fastsatt i 
artikkel 62,

8. «driftsenhet» alle driftsenheter i landbruket eller 
lokaler, herunder rugerier, sirkuser, zoologiske hager, 
fuglehandlere, fuglemarkeder og aviarier, der fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap oppdrettes eller holdes. 
Denne definisjonen omfatter imidlertid ikke slakterier, 
transportmidler, karanteneanlegg og karantenestasjoner, 
grensekontrollstasjoner og laboratorier som vedkommende 
myndighet har godkjent til å oppbevare aviært 
influensavirus,

9 «kommersiell driftsenhet for fjørfe» en driftsenhet der det 
holdes fjørfe for kommersielle formål,



23.12.2009 Nr. 69/7EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

10. «ikke-kommersiell driftsenhet» en driftsenhet der fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap holdes av eierne,

a) til eget forbruk eller bruk, eller

b) som kjæledyr,

11. «fjørfeseksjon» eller «seksjon for andre fugler i fangenskap» 
én eller flere driftsenheter med felles forvaltningsordning for 
biosikkerhet der det finnes en delpopulasjon av fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap som har en særlig helsetilstand 
med hensyn til aviær influensa, og som er underlagt egnede 
overvåkings-, kontroll- og biosikkerhetstiltak,

12. «flokk» alt fjørfe eller andre fugler i fangenskap i en 
produksjonsenhet,

13. «produksjonsenhet» en enhet på en driftsenhet som ifølge 
offentlig veterinær er fullstendig uavhengig av alle andre 
enheter på samme driftsenhet når det gjelder enhetens 
beliggenhet og daglig stell av fjørfeet eller andre fugler i 
fangenskap som holdes der,

14. «daggamle kyllinger» alt fjørfe som ikke er eldre enn 72 
timer og som ennå ikke er blitt fôret, og moskusender 
(Cairina moschata) eller krysninger av disse, som ikke er 
eldre enn 72 timer, enten de er fôret eller ikke,

15. «diagnosehåndbok» diagnosehåndbok som fastsatt i 
artikkel 50 nr. 1,

16. «fjørfe eller andre fugler i fangenskap mistenkt for å være 
angrepet» fjørfe eller andre fugler i fangenskap som viser 
kliniske tegn eller lesjoner post mortem eller reaksjoner 
på laboratorieundersøkelser som er av en slik art at aviær 
influensa ikke kan utelukkes,

17. «eier» én eller flere fysiske eller juridiske personer som eier 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, eller som har ansvar 
for å holde disse, uansett om formålet er kommersielt eller 
ikke,

18. «vedkommende myndighet» den myndigheten i en 
medlemsstat som har ansvar for å gjennomføre fysiske 
kontroller eller administrative formaliteter i samsvar med 
dette direktiv, eller annen myndighet som har fått delegert 
dette ansvaret,

19. «offentlig veterinær» den veterinæren som er utpekt av 
vedkommende myndighet,

20. «offentlig overvåking» vedkommende myndighets tiltak 
for nøye overvåking av helsetilstanden til fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap eller pattedyr på en driftsenhet med 
hensyn til aviær influensa,

21. «offentlig tilsyn» de tiltakene som vedkommende 
myndighet treffer for å kontrollere at kravene i dette 
direktiv og alle andre instrukser fra denne myndigheten 
med hensyn til hvordan disse kravene skal oppfylles, er 
blitt oppfylt eller kommer til å bli oppfylt,

22. «avliving» en prosess, unntatt slakting, som fører til at 
pattedyr, fjørfe eller andre fugler i fangenskap dør,

23. «slakting» en prosess som fører til at pattedyr eller fjørfe 
beregnet på konsum, dør ved avblødning,

24. «disponering» innsamling, transport, lagring, håndtering, 
bearbeiding og bruk eller destruering av animalske 
biprodukter i samsvar med:

a) forordning (EF) nr. 1774/2002, eller

b) regler som skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 2,

25. «Fellesskapets vaksinebank» egnede lokaler som i samsvar 
med artikkel 58 nr. 1 er utpekt til lagring av Fellesskapets 
beredskapslagre av vaksiner mot aviær influensa,

26. «kontaktenhet» en driftsenhet som aviær influensa kan 
være kommet fra eller er blitt ført inn til som følge av 
enhetens beliggenhet, forflytning av personer, fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, kjøretøyer eller på annen måte,

27. «mistanke om utbrudd» en driftsenhet der vedkommende 
myndighet har mistanke om forekomst av aviær influensa,

28. «utbrudd» en driftsenhet der vedkommende myndighet har 
bekreftet forekomst av aviær influensa,
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29. «primærutbrudd» et utbrudd som ikke har epidemiologisk 
forbindelse med tidligere utbrudd i samme område i en 
medlemsstat som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav p) 
i rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), eller det første utbruddet i et annet område 
i samme medlemsstat,

30. «strategi for differensiering mellom angrepne dyr og 
vaksinerte dyr (DIVA-strategi)» en vaksinasjonsstrategi 
som gjør det mulig å differensiere mellom vaksinerte/
angrepne og vaksinerte/ikke-angrepne dyr ved å bruke en 
diagnostisk prøve som kan påvise antistoffer mot virus 
som naturlig forekommer og bruken av ikke-vaksinerte 
kontrolldyr,

31. «pattedyr» dyr i klassen Mammalia, unntatt mennesker,

32. «skrott» fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er døde 
eller er blitt avlivet og som ikke er egnet for konsum, eller 
deler av disse.

KAPITTEL II

FOREBYGGENDE BIOSIKKERHET, OVERVÅKING, 
MELDINGER OG EPIDEMIOLOGISKE 

UNDERSØKELSER

Artikkel 3

Forebyggende biosikkerhetstiltak

Det kan fastsettes særlige bestemmelser om forebyggende 
biosikkerhetstiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 2.

Artikkel 4

Overvåkingsprogrammer

1. Medlemsstatene skal gjennomføre overvåkings-
programmer for å:

a) påvise prevalensen av infeksjoner med aviært influensavirus 
av undertype H5 og H7 hos ulike fjørfearter,

b) bidra til å øke kunnskapen om de farene som viltlevende 
fugler utgjør når det gjelder alle typer influensavirus 
av aviær opprinnelse hos fugler, på grunnlag av en 
risikovurdering som ajourføres regelmessig.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1/2005 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1).

2. De overvåkingsprogrammene som er nevnt i nr. 1 
bokstav a), skal være i samsvar med de retningslinjene som 
Kommisjonen har utarbeidet etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 2.

Artikkel 5

Melding

1. Medlemsstatene skal sikre at mistanke om og forekomst 
av aviær influensa uten unntak og umiddelbart meldes til 
vedkommende myndighet.

2. I tillegg til kravene fastsatt i Fellesskapets regelverk for 
å melde om utbrudd av dyresykdommer, skal medlemsstatene 
i samsvar med vedlegg II melde til Kommisjonen om 
enhver forekomst av aviær influensa som er bekreftet av 
vedkommende myndighet, på slakterier, i transportmidler, 
på grensekontrollstasjoner og andre steder ved Fellesskapets 
grenser, samt på karanteneanlegg eller karantenestasjoner som 
drives i samsvar med Fellesskapets regelverk for import av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

3. Medlemsstatene skal melde fra om resultatene av all 
overvåking av aviært influensavirus hos pattedyr.

Artikkel 6

Epidemiologisk undersøkelse

1. Medlemsstatene skal sikre at epidemiologiske 
undersøkelser påbegynnes på grunnlag av spørreskjemaer som 
er utarbeidet innenfor rammen av de beredskapsplanene som er 
fastsatt i artikkel 62.

2. Den epidemiologiske undersøkelsen skal minst omfatte:

a) hvor lenge aviær influensa kan ha forekommet på 
driftsenheten eller i andre lokaler eller transportmidler,

b) det mulige opprinnelsesstedet til aviær influensa,

c) identifisering av eventuelle kontaktenheter,

d) forflytninger av fjørfe, andre fugler i fangenskap, 
personer, pattedyr, kjøretøyer eller annet materiale, eller 
andre måter som kan ha ført til spredning av det aviære 
influensaviruset.
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3. Vedkommende myndighet skal ta hensyn til den 
epidemiologiske undersøkelsen når den:

a) beslutter om det er påkrevd med ytterligere bekjempelsestiltak 
mot sykdom som fastsatt i dette direktiv, og

b) gir unntak som fastsatt i dette direktiv.

4. Dersom den epidemiologiske undersøkelsen viser at aviær 
influensa kan ha spredt seg fra eller til andre medlemsstater, 
skal Kommisjonen og de berørte medlemsstatene umiddelbart 
bli underrettet om alle resultatene av undersøkelsen.

KAPITTEL III

MISTANKE OM UTBRUDD

Artikkel 7

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter der det er 
mistanke om utbrudd

1. Ved mistanke om utbrudd skal vedkommende myndighet 
umiddelbart iverksette en undersøkelse for å bekrefte eller 
utelukke forekomsten av aviær influensa i samsvar med 
diagnosehåndboken og sette driftsenheten under offentlig 
overvåking. Vedkommende myndighet skal også sikre at 
tiltakene fastsatt i nr. 2 og 3, gjennomføres.

2. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres på driftsenheten:

a) fjørfe, andre fugler i fangenskap og alle husdyr i klassen 
pattedyr skal telles, eller eventuelt skal antallet beregnes 
etter fjørfeart eller andre arter av fugler i fangenskap,

b) det skal utarbeides en liste for hver kategori av det 
omtrentlige antallet fjørfe, andre fugler i fangenskap og 
alle husdyr i klassen pattedyr på driftsenheten som allerede 
er syke, døde eller som vil kunne bli angrepet; denne listen 
skal ajourføres daglig for å ta hensyn til klekking, fødte 
dyr og dødsfall så lenge mistanken om utbrudd foreligger 
og skal på anmodning framlegges for vedkommende 
myndighet,

c) alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal føres inn i en 
bygning på driftsenheten og holdes der. Når dette ikke er 
praktisk mulig, eller dersom dyrenes velferd er truet, skal 

de holdes innestengt et annet sted på samme driftsenhet 
slik at de ikke kommer i kontakt med annet fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap på andre driftsenheter. Alle 
rimelige tiltak skal treffes for å begrense deres kontakt med 
viltlevende fugler,

d) forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap til og 
fra driftsenheten forbys,

e) ingen skrotter av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, 
fjørfekjøtt, herunder slakteavfall («fjørfekjøtt»), fjørfefôr 
(«fôr»), redskaper, materiale, avfall, avføring, husdyrgjødsel 
fra fjørfe eller andre fugler i fangenskap («husdyrgjødsel»), 
halvtflytende husdyrgjødsel, brukt strø eller lignende som 
kan overføre aviær influensa, kan flyttes fra driftsenheten 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet, og det må 
tas hensyn til egnede biosikkerhetstiltak som treffes for å 
begrense risikoen for spredning av aviær influensa mest 
mulig,

f) det er ikke lov å transportere egg ut av driftsenheten,

g) forflytning av personer, husdyr i klassen pattedyr, 
kjøretøyer og utstyr til eller fra driftsenheten skal oppfylle 
de vilkårene som er fastsatt av vedkommende myndighet 
og godkjennes av denne,

h) egnede desinfeksjonsmidler skal tas i bruk ved inn- og 
utgangene til de bygningene som rommer fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap, og til selve driftsenheten i samsvar 
med instruksene fra vedkommende myndighet.

3. Vedkommende myndighet skal sikre at det foretas en 
epidemiologisk undersøkelse i samsvar med artikkel 6 
(«Epidemiologisk undersøkelse»).

4. Uten hensyn til nr. 1 kan vedkommende myndighet 
fastsette at det skal framlegges prøver i andre tilfeller. I 
slike tilfeller kan vedkommende myndighet gå videre uten 
å vedta noen av eller alle tiltakene nevnt i nr. 2.

Artikkel 8

Unntak fra bestemte tiltak som skal gjennomføres på 
driftsenheter der det er mistanke om utbrudd

1. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra de tiltakene 
som er fastsatt i artikkel 7 nr. 2 bokstav c)-e), på grunnlag av 
en risikovurdering og idet det tas hensyn til de forholdsreglene 
som er tatt, samt mottakerenheten til de fuglene og produktene 
som skal forflyttes.
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2. Vedkommende myndighet kan også gi unntak fra de 
tiltakene som er fastsatt i artikkel 7 nr. 2 bokstav h), når 
det gjelder andre fugler i fangenskap som holdes på ikke-
kommersielle driftsenheter.

3. Med henvisning til artikkel 7 nr. 2 bokstav f) kan 
vedkommende myndighet tillate at egg sendes:

a) direkte til en virksomhet som framstiller eggprodukter, 
i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 853/2004, og håndteres og behandles 
i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 852/2004; når vedkommende myndighet gir en slik 
tillatelse, skal den gis i henhold til de vilkårene som er 
oppført i vedlegg III til dette direktiv, eller

b) til disponering.

Artikkel 9

Varigheten av de tiltakene som skal gjennomføres på 
driftsenheter der det er mistanke om utbrudd

De tiltakene som skal gjennomføres på driftsenheter i tilfelle 
mistanke om utbrudd som fastsatt i artikkel 7, skal fortsette 
å gjelde inntil vedkommende myndighet finner det godtgjort 
at mistanken om aviær influensa på driftsenheten er blitt 
utelukket.

Artikkel 10

Ytterligere tiltak på grunnlag av en epidemiologisk 
undersøkelse

1. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av de 
foreløpige resultatene av en epidemiologisk undersøkelse, 
gjennomføre de tiltakene som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4, særlig 
dersom driftsenheten ligger i et område med høy fjørfetetthet.

2. Det kan innføres midlertidige restriksjoner på forflytning 
av fjørfe, andre fugler i fangenskap og egg, samt på forflytning 
av kjøretøyer brukt i fjørfesektoren i et avgrenset område eller 
i hele medlemsstaten.

Slike restriksjoner kan utvides til å gjelde forflytninger av 
husdyr i klassen pattedyr, men skal i så fall høyst gjelde i 72 
timer, med mindre en forlengelse kan begrunnes.

3. Tiltakene fastsatt i artikkel 11, kan få anvendelse på 
driftsenheten.

Dersom forholdene tillater det, kan imidlertid anvendelsen 
av disse tiltakene begrenses til å gjelde bare fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap som mistenkes å være angrepet, og deres 
produksjonsenheter.

Det skal tas prøver fra fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
dersom de avlives for å bekrefte eller utelukke mistanken om 
utbrudd i samsvar med diagnosehåndboken.

4. Det kan opprettes en midlertidig kontrollsone rundt 
driftsenheten, og noen av eller alle tiltakene som er fastsatt 
i artikkel 7 nr. 2, skal om nødvendig gjennomføres på 
driftsenhetene innenfor denne sonen.

KAPITTEL IV

STERKT SYKDOMSFRAMKALLENDE 
(HØYPATOGEN) AVIÆR INFLUENSA (HPAI)

Avsnitt 1

Driftsenheter, separate produksjonsenheter og 
kontaktenheter

Artikkel 11

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter der 
utbrudd er bekreftet

1. Ved utbrudd av sterkt sykdomsframkallende aviær 
influensa (HPAI) skal vedkommende myndighet sikre at 
tiltakene fastsatt i artikkel 7 nr. 2 og 3 og nr. 2-10 i denne 
artikkel, gjennomføres.

2. Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap på driftsenheten 
skal avlives omgående under offentlig tilsyn. Avlivingen skal 
utføres på en slik måte at det ikke er noen risiko for spredning 
av aviær influensa, særlig under transport.

Medlemsstatene kan imidlertid gi unntak fra bestemte arter av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap som ikke skal avlives, på 
grunnlag av en vurdering av risikoen for ytterligere spredning 
av aviær influensa.

Vedkommende myndighet kan treffe egnede tiltak for å 
begrense eventuell spredning av aviær influensa til viltlevende 
fugler på driftsenheten.

3. Alle skrotter og egg på driftsenheten skal disponeres 
under offentlig tilsyn.

4. Fjørfe som allerede er klekket ut av de eggene som er 
innsamlet på driftsenheten i tidsrommet mellom antatt tidspunkt 
for når HPAI ble innført på driftsenheten og tidspunktet for 
gjennomføringen av tiltakene fastsatt i artikkel 7 nr. 2, skal 
settes under offentlig tilsyn, og det skal foretas undersøkelser i 
samsvar med diagnosehåndboken.
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5. Kjøtt fra slaktet fjørfe og egg som er innsamlet på 
driftsenheten i tidsrommet mellom antatt tidspunkt for når HPAI 
ble innført på driftsenheten og tidspunktet for gjennomføringen 
av tiltakene fastsatt i artikkel 7 nr. 2, skal dersom det er mulig, 
spores og disponeres under offentlig tilsyn.

6. Alle stoffer og alt avfall som kan være kontaminert, 
for eksempel fôr, skal destrueres eller behandles på en måte 
som sikrer at aviært influensavirus destrueres i samsvar med 
instruksene fra offentlig veterinær.

7. Husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel og strø som 
kan være kontaminert, skal behandles i henhold til én eller 
flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48.

8. Når skrottene er disponert, skal bygningene der dyrene har 
vært holdt, beitene eller jordene, eventuelt kontaminert utstyr 
og kjøretøyer som har vært brukt til å transportere fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, skrotter, kjøtt, fôr, husdyrgjødsel, 
halvtflytende husdyrgjødsel, strø og annet materiale eller andre 
stoffer som kan være kontaminert, behandles i henhold til én 
eller flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48.

9. Andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen pattedyr 
skal ikke komme inn på eller forlate driftsenheten uten 
tillatelse fra vedkommende myndighet. Denne restriksjonen 
får ikke anvendelse på husdyr i klassen pattedyr som bare har 
adgang til bolighus.

10. Ved et primærutbrudd skal virusisolatet gjennomgå 
laboratorieundersøkelser i samsvar med diagnosehåndboken 
for å identifisere den genetiske undertypen.

Dette virusisolatet skal så snart som mulig sendes til 
Fellesskapets referanselaboratorium, som fastsatt i artikkel 51 
nr. 1.

Artikkel 12

Unntak

1. Medlemsstatene skal utarbeide nærmere regler for å 
gi unntak som fastsatt i artikkel 11 nr. 2, artikkel 13 og 
14, herunder alternative hensiktsmessige tiltak og vilkår. 
Slike unntak skal bygge på en risikovurdering foretatt av 
vedkommende myndighet.

2. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om unntak gitt i samsvar med artikkel 13 nr. 1 og artikkel 14.

3. Når et unntak er gitt, som fastsatt i artikkel 13 nr. 1 
og artikkel 14, skal Kommisjonen omgående gjennomgå 
situasjonen med den berørte medlemsstaten, og så snart 
som mulig i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen («komiteen»).

4. Idet det tas hensyn til alle unntak som er gitt, som fastsatt 
i artikkel 13 nr. 1 og artikkel 14, kan det vedtas tiltak for å 
forebygge spredning av aviær influensa etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

Artikkel 13

Unntak gitt for bestemte driftsenheter

1. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i artikkel 11 nr. 2 første ledd ved utbrudd av HPAI i en 
ikke-kommersiell driftsenhet, et sirkus, en zoologisk hage, hos 
en fuglehandler, i et viltreservat eller et inngjerdet område der 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap holdes for vitenskapelige 
formål eller i forbindelse med bevaring av truede arter eller 
offisielt registrerte sjeldne raser av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap, forutsatt at slike unntak ikke setter bekjempelsen 
av sykdommen i fare.

2. Når det er gitt et unntak i samsvar med nr. 1, skal 
vedkommende myndighet sikre at fjørfeet og andre fugler i 
fangenskap som er omfattet av unntaket:

a) føres inn i en bygning på driftsenheten og holdes der. 
Når dette ikke er praktisk mulig, eller dersom dyrenes 
velferd er truet, skal de holdes innestengt et annet sted 
på samme driftsenhet slik at de ikke kommer i kontakt 
med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap på andre 
driftsenheter. Alle rimelige tiltak skal treffes for å begrense 
deres kontakt med viltlevende fugler så mye som mulig,

b) er underlagt fortsatt overvåking og prøving i 
samsvar med diagnosehåndboken og ikke flyttes før 
laboratorieundersøkelsene viser at de ikke lenger utgjør 
noen vesentlig risiko for ytterligere spredning av HPAI, 
og

c) ikke flyttes fra den opprinnelsesenheten, unntatt for slakting 
eller forflytning til en annen driftsenhet:

i)  i samme medlemsstat i samsvar med instruksene fra 
vedkommende myndighet, eller

ii) i en annen medlemsstat dersom bestemmelses-
medlemsstaten har gitt sitt samtykke.
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3. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i artikkel 11 nr. 5, slik at egg kan sendes direkte 
til en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar 
med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med 
kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004.

Slike tillatelser skal være underlagt de vilkårene som er fastsatt 
i vedlegg III til dette direktiv.

Artikkel 14

Tiltak som skal gjennomføres ved utbrudd av HPAI i 
separate produksjonsenheter

Ved utbrudd av HPAI på en driftsenhet som består av to 
eller flere separate produksjonsenheter, kan vedkommende 
myndighet gi unntak fra tiltakene fastsatt i artikkel 11 nr. 2 
første ledd for produksjonsenheter med fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap der det ikke er mistanke om HPAI, forutsatt at 
slike unntak ikke setter bekjempelsen av sykdommen i fare.

Slike unntak for to eller flere separate produksjonsenheter 
skal bare gis dersom offentlig veterinær, idet det tas hensyn 
til oppbygning, størrelse, drift, type husdyrlokale, fôrsystem, 
vannforsyning, utstyr, personale og besøkende på driftsenheten, 
finner det godtgjort at produksjonsenhetene er helt uavhengige 
av andre produksjonsenheter når det gjelder beliggenhet og 
daglig stell av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som holdes 
der.

Artikkel 15

Tiltak som skal gjennomføres på kontaktenheter

1. Vedkommende myndighet skal på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen beslutte hvorvidt en driftsenhet 
skal anses for å være en kontaktenhet.

Vedkommende myndighet skal sikre at tiltakene fastsatt 
i artikkel 7 nr. 2, gjennomføres på kontaktenhetene 
inntil forekomsten av HPAI er utelukket i samsvar med 
diagnosehåndboken.

2. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen gjennomføre de tiltakene som 
er fastsatt i artikkel 11, for kontaktenheter, og særlig dersom 
kontaktenheten ligger i et område med høy fjørfetetthet.

De viktigste kriteriene for hvorvidt tiltakene fastsatt i artikkel 11 
skal gjennomføres på kontaktenheter, er oppført i vedlegg IV.

3. Vedkommende myndighet skal sikre at det skal tas 
prøver av fjørfe og andre fugler i fangenskap når de avlives, 
for å bekrefte eller utelukke forekomsten av HPAI-virus i disse 
kontaktenhetene i samsvar med diagnosehåndboken.

4. Vedkommende myndighet skal sikre at på hver driftsenhet 
der fjørfe eller andre fugler i fangenskap avlives og disponeres 
og aviær influensa deretter bekreftes, blir bygningene og 
eventuelt kontaminert utstyr og kjøretøyer som har vært brukt 
til å transportere fjørfe eller andre fugler i fangenskap, skrotter, 
kjøtt, fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel, strø og 
annet materiale eller andre stoffer som kan være kontaminert, 
behandlet i henhold til én eller flere av framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 48.

AVSNITT 2

Verne- og overvåkingssoner og andre restriksjonssoner

Artikkel 16

Opprettelse av verne- og overvåkingssoner og andre 
restriksjonssoner ved utbrudd av HPAI

1. Umiddelbart etter et utbrudd av HPAI skal vedkommende 
myndighet opprette:

a) en vernesone med en radius på minst tre kilometer rundt 
driftsenheten,

b) en overvåkingssone med en radius på minst ti kilometer 
rundt driftsenheten, medregnet vernesonen.

2. Dersom utbruddet av HPAI bekreftes blant andre fugler 
i fangenskap i en ikke-kommersiell driftsenhet, et sirkus, en 
zoologisk hage, hos en fuglehandler, i et viltreservat eller 
et inngjerdet område der andre fugler i fangenskap holdes 
for vitenskapelige formål eller i forbindelse med bevaringen 
av truede arter eller offisielt registrerte sjeldne raser av 
andre fugler i fangenskap, og der det ikke holdes fjørfe, kan 
vedkommende myndighet etter å ha foretatt en risikovurdering, 
i det omfang som er nødvendig gi unntak fra avsnitt 2-4 med 
hensyn til opprettelse av verne- og overvåkingssonene og de 
tiltakene som skal gjennomføres der, forutsatt at slike unntak 
ikke setter bekjempelsen av sykdommen i fare.

3. Når vedkommende myndighet oppretter verne- og 
overvåkingssoner som fastsatt i nr. 1, skal den minst ta hensyn 
til følgende kriterier:

a) den epidemiologiske undersøkelsen,

b) de geografiske forholdene, særlig naturlige grenser,
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c) driftsenhetenes beliggenhet og nærhet til hverandre og 
beregnet antall fjørfe,

d) forflytningsmønstre for og handel med fjørfe og andre 
fugler i fangenskap,

e) tilgjengelige anlegg og personale for å kontrollere alle 
forflytninger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, 
skrotter, husdyrgjødsel og ny eller brukt strø i verne- og 
overvåkingssonene, særlig dersom fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap som skal avlives og disponeres, må flyttes fra 
sin opprinnelsesenhet.

4. Vedkommende myndighet kan opprette andre 
restriksjonssoner rundt eller ved siden av verne- og 
overvåkingssonene, idet det tas hensyn til kriteriene fastsatt i 
nr. 3.

5. Dersom en verne-, overvåkings- eller en annen 
restriksjonssone dekker et territorium som strekker seg over 
flere medlemsstater, skal vedkommende myndigheter i de 
berørte medlemsstatene samarbeide om å opprette sonen.

Artikkel 17

Tiltak som skal gjennomføres i verne- og 
overvåkingssoner

1. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i verne- og overvåkingssonene:

a) det skal innføres ordninger som gjør det mulig å spore 
alt som kan spre aviært influensavirus, herunder fjørfe, 
andre fugler i fangenskap, kjøtt, egg, skrotter, fôr, strø, 
personer som har vært i kontakt med fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap som er angrepet, eller kjøretøyer med 
tilknytning til fjørfeindustrien,

b) eiere skal på anmodning fra vedkommende myndighet 
framlegge all relevant informasjon om fjørfeet eller andre 
fugler i fangenskap, samt egg som flyttes til eller fra 
driftsenheten,

2. Vedkommende myndighet skal treffe alle rimelige tiltak 
for å sikre at alle personer i de verne- og overvåkingssonene 
som er berørt av de aktuelle restriksjonene, er fullt innforstått 
med gjeldende restriksjoner.

Disse opplysningene kan formidles i form av advarsler, via 
medier som presse og fjernsyn eller på en annen hensiktsmessig 
måte.

3. På grunnlag av epidemiologiske opplysninger eller andre 
opplysninger kan vedkommende myndighet gjennomføre et 
forebyggende utryddelsesprogram, herunder forebyggende 
slakting eller avliving av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, 
på risikodriftsenheter og i risikoområder.

4. Medlemsstater som gjennomfører tiltakene fastsatt i 
nr. 3, skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette, og 
Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå situasjonen 
med de berørte medlemsstatene.

AVSNITT 3

Tiltak som skal gjennomføres i vernesoner

Artikkel 18

Opptelling, besøk av offentlig veterinær og overvåking

Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i vernesoner:

a) en opptelling av alle driftsenhetene skal foretas så snart 
som mulig,

b) en offentlig veterinær skal så snart som mulig besøke alle 
kommersielle driftsenheter og foreta en klinisk undersøkelse 
av fjørfe og andre fugler i fangenskap og om nødvendig 
samle inn prøver for laboratorieundersøkelser i samsvar 
med diagnosehåndboken; resultatene av undersøkelsene 
samt besøkene skal registreres, og offentlig veterinær skal 
besøke ikke-kommersielle driftsenheter før vernesonen 
oppheves,

c) ytterligere overvåking skal gjennomføres umiddelbart i 
samsvar med diagnosehåndboken for å fastslå om det er 
skjedd en ytterligere spredning av aviær influensa på de 
driftsenhetene som ligger i vernesonen.

Artikkel 19

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter i 
vernesoner

Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres på driftsenheter i vernesoner:

a) alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal føres inn i en 
bygning på driftsenheten og holdes der. Når dette ikke er 
praktisk mulig eller dersom dyrenes velferd er truet, skal 
de holdes innestengt et annet sted på samme driftsenhet 
slik at de ikke kommer i kontakt med annet fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap på andre driftsenheter. Alle 
rimelige tiltak skal treffes for å begrense deres kontakt med 
viltlevende fugler,
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b) skrotter skal disponeres så snart som mulig,

c) kjøretøyer og utstyr som er brukt til å transportere 
levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap, kjøtt, 
fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel og strø 
og annet materiale eller andre stoffer som kan være 
kontaminert, behandles umiddelbart i henhold til én eller 
flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48,

d) alle deler av kjøretøyer som benyttes av personalet eller 
personer som ankommer eller forlater driftsenhetene 
og som kan være kontaminert, behandles umiddelbart i 
henhold til én eller flere av framgangsmåtene fastsatt i 
artikkel 48,

e) fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen 
pattedyr skal ikke komme inn på eller forlate driftsenheten 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet. Denne 
restriksjonen får ikke anvendelse på pattedyr som bare har 
adgang til bolighus der de:

i)  ikke har noen kontakt med driftsenhetens fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og

ii) ikke har noen adgang til bur eller områder der 
driftsenhetens fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes,

f) enhver økning av sykelighet og dødelighet eller 
betydelig produksjonsnedgang på driftsenheter skal 
umiddelbart meldes til vedkommende myndighet, som 
skal foreta relevante undersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken,

g) alle personer som ankommer eller forlater driftsenheter, 
skal overholde egnede biosikkerhetstiltak for å forebygge 
spredning av aviær influensa,

h) eieren fører et register over alle personer som har 
besøkt driftsenhetene, unntatt besøk i boliger, for å gjøre 
det lettere å overvåke og bekjempe sykdommen, og 
disse opplysningene skal framlegges på anmodning fra 
vedkommende myndighet. Slike registre trenger ikke føres 
over besøkende til driftsenheter som zoologiske hager og 
viltreservater, der de ikke har adgang til de områdene der 
fuglene blir holdt.

Artikkel 20

Forbud mot å fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel 
og halvtflytende husdyrgjødsel fra driftsenheter

Vedkommende myndighet skal sikre at det er forbudt å 
fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel eller halvtflytende 

husdyrgjødsel fra driftsenheter i vernesoner uten tillatelse fra 
myndigheten. Forflytning av husdyrgjødsel eller halvtflytende 
husdyrgjødsel kan imidlertid tillates fra driftsenheter som har 
innført biosikkerhetstiltak, til et utpekt anlegg for behandling 
eller midlertidig oppbevaring i påvente av en etterbehandling for 
å tilintetgjøre eventuelle forekomster av aviært influensavirus, i 
samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 eller særlige regler 
som kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 2.

Artikkel 21

Messer, markeder eller andre samlinger av dyr og 
gjeninnsetting av viltbestand

Vedkommende myndighet skal sikre at messer, markeder, 
utstillinger eller andre samlinger av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap forbys i vernesonene.

Vedkommende myndighet skal sikre at fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap for gjeninnsetting av viltbestand ikke settes ut i 
vernesoner.

Artikkel 22

Forbud mot forflytning og transport av fugler, egg, 
fjørfekjøtt og skrotter

1. Vedkommende myndighet skal sikre at det i vernesonene 
er forbud mot forflytning og transport fra driftsenhetene og ut 
på veiene, unntatt på driftsenhetenes private forbindelsesveier, 
eller med jernbanen, av fjørfe, andre fugler i fangenskap, 
verpeklare unghøner, daggamle kyllinger, egg og skrotter.

2. Vedkommende myndighet skal sikre at transporten av 
fjørfekjøtt fra slakterier, nedskjæringsanlegg og kjølelagre er 
forbudt, med mindre kjøttet er framstilt:

a) av fjørfe med opprinnelsessted utenfor vernesonene og 
er blitt lagret og transportert atskilt fra fjørfekjøtt med 
opprinnelsessted innenfor vernesonene, eller

b) minst 21 dager før beregnet dato for den tidligste infeksjon 
på en driftsenhet i vernesonen, og etter produksjonen er 
blitt lagret og transportert atskilt fra kjøtt som er framstilt 
etter denne datoen.

3. Forbudene i nr. 1 og 2 får imidlertid ikke anvendelse på 
transitt gjennom vernesonen på vei eller jernbane uten lossing 
eller opphold underveis.
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Artikkel 23

Unntak som gjelder direkte transport av fjørfe for 
umiddelbar slakting og forflytning eller behandling av 

fjørfekjøtt

1. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av fjørfe fra en driftsenhet i vernesonen 
til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting på følgende 
vilkår:

a) offentlig veterinær foretar en klinisk undersøkelse av 
fjørfeet på opprinnelsesenheten høyst 24 timer før det 
sendes til slakting,

b) ved behov er det foretatt laboratorieundersøkelser av fjørfeet 
på opprinnelsesenheten i samsvar med diagnosehåndboken 
og med tilfredsstillende resultater,

c) fjørfeet transporteres i kjøretøyer som er forseglet av 
vedkommende myndighet eller er under vedkommende 
myndighets tilsyn,

d) vedkommende myndighet som har ansvar for det utpekte 
slakteriet, er underrettet og har samtykket i å motta fjørfeet 
og bekrefter deretter slaktingen overfor vedkommende 
avsendermyndighet,

e) fjørfeet fra vernesonen holdes atskilt fra annet fjørfe 
og slaktes separat eller på andre tidspunkter enn annet 
fjørfe, helst på slutten av arbeidsdagen, og etterfølgende 
rengjøring og desinfisering skal være fullført før annet 
fjørfe slaktes,

f) offentlig veterinær skal sikre at det foretas en grundig 
undersøkelse av fjørfeet på det utpekte slakteriet når 
fjørfeet ankommer og etter at det er blitt slaktet,

g) kjøttet bringes ikke i handelen i eller utenfor Fellesskapet 
og får påført stempelmerket for ferskt kjøtt, som fastsatt 
i vedlegg II til 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(1), med mindre 
annet er besluttet etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 3 i dette direktiv,

(1) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.

h) kjøttet anskaffes, deles opp, transporteres og lagres atskilt 
fra kjøtt beregnet på handel i og utenfor Fellesskapet, 
og det brukes på en slik måte at det ikke blandes med 
kjøttprodukter beregnet på handel i og utenfor Fellesskapet, 
med mindre:

i)  det er blitt behandlet som nevnt i vedlegg III til 
direktiv 2002/99/EF, eller

ii) annet er besluttet etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 3.

2. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av fjørfe fra et sted utenfor vernesonen 
til et utpekt slakteri innenfor vernesonen for umiddelbar 
slakting, og deretter forflytning av kjøttet fra dette fjørfeet 
forutsatt at:

a) vedkommende myndighet som har ansvar for det utpekte 
slakteriet, er underrettet og har samtykket i å motta fjørfeet 
og bekrefter deretter slaktingen overfor vedkommende 
avsendermyndighet,

b) fjørfeet holdes atskilt fra annet fjørfe som kommer fra et 
sted innenfor vernesonen og slaktes separat eller på andre 
tidspunkter enn annet fjørfe,

c) fjørfekjøttet som produseres, deles opp, transporteres og 
lagres separat fra fjørfekjøtt fra annet fjørfe som kommer 
fra et sted innenfor vernesonen,

d) biproduktene disponeres.

Artikkel 24

Unntak som gjelder direkte transport av daggamle 
kyllinger

1. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av daggamle kyllinger fra driftsenheter 
i vernesonen til en driftsenhet eller et lokale på nevnte 
driftsenhet i samme medlemsstat, fortrinnsvis beliggende 
utenfor verne- og overvåkingssonene, på følgende vilkår:

a) de transporteres i kjøretøyer som er forseglet av 
vedkommende myndighet eller er under vedkommende 
myndighets tilsyn,
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b) det er gjennomført egnede biosikkerhetstiltak under 
transporten og på mottakerenheten,

c) mottakerenheten settes under offentlig overvåking når de 
daggamle kyllingene er ankommet,

d) dersom fjørfeet forlater verne- eller overvåkingssonen, 
skal det holdes på mottakerenheten i minst 21 dager.

2. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av daggamle kyllinger som er klekket 
ut av egg og kommer fra driftsenheter beliggende utenfor 
verne- og overvåkingssonene, til andre driftsenheter i samme 
medlemsstat, som fortrinnsvis ligger utenfor verne- og 
overvåkingssonene, forutsatt at avsenderrugeriet med sine 
logistikksystemer og hygieniske arbeidsforhold kan sikre at 
det ikke har vært noen kontakt mellom disse eggene og andre 
rugeegg eller daggamle kyllinger som kommer fra fjørfeflokker 
innenfor slike soner, og som derfor har en annen helsetilstand.

Artikkel 25

Unntak som gjelder direkte transport av verpeklare 
unghøner

Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet tillate 
direkte transport av verpeklare unghøner til en driftsenhet eller 
et lokale på nevnte driftsenhet, fortrinnsvis innenfor verne- 
eller overvåkingssonen der det ikke finnes annet fjørfe, 
forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a) offentlig veterinær foretar en klinisk undersøkelse av fjørfeet 
og andre fugler i fangenskap på opprinnelsesenheten, og 
særlig av fjørfe og andre fugler som skal forflyttes,

b) ved behov er det foretatt laboratorieundersøkelser av fjørfeet 
på opprinnelsesenheten i samsvar med diagnosehåndboken 
og med tilfredsstillende resultater,

c) de verpeklare unghønene transporteres i kjøretøyer som 
er forseglet av vedkommende myndighet eller er under 
vedkommende myndighets tilsyn,

d) driftsenheten eller lokalet på mottakerenheten settes under 
offentlig overvåking når de verpeklare unghønene er 
ankommet,

e) dersom fjørfeet forlater verne- eller overvåkingssonen, 
skal det være på mottakerenheten i minst 21 dager.

Artikkel 26

Unntak som gjelder direkte transport av rugeegg og egg 
beregnet på direkte konsum

1. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av rugeegg fra alle driftsenheter til 
et rugeri i vernesonen, utpekt av vedkommende myndighet 
(«utpekt rugeri»), eller, forutsatt at driftsenheten oppfyller 
følgende vilkår, fra en driftsenhet i vernesonen til et hvilket 
som helst utpekt rugeri,

a) avlsdyr av fjørfe som rugeeggene kommer fra, er blitt 
undersøkt i samsvar med diagnosehåndboken, og det 
foreligger ikke mistanke om aviær influensa på disse 
driftsenhetene,

b) rugeeggene og emballasjen desinfiseres før avsendelse, og 
eggene skal kunne spores,

c) rugeeggene transporteres i kjøretøyer som er forseglet av 
vedkommende myndighet eller er under vedkommende 
myndighets tilsyn,

d) det er gjennomført biosikkerhetstiltak på det utpekte 
rugeriet i samsvar med instruksene fra vedkommende 
myndighet.

2. Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av egg:

a) til et pakkeri som vedkommende myndighet har 
utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje og at alle biosikkerhetstiltak som 
vedkommende myndighet krever, er gjennomført,

b) til en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar 
med avsnitt X kapittel II til vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med 
kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004, 
eller

c) til disponering.
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Artikkel 27

Unntak fra direkte transport av skrotter

Som unntak fra artikkel 22 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av skrotter forutsatt at de transporteres 
for å disponeres.

Artikkel 28

Rengjøring og desinfisering av transportmidler

Vedkommende myndighet skal sikre at kjøretøyene og utstyret 
som brukes til transport som fastsatt i artikkel 23-27, rengjøres 
og desinfiseres umiddelbart etter transporten i henhold til én 
eller flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48.

Artikkel 29

Tiltakenes varighet

1. De tiltakene som er fastsatt i dette avsnitt, skal 
opprettholdes i minst 21 dager etter at det foreløpige rengjørings- 
og desinfiseringsarbeidet på den infiserte driftsenheten er 
fullført i henhold til én eller flere av framgangsmåtene fastsatt 
i artikkel 48, og inntil driftsenhetene i vernesonen er blitt 
undersøkt i samsvar med diagnosehåndboken.

2. Når de tiltakene som er nevnt i dette avsnitt, ikke lenger 
skal anvendes i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, skal de 
tiltakene som er fastsatt i artikkel 30, anvendes i den tidligere 
vernesonen inntil de oppheves i samsvar med artikkel 31.

AVSNITT 4

Tiltak som skal gjennomføres i overvåkingssoner

Artikkel 30

Tiltak som skal gjennomføres i overvåkingssoner

Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i overvåkingssoner:

a) en opptelling av alle kommersielle driftsenheter for fjørfe 
skal foretas så snart som mulig,

b) det er forbudt å forflytte fjørfe, verpeklare unghøner, 
daggamle kyllinger og egg innenfor overvåkingssonen 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet, noe som sikrer 
at egnede biosikkerhetstiltak gjennomføres for å forebygge 

spredning av aviær influensa; dette forbudet får ikke 
anvendelse på transitt gjennom overvåkingssonen på vei 
eller med jernbane uten lossing eller opphold underveis,

c) det er forbudt å forflytte fjørfe, verpeklare unghøner, 
daggamle kyllinger og egg til driftsenheter, slakterier, 
pakkerier eller en virksomhet som framstiller eggprodukter 
utenfor overvåkingssonen, men vedkommende myndighet 
kan tillate direkte transport av:

i)  fjørfe for umiddelbar slakting til et utpekt slakteri, 
med forbehold for artikkel 23 nr. 1 bokstav a), b) og 
d),

  Vedkommende myndighet kan tillate direkte 
transport av fjørfe fra et sted utenfor verne- og 
overvåkingssonene til et utpekt slakteri innenfor 
overvåkingssonen for umiddelbar slakting, og senere 
forflytning av kjøttet fra dette fjørfeet,

ii) verpeklare unghøner til en driftsenhet der det ikke 
finnes annet fjørfe i samme medlemsstat, og nevnte 
driftsenhet skal settes under offentlig overvåking 
etter at de verpeklare unghønene er ankommet, og de 
verpeklare unghønene skal være på mottakerenheten 
i minst 21 dager,

iii) daggamle kyllinger:

  til en driftsenhet eller et lokale på denne driftsenheten 
i samme medlemsstat, forutsatt at det gjennomføres 
egnede biosikkerhetstiltak, at driftsenheten settes 
under offentlig overvåking etter transporten, og at de 
daggamle kyllingene skal være på mottakerenheten i 
minst 21 dager, eller

  som er klekket ut av rugeegg som kommer fra 
driftsenheter for fjørfe utenfor verne- og 
overvåkingssoner, til andre driftsenheter, forutsatt 
at avsenderrugeriet med sine logistikksystemer og 
arbeidsforhold med hensyn til biosikkerhet kan sikre 
at det ikke har vært noen kontakt mellom disse 
eggene og andre rugeegg eller daggamle kyllinger fra 
fjørfeflokker innenfor slike soner, og at de derfor har 
en annen helsetilstand,

iv) rugeegg til et utpekt rugeri innenfor eller utenfor 
overvåkingssonen; eggene og emballasjen skal 
desinfiseres før avsendelse, og eggene skal kunne 
spores,
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v) egg beregnet på direkte konsum til et pakkeri, 
forutsatt at de pakkes i engangsemballasje, og at alle 
biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet 
krever, er gjennomført,

vi) egg til en virksomhet som framstiller eggprodukter, 
i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 853/2004, og håndteres og 
behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 852/2004, og som ligger innenfor 
eller utenfor overvåkingssonen,

vii) egg som skal disponeres.

d) alle personer som ankommer eller forlater driftsenheter i 
overvåkingssonen, skal overholde egnede biosikkerhetstiltak 
for å forebygge spredning av aviær influensa,

e) kjøretøyer og utstyr som er brukt til å transportere levende 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, skrotter, fôr, 
husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel og strø og annet 
materiale eller andre stoffer som kan være kontaminert, 
rengjøres og desinfiseres straks etter kontaminering i 
henhold til én eller flere av framgangsmåtene fastsatt i 
artikkel 48,

f) fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen 
pattedyr skal ikke komme inn på eller forlate en driftsenhet 
der det blir holdt fjørfe, uten tillatelse fra vedkommende 
myndighet. Denne restriksjonen får ikke anvendelse på 
pattedyr som bare har adgang til bolighus der de:

i)  ikke har noen kontakt med driftsenhetens fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og

ii) ikke har noen adgang til bur eller områder der 
driftsenhetens fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes,

g) enhver økning av sykelighet eller dødelighet eller 
betydelig produksjonsnedgang på driftsenheter skal 
umiddelbart meldes til vedkommende myndighet, som 
skal gjennomføre relevante undersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken,

h) det er forbudt å fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel 
eller halvtflytende husdyrgjødsel uten tillatelse fra 
vedkommende myndighet; det kan gis tillatelse til å flytte 
husdyrgjødsel fra en driftsenhet i overvåkingssonen der 
det er gjennomført biosikkerhetstiltak, til et utpekt anlegg 
for behandling eller midlertidig lagring i påvente av en 

etterbehandling for å tilintetgjøre eventuell forekomst 
av aviært influensavirus i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1774/2002, eller særlige regler som kan vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2,

i) messer, markeder, utstillinger eller andre samlinger av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap forbys,

j) fjørfe for gjeninnsetting av viltbestanden skal ikke slippes 
fri.

Artikkel 31

Tiltakenes varighet

De tiltakene som er fastsatt i dette avsnitt, skal opprettholdes 
i minst 30 dager etter at det foreløpige rengjørings- og 
desinfiseringsarbeidet på den infiserte driftsenheten er fullført 
i samsvar med artikkel 48.

AVSNITT 5

Tiltak som skal gjennomføres i andre restriksjonssoner

Artikkel 32

Tiltak som skal gjennomføres i andre restriksjonssoner

1. Vedkommende myndighet kan fastsette at noen eller alle 
tiltakene fastsatt i avsnitt 3 og 4, skal gjennomføres innenfor 
andre restriksjonssoner som fastsatt i artikkel 16 nr. 4 («andre 
restriksjonssoner»).

2. På grunnlag av epidemiologiske opplysninger eller andre 
opplysninger kan vedkommende myndighet gjennomføre et 
forebyggende utryddelsesprogram, herunder forebyggende 
slakting eller avliving av fjørfe eller andre fugler i fangenskap på 
risikodriftsenheter og i risikoområder i andre restriksjonssoner 
i henhold til kriteriene i vedlegg IV.

Gjeninnsetting av dyr på disse driftsenhetene skal gjennomføres 
i henhold til instruksene fra vedkommende myndighet.

3. Medlemsstater som gjennomfører tiltakene fastsatt i nr. 1 
og 2, skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

4. Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå 
situasjonen med de berørte medlemsstatene.
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5. Med forbehold for beslutninger som skal vedtas i samsvar 
med rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 om bestemte 
kostnader på det veterinære området(1), kan det vedtas ytterligere 
overvåkings-, biosikkerhets- og bekjempelsestiltak for å 
forebygge spredning av aviær influensa etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

AVSNITT 6

Unntak og ytterligere biosikkerhetstiltak

Artikkel 33

Unntak

1. Medlemsstatene skal fastlegge nærmere bestemmelser 
om på hvilket grunnlag de kan gi unntak som fastsatt i 
artikkel 16 og artikkel 23-27, herunder alternative egnede 
tiltak og vilkår. Slike unntak skal bygge på en risikovurdering 
foretatt av vedkommende myndighet.

2. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en 
risikovurdering gi unntak fra tiltakene fastsatt i avsnitt 3 og 4, 
ved bekreftet forekomst av HPAI på et rugeri.

3. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i artikkel 18 bokstav b) og c), artikkel 22 og artikkel 30 
bokstav b), c) og f), ved utbrudd av HPAI i en ikke-kommersiell 
driftsenhet, et sirkus, en zoologisk hage, et viltreservat eller et 
inngjerdet område der fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes for vitenskapelige formål eller i forbindelse med 
bevaring av truede arter eller offisielt registrerte sjeldne raser 
av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

4. Som unntak fra avsnitt 3 og 4 kan medlemsstatene i 
tilfelle utbrudd av HPAI på grunnlag av en risikovurdering 
innføre særlige tiltak med hensyn til forflytning av brevduer 
inn til, ut av og innenfor verne- og overvåkingssonene.

5. Unntakene fastsatt i nr. 1-4, skal bare gis forutsatt at slike 
unntak ikke setter bekjempelsen av sykdommen i fare.

6. Medlemsstater som gir unntak fastsatt i nr. 1-4, skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.

7. Kommisjonen skal i alle tilfeller så snart som mulig 
gjennomgå situasjonen med den berørte medlemsstaten og i 
komiteen.

Idet det tas hensyn til alle unntak som er gitt, som fastsatt i 
nr. 1-4, kan det vedtas tiltak for å forebygge spredning av aviær 
influensa etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

8. Fjørfe (herunder daggamle kyllinger), andre fugler i 
fangenskap, rugeegg, brukt strø, husdyrgjødsel eller 
halvtflytende husdyrgjødsel som kommer fra en driftsenhet 
som er gitt unntak i henhold til denne artikkel, kan ikke 
markedsføres utenfor den berørte medlemsstaten, med mindre 
annet er besluttet etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 3.

Artikkel 34

Ytterligere biosikkerhetstiltak

1. For å forebygge spredning av aviær influensa, kan 
vedkommende myndighet i tillegg til tiltakene fastsatt i avsnitt 3, 
4 og 5, kreve at det gjennomføres ytterligere biosikkerhetstiltak 
på driftsenheter i verne- og overvåkingssoner og i andre 
restriksjonssoner, samt fjørfeseksjoner og andre seksjoner for 
fugler i fangenskap i den berørte medlemsstaten.

Disse tiltakene kan omfatte restriksjoner med hensyn til 
forflytning av kjøretøyer eller personer i forbindelse med 
levering av fôr, innsamling av egg, transport av fjørfe til 
slakterier, innsamling av skrotter for disponering og andre 
forflytninger av personale, veterinærer eller personer som 
leverer landbruksutstyr.

2. Medlemsstater som vedtar tiltakene fastsatt i nr. 1, skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

3. Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå 
situasjonen med den berørte medlemsstaten og i komiteen.

4. Med forbehold for beslutninger som skal vedtas i samsvar 
med vedtak 90/424/EØF, kan det vedtas ytterligere tiltak 
for overvåkings-, biosikkerhets- og bekjempelsestiltak for å 
forebygge spredning av aviær influensa etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 3.
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AVSNITT 7

Tiltak som skal gjennomføres i tilfelle mistanke om 
og bekreftelse av sterkt sykdomsframkallende aviær 

influensa (HPAI) på andre steder enn på driftsenheter og i 
transportmidler

Artikkel 35

Undersøkelse av mistanke om forekomst av HPAI på 
slakterier og i transportmidler

Ved mistanke om eller bekreftelse av forekomst av HPAI 
på slakterier eller i transportmidler skal vedkommende 
myndighet umiddelbart iverksette en undersøkelse på 
opprinnelsesenheten for fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
for å bekrefte eller utelukke forekomst av HPAI i samsvar med 
diagnosehåndboken.

Artikkel 36

Tiltak som skal gjennomføres på slakterier

1. Ved mistanke om eller bekreftelse av forekomst av HPAI 
på et slakteri, skal vedkommende myndighet på grunnlag av 
en risikovurdering sikre at alt fjørfe på slakteriet så snart som 
mulig enten avlives eller slaktes under offentlig tilsyn.

Når dette fjørfeet slaktes, skal fjørfekjøttet og alle biprodukter 
fra dette fjørfeet samt fjørfekjøtt og biprodukter av alt annet 
fjørfe som kan ha blitt kontaminert under slaktingen og i 
produksjonsprosessen, holdes atskilt og være under offentlig 
tilsyn til det er gjennomført undersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken.

2. Dersom det bekreftes forekomst av HPAI, skal fjørfekjøttet 
og alle biprodukter fra dette fjørfeet samt fjørfekjøtt og 
biprodukter av alt annet fjørfe som kan ha blitt kontaminert 
under slaktingen og i produksjonsprosessen, disponeres så 
snart som mulig under offentlig tilsyn.

Artikkel 37

Tiltak som skal gjennomføres på grensekontrollstasjoner 
eller i transportmidler

1. Ved mistanke om eller bekreftelse av forekomst av 
HPAI på grensekontrollstasjoner eller i transportmidler, skal 
vedkommende myndighet på grunnlag av en risikovurdering 
sikre at alt fjørfe og andre fugler i fangenskap som befinner 
seg på grensekontrollstasjoner eller i transportmidler, avlives, 
slaktes eller isoleres fra fjørfe eller andre fugler i fangenskap og 

holdes under offentlig tilsyn til undersøkelsen er gjennomført 
i samsvar med diagnosehåndboken. Vedkommende myndighet 
skal om nødvendig anvende tiltakene fastsatt i artikkel 7.

Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap til et annet sted der de avlives, 
slaktes eller isoleres.

Vedkommende myndighet kan beslutte ikke å avlive eller slakte 
det fjørfeet eller andre fugler i fangenskap som befinner seg på 
grensekontrollstasjonen, men som ikke har vært i kontakt med 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap som mistenkes å være 
angrepet.

2. Når fjørfe nevnt i nr. 1 slaktes, skal fjørfekjøttet og alle 
biprodukter fra dette fjørfeet samt fjørfekjøtt og biprodukter av 
alt annet fjørfe som kan ha blitt kontaminert under slaktingen 
og i produksjonsprosessen, holdes atskilt og under offentlig 
tilsyn til det er gjennomført undersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken.

3. Dersom det bekreftes forekomst av HPAI, skal fjørfekjøttet 
og alle biprodukter fra dette fjørfeet samt fjørfekjøtt og 
biprodukter av alt annet fjørfe som kan ha blitt kontaminert 
under slaktingen og i produksjonsprosessen, disponeres så 
snart som mulig under offentlig tilsyn.

Artikkel 38

Ytterligere tiltak som skal gjennomføres på slakterier, 
grensekontrollstasjoner eller i transportmidler

Ved mistanke om eller bekreftelse av forekomst av HPAI på et 
slakteri, på en grensekontrollstasjon eller i et transportmiddel, 
skal vedkommende myndighet sikre at følgende ytterligere 
tiltak gjennomføres:

a) fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal ikke føres inn på 
slakteriet, grensekontrollstasjonen eller i transportmiddelet 
før tidligst 24 timer etter at rengjøring og desinfisering som 
fastsatt i bokstav b), er fullført i henhold til én eller flere 
av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48; når det gjelder 
grensekontrollstasjoner, kan forbudet utvides til også å 
omfatte andre dyr,

b) kontaminerte bygninger, utstyr og kjøretøyer rengjøres og 
desinfiseres i samsvar med én eller flere av framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 48, og under offentlig tilsyn av offentlig 
veterinær,
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c) det skal foretas en epidemiologisk undersøkelse,

d) tiltakene fastsatt i artikkel 7 nr. 2, gjennomføres på 
opprinnelsesenheten til det angrepne fjørfeet eller de 
infiserte skrottene, samt på kontaktenhetene,

e) dersom ikke noe annet framkommer av den epidemiologiske 
undersøkelsen og ytterligere undersøkelser som fastsatt i 
artikkel 35, skal tiltakene fastsatt i artikkel 11, gjennomføres 
på opprinnelsesenheten,

f) isolatet av aviært influensavirus skal gjennomgå en 
laboratorieundersøkelse for å identifisere virusets undertype 
i samsvar med diagnosehåndboken.

KAPITTEL V

SVAKT SYKDOMSFRAMKALLENDE (LAVPATOGEN) 
AVIÆR INFLUENSA (LPAI)

AVSNITT 1

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter der utbrudd 
er bekreftet

Artikkel 39

Tiltak som skal gjennomføres

1. Ved utbrudd av svakt sykdomsframkallende aviær 
influensa (LPAI), skal vedkommende myndighet sikre at 
tiltakene fastsatt i bokstav a), b), c), e), g) og h) i artikkel 7 
nr. 2, artikkel 7 nr. 3 og nr. 2-5 i denne artikkel, gjennomføres 
på grunnlag av en risikovurdering idet det tas hensyn til minst 
de kriteriene som er fastsatt i vedlegg V.

2. Vedkommende myndighet skal sikre at alt fjørfe på 
driftsenheten og alle andre fugler i fangenskap av de artene 
som det er bekreftet forekomst av LPAI hos, utslaktes under 
offentlig tilsyn på en måte som forebygger spredning av aviær 
influensa.

Utslaktingen kan utvides til å gjelde for andre fugler i 
fangenskap på driftsenheten på grunnlag av en vurdering av 
risikoen for at de skal spre aviær influensa ytterligere, og den 
kan også omfatte andre driftsenheter, som på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen anses å være kontaktenheter.

Før utslaktingen skal ikke fjørfe og andre fugler i fangenskap 
komme inn på eller forlate driftsenheten uten tillatelse fra 
vedkommende myndighet.

3.  I henhold til nr. 2 skal utslakting gjennomføres i samsvar 

med direktiv 93/119/EF, og vedkommende myndighet skal 
beslutte at fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal:

a) avlives så snart som mulig, eller

b) slaktes på et utpekt slakteri i samsvar med nr. 4.

Når utslakting skjer ved slakting på et utpekt slakteri, skal 
fjørfeet fortsatt være under overvåking og gjennomgå 
ytterligere undersøkelser.

Fjørfeet skal ikke flyttes fra driftsenheten til det utpekte 
slakteriet før vedkommende myndighet, idet det tas særlig 
hensyn til laboratorieundersøkelser og andre undersøkelser 
som gjennomføres i samsvar med diagnosehåndboken for 
å fastslå i hvilket omfang fjørfeet eventuelt utskiller virus, 
samt en risikovurdering, finner det godtgjort at risikoen for 
ytterligere spredning av LPAI er minimal.

4. Slakting på et utpekt slakteri i samsvar med nr. 3 kan bare 
finne sted dersom:

a) fjørfeet sendes direkte fra driftsenheten til det utpekte 
slakteriet,

b) hver forsendelse forsegles før avsendelse av den offentlige 
veterinæren, som er ansvarlig for driftsenheten eller fører 
tilsyn med denne,

c) hver forsendelse forblir forseglet under hele transporten til 
det utpekte slakteriet,

d) ytterligere biosikkerhetstiltak som kreves av vedkommende 
myndighet, overholdes,

e) vedkommende myndighet som er ansvarlig for det utpekte 
slakteriet, underrettes og gir sitt samtykke til å motta 
fjørfeet,

f) kjøretøyer og utstyr som er brukt til å transportere 
levende fjørfe og annet materiale og andre stoffer 
som kan være kontaminert, rengjøres og desinfiseres 
straks etter kontaminering i henhold til én eller flere av 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48, og

g) biproduktene fra slikt fjørfe på slakteriet disponeres.
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5. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende 
disponeres under offentlig tilsyn:

a) skrotter, og

b) rugeegg på driftsenheten.

6. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
treffes:

a) rugeegg som er innsamlet på driftsenheten i tidsrommet 
mellom antatt tidspunkt for når LPAI ble innført på 
driftsenheten og tidspunktet for gjennomføringen av 
tiltakene fastsatt i dette direktiv, skal dersom det er mulig, 
spores og klekkes ut under offentlig overvåking,

b) fjørfe som allerede er klekket ut fra egg innsamlet på 
driftsenheten i tidsrommet mellom antatt tidspunkt for 
når LPAI ble innført på driftsenheten og tidspunktet for 
gjennomføringen av tiltakene fastsatt i dette direktiv, 
skal dersom det er mulig, holdes under offentlig 
overvåking, og undersøkelser skal foretas i samsvar med 
diagnosehåndboken,

c) egg som allerede fantes på driftsenheten og som senere 
ble lagt på driftsenheten før utslaktingen fastsatt i nr. 2, 
skal, dersom risikoen for spredning av LPAI er minimal, 
transporteres til:

i)  et pakkeri som vedkommende myndighet har 
utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje, og at alle biosikkerhetstiltak som 
vedkommende myndighet krever, er gjennomført,

ii) en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar 
med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar 
med kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 852/2004, eller

iii) disponering.

d) alt materiale eller alle stoffer som kan være kontaminert, 
skal behandles i samsvar med instruksene fra offentlig 
veterinær eller disponeres,

e) husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel og strø som 
kan være kontaminert, skal behandles i henhold til én eller 
flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48,

f) etter utslakting skal bygningene der fjørfeet eller andre 
fugler i fangenskap har vært holdt, eventuelt kontaminert 
utstyr og kjøretøyer som har vært brukt til å transportere 
skrotter, fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel, 
strø eller annet materiale eller andre stoffer som kan være 
kontaminert, umiddelbart behandles i henhold til én eller 
flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48,

g) husdyr i klassen pattedyr skal ikke komme inn på eller 
forlate driftsenheten uten tillatelse fra vedkommende 
myndighet. Denne restriksjonen får ikke anvendelse på 
pattedyr som bare har adgang til bolighus der de:

i)  ikke har noen kontakt med driftsenhetens fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og

ii) ikke har noen adgang til bur eller områder der 
driftsenhetens fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes.

h) ved et primærutbrudd av LPAI skal virusisolatet 
gjennomgå laboratorieundersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken for å identifisere virusets undertype, og 
virusisolatet skal så raskt som mulig sendes til Fellesskapets 
referanselaboratorium, som fastsatt i artikkel 51 nr. 1.

7. Medlemsstater som gjennomfører tiltakene fastsatt i nr. 2, 
4 og 5, skal underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 40

Unntak som gjelder bestemte driftsenheter

1. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i artikkel 39 nr. 2 og i artikkel 39 nr. 5 bokstav b) ved 
utbrudd av LPAI i en ikke-kommersiell driftsenhet, et sirkus, 
en zoologisk hage, hos en fuglehandler, i et viltreservat eller 
et inngjerdet område der fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes for vitenskapelige formål eller i forbindelse med 
bevaring av truede arter eller offisielt registrerte sjeldne raser 
av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, forutsatt at slike 
unntak ikke setter bekjempelsen av sykdommen i fare.

2. Når det er gitt et unntak i samsvar med nr. 1, skal 
vedkommende myndighet sikre at fjørfeet eller andre fugler i 
fangenskap som er omfattet av unntaket:
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a) føres inn i en bygning på driftsenheten og holdes der. Når 
dette ikke er praktisk mulig eller dersom dyrenes velferd 
er truet, skal de holdes innestengt et annet sted på samme 
driftsenhet slik at de ikke kommer i kontakt med annet 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap på andre driftsenheter. 
Alle rimelige tiltak skal treffes for å begrense deres kontakt 
med viltlevende fugler,

b) være underlagt fortsatt overvåking og ytterligere 
undersøkelser i samsvar med diagnosehåndboken og ikke 
flyttes før laboratorieundersøkelsene viser at de ikke lenger 
utgjør noen vesentlig risiko for ytterligere spredning av 
LPAI, og

c) ikke flyttes fra opprinnelsesenheten, unntatt for slakting 
eller forflytning til en annen driftsenhet:

i)  i samme medlemsstat i samsvar med instruksene fra 
vedkommende myndighet, eller

ii) i en annen medlemsstat, med forbehold for at 
bestemmelsesmedlemsstaten har gitt sitt samtykke.

3. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en 
risikovurdering gi unntak fra noen av eller alle tiltakene fastsatt 
i artikkel 39, ved utbrudd av LPAI på rugeriene.

4. Medlemsstatene skal utarbeide nærmere regler for 
gjennomføringen av unntakene fastsatt i nr. 1 og 3.

5. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om alle unntak gitt i samsvar med nr. 1 og 3.

6. Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå 
situasjonen med den berørte medlemsstaten og i komiteen.

7. Idet det tas hensyn til alle unntak som er gitt, som fastsatt 
i nr. 1, kan det vedtas tiltak for å forebygge spredning av aviær 
influensa etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

AVSNITT 2

Separate produksjonsenheter og kontaktenheter

Artikkel 41

Tiltak som skal gjennomføres ved utbrudd av LPAI i 
separate produksjonsenheter

1. Ved utbrudd av LPAI på en driftsenhet som består av to 
eller flere separate produksjonsenheter, kan vedkommende 
myndighet gi unntak fra tiltakene fastsatt i artikkel 39 nr. 2, for 
produksjonsenheter med friskt fjørfe, forutsatt at slike unntak 
ikke setter bekjempelsen av sykdommen i fare.

2. Medlemsstatene skal utarbeide nærmere regler for 
gjennomføringen av unntakene fastsatt i nr. 1, idet det tas 
hensyn til de dyrehelsegarantiene som kan gis, og de skal 
fastsette alternative egnede tiltak.

3. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om alle unntak gitt i samsvar med nr. 1.

4. Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå 
situasjonen med den berørte medlemsstaten og i komiteen.

5. Idet det tas hensyn til alle unntak som er gitt, som fastsatt 
i nr. 1, kan det vedtas tiltak for å forebygge spredning av aviær 
influensa etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

Artikkel 42

Tiltak som skal gjennomføres på kontaktenheter

1. Vedkommende myndighet skal på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen beslutte hvorvidt en driftsenhet 
skal anses å være en kontaktenhet.

Vedkommende myndighet skal sikre at tiltakene fastsatt i 
artikkel 7 nr. 2, gjennomføres på kontaktenhetene til forekomsten 
av LPAI er utelukket i samsvar med diagnosehåndboken.

2. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen gjennomføre de tiltakene som 
er fastsatt i artikkel 39 for kontaktenheter, og særlig dersom 
kontaktenheten ligger i et område med høy fjørfetetthet.

De viktigste kriteriene for hvorvidt tiltakene fastsatt i artikkel 39 
skal gjennomføres på kontaktenheter, er oppført i vedlegg IV.
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3. Vedkommende myndighet skal sikre at det skal tas 
prøver av fjørfe når de avlives for å bekrefte eller utelukke 
forekomsten av LPAI-virus på disse kontaktenhetene i samsvar 
med diagnosehåndboken.

4. På hver driftsenhet der fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap slaktes eller avlives og disponeres og LPAI deretter 
bekreftes, skal vedkommende myndighet sikre at bygningene 
og beitene der dyrene har vært holdt, gårdsplasser og eventuelt 
kontaminert utstyr og kjøretøyer som har vært brukt til å 
transportere fjørfe, andre fugler i fangenskap, skrotter, kjøtt, 
fôr, husdyrgjødsel, halvtflytende husdyrgjødsel, strø og annet 
materiale eller andre stoffer som kan være kontaminert, 
behandles i henhold til én eller flere av framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 48.

AVSNITT 3

Opprettelse av restriksjonssoner

Artikkel 43

Opprettelse av restriksjonssoner ved utbrudd av LPAI

Umiddelbart etter et utbrudd av LPAI skal vedkommende 
myndighet opprette en restriksjonssone med en radius på minst 
én kilometer rundt driftsenheten.

Artikkel 44

Tiltak som skal gjennomføres i restriksjonssonen

1. Vedkommende myndighet skal sikre at følgende tiltak 
gjennomføres i restriksjonssonen:

a) en opptelling av alle kommersielle driftsenheter skal 
foretas så snart som mulig,

b) det skal foretas laboratorieundersøkelser på kommersielle 
driftsenheter for fjørfe innenfor en radius på minst 
én kilometer rundt driftsenheten i samsvar med 
diagnosehåndboken,

c) alle forflytninger av fjørfe, andre fugler i fangenskap, 
verpeklare unghøner, daggamle kyllinger og egg 
innenfor eller til restriksjonssonen krever tillatelse fra 
vedkommende myndighet og skal skje i henhold til 
andre bekjempelsestiltak mot sykdom som vedkommende 
myndighet anser som nødvendige; denne restriksjonen får 
ikke anvendelse på transitt gjennom restriksjonssonen på 
vei eller jernbane uten lossing og opphold underveis,

d) forflytning av fjørfe, andre fugler i fangenskap, verpeklare 
unghøner, daggamle kyllinger og egg fra restriksjonssonen 
er forbudt uten tillatelse fra vedkommende myndighet om 
direkte transport av:

i)  fjørfe til slakting til et slakteri i samme medlemsstat,

ii) levende fjørfe til en driftsenhet eller et lokale i samme 
medlemsstat der det ikke finnes annet fjørfe. Levende 
fjørfe skal holdes der i 21 dager, og driftsenheten 
skal settes under offentlig overvåking etter deres 
ankomst,

iii) daggamle kyllinger:

  til en driftsenhet eller et lokale på denne driftsenheten 
i samme medlemsstat og holdes der i 21 dager, og 
driftsenheten skal settes under offentlig overvåking 
etter deres ankomst, eller

  som er klekket ut av egg som kommer fra 
driftsenheter for fjørfe utenfor restriksjonssonen, til 
andre driftsenheter, forutsatt at rugeriet med sine 
logistikksystemer og arbeidsforhold med hensyn 
til biosikkerhet kan sikre at det ikke har vært noen 
kontakt med rugeegg eller daggamle kyllinger fra 
fjørfeflokker innenfor restriksjonssonen, og at de 
derfor har en annen helsetilstand,

iv) rugeegg til et utpekt rugeri; eggene og emballasjen 
skal desinfiseres før avsendelse, og eggene skal 
kunne spores,

v) egg beregnet på direkte konsum til et pakkeri, 
forutsatt at de pakkes i engangsemballasje, og at alle 
biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet 
krever, er gjennomført,

vi) egg til en virksomhet som framstiller eggprodukter, 
i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 853/2004, og håndteres og 
behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 852/2004, og som ligger innenfor 
eller utenfor restriksjonssonen,

vii) egg som skal disponeres.

e) skrotter skal disponeres,

f) alle personer som ankommer eller forlater driftsenheter i 
restriksjonssonen, skal overholde egnede biosikkerhetstiltak 
for å forebygge spredning av aviær influensa,
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g) kjøretøyer og utstyr som er brukt til å transportere levende 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, fôr, husdyrgjødsel, 
halvtflytende husdyrgjødsel og strø og annet materiale 
eller andre stoffer som kan være kontaminert, rengjøres og 
desinfiseres straks etter kontaminering i henhold til én eller 
flere av framgangsmåtene oppført i artikkel 48,

h) fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen 
pattedyr skal ikke komme inn på eller forlate driftsenheten 
uten tillatelse fra vedkommende myndighet. Denne 
restriksjonen får ikke anvendelse på pattedyr som bare har 
adgang til bolighus der de:

i)  ikke har noen kontakt med driftsenhetens fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og

ii) ikke har noen adgang til bur eller områder der 
driftsenhetens fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
holdes,

i) det er forbudt å fjerne eller spre brukt strø, husdyrgjødsel 
eller halvtflytende husdyrgjødsel uten tillatelse fra 
vedkommende myndighet; det kan gis tillatelse til å 
flytte husdyrgjødsel eller halvtflytende husdyrgjødsel fra 
en driftsenhet i restriksjonssonen der det er gjennomført 
biosikkerhetstiltak, til et utpekt anlegg for behandling eller 
midlertidig lagring i påvente av en etterbehandling for å 
tilintetgjøre en eventuell forekomst av aviært influensavirus 
i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002, eller særlige 
regler som kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 2,

j) messer, markeder, utstillinger eller andre samlinger av 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, med mindre de er 
tillatt av vedkommende myndighet, forbys,

k) fjørfe eller andre fugler i fangenskap for gjeninnsetting av 
viltbestanden skal ikke slippes fri.

2. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en 
risikovurdering treffe ytterligere tiltak utover de tiltakene som 
er fastsatt i dette avsnitt, og skal underrette Kommisjonen om 
dette.

3. Ytterligere tiltak for å forebygge spredningen av aviær 
influensa, kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 3.

Artikkel 45

Tiltakenes varighet

De tiltakene som er fastsatt i dette avsnitt, skal opprettholdes:

a) i minst 21 dager etter at det foreløpige rengjørings- og 
desinfiseringsarbeidet på den infiserte driftsenheten er 
fullført i henhold til én eller flere av framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 48, og inntil vedkommende myndigheter 
på grunnlag av laboratorieundersøkelser og andre 
undersøkelser som er blitt gjennomført i restriksjonssonen 
i samsvar med diagnosehåndboken og etter en 
risikovurdering, anser risikoen for spredning av LPAI for å 
være ubetydelig,

b) i minst 42 dager etter at utbruddet er bekreftet og 
inntil vedkommende myndigheter på grunnlag av 
laboratorieundersøkelser og andre undersøkelser 
som er gjennomført i restriksjonssonen i samsvar med 
diagnosehåndboken og etter en risikovurdering, anser 
risikoen for spredning av LPAI for å være ubetydelig, 
eller

c) i et annet tidsrom og på vilkår som skal fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

Artikkel 46

Unntak

1. Når det er bekreftet LPAI på et rugeri, kan vedkommende 
myndighet på grunnlag av en risikovurdering gi unntak fra 
noen eller alle tiltakene fastsatt i artikkel 43 og 44.

2. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i dette avsnitt, ved utbrudd av LPAI i en ikke-
kommersiell driftsenhet, et sirkus, en zoologisk hage, hos en 
fuglehandler eller i et viltreservat eller et inngjerdet område der 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap holdes for vitenskapelige 
formål eller i forbindelse med bevaring av truede arter eller 
offisielt registrerte sjeldne raser av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap, forutsatt at slike unntak ikke setter bekjempelsen 
av sykdommen i fare.

3. Medlemsstater som gir unntak fastsatt i nr. 1 og 2, skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

4. Kommisjonen skal så snart som mulig gjennomgå 
situasjonen med den berørte medlemsstaten og i komiteen.

5. Idet det tas hensyn til eventuelle unntak som er gitt, 
som fastsatt i nr. 1 og 2, kan det vedtas tiltak for å forebygge 
spredningen av aviær influensa etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 3.
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KAPITTEL VI

TILTAK MED SIKTE PÅ Å UNNGÅ AT 
INFLUENSAVIRUS AV AVIÆR OPPRINNELSE SPRES 

TIL ANDRE ARTER

Artikkel 47

Laboratorieundersøkelser og andre tiltak vedrørende svin 
og andre arter

1. Etter at det er bekreftet forekomst av aviær influensa 
på en driftsenhet, skal vedkommende myndighet sikre at 
det gjennomføres laboratorieundersøkelser i samsvar med 
diagnosehåndboken på alle svin som oppholder seg på 
driftsenheten, for å bekrefte eller utelukke at disse svinene er 
eller har vært angrepet av aviært influensavirus.

Ingen svin skal flyttes fra driftsenheten før resultatene fra disse 
undersøkelsene foreligger.

2. Når laboratorieundersøkelsene fastsatt i nr. 1, bekrefter 
positive funn av aviært influensavirus hos svin, kan 
vedkommende myndighet tillate forflytning av disse svinene 
til andre driftsenheter for svin eller til utpekte slakterier, 
forutsatt at ytterligere egnede undersøkelser har vist at risikoen 
for spredning av aviær influensa er ubetydelig.

3. Når laboratorieundersøkelsene fastsatt i nr. 1, bekrefter 
alvorlig helsefare, skal vedkommende myndighet sikre at 
svinene avlives så snart som mulig under offentlig tilsyn på 
en måte som forebygger spredning av aviært influensavirus, 
særlig under transport, og i samsvar med direktiv 93/119/EF.

4. Etter at det er bekreftet forekomst av aviær influensa på 
en driftsenhet, kan vedkommende myndighet på grunnlag av 
en risikovurdering gjennomføre de tiltakene som er fastsatt i 
nr. 1, 2 og 3, for alle andre pattedyr på driftsenheten, og disse 
tiltakene kan også utvides til å omfatte kontaktenheter.

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen innenfor 
komiteens rammer om resultatene av de undersøkelsene og 
tiltakene som er gjennomført i henhold til nr. 1-4.

6. Etter at det er bekreftet aviært influensavirus hos svin eller 
andre pattedyr på en driftsenhet, kan vedkommende myndighet 
iverksette overvåking i samsvar med diagnosehåndboken for å 
fastslå om aviært influensavirus er blitt spredt ytterligere.

7. Ytterligere tiltak for å forebygge spredningen av 
influensavirus av aviær opprinnelse til andre arter, kan vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

KAPITTEL VII

RENGJØRING, DESINFISERING OG 
GJENINNSETTING

Artikkel 48

Rengjøring, desinfisering og framgangsmåter for å 
bekjempe aviært influensavirus

Medlemsstatene skal sikre at:

a) rengjøring, desinfisering og behandling av driftsenheter og 
alt materiale eller alle stoffer som befinner seg der, som 
er eller kan være kontaminert med aviært influensavirus, 
utføres under offentlig tilsyn i samsvar med:

i)  den offentlige veterinærs instrukser, og

ii) de prinsippene og framgangsmåtene for rengjøring, 
desinfisering og behandling som er oppført i 
vedlegg VI,

b) jord eller beite som er brukt av fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap på en driftsenhet der det er bekreftet aviær 
influensa, ikke brukes av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap før vedkommende myndighet finner det 
godtgjort at all forekomst av aviært influensavirus er 
bekjempet eller inaktivert,

c) rengjøring, desinfisering og behandling av slakterier, 
kjøretøyer, tilhengere eller andre transportmidler, 
grensekontrollstasjoner og alt materiale eller alle stoffer 
på disse stedene som er eller kan være kontaminert med 
aviært influensavirus, utføres under offentlig tilsyn i 
samsvar med instruksene fra offentlig veterinær,

d) utstyr, materiale eller stoffer på disse stedene som er eller 
kan være kontaminert med aviært influensavirus og ikke 
effektivt kan rengjøres og desinfiseres eller behandles, vil 
bli tilintetgjort,

e) de desinfeksjonsmidlene som benyttes, og konsentrasjonene 
av disse, er godkjent av vedkommende myndighet.

Artikkel 49

Gjeninnsetting på driftsenheter

1. Medlemsstatene skal sikre at nr. 2-6 i denne artikkel 
overholdes når tiltakene fastsatt i artikkel 11 og 39, er 
gjennomført.
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2. Gjeninnsetting av dyr på kommersielle driftsenheter for 
fjørfe skal ikke finne sted de første 21 dagene etter at endelig 
rengjøring og desinfisering som fastsatt i artikkel 48, er 
fullført.

3. Følgende tiltak skal gjennomføres i et tidsrom på 21 
dager etter datoen for gjeninnsetting av dyr på de kommersielle 
driftsenhetene for fjørfe:

a) fjørfeet skal gjennomgå minst én klinisk undersøkelse som 
foretas av offentlig veterinær. Denne kliniske undersøkelsen 
eller, dersom det foretas flere enn én, den endelige kliniske 
undersøkelsen skal foretas så tett opp mot slutten som 
mulig av ovennevnte tidsrom på 21 dager,

b) laboratorieundersøkelser foretas i samsvar med 
diagnosehåndboken,

c) fjørfe som dør i gjeninnsettingsfasen skal undersøkes i 
samsvar med diagnosehåndboken,

d) alle personer som ankommer eller forlater de kommersielle 
driftsenhetene for fjørfe, skal overholde egnede 
biosikkerhetstiltak for å forebygge spredningen av aviær 
influensa,

e) i gjeninnsettingsfasen kan ikke noe fjørfe forlate den 
kommersielle driftsenheten for fjørfe uten tillatelse fra 
vedkommende myndighet,

f) eieren skal føre register over produksjonsopplysningene, 
herunder opplysninger om sykelighet og dødelighet, og 
disse opplysningene skal ajourføres regelmessig,

g) enhver vesentlig endring i produksjonsopplysningene som 
nevnt i bokstav f), og andre avvik skal umiddelbart meldes 
til vedkommende myndighet.

4. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en 
risikovurdering beslutte at framgangsmåtene fastsatt i nr. 3, 
også kan gjennomføres på andre driftsenheter enn kommersielle 
driftsenheter for fjørfe, eller på andre arter på en kommersiell 
driftsenhet for fjørfe.

5. Gjeninnsetting av fjørfe på kontaktenhetene skal skje 
i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet på 
grunnlag av en risikovurdering.

KAPITTEL VIII

DIAGNOSTISKE METODER, DIAGNOSEHÅNDBOK 
OG REFERANSELABORATORIER

Artikkel 50

Diagnostiske metoder og diagnosehåndbok

1. Medlemsstatene skal sikre at diagnostiske metoder, 
prøvetaking og laboratorieundersøkelser for å påvise forekomst 
av aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
eller aviært influensavirus hos pattedyr, gjennomføres i 
samsvar med diagnosehåndboken for å sikre ensartede metoder 
for diagnostisering.

Håndboken skal senest 3. august 2006 vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2. Eventuelle 
senere endringer i håndboken skal vedtas etter samme 
framgangsmåte.

2. Diagnosehåndboken nevnt i nr. 1, skal inneholde minst 
følgende opplysninger:

a) minstekrav til biosikkerhet og kvalitetsstandarder som 
skal oppfylles av godkjente laboratorier som foretar 
undersøkelser for å diagnostisere aviær influensa,

b) kriterier og framgangsmåter som skal følges når det foretas 
kliniske kontroller eller kontroller post mortem for å 
bekrefte eller utelukke forekomst av aviær influensa,

c) kriterier og framgangsmåter som skal følges når det 
tas prøver av fjørfe eller andre fugler i fangenskap til 
laboratorieundersøkelser for å bekrefte eller utelukke 
forekomst av aviær influensa, herunder prøvetakingsmetoder 
for serologisk eller virologisk kartlegging, som utføres i 
samsvar med dette direktiv,

d) laboratorieundersøkelser som skal brukes til å diagnostisere 
aviær influensa, herunder:

i)  undersøkelser for differensialdiagnostisering;

ii) undersøkelser for å skille mellom HPAI- og LPAI-
virus,

iii) egnede undersøkelser for å skille mellom vaksinerte 
fugler og fugler som er angrepet av feltstammen av 
aviær influensa,
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iv) kriterier for vurdering av resultatene fra 
laboratorieundersøkelsene,

e) laboratoriemetoder for å typebestemme isolater av aviært 
influensavirus.

3. Medlemsstatene skal sikre at aviært influensavirus, 
virusets genomer og antigener, samt vaksiner for forskning, 
diagnostisering eller produksjon, håndteres eller tas i bruk bare 
på steder, i virksomheter eller på laboratorier som er godkjent 
av vedkommende myndighet, og som oppfyller kravene om 
biosikkerhet.

Listen over godkjente steder, virksomheter eller laboratorier 
skal oversendes Kommisjonen innen 30. september 2007 og 
skal ajourføres.

Artikkel 51

Referanselaboratorier

1. Det laboratoriet som er utpekt i vedlegg VII nr. 1, skal 
være Fellesskapets referanselaboratorium for aviær influensa 
(heretter kalt «Fellesskapets referanselaboratorium»).

Med forbehold for vedtak 90/424/EØF skal Fellesskapets 
referanselaboratorium ha de oppgaver og plikter som er 
oppført i vedlegg VII nr. 2.

2. Medlemsstatene skal utpeke nasjonale 
referanselaboratorier og underrette Kommisjonen og andre 
medlemsstater om dette og om eventuelle senere endringer. 
Kommisjonen skal offentliggjøre og ajourføre listen over disse 
nasjonale referanselaboratoriene.

3. Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale 
referanselaboratoriene:

a) utfører de oppgaver og plikter som er oppført i 
vedlegg VIII,

b) er ansvarlige for å samordne diagnostiseringsstandarder 
og -metoder som brukes i hver medlemsstat i samsvar 
med vedlegg VIII og for kontakten med Fellesskapets 
referanselaboratorium.

4. Fellesskapets referanselaboratorium skal opprettholde 
et nært samarbeid og en tett kontakt med OIEs og FAOs 
referanselaboratorium for aviær influensa, og når det er 
relevant, med andre internasjonalt anerkjente laboratorier 
i Fellesskapet for å sikre opplæring, kvalitet og støtte til 
de nasjonale referanselaboratoriene i medlemsstatene og 
tredjestater.

KAPITTEL IX

VAKSINASJON

AVSNITT 1

Allment forbud mot vaksinasjon

Artikkel 52

Produksjon, salg og bruk av vaksiner mot aviær influensa

1. Medlemsstatene skal sikre at:

a) vaksinasjon mot aviær influensa er forbudt på deres 
territorium, unntatt på de vilkårene som er fastsatt i 
avsnitt 2 og 3,

b) håndtering, produksjon, lagring, levering, distribusjon og 
salg av vaksiner mot aviær influensa på deres territorium 
foregår under offentlig tilsyn,

c) det bare benyttes vaksiner som er godkjent i samsvar 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for veterinærpreparater(1) eller europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om 
fastsettelse av fellesskapsframgangsmåter for godkjenning 
og overvåking av legemidler for mennesker og dyr og om 
opprettelse av et europeisk kontor for legemidler(2).

2. Regler for vilkårene for levering og lagring av vaksiner mot 
aviær influensa i Fellesskapet kan vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

AVSNITT 2

Nødvaksinasjon

Artikkel 53

Nødvaksinasjon av fjørfe eller andre fugler i fangenskap

1. En medlemsstat kan i samsvar med dette avsnitt innføre 
nødvaksinasjon av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som 
et kortsiktig tiltak for å begrense utviklingen av et utbrudd, 
dersom en risikovurdering viser at det er en vesentlig og 
umiddelbar fare for at aviær influensa kan spres i eller til den 
berørte medlemsstaten når én eller flere av følgende situasjoner 
foreligger:

a) et utbrudd i nevnte medlemsstat,

b) et utbrudd i en nærliggende medlemsstat, eller

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/28/
EF (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 58).

(2) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.
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c) dersom aviær influensa er bekreftet hos fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap i en nærliggende tredjestat.

2. Dersom en medlemsstat har til hensikt å innføre 
nødvaksinasjon som fastsatt i nr. 1, skal den framlegge for 
Kommisjonen en nødvaksinasjonsplan for godkjenning.

Denne planen skal være i samsvar med en DIVA-strategi og 
inneholde minst opplysninger om følgende:

a) den sykdomssituasjonen som er årsak til søknaden om 
nødvaksinasjon,

b) det geografiske området der det skal foretas nødvaksinasjon 
og antall driftsenheter i området, samt antall driftsenheter 
i dette området og antall driftsenheter der det skal foretas 
vaksinasjon, dersom antallet avviker,

c) de artene og kategoriene av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap, eller eventuelt fjørfeseksjon eller seksjon for 
andre fugler i fangenskap som skal vaksineres,

d) det omtrentlige antallet fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
som skal vaksineres,

e) en oversikt over vaksinens egenskaper,

f) nødvaksinasjonskampanjens planlagte varighet,

g) særlige bestemmelser om forflytning av vaksinert fjørfe 
eller andre vaksinerte fugler i fangenskap, men med 
forbehold for tiltakene fastsatt i avsnitt 3, 4 og 5 i 
kapittel IV og avsnitt 3 i kapittel V,

h) de kriteriene som vil bli vurdert for å avgjøre om 
nødvaksinasjonen skal anvendes på kontaktenheter,

i) register over og registrering av vaksinert fjørfe eller andre 
vaksinerte fugler i fangenskap,

j) kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser som skal 
gjennomføres på de driftsenhetene der nødvaksinasjon skal 
foretas og på andre driftsenheter i nødvaksinasjonsområdet, 
for å overvåke den epidemiologiske situasjonen, 
virkningen av nødvaksinasjonskampanjen og kontrollen 
med forflytninger av vaksinert fjørfe eller andre vaksinerte 
fugler i fangenskap.

3. Nærmere regler for nødvaksinasjon kan fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

Artikkel 54

Godkjenning av nødvaksinasjonsplaner

1. Kommisjonen skal umiddelbart evaluere 
nødvaksinasjonsplanen fastsatt i artikkel 53 nr. 2, sammen 
med den berørte medlemsstaten, og skal så snart som mulig 
gjennomgå situasjonen i komiteen.

2. Nødvaksinasjonsplanen skal godkjennes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

Godkjenning av nødvaksinasjonsplanen kan omfatte tiltak som 
begrenser forflytninger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
samt produkter fra disse. Slike tiltak kan omfatte begrensninger 
for bestemte fjørfeseksjoner og seksjoner for andre fugler i 
fangenskap og opprettelsen av restriksjonssoner.

Artikkel 55

Unntak

1. Som unntak fra artikkel 54 kan medlemsstatene foreta 
nødvaksinasjon før nødvaksinasjonsplanen er godkjent, 
forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a) nødvaksinasjonsplanen og beslutningen om å foreta 
nødvaksinasjon meddeles Kommisjonen før nødvaksinasjon 
iverksettes,

b) den berørte medlemsstaten forbyr forflytning av fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap og produkter fra disse, bortsett 
fra på de vilkårene som er fastsatt i vedlegg IX,

c) beslutningen om å foreta nødvaksinasjon skal ikke sette 
bekjempelsen av sykdommen i fare.

2. Når en medlemsstat benytter seg av unntaket fastsatt 
i nr. 1, skal sykdomssituasjonen og nødvaksinasjonsplanen 
gjennomgås så snart som mulig i komiteen.

3. De tiltakene som gjennomføres, kan godkjennes eller 
endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.
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AVSNITT 3

Forebyggende vaksinasjon

Artikkel 56

Forebyggende vaksinasjon av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap

1. Medlemsstatene kan i samsvar med dette avsnitt innføre 
forebyggende vaksinasjon av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap som et langsiktig tiltak, dersom de på grunnlag 
av en risikovurdering anser at bestemte områder på deres 
territorium, bestemte typer fjørfehold eller bestemte kategorier 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap eller fjørfeseksjoner eller 
seksjoner for andre fugler i fangenskap er utsatt for risiko for 
aviær influensa.

2. Dersom en medlemsstat har til hensikt å innføre 
forebyggende vaksinasjon som fastsatt i nr. 1, skal den 
framlegge for Kommisjonen en plan for forebyggende 
vaksinasjon for godkjenning.

Denne planen skal være i samsvar med en DIVA-strategi og 
minst inneholde opplysninger om følgende:

a) en klar beskrivelse av årsakene til den forebyggende 
vaksinasjonen, herunder sykdomshistorien,

b) området, type fjørfehold eller bestemte kategorier fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap eller fjørfeseksjoner eller 
seksjoner for andre fugler i fangenskap der det skal foretas 
forebyggende vaksinasjon, antall driftsenheter i dette 
området, samt antall driftsenheter og typer driftsenheter 
der det skal foretas vaksinasjon, dersom antallet avviker,

c) de artene og kategoriene fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap, eller eventuelt fjørfeseksjoner eller seksjoner 
for andre fugler i fangenskap som skal vaksineres,

d) det omtrentlige antallet fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
som skal vaksineres,

e) en oversikt over vaksinens egenskaper,

f) den planlagte varigheten av kampanjen for forebyggende 
vaksinasjon,

g) særlige bestemmelser om forflytning av vaksinert fjørfe 
eller andre vaksinerte fugler i fangenskap, men med 
forbehold for tiltakene fastsatt i avsnitt 3, 4 og 5 i 
kapittel IV og avsnitt 3 i kapittel V,

h) register over og registrering av vaksinert fjørfe eller andre 
vaksinerte fugler i fangenskap,

i) laboratorieundersøkelser som skal gjennomføres i 
samsvar med diagnosehåndboken på de driftsenhetene 
der forebyggende vaksinasjon skal foretas, samtidig 
med overvåking og undersøkelse av et hensiktsmessig 
antall andre driftsenheter i vaksinasjonsområdet eller 
på fjørfeseksjoner eller seksjoner for andre fugler 
i fangenskap, for å overvåke den epidemiologiske 
situasjonen, virkningene av kampanjen for forebyggende 
vaksinasjon og kontrollen med forflytninger av vaksinert 
fjørfe eller andre vaksinerte fugler i fangenskap.

3. Nærmere regler for forebyggende vaksinasjon kan 
fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

Artikkel 57

Godkjenning av planer for forebyggende vaksinasjon

1. Kommisjonen skal umiddelbart evaluere planen for 
forebyggende vaksinasjon fastsatt i artikkel 56 nr. 2, sammen 
med den berørte medlemsstaten, og skal så snart som mulig 
gjennomgå situasjonen i komiteen.

2. Planen for forebyggende vaksinasjon skal godkjennes 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

Godkjenning av planen for forebyggende vaksinasjon kan 
omfatte tiltak som begrenser forflytninger av fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap samt produkter fra disse. Slike tiltak 
kan omfatte begrensninger for bestemte fjørfeseksjoner og 
seksjoner for andre fugler i fangenskap og opprettelsen av 
restriksjonssoner.

AVSNITT 4

Vaksinebanker

Artikkel 58

Fellesskapets vaksinebank

1. En vaksinebank for Fellesskapet for lagring av 
Fellesskapets vaksiner mot aviær influensa, godkjent i samsvar 
med direktiv 2001/82/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004, 
kan opprettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

2. Medlemsstatene skal etter anmodning til Kommisjonen 
ha adgang til Fellesskapets vaksinebank.

3. Kommisjonen kan levere vaksiner til tredjestater dersom 
det er i Fellesskapets interesse.
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Med forbehold for avtaler som er inngått mellom Fellesskapet 
og tredjestater, skal tredjestaters adgang til Fellesskapets 
vaksinebank godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 64 nr. 3, forutsatt at nærmere ordninger mellom 
Kommisjonen og den berørte tredjestaten med hensyn 
til økonomisk og teknisk samarbeid, vedtas etter nevnte 
framgangsmåte.

Artikkel 59

Nasjonale vaksinebanker

1. Medlemsstatene kan innenfor rammen av den 
beredskapsplanen som er fastsatt i artikkel 62, opprette 
eller opprettholde en nasjonal vaksinebank for lagring av 
vaksiner mot aviær influensa, som er godkjent i samsvar med 
artikkel 5-15 i direktiv 2001/82/EF, og den skal benyttes til 
nødvaksinasjon eller forebyggende vaksinasjon.

2. Medlemsstater som opprettholder en nasjonal vaksinebank, 
skal underrette Kommisjonen om hvor store mengder og hvilke 
typer vaksiner som lagres.

KAPITTEL X

FELLESSKAPSKONTROLLER, SANKSJONER OG 
BEREDSKAPSPLANER

Artikkel 60

Fellesskapskontroller

Kommisjonens sakkyndige kan foreta kontroller på stedet i 
samarbeid med vedkommende myndighet, i det omfang som 
er nødvendig for å sikre ensartet anvendelse av dette direktiv i 
samsvar med kommisjonsvedtak 98/139/EF av 4. februar 1998 
om fastsettelse av visse detaljerte regler for veterinærkontroll 
på stedet som foretas i medlemsstatene av Kommisjonens 
sakkyndige(1), og artikkel 45 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig 
tilsyn for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt 
bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(2).

Artikkel 61

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot 
overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som er vedtatt 
i henhold til dette direktiv, og treffe alle nødvendige tiltak 
for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om disse bestemmelsene innen den datoen som er nevnt 

(1) EFT L 38 av 12.2.1998, s. 10.
(2) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet versjon i EUT L 191 av 

28.5.2004, s.1.

i artikkel 67 nr. 1 første ledd, og umiddelbart underrette 
Kommisjonen om enhver senere endring som berører dem.

Artikkel 62

Beredskapsplaner

1. Medlemsstatene skal utarbeide en beredskapsplan i 
samsvar med vedlegg X med opplysninger om nasjonale tiltak 
som skal gjennomføres ved et utbrudd, og framlegge nevnte 
plan for Kommisjonen for godkjenning.

2. Beredskapsplanen skal sørge for adgang til anlegg, utstyr, 
personale og alt annet egnet materiale som er nødvendig 
for å kunne bekjempe utbruddet raskt og effektivt. Den skal 
inneholde opplysninger om antall kommersielle driftsenheter 
for fjørfe og deres beliggenhet. Beredskapsplanen bør inneholde 
opplysninger om høyeste antall fjørfe per art som kan befinne 
seg på disse kommersielle driftsenhetene. Medlemsstatene bør 
også beregne den vaksinemengden det vil være behov for i 
tilfelle nødvaksinasjon.

3. Det skal fastsettes bestemmelser om nært samarbeid 
mellom vedkommende myndigheter som er ansvarlig for de 
forskjellige sektorene, særlig dem som har ansvar for dyrs 
og menneskers helse, miljøsaker og helse og sikkerhet for 
arbeidstakere, særlig for å sikre at korrekt informasjon om 
risiko når fram til bønder, arbeidstakere i fjørfesektoren og 
offentligheten.

4. Kommisjonen skal gjennomgå beredskapsplanene for å 
fastslå om de gjør det mulig å nå det ønskede målet, og skal 
overfor den berørte medlemsstaten foreslå de endringene 
som kreves, særlig for å sikre at de er forenlige med andre 
medlemsstaters planer.

Beredskapsplanene skal godkjennes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 2. Eventuelle senere endringer i nevnte 
plan skal vedtas etter samme framgangsmåte.

5. Medlemsstatene skal ajourføre beredskapsplanen minst 
hvert femte år og framlegge den for Kommisjonen for 
godkjenning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

6. I tillegg til tiltakene fastsatt i nr. 1-4, kan det etter 
framgangsmåten fastsatt i 64 nr. 2, vedtas ytterligere regler 
for å sikre en rask og virkningsfull utryddelse av aviær 
influensa, herunder bestemmelser om opprettelse av sentre 
for sykdomsbekjempelse, nedsettelse av ekspertgrupper og 
gjennomføring av sanntidsøvelser.
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KAPITTEL XI

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET OG 
KOMITÉFRAMGANGSMÅTE

Artikkel 63

Gjennomføringsmyndighet

1. Nærmere regler som er nødvendige for gjennomføringen 
av dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 64 nr. 2, og kan særlig omfatte særlige regler for:

a) disponering av skrotter, og

b) forflytning og behandling av fôr, nytt og brukt strø, 
husdyrgjødsel og halvtflytende husdyrgjødsel som er eller 
er mistenkt for å være kontaminert.

2. Eventuelle endringer i vedlegget for å ta hensyn til 
den vitenskapelige og tekniske utviklingen, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

3. Nærmere regler som er nødvendige som følge av den 
epidemiologiske situasjonen for å utfylle minimumstiltakene 
for bekjempelse som fastsatt i dette direktiv, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 nr. 3.

4. Med forbehold for vernetiltakene fastsatt i artikkel 9 
i rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om 
veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med sikte 
på gjennomføring av det indre marked(1) eller artikkel 10 i 
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(2), skal det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 3 vedtas midlertidige nødtiltak som er nødvendige som følge 
av en alvorlig helsefare, forårsaket av andre influensavirus av 
aviær opprinnelse enn dem som er nevnt i artikkel 2 nr. 1.

Artikkel 64

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved 
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(3).

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/41/EF (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33).

(2) 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).

(3) EUT 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).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

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 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i nevnte beslutning skal 
være 15 dager.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

KAPITTEL XII

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 65

Oppheving

Direktiv 92/40/EØF oppheves fra 1. juli 2007. Henvisninger 
til direktiv 92/40/EØF skal forstås som henvisninger til dette 
direktiv og leses som angitt i sammenligningstabellen oppført 
i vedlegg XI.

Artikkel 66

Overgangsbestemmelser

1. Beredskapsplaner for å bekjempe aviær influensa, som er 
godkjent i samsvar med artikkel 17 nr. 4 i direktiv 92/40/EØF, 
og som trer i kraft 1. juli 2007, får fortsatt anvendelse i henhold 
til dette direktiv.

Imidlertid skal medlemsstatene senest 30. september 
2007 framlegge for Kommisjonen, endringer til disse 
beredskapsplanene, for å bringe dem i samsvar med dette 
direktiv.

De endrede planene skal godkjennes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 64 nr. 2.

2. I påvente av at dette direktiv innarbeides i nasjonal 
lovgivning, kan det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 64 
nr. 2 vedtas ytterligere overgangsbestemmelser for å bekjempe 
aviær influensa.
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Artikkel 67

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2007 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 bestemmelsene som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 68

Ikrafttredelse

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

Artikkel 69

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2005.

 For Rådet
 Formann
 M. BECKETT

_________________
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VEDLEGG I

(som nevnt i artikkel 2)

Definisjon av aviær influensa

1. Med «aviær influensa» menes infeksjon hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap som skyldes et influensa 
A-virus:

a) av undertype H5 eller H7, eller

b) med en intravenøs patogenisitetsindeks (IVPI) på over 1,2 hos seks uker gamle kyllinger.

2. Med «sterkt sykdomsframkallende (høypatogen) aviær influensa (HPAI)» menes infeksjon hos fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap som skyldes:

a) aviært influensavirus av undertype H5 eller H7 med genomsekvenser som koder for flerbasiske aminosyrer 
på hemagglutininmolekylets kløyvingspunkt, som tilsvarer den genomsekvensen som er blitt påvist for andre 
HPAI-virus, og som viser at hemagglutininmolekylet kan kløyves ved hjelp av allment utbredte proteaser hos 
verten, eller

b) aviært influensavirus med en intravenøs patogenisitetsindeks på over 1,2 hos seks uker gamle kyllinger.

3. Med «svakt sykdomsframkallende (lavpatogen) aviær influensa (LPAI)» menes en infeksjon hos fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap som skyldes aviært influensavirus av undertype H5 eller H7, som ikke er omfattet av 
definisjonen i nr. 2.

___________
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VEDLEGG II

(som nevnt i artikkel 5 nr. 2)

Melding om sykdom og andre epidemiologiske opplysninger som medlemsstatene skal framlegge

1. Senest 24 timer etter at et primærutbrudd er bekreftet eller aviær influensa er påvist på et slakteri eller i et 
transportmiddel, skal den berørte medlemsstaten etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 i direktiv 82/894/EØF, 
melde om følgende:

a) dato for melding,

b) tidspunkt for melding,

c) navnet på den berørte medlemsstaten,

d) navnet på sykdommen,

e) nummeret på utbruddet eller det positivet funnet av aviær influensa på et slakteri eller i et transportmiddel,

f) datoen for første mistanke om sykdommen,

g) datoen da sykdommen ble bekreftet,

h) de metodene som ble benyttet for å bekrefte,

i) hvorvidt sykdommen er bekreftet på en driftsenhet, på et slakteri eller i et transportmiddel,

j) geografisk beliggenhet for et utbrudd eller et positivt funn av aviær influensa på et slakteri eller i et 
transportmiddel,

k) de bekjempelsestiltakene mot sykdom som er gjennomført.

2. Ved positive funn av aviær influensa på slakterier eller i transportmidler, skal den berørte medlemsstaten oversende 
følgende opplysninger i tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1:

a) beregnet antall per kategori av mottakelig fjørfe eller andre mottakelige fugler i fangenskap på slakteriet eller 
i transportmiddelet,

b) beregnet antall per kategori av dødt fjørfe eller andre døde fugler i fangenskap på slakteriet eller i 
transportmiddelet,

c) konstatert sykelighet i hver kategori av fjørfe eller andre fugler i fangenskap og beregnet antall fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap der aviær influensa er bekreftet,

d) beregnet antall fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er blitt avlivet eller slaktet på slakteriet eller i 
transportmiddelet,

e) beregnet antall fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er disponert,

f) for et slakteri oppgis avstanden til nærmeste kommersielle driftsenhet som holder fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap,

g) beliggenheten til opprinnelsesenheten(e) til det angrepne fjørfeet eller de infiserte skrottene.

3. Ved sekundærutbrudd skal opplysningene nevnt i nr. 1 og 2, oversendes innenfor de fristene som er fastsatt i 
artikkel 4 nr. 1 i direktiv 82/894/EØF.
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4. Den berørte medlemsstaten skal sikre at opplysningene som skal framlegges i samsvar med nr. 1, 2 og 3 i 
forbindelse med utbrudd eller positivt funn av aviær influensa på et slakteri eller i et transportmiddel, så raskt som 
mulig følges opp med en skriftlig rapport til Kommisjonen og de andre medlemsstatene som minst inneholder 
opplysninger om følgende:

a) datoen da fjørfeet eller andre fugler i fangenskap på driftsenheten, slakteriet eller i transportmiddelet ble 
avlivet eller slaktet og skrottene disponert,

b) alle opplysninger om mulig opprinnelse til aviær influensa eller sykdommens faktiske opprinnelse, dersom det 
kan fastslås,

c) opplysninger om det kontrollsystemet som er opprettet for å sikre at tiltakene for å overvåke forflytninger av 
dyr, gjennomføres effektivt,

d) ved påvisning av aviær influensa på et slakteri eller i et transportmiddel, angis genotypen av det viruset som 
har forårsaket infeksjonen,

e) dersom fjørfe eller andre fugler i fangenskap er blitt avlivet eller slaktet på kontaktenheter eller driftsenheter der 
det holdes fjørfe eller andre fugler i fangenskap, som er mistenkt for å være angrepet av aviært influensavirus, 
skal det gis opplysninger om følgende:

i) dato for avliving eller slakting og beregnet antall fjørfe eller andre fugler i fangenskap per kategori som 
er blitt avlivet eller slaktet på hver driftsenhet,

ii) den epidemiologiske forbindelsen mellom infeksjonskilden og hver kontaktenhet eller andre forhold som 
har gitt grunn til mistanke om at det forekommer aviær influensa,

iii) dersom fjørfe eller andre fugler i fangenskap på kontaktenheter ikke er blitt avlivet eller slaktet, skal det 
framlegges begrunnelser for hvorfor dyrene ikke ble avlivet eller slaktet.

5. Dersom det bekreftes aviær influensa hos levende fjørfe, andre fugler i fangenskap eller fjørfeprodukter som 
importeres eller føres inn ved Fellesskapets grenser, på grensekontrollstasjoner eller karanteneanlegg eller 
karantenestasjoner, som drives i henhold til Fellesskapets regelverk for import, skal vedkommende myndighet 
umiddelbart underrette Kommisjonen om denne bekreftelsen og gi melding om de tiltakene som er gjennomført.

6. Dersom resultatet av overvåking avdekker at det foreligger en alvorlig helsefare, skal Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene underrettes innen 24 timer.

___________
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VEDLEGG III

(som nevnt i artikkel 8 nr. 3 og artikkel 13 nr. 3)

Tillatelse til å transportere egg fra en driftsenhet i samsvar med artikkel 8 nr. 3 og artikkel 13 nr. 3

Vedkommende myndighet kan tillate transport av egg fra en driftsenhet som er underlagt bestemmelsene i artikkel 8 
nr. 3 og artikkel 13 nr. 3 i dette direktiv, til en virksomhet som er godkjent for framstilling av eggprodukter i samsvar 
med forordning (EF) nr. 853/2004 («utpekt virksomhet»), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1. For at eggene skal kunne forlate opprinnelsesenheten, må de sendes direkte fra den driftsenheten som er mistenkt 
for å være infisert, til den utpekte virksomheten, og hver forsendelse skal før avsendelse forsegles av den 
offentlige veterinæren som er ansvarlig for den driftsenheten som er mistenkt for å være infisert eller er satt under 
vedkommendes tilsyn, og forsendelsen skal være forseglet under hele transporten til den utpekte virksomheten.

2. Den offentlige veterinæren som er ansvarlig for opprinnelsesenheten til eggene, skal underrette vedkommende 
myndighet som har ansvaret for den utpekte virksomheten, om at eggene vil bli sendt dit.

3. Vedkommende myndighet som er ansvarlig for den utpekte virksomheten, skal sikre at:

a) de eggene som er nevnt i nr. 1, holdes atskilt fra andre egg fra de ankommer til de er blitt bearbeidet,

b) skallet fra slike egg disponeres,

c) den emballasjen som er brukt til eggene, enten destrueres eller rengjøres og desinfiseres på en slik måte at alle 
aviære influensavirus tilintetgjøres,

d) de eggene som er nevnt i nr. 1, transporteres i rengjorte og desinfiserte kjøretøyer. Biosikkerhetstiltak er 
gjennomført for personale, utstyr og kjøretøyer som er involvert i transporten av eggene.

__________
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VEDLEGG IV

(som nevnt i artikkel 15 nr. 2, artikkel 32 nr. 2 og artikkel 42 nr. 2)

De viktigste kriteriene og risikofaktorene for å beslutte om det skal gjennomføres tiltak på kontaktenheter 
eller driftsenheter og i risikoområder i andre restriksjonssoner

Veiledende kriterier

For utslakting Mot utslakting

Kliniske tegn på aviær influensa på kontaktenheter Ingen kliniske tegn på aviær influensa på kontaktenhetene 
og ingen epidemiologisk forbindelse

Høy mottakelighet hos de vanligste fjørfeartene Lav mottakelighet hos de vanligste fjørfeartene

Forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap 
fra driftsenheter der forekomst av aviær influensa er 
bekreftet, til kontaktenheter etter det tidspunktet som 
viruset sannsynligvis er blitt innført på disse infiserte 
driftsenhetene

Ingen kjent forflytning av fjørfe eller andre fugler i 
fangenskap fra driftsenheter der forekomst av aviær 
influensa er bekreftet, til kontaktenheter etter det 
tidspunktet som viruset sannsynligvis er blitt innført på 
disse infiserte driftsenhetene

Kontaktenhetene ligger i et område med høy fjørfetetthet Kontaktenhetene ligger i et område med lav 
fjørfetetthet

Forekomst av sykdommen i en viss tid med sannsynlig 
spredning av viruset fra de driftsenhetene der forekomst 
av aviær influensa er bekreftet, før utryddelsestiltakene 
ble gjennomført

Forekomst av sykdommen, men med begrenset 
spredning av viruset fra de driftsenhetene der forekomst 
av aviær influensa er bekreftet, før utryddelsestiltakene 
ble gjennomført

Kontaktenhetene ligger innenfor en radius på 500 meter(1) 
fra de driftsenhetene der forekomst av aviær influensa er 
bekreftet

Kontaktenhetene ligger utenfor en radius på 500 meter(1) 
fra de driftsenhetene der forekomst av aviær influensa er 
bekreftet

Kontaktenhetene har forbindelse til flere enn én driftsenhet 
der forekomst av aviær influensa er bekreftet

Kontaktenhetene har ikke forbindelse til driftsenheter 
der forekomst av aviær influensa er bekreftet

Epidemien er ikke under kontroll og antall driftsenheter 
der forekomst av aviær influensa er bekreftet, stiger

Epidemien er under kontroll

(1) Dersom tettheten av fjørfe er svært høy, må det vurderes å benytte en større radius.
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VEDLEGG V

(som nevnt i artikkel 39 nr. 1)

Kriterier for å beslutte om det skal gjennomføres tiltak på driftsenheter med utbrudd av LPAI

Når vedkommende myndighet skal treffe beslutninger om forflytning av fjørfe eller egg, og om utslakting på 
driftsenheter i samsvar med artikkel 39 nr. 1, skal den minst ta hensyn til følgende kriterier:

a) de berørte artene,

b) antall driftsenheter i området rundt avsenderenheten,

c) beliggenheten til de utpekte slakteriene, rugeriene og pakkeriene,

d) biosikkerhetstiltak som gjennomføres på driftsenheter, fjørfeseksjoner eller seksjoner for andre fugler i fangenskap, 
under transport og under slakting,

e) transportrute,

f) tegn på spredning,

g) eventuell risiko for menneskers helse,

h) videreforedling av de aktuelle produktene,

i) samfunnsøkonomiske virkninger og andre virkninger.

___________
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VEDLEGG VI

(som nevnt i artikkel 48)

Prinsipper og framgangsmåter for rengjøring, desinfisering og behandling av driftsenheter

1. Rengjøring, desinfisering og behandling fastsatt i artikkel 48, skal gjennomføres i samsvar med følgende allmenne 
prinsipper og framgangsmåter:

a) rengjøring og desinfisering samt om nødvendig tiltak for å utrydde gnagere og insekter, skal gjennomføres 
under offentlig tilsyn og i samsvar med offentlig veterinærs instrukser,

b) vedkommende myndighet skal godkjenne desinfeksjonsmidlene som benyttes, og konsentrasjonene av disse 
for å sikre at aviært influensavirus tilintetgjøres,

c) desinfeksjonsmidlene skal enten benyttes i samsvar med produsentens anbefalinger dersom slike finnes, eller 
i samsvar med offentlig veterinærs instrukser og/eller eventuelle instrukser fra vedkommende myndighet,

d) når desinfeksjonsmidler og framgangsmåter for desinfisering skal velges, skal det tas hensyn til de typer 
driftsenheter, kjøretøyer og gjenstander som skal behandles,

e) bruksvilkårene for avfettingsmidler og desinfeksjonsmidler skal sikre at midlenes virkningsgrad ikke 
forringes, og det skal tas særlig hensyn til produsentens opplysninger om tekniske parametrer som trykk, 
minimumstemperatur og påkrevd kontakttid,

f) uansett hvilket desinfeksjonsmiddel som benyttes, får følgende allmenne regler anvendelse:

i) strø og avføring gjennombløtes med desinfeksjonsmiddelet,

ii) underlag, gulv, ramper og vegger vaskes og rengjøres ved omhyggelig børsting og skrubbing etter at 
utstyr eller anlegg som ellers kan hindre effektiv rengjøring og desinfisering, om mulig er fjernet eller 
demontert,

iii) deretter skal desinfeksjonsmiddelet anvendes på nytt og virke i minst den kontakttiden som produsenten 
har anbefalt,

g) når vasking utføres med væsker under trykk, skal rekontaminering av allerede rengjorte deler unngås,

h) utstyr, anlegg, gjenstander eller annet som kan være kontaminert, skal også vaskes, desinfiseres og 
destrueres,

i) etter desinfisering skal rekontaminering unngås,

j) rengjøring og desinfisering som kreves innenfor rammen av dette direktiv, skal føres i driftsenhetsregisteret 
eller kjøretøyregisteret og, når det kreves offisiell godkjenning, attesteres av offentlig veterinær som har 
ansvaret for tilsynet, eller av en person under vedkommendes tilsyn,

k) kjøretøyer som benyttes til transport og av personale, skal rengjøres og desinfiseres.

2. Rengjøring og desinfisering av infiserte driftsenheter skal gjennomføres i samsvar med følgende prinsipper og 
framgangsmåter:

a) foreløpig rengjøring og desinfisering:

i) når fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal avlives, skal alle nødvendige tiltak treffes for å unngå 
eller minimere spredning av aviært influensavirus, og disse tiltakene skal innebære at det monteres 
midlertidig desinfeksjonsutstyr, at det finnes tilgang til vernetøy og dusjer, at brukt utstyr, instrumenter og 
innretninger dekontamineres og at strømforsyningen til ventilasjonssystemet slås av,
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ii) skrotter av avlivet fjørfe eller skrotter av andre fugler i fangenskap skal sprøytes med 
desinfeksjonsmiddel,

iii) transport av skrotter av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som må fjernes fra driftsenheten for 
disponering, skal gjennomføres i lukkede og tette kjøretøyer eller beholdere under offentlig tilsyn og på 
en måte som forebygger spredning av aviært influensavirus,

iv) så snart avlivet fjørfe eller andre fugler i fangenskap er blitt fjernet for disponering, sprøytes de delene 
av driftsenheten der dyrene er blitt holdt, samt alle de delene av andre bygninger, gårder osv. som er blitt 
kontaminert under avlivingen eller ved kontrollen post mortem, med desinfeksjonsmidler som er godkjent 
i samsvar med artikkel 48,

v) alt vev eller blod fra avliving eller kontroller post mortem, skal omhyggelig samles opp og disponeres 
sammen med fjørfe og andre fugler i fangenskap som er avlivet,

vi) desinfeksjonsmiddelet skal virke på overflaten i minst 24 timer,

b) endelig rengjøring og desinfisering:

i) husdyrgjødsel og brukt strø skal fjernes og behandles som fastsatt i nr. 3 bokstav a),

ii) fett og søl skal fjernes fra alle overflatene ved hjelp av et avfettingsmiddel, og overflatene skal deretter 
rengjøres med vann,

iii) etter vasking med kaldt vann skal det på nytt sprøytes med desinfeksjonsmiddel,

iv) etter sju dager skal driftsenheten behandles med et avfettingsmiddel, skylles med vann, sprøytes med 
desinfeksjonsmiddel og på nytt skylles med vann.

3. Desinfisering av kontaminert strø, husdyrgjødsel og halvtflytende husdyrgjødsel skal gjennomføres i samsvar med 
følgende prinsipper og framgangsmåter:

a) husdyrgjødsel og brukt strø skal enten:

i) gjennomgå en dampbehandling ved en temperatur på minst 70 °C,

ii) destrueres ved brenning,

iii) graves ned så dypt at ikke viltlevende fugler og andre dyr kan komme til, eller

iv) stables slik at den varmes opp, sprøytes med desinfeksjonsmiddel og stå slik i minst 42 dager,

b) halvtflytende husdyrgjødsel skal lagres i minst 60 dager etter siste tilsetting av infisert materiale, med mindre 
vedkommende myndigheter gir tillatelse til en kortere lagringsperiode for halvtflytende husdyrgjødsel som er 
blitt behandlet effektivt i samsvar med offentlig veterinærs instrukser for å sikre at viruset tilintetgjøres.

 Vedkommende myndighet kan tillate transport av husdyrgjødsel og strø som kan være kontaminert, enten til et 
godkjent behandlingsanlegg der materialet behandles på en måte som sikrer at alle influensavirus tilintetgjøres, 
eller for mellomlagring før destruering eller behandling i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 eller de 
særlige reglene nevnt i artikkel 63 nr. 1 i dette direktiv. Slik transport skal gjennomføres under offentlig tilsyn i 
lukkede og tette kjøretøyer eller beholdere og på en måte som forebygger spredning av aviært influensavirus.

4. Som unntak fra nr. 1 og 2 kan imidlertid vedkommende myndighet fastsette særlige framgangsmåter for rengjøring 
og desinfisering som tar hensyn til type driftsenhet og klimatiske forhold. Vedkommende myndighet skal underrette 
Kommisjonen når dette unntaket anvendes og framlegge en nærmere beskrivelse av de særlige framgangsmåtene.

5. Med forbehold for artikkel 48 bokstav b) kan vedkommende myndighet, dersom den av en eller annen årsak finner 
det godtgjort at driftsenheter eller deler av driftsenheter ikke kan rengjøres eller desinfiseres, forby at personer, 
kjøretøyer, fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen pattedyr eller annet kommer inn på disse 
driftsenhetene eller deler av disse driftsenhetene, og et slikt forbud skal gjelde i minst tolv måneder.

__________
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VEDLEGG VII

(som nevnt i artikkel 51 nr. 1)

Fellesskapets referanselaboratorium for aviær influensa

1. Fellesskapets referanselaboratorium for aviær influensa er:

 Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Det forente kongerike.

2. Fellesskapets referanselaboratorium skal ha følgende oppgaver og plikter:

a) å samordne de metodene som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere aviær influensa i samråd med 
Kommisjonen, særlig ved:

i) å bestemme, oppbevare og levere stammer av aviært influensavirus til serologiske prøver og framstilling 
av antiserum,

ii) å levere standardsera og andre referansereagenser til de nasjonale referanselaboratoriene for å 
standardisere de prøvene og reagensene som brukes i medlemsstatene,

iii) å bygge opp og opprettholde en samling stammer og isolater av aviært influensavirus,

iv) å legge til rette for regelmessige sammenlignende prøver av diagnostiske metoder på fellesskapsplan,

v) å innhente og samordne data og opplysninger om de diagnostiske metodene som brukes, og resultatene 
av prøver som foretas i Fellesskapet,

vi) å karakterisere isolater av aviært influensavirus ved hjelp av de mest avanserte metodene som er 
tilgjengelige, for bedre å forstå epidemiologien til denne sykdommen, virusets epidemiologi og 
framveksten av sterkt sykdomsframkallende stammer og mulig sykdomsframkallende stammer,

vii) å følge med i utviklingen på verdensplan med hensyn til overvåking, epidemiologi og forebygging av 
aviær influensa,

viii) å opprettholde sakkunnskap om aviært influensavirus og andre relevante virus for å tillate rask 
differensialdiagnostisering,

ix) å skaffe kunnskap om framstilling og bruk av immunologiske veterinærpreparater som brukes for å 
bekjempe aviær influensa,

b) å bidra aktivt ved diagnostiseringen av utbrudd i Fellesskapet ved å motta isolater av influensavirus av 
aviær opprinnelse med sikte på bekreftende diagnose, karakterisering og epidemiologiske undersøkelser 
og for å samle inn virusisolater fra primærutbrudd som skal sendes inn fra tredjestater som det i henhold til 
relevant fellesskapsregelverk er tillatt å importere levende fjørfe og kjøtt til Fellesskapet fra, og Fellesskapets 
referanselaboratorium skal særlig gjennomføre følgende undersøkelser på de mottatte virusisolatene:

i) analyse av nukleotidsekvensen for å bestemme aminosyresekvensen på hemagglutininmolekylets 
kløyvingspunkt,

ii) bestemmelse av intravenøs patogenisitetsindeks (IVPI),

iii) typebestemmelse av antigener,

iv) fylogenetisk analyse for å bistå ved epidemiologiske undersøkelser,

c) å lette opplæringen eller videreutdanningen av sakkyndige i laboratoriediagnostisering for å harmonisere de 
diagnostiske metodene i hele Fellesskapet,

d) å utarbeide program og arbeidsdokumenter til de nasjonale referanselaboratorienes årlige møte,
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e) å bistå ved gjennomføringen av undersøkelser av aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugler i 
medlemsstatene ved å levere antigener innenfor rammen av programmet og de godkjente prøvingsmetodene 
samt å utarbeide en sammenfattende rapport om resultatene av undersøkelsene,

f) å undersøke mulige zoonotiske virkninger fra aviært influensavirus og samarbeide med internasjonalt 
anerkjente laboratorier for influensa hos mennesker,

g) å utarbeide, i samråd med Kommisjonen, en krise- og beredskapsplan som skal inneholde bestemmelser om 
samarbeid med OIEs og FAOs referanselaboratorium for aviær influensa og, når det er relevant, med andre 
internasjonalt anerkjente laboratorier i Fellesskapet.

_____________
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VEDLEGG VIII

(som nevnt i artikkel 51 nr. 3)

De nasjonale referanselaboratorienes oppgaver og plikter

1. De nasjonale referanselaboratoriene skal være ansvarlige for å sikre at laboratorieundersøkelsene i hver medlemsstat 
for å påvise forekomst av aviær influensa og identifisere virusisolatenes genotype, gjennomføres i samsvar med 
diagnosehåndboken. For dette formål kan de inngå særlige avtaler med Fellesskapets referanselaboratorium eller 
andre nasjonale laboratorier.

2. De nasjonale referanselaboratoriene skal så snart som mulig oversende isolater av influensavirus av aviær 
opprinnelse til Fellesskapets referanselaboratorium, som vil foreta en fullstendig karakterisering:

a) av alle primærutbrudd av aviær influensa,

b) av et representativt antall av eventuelle sekundærutbrudd,

c) dersom det påvises andre influensavirus hos fjørfe, andre fugler i fangenskap eller pattedyr enn de virusene 
som er nevnt i vedlegg I nr. 1, som utgjør en alvorlig helsefare.

3. Det nasjonale referanselaboratoriet i hver medlemsstat har ansvaret for å samordne standarder og diagnostiske 
metoder på hvert diagnoselaboratorium for aviær influensa i den aktuelle medlemsstaten. For dette formål skal 
det:

a) levere diagnosereagenser til de enkelte laboratorier,

b) kontrollere kvaliteten på alle diagnosereagenser som brukes i den aktuelle medlemsstaten,

c) tilrettelegge for regelmessige sammenlignende analyser,

d) oppbevare isolater av aviært influensavirus fra utbrudd og av alle andre influensavirus av aviær opprinnelse 
som er påvist i den aktuelle medlemsstaten,

e) samarbeide med nasjonale laboratorier for influensa hos mennesker.

_____________
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VEDLEGG IX

(som nevnt i artikkel 55 nr. 1 bokstav b)

Krav til forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap og fjørfeprodukter ved nødvaksinasjon

1. Medlemsstatene skal sikre at forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er vaksinert i samsvar 
med artikkel 55, samt forflytning av produkter fra disse blir kontrollert som fastsatt i nr. 3-8 i samsvar med 
diagnosehåndboken.

2. Alle kjøretøyer eller transportmidler og alt utstyr som er brukt til å transportere levende fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap, egg eller fjørfekjøtt innenfor rammen av dette vedlegg, skal umiddelbart etter bruk rengjøres, 
desinfiseres og behandles i henhold til én eller flere av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 48.

3. Følgende bestemmelser får anvendelse på forflytning av levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap og egg 
innenfor vaksinasjonsområdet:

a) rugeegg skal:

i) komme fra en vaksinert eller ikke-vaksinert flokk av avlsfjørfe som er blitt undersøkt med tilfredsstillende 
resultater i samsvar med diagnosehåndboken,

ii) være desinfisert før avsendelse i henhold til en metode som er godkjent av vedkommende myndighet,

iii) transporteres direkte til bestemmelsesrugeriet,

iv) kunne spores på rugeriet,

b) egg skal komme fra en vaksinert eller ikke-vaksinert flokk med verpehøner som er blitt undersøkt med 
tilfredsstillende resultater i samsvar med diagnosehåndboken, og skal transporteres til:

i) et pakkeri som vedkommende myndighet har utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje, og at alle biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet krever, er gjennomført, 
eller

ii) en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 852/2004,

c) daggamle kyllinger skal:

i) være klekket ut av rugeegg som oppfyller kravene oppført i bokstav a),

ii) plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,

d) levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal:

i) være vaksinert mot aviær influensa dersom dette er påkrevd i vaksinasjonsprogrammet,

ii) være undersøkt med tilfredsstillende resultater i samsvar med diagnosehåndboken,

iii) plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,

e) fjørfe til slakting skal:

i) være undersøkt med tilfredsstillende resultater før innlasting i samsvar med diagnosehåndboken,

ii) sendes direkte til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting.
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4. Følgende bestemmelser får anvendelse på forflytning av levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap og egg fra 
driftsenheter utenfor vaksinasjonsområdet, til driftsenheter innenfor vaksinasjonsområdet:

a) rugeegg skal:

i) transporteres direkte til bestemmelsesrugeriet,

ii) kunne spores på rugeriet,

b) eggene skal transporteres til:

i) et pakkeri som vedkommende myndighet har utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje, og at alle biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet krever, er gjennomført, 
eller

ii) en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 852/2004,

c) daggamle kyllinger skal plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,

d) levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal:

i) plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,

ii) vaksineres på mottakerenheten, dersom dette er påkrevd i vaksinasjonsprogrammet,

e) fjørfe til slakting skal sendes direkte til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting.

5. Følgende bestemmelser får anvendelse på forflytning av levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap og egg fra 
driftsenheter innenfor vaksinasjonsområdet, til en driftsenhet utenfor vaksinasjonsområdet:

a) rugeegg skal:

i) komme fra en vaksinert eller ikke-vaksinert flokk av avlsfjørfe som er blitt undersøkt med tilfredsstillende 
resultater i samsvar med diagnosehåndboken,

ii) være desinfisert før avsendelse i henhold til en metode som er godkjent av vedkommende myndighet,

iii) transporteres direkte til bestemmelsesrugeriet,

iv) kunne spores på rugeriet,

b) egg skal komme fra en vaksinert eller ikke-vaksinert flokk med verpehøner som er blitt undersøkt med 
tilfredsstillende resultater i samsvar med diagnosehåndboken, og skal transporteres til:

i) et pakkeri som vedkommende myndighet har utpekt («utpekt pakkeri»), forutsatt at de pakkes i 
engangsemballasje, og at alle biosikkerhetstiltak som vedkommende myndighet krever, er gjennomført, 
eller

ii) en virksomhet som framstiller eggprodukter, i samsvar med avsnitt X kapittel II i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004, og håndteres og behandles i samsvar med kapittel XI i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 852/2004,

c) daggamle kyllinger skal:

i) ikke være vaksinert,

ii) være klekket ut av rugeegg som oppfyller kravene oppført i nr. 2 bokstav a), nr. 3 bokstav a) eller nr. 4 
bokstav a),

iii) plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,
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d) levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal:

i) ikke være vaksinert,

ii) være undersøkt med tilfredsstillende resultater i samsvar med diagnosehåndboken,

iii) plasseres i et fjørfehus eller et lokale som ikke allerede rommer fjørfe,

e) fjørfe til slakting skal:

i) være undersøkt med tilfredsstillende resultater før innlasting i samsvar med diagnosehåndboken,

ii) sendes direkte til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting.

6. Følgende bestemmelser får anvendelse på kjøtt fra fjørfe som er holdt innenfor vaksinasjonsområdet:

a) når det gjelder kjøtt fra vaksinert fjørfe, skal fjørfeet:

i) være vaksinert med en vaksine som er i samsvar med en DIVA-strategi,

ii) være undersøkt og testet med negative resultater i samsvar med diagnosehåndboken,

iii) ha gjennomgått en klinisk undersøkelse av en offentlig veterinær i løpet av de siste 48 timene før 
innlasting, og om nødvendig skal alle kontrolldyr på driftsenheten være undersøkt av offentlig veterinær,

iv) være sendt direkte til et utpekt slakteri for umiddelbar slakting,

b) når det gjelder kjøtt fra ikke-vaksinert fjørfe som sendes til slakting, skal fjørfeet overvåkes i samsvar med 
diagnosehåndboken.

7. Vedkommende myndighet kan tillate forflytning av skrotter eller egg til disponering fra driftsenhetene.

8. Ingen flere restriksjoner får anvendelse på forflytning av egg som er pakket, og kjøtt fra fjørfe som er slaktet i 
samsvar med dette vedlegg.

9. Forflytning av fjørfe (herunder daggamle kyllinger) eller andre fugler i fangenskap fra medlemsstatens 
territorium er forbudt fra nødvaksinasjonskampanjen starter til beredskapsplanen godkjennes i samsvar med 
artikkel 54, og med forbehold for eventuelle ytterligere fellesskapstiltak, med mindre vedkommende myndighet i 
mottakermedlemsstaten gir sin tillatelse.

____________
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VEDLEGG X

(som nevnt i artikkel 62 nr. 1)

Kriterier for beredskapsplaner

Beredskapsplaner skal minst oppfylle følgende kriterier:

1. Det skal opprettes en kriseenhet på nasjonalt plan som skal samordne alle bekjempelsestiltakene i medlemsstaten.

2. Det skal utarbeides en liste over lokale sentre for sykdomsbekjempelse som har tilstrekkelig med utstyr for å 
samordne bekjempelsestiltakene mot sykdom på lokalt plan.

3. Det skal framlegges detaljerte opplysninger om det personalet som er involvert i bekjempelsestiltakene, deres 
kompetanse, ansvarsområder og instrukser med hensyn til behovet for å beskytte seg selv, samt opplysninger om 
den mulige faren som aviær influensa utgjør for menneskers helse.

4. Alle lokale sentre for sykdomsbekjempelse skal raskt kunne kontakte personer og organisasjoner som er direkte 
eller indirekte involvert i et utbrudd.

5. Utstyr og materiale skal stilles til rådighet slik at sykdommen kan bekjempes effektivt.

6. Det skal foreligge detaljerte instrukser om hvilke tiltak som skal treffes, herunder om disponering av skrotter, ved 
mistanke om eller bekreftelse av infeksjon eller kontaminering.

7.  Det skal utarbeides opplæringsprogrammer for å opprettholde og utvikle praktisk og administrativ kompetanse.

8.  Diagnoselaboratoriene skal ha ressurser til kontroller post mortem og nødvendig kapasitet for å utføre serologiske 
og histologiske undersøkelser osv., og skal opprettholde kompetansen for å kunne stille raske diagnoser. 
Det skal tilrettelegges for hurtig forsendelse av prøver. Beredskapsplanen skal også beskrive laboratoriets 
undersøkelseskapasitet og hvilke ressurser som finnes for å håndtere et sykdomsutbrudd.

9.  Det skal utarbeides en vaksinasjonsplan som dekker en rekke framtidige sykdomsbilder, med henvisninger om 
hvilke bestander av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som vil kunne bli vaksinert, samt et anslag over den 
vaksinemengden som kreves og hva som er tilgjengelig.

10.  Det skal utarbeides bestemmelser om tilgangen til opplysninger om registrering av kommersielle driftsenheter for 
fjørfe i den berørte medlemsstaten, med forbehold for andre relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk på 
dette området.

11.  Det skal utarbeides bestemmelser om anerkjennelse av offisielt registrerte sjeldne arter av fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap.

12.  Det skal utarbeides bestemmelser for å identifisere områder med høy fjørfetetthet.

13.  Det skal utarbeides bestemmelser som sikrer nødvendig rettslig myndighet til å gjennomføre beredskapsplanene.

____________
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VEDLEGG XI

Sammenligningstabell

Dette direktiv Direktiv 92/40/EØF

Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og c) —

Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) Artikkel 1 første ledd

Artikkel 1 nr. 2 —

Artikkel 2 nr. 1 Vedlegg III

Artikkel 2 nr. 2 Vedlegg III tredje ledd

Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 2 nr. 4-15, 17, 20, 21 og 22-32 —

Artikkel 2 nr. 16 Artikkel 2 bokstav b)

Artikkel 2 nr. 18 Artikkel 2 bokstav d)

Artikkel 2 nr. 19 Artikkel 2 bokstav e)

Artikkel 3 —

Artikkel 4 —

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 3

Artikkel 5 nr. 2 —

Artikkel 5 nr. 3 —

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 4 nr. 2 bokstav g)

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 6 nr. 3 og 4 —

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og b) Artikkel 4 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 7 nr. 2 bokstav c) Artikkel 4 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 7 nr. 2 bokstav d) Artikkel 4 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 7 nr. 2 bokstav e) og g) Artikkel 4 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 7 nr. 2 bokstav f) Artikkel 4 nr. 2 bokstav e)

Artikkel 7 nr. 2 bokstav h) Artikkel 4 nr. 2 bokstav f)

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 4 nr. 2 bokstav g)

Artikkel 7 nr. 4 —

Artikkel 8 —

Artikkel 9 Artikkel 4 nr. 5

Artikkel 10 —

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1, innledende ordlyd

Artikkel 11 nr. 2 første ledd Artikkel 5 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 11 nr. 2 annet og tredje ledd —
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Dette direktiv Direktiv 92/40/EØF

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 5 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 5 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 11 nr. 5 Artikkel 5 nr. 1 bokstav c) og d)

Artikkel 11 nr. 6 og 7 Artikkel 5 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 11 nr. 8 Artikkel 5 nr. 1 bokstav e)

Artikkel 11 nr. 9 —

Artikkel 11 nr. 10 Vedlegg III kapittel 3 nr. 3

Artikkel 12 —

Artikkel 13 —

Artikkel 14 Artikkel 6

Artikkel 15 Artikkel 8

Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1

Artikkel 16 nr. 2, 3 og 4 —

Artikkel 16 nr. 5 Artikkel 9 nr. 6

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 10

Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 13

Artikkel 17 nr. 3 og 4 —

Artikkel 18 bokstav a) Artikkel 9 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 18 bokstav b) Artikkel 9 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 18 bokstav c) —

Artikkel 19 bokstav a) Artikkel 9 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 19 bokstav b), c) og d) —

Artikkel 19 bokstav e) første punktum Artikkel 9 nr. 2 bokstav f), innledende ordlyd

Artikkel 19 bokstav e) annet punktum og bokstav f), g) 
og h)

—

Artikkel 20 Artikkel 9 nr. 2 bokstav g)

Artikkel 21 Artikkel 9 nr. 2 bokstav h)

Artikkel 22 nr. 1 og 3 Artikkel 9 nr. 2 bokstav e)

Artikkel 22 nr. 2 —

Artikkel 23 nr. 1 Artikkel 9 nr. 2 bokstav f) i)

Artikkel 23 nr. 2 —

Artikkel 24 nr. 1 Artikkel 9 nr. 2 bokstav f) ii)

Artikkel 24 nr. 2 —

Artikkel 25 —

Artikkel 26 nr. 1 Artikkel 9 nr. 2 bokstav f) iii)

Artikkel 26 nr. 2 —

Artikkel 27 Artikkel 9 nr. 2 bokstav e)
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Dette direktiv Direktiv 92/40/EØF

Artikkel 28 —

Artikkel 29 Artikkel 9 nr. 3

Artikkel 30 bokstav a) Artikkel 9 nr. 4 bokstav a)

Artikkel 30 bokstav b) og c) Artikkel 9 nr. 4 bokstav b), c) og d)

Artikkel 30 bokstav d), e), g) og j) —

Artikkel 30 bokstav f) Artikkel 9 nr. 4 bokstav b)

Artikkel 30 bokstav h) Artikkel 9 nr. 4 bokstav e)

Artikkel 30 bokstav i) Artikkel 9 nr. 4 bokstav f)

Artikkel 31 Artikkel 9 nr. 5

Artikkel 32 —

Artikkel 33 —

Artikkel 34 —

Artikkel 35 —

Artikkel 36 —

Artikkel 37 —

Artikkel 38 —

Artikkel 39 —

Artikkel 40 —

Artikkel 41 —

Artikkel 42 —

Artikkel 43 —

Artikkel 44 —

Artikkel 45 —

Artikkel 46 —

Artikkel 47 —

Artikkel 48 Artikkel 11

Artikkel 49 Artikkel 5 nr. 1 bokstav f)

Artikkel 50 —

Artikkel 51 nr. 1 Vedlegg V

Artikkel 51 nr. 2 og 3 Artikkel 14

Artikkel 51 nr. 4 —

Artikkel 52 —

Artikkel 53 nr. 1 Artikkel 16, innledende ordlyd

Artikkel 53 nr. 2 Artikkel 16 første ledd

Artikkel 53 nr. 3 Artikkel 16 bokstav b)

Artikkel 54 Artikkel 16 bokstav b)
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Dette direktiv Direktiv 92/40/EØF

Artikkel 55 Artikkel 16 bokstav a) annet ledd

Artikkel 56 —

Artikkel 57 —

Artikkel 58 —

Artikkel 59 —

Artikkel 60 Artikkel 18

Artikkel 61 —

Artikkel 62 Artikkel 17

Artikkel 63 nr. 1 og 3 —

Artikkel 63 nr. 2 Artikkel 20

Artikkel 64 Artikkel 21

Artikkel 65 —

Artikkel 66 —

Artikkel 67 Artikkel 22

Artikkel 68 —

Artikkel 69 Artikkel 23

Vedlegg I nr. 1 Vedlegg III

Vedlegg I nr. 2 Vedlegg III tredje ledd

Vedlegg I nr. 3 —

Vedlegg II —

Vedlegg III Vedlegg I

Vedlegg IV —

Vedlegg V —

Vedlegg VI Vedlegg II

Vedlegg VII Vedlegg V

Vedlegg VIII —

Vedlegg IX —

Vedlegg X Vedlegg VI

Vedlegg XI —
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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 8 nr. 3 og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2000/75/EF fastsettes kontrollregler og tiltak for 
å bekjempe blåtunge i Fellesskapet, herunder opprettelse 
av verne- og overvåkingssoner og forbud mot at dyr 
forlater sonene.

2) I kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 
om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med 
blåtunge, og vilkår for forflytninger fra og gjennom 
disse sonene(2) avgrenses de geografiske områdene der 
medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner 
(restriksjonssoner) i forbindelse med blåtunge.

3) Spania og Portugal har meddelt Kommisjonen at det er 
påvist virusforekomst i en rekke nye ytre områder av 
restriksjonssone E med hensyn til serotype 4.

4) Restriksjonssonen bør derfor utvides, idet det tas hensyn 
til tilgjengelige opplysninger om smittebærerens økologi 
og utviklingen i dens årstidsbestemte aktivitet.

5) Vedtak 2005/393/EF bør derfor endres.

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 4.2.2006, s. 91, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 130 av 24.5.2005, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2005/828/

EF (EUT L 311 av 26.11.2005, s. 37).

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF skal listen over 
restriksjonssonene i sone E, som gjelder Spania og Portugal, 
lyde:

«Spania:

Provinsene Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, – 
Cáceres, Badajoz, Toledo og Ciudad Real,

Provinsen Jaen (– comarcas Jaen, Andujar, Alcala la Real, 
Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda),

Provinsen Avila (– comarcas de Arenas de San Pedro, 
Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, 
Navaluenga, Sotillo de la Adrada),

Provinsen Salamanca (– comarcas Bejar, Ciudad 
Rodrigo, Sequeros),

Provinsen Madrid (– comarcas Aranjuez, El Escorial, 
Grinon, Navalcarnero, San Martin de Valdeiglesias).»

«Portugal:

Landbruksdepartementets regionkontor i: alle – 
concelhos,

Landbruksdepartementets regionkontor i Alentejo: alle – 
concelhos,

Landbruksdepartementets regionkontor i Ribatejo e – 
Oeste: concelhos Almada, Barreiro, Moita, Seixal, 
Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, 
Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, 
Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes, Sardoal,

Landbruksdepartementets regionkontor i Beira Interior: – 
concelhos Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de 
Rei, Idanha a Nova, Castelo Branco, Proença-a-nova, 
Vila Velha de Rodao, Mação.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 1. februar 2006

om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge i 
Spania og Portugal(*)

[meddelt under nummer K(2006) 180]

(2006/64/EF)

2009/EØS/69/03
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Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 7. februar 2006.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. februar 2006.

 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. 3 
bokstav c) og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2000/75/EF er det fastsatt kontrollregler og 
tiltak for å bekjempe blåtunge i Fellesskapet, herunder 
opprettelse av verne- og overvåkingssoner og forbud mot 
at dyr forlater sonene.

2) I kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om 
verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue 
Tongue, og vilkår for forflytninger fra og gjennom 
disse sonene(2) avgrenses de geografiske områdene der 
medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner 
(restriksjonssoner) i forbindelse med blåtunge.

3) Italia har underrettet Kommisjonen om at det ikke har 
vært noe virus i omløp i provinsene Livorno og Pisa siden 
april 2005.

4) Disse provinsene bør derfor anses å være fri for blåtunge, 
og på grunnlag av Italias begrunnede anmodning slettes 
fra listen over italienske provinser som er oppført som 
restriksjonssoner.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 6.4.2006, s. 75, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 130 av 24.5.2005, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2005/828/

EF (EUT L 311 av 26.11.2005, s. 37).

5) Vedtak 2005/393/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF utgår «Pisa» og «Livorno» 
fra raden for Toscana oppført under Sone B.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra dagen etter at det er kunngjort 
i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. april 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU
 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. april 2006

om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge i Italia(*)

[meddelt under nummer K(2006) 1260]

(2006/268/EF)

2009/EØS/69/04
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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. 3 
bokstav c) og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2000/75/EF fastsettes det kontrollregler og 
tiltak for å bekjempe blåtunge i Fellesskapet, herunder 
opprettelse av verne- og overvåkingssoner og forbud mot 
at dyr forlater sonene.

2) I kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 
om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med 
blåtunge, og vilkår for forflytninger fra og gjennom 
disse sonene(2) avgrenses de geografiske områdene der 
medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner 
(restriksjonssoner) i forbindelse med blåtunge.

3) Spania har meddelt Kommisjonen at det er mer enn to år 
siden det er påvist virus på Balearene.

4) Dette geografiske området bør derfor anses å være fritt 
for blåtunge og på grunnlag av Spanias begrunnede 
anmodning slettes fra listen over områder som er oppført 
som restriksjonssoner.

5) Vedtak 2005/393/EF bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 7.4.2006, s. 35, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 130 av 24.5.2005, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2006/828/

EF (EUT L 311 av 26.11.2005, s. 37).

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF utgår under sone C:

«Spania

Balearene (der serotype 16 er ikke forekommer)».

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra dagen etter at det er kunngjort 
i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. april 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 6. april 2006

om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge i Spania(*)

[meddelt under nummer K(2006) 1262]

(2006/273/EF)

2009/EØS/69/05
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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 
fleire tiltak for motkjemping av klassisk svinepest.

2) Det har lukkast å utrydde sjukdommen i delstaten 
Nordrhein-Westfalen, og den godkjende utryddingsplanen 
som vart vedteken for visse område i delstaten, vart 
oppheva ved kommisjonsvedtak 2005/58/EF 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)(3).

3) Dei tyske styresmaktene har meldt frå til Kommisjonen 
om at det i oktober 2005 har vore nye utbrot av 
sjukdommen hjå viltlevande svin i visse område av 
Nordrhein-Westfalen, og har følgjeleg endra planane for 
utrydding av klassisk svinepest og naudvaksinasjon av 
viltlevande svin mot klassisk svinepest og meldt frå til 
Kommisjonen om dette.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 28.12.2005, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(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. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/236/EF 
(TEU L 72 av 18.3.2005, s. 44).

(3) TEU L 24 av 27.1.2005, s. 45.

4) I lys av dei epidemiologiske opplysningane bør 
utryddingsplanen i Tyskland utvidast til å gjelde for 
område i distriktet Euskirchen i Nordrhein-Westfalen og 
distrikta Ahrweiler og Daun i Rheinland-Pfalz. I tillegg 
bør planane for naudvaksinasjon av viltlevande svin mot 
klassisk svinepest endrast slik at dei omfatter dei nemnde 
områda.

5) Vedtak 2003/135/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

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, 23. desember 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. desember 2005

om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til lenging av planane for utrydding av og 
naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område av delstatane Nordrhein-

Westfalen og Rheinland-Pfalz (Tyskland)(*)

[meldt under nummeret K(2005) 5621]

(Berre den tyske og den franske teksta er gyldige)

(2005/950/EF)

2009/EØS/69/06



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 69/58 23.12.2009

VEDLEGG

«VEDLEGG

1. OMRÅDE SOM DET FINST UTRYDDINGSPLANAR FOR:

A. Rheinland-Pfalz:

a) i distrikta Bad Dürkheim, Donnersbergkreis og Südliche Weinstraße,

b) i byane Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens og Kaiserslautern,

c) i distriktet Alzey-Worms: tettstadene 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, Monsheim og Alzey,

d) i distriktet Bad Kreuznach: tettstadene 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, 
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: kommunane Lingenfeld, Bellheim og Germersheim,

f) i distriktet Kaiserslautern: kommunane Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, 
Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl og Bruchmühlbach-Miesau, og tettstadene Ramstein-
Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden og Kottweiler-Schwanden,

g) i distriktet Kusel: tettstadene 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: kommunane Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg og 
Altrip,

i) i distriktet Südwestpfalz: kommunane Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-
Felsenland, Pirmasens-Land og Thaleischweiler-Fröschen, og tettstadene Schmitshausen, Herschberg, 
Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben og Knopp-
Labach,

j) i distriktet Ahrweiler: kommunane Adenau og Ahrweiler,

k) i distriktet Daun: kommunane Nohn og Üxheim.

B. Nordrhein-Westfalen:

i distriktet Euskirchen: byen Bad Münstereifel, kommunen Blankenheim (tettstadene Lindweiler, – 
Lommersdorf og Rohr), byen Euskirchen (tettstadene Billig, Euenheim, Flamersheim, Kirchheim, 
Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Rheder, Schweinheim, Stotzheim og Wißkirchen), byen Mechernich 
(tettstadene Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rissdorf, Wachendorf og Weiler am Berge), 
kommunen Nettersheim (tettstadene Bouderath, Buir, Egelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, 
Roderath og Tondorf).
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2. OMRÅDE DER DET VERT NYTTA NAUDVAKSINASJON:

A. Rheinland-Pfalz:

a) i distrikta Bad Dürkheim, Donnersbergkreis og Südliche Weinstraße,

b) i byane Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens og Kaiserslautern,

c) i distriktet Alzey-Worms: tettstadene 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, Monsheim og Alzey,

d) i distriktet Bad Kreuznach: tettstadene 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, 
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: kommunane Lingenfeld, Bellheim og Germersheim,

f) i distriktet Kaiserslautern: kommunane Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, 
Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl og Bruchmühlbach-Miesau, og tettstadene Ramstein-
Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden og Kottweiler-Schwanden,

g) i distriktet Kusel: tettstadene 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: kommunane Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg og 
Altrip,

i) i distriktet Südwestpfalz: kommunane Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-
Felsenland, Pirmasens-Land og Thaleischweiler-Fröschen, og tettstadene Schmitshausen, Herschberg, 
Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben og Knopp-
Labach,

j) i distriktet Ahrweiler: kommunane Adenau og Ahrweiler,

k) i distriktet Daun: kommunane Nohn og Üxheim.

B. Nordrhein-Westfalen:

i distriktet Euskirchen: byen Bad Münstereifel, kommunen Blankenheim (tettstadene Lindweiler, – 
Lommersdorf og Rohr), byen Euskirchen (tettstadene Billig, Euenheim, Flamersheim, Kirchheim, 
Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Rheder, Schweinheim, Stotzheim og Wißkirchen), byen Mechernich 
(tettstadene Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rissdorf, Wachendorf og Weiler am Berge), 
kommunen Nettersheim (tettstadene Bouderath, Buir, Egelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, 
Roderath og Tondorf).»

_____________________
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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 
fleire tiltak for motkjemping av klassisk svinepest.

2) Tyskland har meldt frå til Kommisjonen om at klassisk 
svinepest har spreidd seg til viltlevande svin i visse 
område av Nordrhein-Westfalen. Tyskland har òg 
stadfesta at planane for utrydding av og naudvaksinasjon 
mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin er vortne 
utvida til å omfatte desse områda og visse tilgrensande 
område i Rheinland-Pfalz.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 13.4.2006, s. 51, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(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. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/950/EF 
(TEU L 345 av 28.12.2005, s. 30).

3) Tyskland har òg meldt frå til Kommisjonen at situasjonen 
når det gjeld klassisk svinepest er vorten monaleg betre 
i visse område av Rheinland-Pfalz, og at det ikkje 
lenger er naudsynt å nytte planane for utrydding av og 
naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin på 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, 12. april 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. april 2006

om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til lenging av planane for utrydding av og 
naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område av delstatane Nordrhein-
Westfalen og Rheinland-Pfalz, og om oppheving av desse planane i andre område av Rheinland-Pfalz 

(Tyskland)(*)

[meldt under nummeret K(2006) 1531]

(Berre den tyske og den franske teksta er gyldige)

(2006/285/EF)

2009/EØS/69/07
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VEDLEGG

«VEDLEGG

1.  OMRÅDE SOM DET FINST UTRYDDINGSPLANAR FOR:

A.  I delstaten Rheinland-Pfalz:

a)  i distrikta Südliche Weinstraße, Ahrweiler og Daun,

b)  i byane Landau og Pirmasens,

c)  i distriktet Bitburg-Prüm: kommunen Prüm, og tettstadene Burbach, Balesfeld og Neuheilenbach (i 
kommunen Kyllburg),

d)  i distriktet Cochem-Zell: kommunane Kaisersesch og Ulmen,

e)  i distriktet Germersheim: kommunane Lingenfeld, Bellheim og Germersheim,

f)  i distriktet Mayen-Koblenz: kommunen Vordereifel, kommunen Mendig vest for motorvegen A 61 og 
Bundesstraße B 262 og byen Mayen vest for Bundesstraße B 262 og nord for Bundesstraße 258,

g)  i distriktet Südwestpfalz: kommunane Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-
Felsenland, Pirmasens-Land og Thaleischweiler-Fröschen, og tettstadene Schmitshausen, Herschberg, 
Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben og Knopp-
Labach,

B.  I delstaten Nordrhein-Westfalen:

a)  i byen Aachen: sør for motorvegane A4, A544 og Bundesstraße B1,

b)  i byen Bonn: sør for Bundesstraße 56 og motorvegen A 565 (Bonn-Endenich til Bonn-Poppelsdorf) og 
sørvest for Bundesstraße 9,

c)  i distriktet Aachen: byane Monschau og Stolberg og kommunane Simmerath og Roetgen,

d)  i distriktet Düren: byane Heimbach og Nideggen og kommunane Hürtgenwald og Langerwehe,

e)  i distriktet Euskirchen: byane Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden og tettstadene Billig, Euenheim, 
Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, 
Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (i byen Euskirchen), og kommunane 
Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall og Nettersheim,

f)  i distriktet Rhein-Sieg: byane Meckenheim og Rheinbach, kommunen Wachtberg og tettstadene 
Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (i kommunen Alfter) og tettstadene Buschhoven, Morenhoven, 
Miel og Odendorf (i kommunen Swisttal),

2.  OMRÅDE DER DET VERT NYTTA NAUDVAKSINASJON:

A.  I delstaten Rheinland-Pfalz:

a)  i distrikta Südliche Weinstraße, Ahrweiler og Daun,

b)  i byane Landau og Pirmasens,

c)  i distriktet Bitburg-Prüm: kommunen Prüm, og tettstadene Burbach, Balesfeld og Neuheilenbach (i 
kommunen Kyllburg),

d)  i distriktet Cochem-Zell: kommunane Kaisersesch og Ulmen,

e)  i distriktet Germersheim: kommunane Lingenfeld, Bellheim og Germersheim,
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f)  i distriktet Mayen-Koblenz: kommunen Vordereifel, kommunen Mendig vest for motorvegen A 61 og 
Bundesstraße B 262 og byen Mayen vest for Bundesstraße B 262 og nord for Bundesstraße 258,

g)  i distriktet Südwestpfalz: kommunane Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-
Felsenland, Pirmasens-Land og Thaleischweiler-Fröschen, og tettstadene Schmitshausen, Herschberg, 
Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben og Knopp-
Labach,

B.  I delstaten Nordrhein-Westfalen:

a)  i byen Aachen: sør for motorvegane A4, A544 og Bundesstraße B1,

b)  i byen Bonn: sør for Bundesstraße 56 og motorvegen A 565 (Bonn-Endenich til Bonn-Poppelsdorf) og 
sørvest for Bundesstraße 9,

c)  i distriktet Aachen: byane Monschau og Stolberg og kommunane Simmerath og Roetgen,

d) i distriktet Düren: byane Heimbach og Nideggen og kommunane Hürtgenwald og Langerwehe.

e) i distriktet Euskirchen: byane Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden og tettstadene Billig, Euenheim, 
Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, 
Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (i byen Euskirchen), og kommunane 
Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall og Nettersheim,

f) i distriktet Rhein-Sieg: byane Meckenheim og Rheinbach, kommunen Wachtberg og tettstadene 
Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (i kommunen Alfter) og tettstadene Buschhoven, Morenhoven, 
Miel og Odendorf (i kommunen Swisttal).»

________________
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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) Kommisjonen har vedteke kommisjonsvedtak 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 
fleire tiltak for motkjemping av klassisk svinepest.

2) Dei slovakiske styresmaktene har gjeve Kommisjonen 
melding om den nyaste utviklinga av sjukdommen 
hjå viltlevande svin. Desse opplysningane tyder på 
at klassisk svinepest hjå viltlevande svin er utrydda 
frå dei områda som høyrer inn under veterinær- og 
næringsmiddeladministrasjonen i distrikta Trnava 
(medrekna distrikta Trnava, Piešťany og Hlohovec) og 
Banská Bystrica (medrekna distrikta Banská Bystrica og 
Brezno). Den godkjende utryddingsplanen treng ikkje 
nyttast lenger i desse områda.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 15 av 20.1.2006, s. 48, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(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. Vedtaket endra ved vedtak 2005/226/EF 
(TEU L 71 av 17.3.2005, s. 72).

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

Nr. 1 i 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, 23. desember 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. desember 2005

om endring av vedtak 2005/59/EF med omsyn til område der planen for utrydding av klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin skal gjennomførast i Slovakia(*)

[meldt under nummeret K(2005) 5632]

(Berre den slovakiske teksta er gyldig)

(2006/20/EF)

2009/EØS/69/08
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VEDLEGG

«1.  Område der utryddingsplanen skal gjennomførast

 Territoriet som høyrer inn under veterinær- og næringsmiddeladministrasjonen i 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), Lučenec (medrekna distrikta Lučenec og Poltár) og Veľký 
Krtíš.»

_________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit 
innenfor Fellesskapet(1), særlig artikkel 14 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Modellene for helsesertifikater for handel innenfor 
Fellesskapet med slaktedyr, oppfôringsdyr og avlsdyr av 
sau og geit er fastsatt i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF 
som henholdsvis modell I, II og III.

2) Det har oppstått problemer i forbindelse med sertifikatet 
for medlemsstatene når den offentlige veterinæren ikke 
har kunnet bekrefte at vilkårene om oppholdssted og 
forbud mot flytting er oppfylt, noe bare gårdbrukeren har 
opplysninger om.

3) Det bør framgå klart av helsesertifikatene at bekreftelsen 
på at vilkårene om oppholdssted og forbud mot flytting 
er oppfylt, bygger på en erklæring fra gårdbrukeren 
eller en undersøkelse av registre ført i samsvar med 
rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om 
opprettelse av et system for identifikasjon og registrering 

 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 340 av 23.12.2005, s. 68, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2004/554/EF (EUT L 248 av 22.7.2004, s. 1).

 av sauer og geiter og om endring av forordning (EF) nr. 
1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF(2).

4) Direktiv 91/68/EØF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg E til direktiv 91/68/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 15. februar 2006.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 2005

om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF med hensyn til ajourføring av modellene for 
helsesertifikater for sau og geit(*)

[meddelt under nummer K(2005) 5506]

(2005/932/EF)

2009/EØS/69/09
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VEDLEGG

I vedlegg E til direktiv 91/68/EØF gjøres følgende endringer:

1. I modell I innsettes følgende punkt før punkt 12.4.1:

«12.4.  På grunnlag av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 
transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og C i vedlegget til 
forordningen,»

2. I modell II og III skal punkt 12.4 lyde:

«12.4.  På grunnlag av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 
transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og C i vedlegget 
til forordningen, opplyses det at de har oppholdt seg på én enkelt opprinnelsesenhet i minst 30 dager før 
lasting, eller på opprinnelsesenheten siden fødselen dersom dyrene er under 30 dager gamle, og ingen 
sauer eller geiter er innført i opprinnelsesenheten i løpet av de siste 21 dagene før lasting, og ingen klovdyr 
er innført fra en tredjestat til opprinnelsesenheten de 30 siste dagene før de sendes fra opprinnelsesenheten, 
med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 2 i direktiv 91/68/EØF.»

_______________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 
1989 om krav til dyrehelse ved handel med embryoer fra 
storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slike embryoer fra 
tredjestater(1), særlig artikkel 16, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 89/556/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse 
ved handel med embryoer fra storfe innenfor Fellesskapet 
og innførsel av slike embryoer fra tredjestater.

2) I direktivet fastsettes det blant annet at embryoer fra 
storfe ikke skal sendes fra en medlemsstat til en annen 
med mindre de er befruktet ved kunstig sædoverføring 
eller ved in vitro-befruktning med sæd fra en donorokse 
på en sædstasjon som er godkjent av vedkommende 
myndighet for oppsamling, behandling og lagring av sæd, 
eller med sæd innført i samsvar med rådsdirektiv 88/407/
EØF av 14. juni 1988 om fastsettelse av krav til dyrehelse 
ved handel med sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og 
innførsel av slik sæd(2).

3) Modellen for helsesertifikat for handel med embryoer 
fra storfe innenfor Fellesskapet er fastsatt i vedlegg C 
til direktiv 89/556/EØF. Sertifikatet inneholder ingen 
særlige krav til sæd som brukes til befruktning.

4) Det har oppstått problemer i handelen med embryoer 
særlig etter vedtakelsen av strengere regler for oksers

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 3.2.2006, s. 24, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2006/16/EF (EUT L 11 av 17.1.2006, s. 21).

  adgang til sædstasjoner ved direktiv 88/407/EØF, endret 
ved direktiv 2003/43/EF(3).

5) For å unngå problemer med sertifikatet bør det innarbeides 
et nytt sertifikatkrav i modellen for helsesertifikat, der det 
fastsettes at sæd som brukes til befruktning, skal oppfylle 
bestemmelsene i direktiv 88/407/EØF.

6) Direktiv 89/556/EØF 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

Vedlegg C til direktiv 89/556/EØF erstattes med teksten i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 23. februar 2006.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU
 Medlem av Kommisjonen

(3) EUT L 143 av 11.6.2003, s. 23.

KOMMISJONSVEDTAK

av 2. februar 2006

om endring av vedlegg C til rådsdirektiv 89/556/EØF med hensyn til modellen for helsesertifikat for handel med embryoer 
fra storfe innenfor Fellesskapet(*)

[meddelt under nummer K(2006) 193]

(2006/60/EF)

2009/EØS/69/10
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VEDLEGG

«VEDLEGG C

DET EUROPEISKE FELLESSKAP Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet

D
el

 I
: O

pp
ly

sn
in

ge
r 

om
 fo

rs
en

de
ls

en

I.1.   Avsender

  Navn

 Adresse

 Postnummer

I.2.  Sertifikatets 
referansenummer

I.2.a.  Lokalt referansenummer

I.3.   Vedkommende sentrale myndighet

I.4.   Vedkommende lokale myndighet

I.5.   Mottaker

 Navn

 Adresse

 Postnummer

I.6.  Nummer på tilhørende originalsertifikater

I.7.

I.8.  
Opprinnelsesland

ISO-
kode

I.9.  
Opprinnelsesregion

Kode I.10. 
Bestemmelsesland

ISO-
kode

I.11. Bestemmelses-
region 

Kode

I.12   Opprinnelsessted

 Godkjent organ   Embryogruppe  

 Navn  Godkjenningsnummer

 Adresse

 Postnummer

I.13.   Bestemmelsessted

 Godkjent organ  Embryogruppe  

 Driftsenhet    Annet  

 Navn  Godkjenningsnummer

 Adresse

 Postnummer

I.14. I.15. 

I.16.   Transportmiddel

 Fly  Skip  Jernbanevogn  
 Veigående kjøretøy   Annet 

Identifikasjon:

I.17.

I.18.   Dyreart/produkt I.19.  Varekode (KN-kode)       

I.20.   Antall/mengde

I.21.  I.22.   Antall kolli

I.23.   Plombe- og containernummer I.24.

I.25.   Dyr sertifisert til/produkter sertifisert til:

Kunstig avl   

I.26.   Transitt gjennom en tredjestat  

 Tredjestat    ISO-kode

 Utførselssted Kode

 Innførselssted  Grensekontroll-
  stasjonens nummer

I.27.   Transitt gjennom medlemsstater 

 Medlemsstat  ISO-kode

 Medlemsstat  ISO-kode

 Medlemsstat  ISO-kode

I.28. Eksport 

 Tredjestat  ISO-kode

 Utførselssted  Kode

I.29.

I.30.

I.31.  Identifikasjon av dyrene/produktene

 Art (Vitenskapelig navn) Identifikasjonsmerke Kategori Gruppens godkjenningsnummer
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Storfeembryoer

D
el

 I
I:

 A
tt

es
t

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referensenummer

I. Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at embryoene beskrevet i denne attest

II.1 er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med vedlegg A til direktiv 89/556/EØF,

II.2 er sendt til lastestedet i forseglede beholdere i samsvar med vedlegg A til direktiv 89/556/EØF,

II.3 kommer fra donordyr av storfe som oppfyller kravene i vedlegg B til direktiv 89/556/EØF,

II.4 ble befruktet enten ved kunstig sædoverføring eller in-vitro-befruktning(1) med sæd fra sædlagre eller sædstasjoner som er godkjent 
i samsvar med direktiv 88/407/EØF og ligger i en medlemsstat i Det europeiske fellesskap eller i en tredjestat oppført i vedlegg I 
til kommisjonsvedtak 2004/639/EF(1)(2). 

(1) Stryk det som ikke passer. 
(2) EUT L 292 av 15.9.2004, s. 21.
(3) [Felt I.6 i del I]: 
 Når det gjelder importerte embryoer, angis importsertifikatets nummer.
(4) [Felt I.31 i del I]: 
 Identifikasjonsmerke: tilsvarer opplysningene om identifikasjon av kuene som gir embryoer, og datoen for oppsamling i strået.
 Kategori: Angi om zona pellucida er a) gjennomtrengt eller b) intakt.

Offentlig veterinær

Navn (med blokkbokstaver): 
Lokal veterinærenhet:
Dato:
 

 

Stilling og tittel
Lokal veterinærenhets nummer
Underskrift:»

Stempel
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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 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) Polen har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at heile territoriet til staten stettar dei krava 
som er fastsette i kapittel 1 avsnitt II nr. 1 bokstav b) 
i vedlegg A til direktiv 91/68/EØF. I tillegg har Polen 
plikta seg til å stette visse andre krav som er fastsette i 
direktiv 91/68/EØF med omsyn til stikkprøver som skal 
utførast når Polen er godkjend som fri for brucellose.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 28.2.2006, s. 35, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(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 2005/932/
EF (TEU L 340 av 23.12.2005, s. 68).

(3) TEF L 13 av 21.1.1993, s. 14. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/764/EF 
(TEU L 288 av 29.10.2005, s. 56).

3) Polen bør difor godkjennast som offisielt fri for brucellose 
(B. melitensis) hjå driftseiningar for sauer eller geiter.

4) I regionen Friuli Venezia Giulia, provinsen Savona i 
regionen Liguria, provinsen Isernia i regionen Molise og 
provinsen Pescara i regionen Abruzzo er minst 99,8 % 
av driftseingane for sauer eller geiter offisielt frie for 
brucellose. I tillegg har desse provinsane og den nemnde 
regionen 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.

5) Region Friuli Venezia Giulia, provinsen Savona i regionen 
Liguria, provinsen Isernia i regionen Molise og provinsen 
Pescara i regionen Abruzzo bør difor godkjennast som 
offisielt frie for brucellose (B. melitensis) med omsyn til 
driftseiningar for sauer eller geiter.

6) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett at medlemsstatar 
eller delar eller regionar i desse 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.

7) 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).

(4) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/764/
EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. februar 2006

om endring av vedtak 93/52/EØF med omsyn til fråsegna om at Polen og visse provinsar eller regionar i Italia er frie for 
brucellose (B. melitensis), og vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse provinsar eller regionar i Italia er frie 

for bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose(*)

[meldt under nummeret K(2006) 490]

(2006/169/EF)

2009/EØS/69/11
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8) Italia har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at alle krava i direktiv 64/432/EØF er stetta 
med omsyn til provinsen Pescara i regionen Abruzzo 
med sikte på at denne provinsen kan verte godkjend som 
offisielt fri for tuberkulose hjå storfebuskapar.

9) Italia har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som 
syner at alle krava i direktiv 64/432/EØF er stetta med 
omsyn til provinsane Pistoia og Siena i regionen Toscana, 
provinsen Rieti i regionen Lazio, provinsen Milano i 
regionen Lombardia, provinsane Imperia og Savona i 
regionen Liguria, provinsen Pescara i regionen Abruzzo 
og regionen Friuli Venezia Giulia med sikte på at desse 
provinsane og den nemnde regionen kan godkjennast 
som offisielt frie for brucellose hjå storfebuskapar.

10) Italia har òg sendt over til Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at alle krava i direktiv 64/432/EØF er stetta 
med omsyn til provinsane Pesaro, Ancona og Macerata 
i regionen Marche, provinsane Rieti og Frosinone i 
regionen Lazio, provinsen Imperia i regionen Liguria, 
provinsen Pescara i regionen Abruzzo og regionen Friuli 
Venezia Giulia med sikte på at desse provinsane og den 
nemnde regionen kan godkjennast som offisielt frie for 
enzootisk bovin leukose hjå storfebuskapar.

11) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som 
Italia har lagt fram, bør dei provinsane og den regionen 
som det gjeld, godkjennast som offisielt frie for høvesvis 
bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin 
leukose.

12) Vedtak 93/52/EØF og 2003/467/EF bør difor endrast.

13) 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 og II til vedtak 93/52/EØF 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, 21. februar 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I vedlegg I og II til vedtak 93/52/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1.  Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG I

MEDLEMSSTATER

ISO-kode Medlemsstat

BE Belgia

CZ Tsjekkia

DK Danmark

DE Tyskland

IE Irland

LU Luxembourg

HU Ungarn

NL Nederland

AT Østerrike

PL Polen

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige

UK Det forente kongerike»

2.  Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

I Frankrike:

Departementer:

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, Eure-et-Loire, Finistère, 
Gers, Gironde, Haute-Loire, Haute-Saône, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-
Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, 
Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-
et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, 
Vienne, Ville de Paris, Vosges, Yonne, Yvelines.

I Italia:

Regionen Abruzzo: provinsen Pescara.– 

Regionen Friuli-Venezia Giulia.– 

Regionen Lazio: provinsene Rieti og Viterbo.– 

Regionen Liguria: provinsen Savona.– 
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Regionen Lombardia: provinsene Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, – 
Pavia, Sondrio og Varese

Regionen Marche: provinsene Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro og Urbino.– 

Regionen Molise: provinsen Isernia.– 

Regionen Piemonte: provinsene Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania og Vercelli.– 

Regionen Sardinia: provinsene Cagliari, Nuoro, Oristano og Sassari.– 

Regionen Trentino-Alto Adige: provinsene Bolzano og Trento.– 

Regionen Toscana: provinsene Arezzo, Firenze, Grosseto, 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 medlemsstatane som er offisielt frie for tuberkulose

 I Italia:

– Regionen Abruzzo: provinsen Pescara.

– Regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Como, Lecco og Sondrio.

– Regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno.

– Regionen Toscana: provinsane Grosseto og Prato.

– Regionen Trentino-Alto Adige: provinsane Bolzano og Trento.»

2.  I vedlegg II skal kapittel 2 lyde:

«KAPITTEL 2

Regionar i medlemsstatane som er offisielt frie for brucellose

I Italia:

– Regionen Abruzzo: provinsen Pescara.

– Regionen Emilia-Romagna: provinsane Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia og Rimini.

– Regionen Friuli-Venezia Giulia.

– Regionen Lazio: provinsen Rieti.

– Regionen Liguria: provinsane Imperia og Savona.

– Regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Pavia, Sondrio og Varese.

– Regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno.

– Regionen Piemonte: provinsane Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania og Vercelli.

– Regionen Sardinia: provinsane Cagliari, Nuoro, Oristano og Sassari.

– Regionen Toscana: provinsane Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato og Siena.

– 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 medlemsstatane som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose

I Italia:

Regionen Abruzzo: provinsen Pescara.– 

Regionen Emilia-Romagna: provinsane Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, – 
Reggio Emilia og Rimini.
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Regionen Friuli-Venezia Giulia.– 

Regionen Lazio: provinsane Frosinone og Rieti.– 

Regionen Liguria: provinsen Imperia.– 

Regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, – 
Sondrio og Varese.

Regionen Marche: provinsane Ancona, Ascoli Piceno, Macerata og Pesaro.– 

Regionen Piemonte: provinsane Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania og Vercelli.– 

Regionen Toscana: provinsane Arezzo, Firenze, Grosseto, 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 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 og vedlegg D 
avsnitt I del E, og

ut frå desse synsmåtane:

(1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett at medlemsstatar 
eller delar eller regionar i desse 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.

(2) 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(2).

3) Italia har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon som 
syner at alle krava i direktiv 64/432/EØF er stetta med 
omsyn til regionen Friuli-Venezia Giulia med sikte på at 
denne regionen kan verte godkjend som offisielt fri for 
tuberkulose hjå storfebuskapar.

4) Italia har òg lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at alle krava i direktiv 64/432/EØF er stetta 
med omsyn til regionen Molise med sikte på at denne 
regionen kan verte godkjend som offisielt fri for enzootisk 
bovin leukose hjå storfebuskapar.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 19.4.2006, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(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) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74. Vedtaket sist endra ved vedtak 2006/169/EF 
(TEU L 57 av 28.2.2006, s. 35).

5) Slovakia har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at heile territoriet til staten stettar dei krava 
som er fastsette i direktiv 64/432/EØF, slik at Slovakia 
kan godkjennast som offisielt fri for enzootisk bovin 
leukose hjå storfebuskapar.

6) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som 
Italia har lagt fram, bør regionane Friuli-Venezia Giulia 
og Molise godkjennast som offisielt frie for høvesvis 
bovin tuberkulose og enzootisk bovin leukose.

7) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som 
Slovakia har lagt fram, bør heile denne medlemsstaten 
godkjennast som offisielt fri for enzootisk bovin 
leukose.

8) Vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

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

Vedlegg I og III til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar 
med vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 18. april 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. april 2006

om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse regionar i Italia er offisielt frie for bovin tuberkulose 
og enzootisk bovin leukose, og at Slovakia er offisielt fri for enzootisk bovin leukose(*)

[meldt under nummeret K(2006) 1551]

(2006/290/EF)

2009/EØS/69/12
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VEDLEGG

I vedlegg I og III til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  I vedlegg I skal kapittel 2 lyde:

«KAPITTEL 2

Regionar i medlemsstatane som er offisielt frie for tuberkulose

 I Italia:

Regionen Abruzzo: provinsen Pescara.– 

Regionen Friuli-Venezia Giulia.– 

Regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Como, Lecco og Sondrio.– 

Regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno.– 

Regionen Toscana: provinsane Grosseto og Prato.– 

Regionen Trentino-Alto Adige: provinsane Bolzano og Trento.»– 

2.  I vedlegg III skal kapittel 1 lyde:

«KAPITTEL 1

Medlemsstatar som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose

ISO-kode Medlemsstat

BE Belgia

CZ Tsjekkia

DK Danmark

DE Tyskland

ES Spania

FR Frankrike

IE Irland

CY Kypros

LU Luxembourg

NL Nederland

AT Austerrike

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige

UK Det sameinte kongeriket»
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3.  I vedlegg III skal kapittel 2 lyde:

«KAPITTEL 2

Regionar i medlemsstatane som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose

 I Italia:

– Regionen Abruzzo: provinsen Pescara.

– Regionen Emilia-Romagna: provinsane Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, 
Reggio Emilia og Rimini.

– Regionen Friuli-Venezia Giulia.

– Regionen Lazio: provinsane Frosinone og Rieti.

– Regionen Liguria: provinsen Imperia.

– Regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, 
Sondrio og Varese.

– Regionen Marche: provinsane Ancona, Ascoli Piceno, Macerata og Pesaro.

– Regionen Molise.

– Regionen Piemonte: provinsane Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania og Vercelli.

– 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 DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om 
utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier 
som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for 
kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særleg artikkel 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved vedtak 2000/258/EF vart laboratoriet til Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy 
(AFSSA-laboratoriet i Nancy), Frankrike, peikt ut til 
å vere ansvarleg for å fastsetje dei kriteria som er 
naudsynte for standardisering av serologiske prøver med 
sikte på å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar.

2) I vedtak 2000/258/EF er det òg fastsett at AFSSA-
laboratoriet i Nancy skal sende over til Kommisjonen 
lista over dei fellesskapslaboratoria som skal godkjennast 
til å utføre desse serologiske prøvene. Følgjeleg nyttar 
AFSSA-laboratoriet i Nancy dei dugleiksprøvingane 
som er fastlagde for å vurdere kva laboratorium som kan 
godkjennast for utføring av dei serologiske prøvene.

3) Ved kommisjonsvedtak 2004/233/EF av 4. mars 2004 
om godkjenning av laboratorium som skal kontrollere 
verknaden av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande 
husdyr(2) vart det fastsett ei liste over godkjende 
laboratorium i medlemsstatane på grunnlag av resultata 
av dei dugleiksprøvene som AFSSA-laboratoriet i Nancy 
har sendt over.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 26 av 31.1.2006, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) TEF L 79 av 30.3.2000, s. 40. Vedtaket endra ved kommisjonsvedtak 
2003/60/EF (TEU L 23 av 28.1.2003, s. 30).

(2) TEU L 71 av 10.3.2004, s. 30. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/656/EF 
(TEU L 241 av 17.9.2005, s. 63).

4) Endå eit laboratorium i Tyskland er vorte godkjent av 
AFSSA-laboratoriet i Nancy i samsvar med vedtak 
2000/258/EF.

5) Dette laboratoriet bør difor førast opp i den lista over 
godkjende laboratorium i medlemsstatane som er fastsett 
i vedlegget til vedtak 2004/233/EF.

6) Vedtak 2004/233/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 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 2004/233/EF skal nytt nr. 8 i den delen 
som gjeld Tyskland, lyde:

«8. Vet Med Labor GmbH
Mörikestr. 28/3
D-71636 Ludwigsburg.»

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. januar 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. januar 2006

om endring av vedtak 2004/233/EF med omsyn til lista over laboratorium som er godkjende for å kontrollere verknaden av 
rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande husdyr(*)

[meldt under nummeret K(2006) 122]

(2006/48/EF)

2009/EØS/69/13
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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 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for 
utrydding av overførbar spongiform encefalopati (TSE) 
etter bekreftet forekomst av TSE i en besetning av sauer 
eller geiter, og en liste over hurtigprøver som er godkjent 
for TSE-overvåking.

2) I samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001, som endret 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 260/2003(2), har det 
siden 1. oktober 2003 blitt gjennomført visse tiltak etter 
bekreftet forekomst av TSE i besetninger av sauer eller 
geiter. Den gang kunne de to typene av TSE som kan 
forekomme hos sauer eller geiter, nemlig skrapesyke 
og bovin spongiform encefalopati (BSE), ikke skjelnes 
fra hverandre ved en rutineundersøkelse. Det ble derfor 
innført strenge tiltak med utgangspunkt i at alle TSE-
tilfeller hos sauer eller geiter kunne være BSE.

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001, som endret 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2005(3), har det 
siden januar 2005 vært obligatorisk med skjelneprøver 
i forbindelse med alle bekreftede tilfeller av TSE hos 
sauer og geiter. Etter at overvåkingen av sauer og 
geiter i 2005 ble utvidet i samsvar med forordning (EF) 
nr. 999/2001, som endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 214/2005(4), viser de foreløpige resultatene at BSE 
kan utelukkes i alle positive TSE-tilfeller hittil. Tiltak for 
å utrydde TSE hos sauer og geiter vil bli vurdert på nytt 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 15.2.2006, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 1974/2005 (EUT L 317 av 3.12.2005, s. 4).

(2) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 7.
(3) EUT L 10 av 13.1.2005, s. 9.
(4) EUT L 37 av 10.2.2005, s. 9.

innenfor rammen av kjøreplanen for utrydding av TSE. 
Drøftingene om dette vil imidlertid ikke bli avsluttet før 
utgangen av 2005.

4) For å unngå at strengere tiltak for å utrydde TSE hos 
sauer iverksettes på tross av den pågående drøftingen om 
en eventuell ny vurdering av dem, bør de overgangstiltak 
som gjelder fram til 1. januar 2006 for gjeninnsetting 
av besetninger som er slaktet i forbindelse med TSE-
utrydding, forlenges.

5) I sin rapport av 2. september 2005 anbefalte Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) 
at en ny hurtigprøve for påvisning av BSE post mortem 
skulle godkjennes. Prøven bør oppføres på listen over 
hurtigprøver for overvåking av BSE.

6) Det er hittil ikke gjennomført noen formell vurdering av 
prøver som er spesielt beregnet på sauer eller geiter. Fem 
hurtigprøver som for øyeblikket er oppført i vedlegg X til 
forordning (EF) nr. 999/2001, ble i påvente av vurdering 
midlertidig godkjent for overvåkingsprogrammet for sauer 
og geiter på grunnlag av opplysninger fra produsentene 
av prøvene.

7) EFSA anbefalte i sine rapporter av 17. mai og 
26. september 2005 om vurderingen av hurtigprøver 
post mortem beregnet på sauer og geiter, at åtte nye 
hurtigprøver post mortem skulle godkjennes, herunder de 
fem hurtigprøvene som er midlertidig godkjent. Prøvene 
bør oppføres på listen over hurtigprøver for overvåking 
av TSE hos sauer og geiter.

8) Enhver endring av hurtigprøver og prøveprotokoller skal 
være godkjent av Fellesskapets referanselaboratorium for 
TSE. Fellesskapets referanselaboratorium har godkjent 
endringer av hurtigprøven for påvisning av BSE post 
mortem, «Inpro CDI». Fellesskapets referanselaboratorium 
har også godkjent at navnet endres til «Beckman Coulter 
InPro CDI kit».

9) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 253/2006

av 14. februar 2006

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til hurtigprøver 
og tiltak for å utrydde TSE hos sauer og geiter(*)

2009/EØS/69/14
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg VII og X til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

1. I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 6 lyde:

«6. I en overgangsperiode fram til senest 1. januar 2007 kan medlemsstatene, som unntak fra begrensningen 
fastsatt i nr. 4 bokstav b) og dersom det er vanskelig å få erstatningssauer med en kjent genotype, beslutte at 
ikke-drektige søyer med en ukjent genotype kan innføres på driftsenheter som er omfattet av tiltakene nevnt i 
nr. 2 bokstav b) i) og ii).»

2. I kapittel C i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 4 lyde:

«4. Hurtigprøver

Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal følgende 
metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av BSE hos storfe:

immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av det proteinase K-resistente – 
fragmentet PrPRes (Prionics-Check Western test),

ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk – 
med bruk av en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer-prøve og Enfer TSE Kit versjon 2.0, 
automatisert prøvetillaging),

immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrP– Res, gjennomført etter denaturering og 
konsentrering,

mikroplatebasert immunologisk analyse (ELISA) som påviser proteinase K-resistent PrP– Res med 
monoklonale antistoffer (Prionics-Check LIA test),

strukturavhengig immunologisk analyse, BSE-antigenprøvesett (Beckman Coulter InPro CDI kit),– 

ELISA-prøve med kjemiluminescens for kvalitativ bestemmelse av PrP– Sc (CediTect BSE test),

immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrP– Sc-binding og et monoklonalt 
påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, 
EIA),

mikroplatebasert kjemiluminescent immunologisk analyse for påvisning av PrP– Sc i vev fra storfe (Institut 
Pourquier Speed’it BSE),

immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for – 
påvisning av proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics Check PrioSTRIP),

tosidig immunologisk analyse med bruk av to ulike monoklonale antistoffer rettet mot to epitoper som – 
finnes på et langt framskredent stadium av PrPSc hos storfe (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

ELISA-prøve (Sandwich-metoden) for påvisning av proteinase K-resistent PrP– Sc (Roche Applied Science 
PrionScreen),

antigenbindende ELISA med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for påvisning av proteinase – 
K-resistente PrP-fraksjoner (Fujirebio FRELISA BSE post-mortem rapid BSE Test).

 Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal følgende 
metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av TSE hos sauer og geiter:

strukturavhengig immunologisk analyse, BSE-antigenprøvesett (Beckman Coulter InPro CDI kit),– 

immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrP– Res, gjennomført etter denaturering og 
konsentrering (Bio-Rad TeSeE test),

immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrP– Res, gjennomført etter denaturering og 
konsentrering (Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat test),

ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk med – 
bruk av en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer TSE Kit versjon 2.0),
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immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrP– Sc-binding og et monoklonalt 
påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, 
EIA),

mikroplatebasert kjemiluminescent immunologisk analyse for påvisning av PrP– Sc i vev fra storfe 
(POURQUIER’S-LIA Scrapie),

immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av det proteinase K-resistente – 
fragmentet PrPRes (Prionics-Check Western Small Ruminant test),

mikroplatebasert kjemiluminescent immuniserende analyse for påvisning av proteinase K-resistent PrP– Sc 
(Prionics Check LIA Small Ruminants).

 Ved alle prøver må den vevsprøven som prøven skal utføres på være i samsvar med produsentens 
bruksanvisning.

 Produsenten av hurtigprøvene må ha opprettet et kvalitetssikringssystem som er godkjent av Fellesskapets 
referanselaboratorium, og som sikrer at prøvens kvalitet ikke endres. Produsenten må framlegge 
prøveprotokollen for Fellesskapets referanselaboratorium.

 Det kan foretas endringer av hurtigprøvene og prøveprotokollene bare dersom Fellesskapets referanselaboratorium 
er underrettet på forhånd, og forutsatt at Fellesskapets referanselaboratorium anser at endringen ikke påvirker 
hurtigprøvens følsomhet, nøyaktighet eller pålitelighet. Resultatene skal meddeles Kommisjonen og de 
nasjonale referanselaboratoriene.»

__________________
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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 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I sine uttalelser av 2001 om den geografiske risikoen for 
bovin spongiform encefalopati (BSE) i Brasil, Chile, El 
Salvador, Nicaragua, Botswana, Namibia og Swaziland 
konkluderte Styringskomiteen for vitenskapelige 
spørsmål (SSC) med at forekomst av BSE i storfe 
hjemmehørende i disse statene, er svært lite sannsynlig. 
Som en konsekvens ble statene oppført på listen over 
stater unntatt fra visse TSE-relaterte vilkår for handel 
med levende storfe og produkter framstilt av storfe, sau 
og geit.

2) I sine ajourførte uttalelser om den geografiske BSE-risikoen 
i visse tredjestater, som ble vedtatt i februar 2005 og 
august 2005, konkluderte Den europeiske

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 25.2.2006, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 1974/2005 (EUT L 317 av 3.12.2005, s. 4).

  myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) med at 
forekomst av BSE i storfe hjemmehørende i Brasil, 
Chile, El Salvador, Nicaragua, Botswana, Namibia og 
Swaziland, ikke lenger er svært lite sannsynlig. Derfor 
bør disse statene ikke lenger unntas fra de TSE-relaterte 
vilkårene for handel med levende storfe og produkter 
framstilt av storfe, sau og geit.

3) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg XI til forordning (EF) nr. 999/2001 skal endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 339/2006

av 24. februar 2006

om endring av vedlegg XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til regler for import av 
levende storfe og produkter framstilt av storfe, sau og geit(*)

2009/EØS/69/15

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

Utferdiget i Brussel, 24. februar 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
___________
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VEDLEGG

I vedlegg XI til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

a)  I del A nr. 15 bokstav b) annet ledd skal listen over land erstattes med følgende liste:

Argentina– 

Australia– 

Island– 

Ny-Caledonia– 

New Zealand– 

Panama– 

Paraguay– 

Singapore– 

Uruguay– 

Vanuatu.»– 

b)  I del D skal nr. 3 erstattes av følgende:

«3.  Nr. 2 får ikke anvendelse på import av storfe som er født og oppdrettet i følgende stater:

Argentina– 

Australia– 

Island– 

Ny-Caledonia– 

New Zealand– 

Panama– 

Paraguay– 

Singapore– 

Uruguay– 

Vanuatu.»– 

________________
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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 23,

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(2), særlig artikkel 10 
nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 
med sikte på gjennomføring av det indre marked(3), særlig 
artikkel 9 nr. 4,

under henvisning 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(4), særlig artikkel 6 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedtak 98/256/EF har fortsatt å gjelde som et 
overgangstiltak i henhold til vedlegg XI til forordning (EF) 
nr. 999/2001.

2) I vedtak 98/256/EF forbys eksport fra Det forente 
kongerike av levende storfe og av produkter framstilt av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 116 av 29.4.2006, s. 9, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 339/2006 (EUT L 55 av 25.2.2006, s. 5).

(2) 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).

(3) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/41/EF (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33).

(4) 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).

storfe slaktet i Det forente kongerike, som kan komme 
inn i næringsmiddel- eller fôrkjeden eller som er bestemt 
til bruk i kosmetikk eller i medisinske eller farmasøytiske 
produkter. Det er fastsatt noen unntak, særlig for eksport 
av storfekjøtt og produkter av storfekjøtt under den 
datobaserte eksportordning (DBES).

3) De to vilkårene som må oppfylles for at embargoen 
mot Det forente kongerike kan oppheves, er en BSE-
forekomst på mindre enn 200 tilfeller per million 
voksne dyr av storfe samt en positiv konklusjon fra 
næringsmiddel- og veterinærkontorets (FVO) inspeksjon 
av håndhevingen av BSE-kontroller i Det forente 
kongerike, og i hvilken grad Det forente kongerike er 
klar til å overholde Fellesskapets regelverk, særlig med 
hensyn til identifisering og registrering av storfe samt 
kontroller.

4) På generalforsamlingen i mai 2003 endret Verdens 
dyrehelseorganisasjon (OIE) kriteriene som brukes til å 
skille mellom stater med moderat risiko (kategori 4) og 
stater med høy risiko (kategori 5). For stater som driver 
aktiv overvåking, ble grensen satt til 200 BSE-tilfeller 
per million voksne dyr i populasjonen.

5) I juni 2003 anmodet Det forente kongerike om tillatelse til 
å drive handel på samme vilkår som andre medlemsstater, 
ettersom BSE-forekomsten i Det forente kongerike da 
nærmet seg 200, og at Det forente Kongerike av den 
grunn ikke lenger burde anses som en stat med høy risiko 
i henhold til OIEs kriterier. Til støtte for sitt krav framla 
Det forente kongerike dokumentasjon som omfatter 
beregninger av den absolutte forekomsten på grunnlag av 
resultatene av ordningen med delvis kontroll som gjelder 
i Det forente kongerike.

6) Vitenskapsgruppen for biologiske farer i Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) konkluderte i sin uttalelse av 21. april 2004 
om vitenskapelig begrunnelse for å foreslå endringer 
i Det forente kongerikes datobaserte eksportordning 
(DBES) og regelen for dyr som er eldre enn 30 måneder 
(OTM-regelen), med at storfe som er født og oppdrettet 
i Det forente kongerike før 1. august 1996, bør holdes 
utenfor næringsmiddel- og fôrkjedene på grunn av høyere 
forekomst av BSE i den gruppen. For storfe som er født 
etter nevnte dato konkluderes det i uttalelsen med at 
BSE-faren for forbrukere er på et sammenlignbart nivå 
med den i andre medlemsstater. Fra 1. august 1996 har 
alt kjøttbeinmel fra pattedyr vært forbudt i fôr til alle 
produksjonsdyr i Det forente kongerike.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006

av 10. april 2006

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til Det forente kongerike og om 
oppheving av rådsvedtak 98/256/EF samt vedtak 98/351/EF og 1999/514/EF(*)

2009/EØS/69/16
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7) 12. mai 2004 avgav EFSA uttalelse om statusen som 
stat med moderat risiko. I henhold til uttalelsen skulle 
forekomsten i Det forente kongerike falle til under 200 
mellom juli og desember 2004. På sitt plenumsmøte 9. 
og 10. mars 2005 fastslo EFSA at overvåkingsdataene fra 
andre halvdel av 2004 bekrefter konklusjonen i uttalelsen 
av mai 2004 og at Det forente kongerike ifølge OIEs 
klassifisering kan anses som en stat med moderat risiko 
når det gjelder BSE i den samlede storfepopulasjonen.

8) 19. juli 2004 offentliggjorde FVO rapporten om et 
kontrollbesøk i Storbritannia og Nord-Irland fra 26. 
april til 7. mai 2004 som gjaldt en allmenn vurdering 
av vernetiltak mot BSE. I rapporten ble det fastslått at 
ordningen i Nord-Irland i stor grad var tilfredsstillende, 
men at det var mangler på visse områder i Storbritannia 
som krevde ytterligere forbedringer.

9) 28. september 2005 offentliggjorde FVO rapporten om et 
kontrollbesøk i Storbritannia fra 6. til 15. juni 2005 som 
gjaldt vernetiltak mot BSE. Ved dette oppfølgingsbesøket 
ble det fastslått at det var gjort tilfredsstillende framskritt 
på de fleste områder.

10) 7. november 2005 erstattet Det forente kongerike regelen 
for storfe som er eldre enn 30 måneder, med regelen som 
gjaldt før 1996. Storfe født før 1. august 1996 kommer 
for alltid til å bli holdt utenfor næringsmiddel- og 
fôrkjeden. Det forente kongerike har siden oktober 2004 
anvendt det samme overvåkingsprogrammet som de 
andre medlemsstatene for storfepopulasjonen født 
etter 31. juli 1996. Nåværende overvåkingsprogram, 
som gjelder for dyr som kom inn under den forrige 
ordningen for destruering fastsatt i henhold til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 716/96 av 19. april 1996 
om vedtakelse av ekstraordinære støttetiltak for markedet 
for storfekjøtt i Det forente kongerike(1), bør endres.

11) På bakgrunn av at storfepopulasjonens risikostatus anses 
som moderat og at FVO har framlagt positive rapporter, 
kan de BSE-tilknyttede restriksjonene på handel med 
storfe og storfeprodukter oppheves.

12) Vilkårene for oppheving av embargoen ble oppfylt 
15. juni 2005, som er datoen da FVO avsluttet sitt 
kontrollbesøk i Storbritannia. Derfor bør virkningen av 
denne forordning med hensyn til kjøtt og andre produkter 
framstilt av slaktede dyr begrenses til kjøtt og produkter 
som er framstilt av dyr som er slaktet etter nevnte dato.

(1) EFT L 99 av 20.4.1996, s. 14. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2109/2005 (EUT L 337 av 22.12.2005, s. 25).

13) Vedtak 98/256/EF bør derfor oppheves, og reglene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001 bør anvendes fullt 
ut.

14) I henhold til kommisjonsvedtak 2005/598/EF(2) er det 
forbudt for Det forente kongerike å bringe i omsetning 
produkter framstilt av storfe født eller oppdrettet i 
Det forente kongerike før 1. august 1996. Det forente 
kongerike bør også sørge for at storfe født eller oppdrettet 
i Det forente kongerike før 1. august 1996 ikke sendes fra 
Det forente kongerikes territorium til andre medlemsstater 
eller til tredjestater.

15) I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 skal virvelsøylen 
hos storfe som er eldre enn 24 måneder, anses som 
spesifisert risikomateriale. Det forente kongerike har fått 
innvilget et unntak som tillater bruk av virvelsøylen hos 
storfe som er yngre enn 30 måneder. I nevnte forordning 
er det i tillegg fastsatt en utvidet liste over spesifisert 
risikomateriale for Det forente kongerike.

16) Som følge av opphevingen av gjeldende restriksjoner bør 
aldersgrensen for fjerning av virvelsøylen hos storfe og 
listen over spesifisert risikomateriale som får anvendelse 
i de andre medlemsstatene, også få anvendelse i Det 
forente kongerike. Forordning (EF) nr. 999/2001 bør 
derfor endres.

17) Med tanke på at det er ulike aldersgrenser for fjerning 
av virvelsøylen som spesifisert risikomateriale i Det 
forente kongerike og i de øvrige medlemsstatene, bør 
denne forordning av kontrollhensyn ikke umiddelbart få 
anvendelse på virvelsøyler fra storfe født eller oppdrettet 
i Det forente kongerike etter 31. juli 1996 og slaktet før 
denne forordnings ikrafttredelse. Slike virvelsøyler og 
produkter framstilt av slike virvelsøyler bør ikke sendes 
fra Det forente kongerike til andre medlemsstater eller til 
tredjestater.

18) Av hensyn til klarhet og samsvar i Fellesskapets regelverk 
bør kommisjonsvedtak 98/351/EF av 29. mai 1998 
om fastsettelse av datoen da forsendelse kan begynne 
fra Nord-Irland av produkter framstilt av storfe etter 
ordningen for besetninger som oppfyller vilkårene for 
eksport i henhold til artikkel 6 nr. 5 i rådsvedtak 98/256/
EF(3) og kommisjonsvedtak 1999/514/EF av 23. 
juli 1999 om fastsettelse av den dato da forsendelse av 
storfeprodukter fra Det forente kongerike under den 
datobaserte eksportordningen kan begynne i henhold til 
artikkel 6 nr. 5 i rådsvedtak 98/256/EF(4) oppheves.

(2) EUT L 204 av 5.8.2005, s. 22.
(3) EFT L 157 av 30.5.1998, s. 110.
(4) EFT L 195 av 28.7.1999, s. 42.
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19) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg III og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Vedtak 98/256/EF, 98/351/EF og 1999/514/EF oppheves.

Artikkel 3

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

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

Utferdiget i Brussel, 10. april 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

I vedlegg III og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg III kapittel A del I skal nr. 4 lyde:

«4. Overvåking av dyr som er kjøpt opp for destruering i henhold til forordning (EF) nr. 716/96

Alle dyr født mellom 1. august 1995 og 1. august 1996 som er avlivet for destruering i henhold til 
forordning (EF) nr. 716/96, skal undersøkes for BSE.»

2. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a) I del A skal nr. 1 og 2 lyde:

«1. Følgende vev betegnes som spesifisert risikomateriale:

i) kraniet utenom mandibelen, herunder hjernen og øynene, og ryggmargen fra dyr over tolv måneder, 
virvelsøylen unntatt halevirvelen, halsvirvlenes, brystvirvlenes og lendevirvlenes tverr- og ryggtapper 
og den midtre korsbeinskammen og korsbeinets vinger, herunder nerveknutene i ryggmargen fra 
storfe som er eldre enn 24 måneder, og mandlene, tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen og 
mesenteriet fra storfe uansett alder,

ii) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene og ryggmargen fra sauer og geiter som er eldre enn 
tolv måneder, eller som har en frambrutt blivende fortann, og milt og ileum fra sauer og geiter uansett 
alder.

 Alderen som er fastsatt i punkt i) for fjerning av virvelsøylen hos storfe, kan justeres ved å endre denne 
forordning på bakgrunn av den statistiske sannsynligheten for forekomst av BSE hos de relevante 
aldersgruppene av Fellesskapets storfepopulasjon, på grunnlag av resultatene av BSE-overvåkingen som 
fastsatt i kapittel A del I i vedlegg III.

2. Som unntak fra nr. 1 punkt i) kan det gjøres vedtak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2 om å 
tillate bruk av virvelsøylen og nerveknutene i ryggmargen fra storfe

a) som er født, oppdrettet og slaktet i medlemsstater der det ved en vitenskapelig vurdering er fastslått 
at det er svært usannsynlig, eller usannsynlig, men ikke utelukket, at BSE forekommer hos storfe som 
er hjemmehørende i staten, eller

b) som er født etter den dato da forbudet mot fôring av drøvtyggere med protein fra pattedyr ble iverksatt 
på en effektiv måte, og som stammer fra medlemsstater der det er konstatert BSE hos dyr som er 
hjemmehørende i staten, eller der det ved en vitenskapelig vurdering er fastslått at det er sannsynlig 
at BSE forekommer hos storfe som er hjemmehørende i staten.

 Sverige kan innvilges dette unntaket på grunnlag av tidligere innsendt og vurdert dokumentasjon. 
Andre medlemsstater kan søke om et slikt unntak ved å framlegge for Kommisjonen avgjørende 
underlagsdokumenter med hensyn til bokstav a) eller b).

 Medlemsstater som får innvilget et slikt unntak, skal i tillegg til kravene i vedlegg III kapittel A del I sørge 
for at én av de godkjente hurtigprøvene oppført i vedlegg X kapittel C nr. 4 anvendes på alt storfe som er 
eldre enn 30 måneder:

i) som har dødd i driftsenheten eller under transport, men som ikke er slaktet for konsum, unntatt 
de dyrene som er døde i fjerntliggende områder med lav dyretetthet i medlemsstater der det er lite 
sannsynlig at BSE forekommer,

ii) som er slaktet normalt for konsum.

 Sakkyndige fra Kommisjonen kan foreta kontroll på stedet for ytterligere å vurdere dokumentasjonen som 
er framlagt i samsvar med artikkel 21.»
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b) I del D gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 utgår.

ii) Nytt nr. 5 skal lyde:

«5  a) Uten at det berører kommisjonsvedtak 2005/598/EF skal Det forente kongerike sørge for at 
storfe født eller oppdrettet i Det forente kongerike før 1. august 1996 ikke sendes fra Det forente 
kongerikes territorium til andre medlemsstater eller til tredjestater.

b) Det forente kongerike skal sørge for at det ikke sendes kjøtt eller produkter framstilt av storfe 
født eller oppdrettet i Det forente kongerike etter 31. juli 1996 og slaktet før 15. juni 2005 fra Det 
forente kongerikes territorium til andre medlemsstater eller til tredjestater.

c) Det forente kongerike skal sørge for at virvelsøylen fra storfe født eller oppdrettet i Det forente 
kongerike etter 31. juli 1996 og slaktet før denne forordnings ikrafttredelse samt produkter 
framstilt av slike virvelsøyler ikke skal sendes fra Det forente kongerikes territorium til andre 
medlemsstater eller til tredjestater.»

____________



23.12.2009 Nr. 69/91EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig kapittel A del I bokstav b) 
ii), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 skal 
medlemsstatenes nasjonale programmer for bekjempelse 
av skrapesyke godkjennes dersom de oppfyller visse 
kriterier fastsatt i nevnte forordning. I henhold til 
forordning (EF) nr. 999/2001 skal det også fastsettes 
eventuelle tilleggsgarantier som kan kreves for handel 
innenfor Fellesskapet og import i samsvar med nevnte 
forordning.

2) I kommisjonsvedtak 2003/100/EF av 13. februar 2003 
om fastsettelse av minstekrav til avlsprogrammer for 
resistens mot overførbar spongiform encefalopati hos 
sau(2), er det fastsatt at hver medlemsstat skal innføre 
et avlsprogram for utvelging av TSE-resistens hos visse 
saueraser. I henhold til nevnte vedtak kan det også gjøres 
unntak fra kravet om at en medlemsstat skal innføre et 
avlsprogram på grunnlag av sitt nasjonale program for 
bekjempelse av skrapesyke som er framlagt og godkjent 
i samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001, og som 
omfatter en løpende aktiv overvåking av selvdøde sauer 
og geiter i alle besetninger i medlemsstaten.

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2003 av 
24. oktober 2003 om godkjenning av dei nasjonale 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 339/2006 (EUT L 55 av 25.2.2006, s. 5).

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 41.

programma for motkjemping av skrapesjuke i visse 
medlemsstatar, og om fastlegging av tilleggsgarantiar for 
avlsprogram for resistens mot TSE hjå sauer i medhald 
av vedtak 2003/100/EF(3), ble Danmarks, Finlands og 
Sveriges nasjonale programmer for bekjempelse av 
skrapesyke godkjent.

4) 18. november 2005 framla Østerrike for Kommisjonen 
et nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke. 
5. januar 2006 ble visse endringer av programmet 
framlagt for Kommisjonen. Programmet, som endret, 
oppfyller kriteriene fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001. 
Dessuten har Østerrike sannsynligvis lav eller ingen 
forekomst av skrapesyke på sitt territorium.

5) På grunnlag av sitt nasjonale program for bekjempelse av 
skrapesyke bør Østerrike gis unntak fra avlsprogrammet 
fastsatt i vedtak 2003/100/EF. Dessuten bør de 
tilleggsgarantiene for handelen som kreves i kapittel A 
i vedlegg VIII og kapittel E i vedlegg IX til forordning 
(EF) nr. 999/2001, fastsettes i denne forordning.

6) I forordning (EF) nr. 1874/2003 er det fastsatt visse 
tilleggsgarantier for Danmark, Finland og Sverige, som 
gjelder driftsenheter. Disse tilleggsgarantiene bør imidlertid 
endres for å styrke anvendelsen av nærhetsprinsippet i 
disse medlemsstatene og i Østerrike, samtidig som det tas 
hensyn til ulikheter i den epidemiologiske situasjonen og 
i handelsforhold samt i de stammene av skrapesyke som 
finnes i de fire medlemsstatene.

7) Av praktiske grunner og for å gjøre Fellesskapets 
regelverk klarere bør forordning (EF) nr. 1874/2003 
oppheves og erstattes med denne forordning.

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

(3) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 12. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1472/2004 (EUT L 271 av 19.8.2004, s. 26).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006

av 31. mars 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til nasjonale programmer 
for bekjempelse av skrapesyke og tilleggsgarantier, om unntak fra visse krav i vedtak 2003/100/EF og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1874/2003(*)

2009/EØS/69/17
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Godkjenning av nasjonale programmer for bekjempelse 
av skrapesyke

De nasjonale programmene for bekjempelse av skrapesyke 
som er nevnt i kapittel A del I bokstav b) i vedlegg VIII til 
forordning (EF) nr. 999/2001, i de medlemsstatene som er 
oppført i vedlegget til denne forordning, godkjennes.

Artikkel 2

Tilleggsgarantier som gjelder driftsenheter

1.  Sauer og geiter som er beregnet på de medlemsstatene 
som er oppført i vedlegget, og som kommer fra andre 
medlemsstater som ikke er oppført i vedlegget eller fra 
tredjestater, må siden fødselen og uten avbrudd ha vært holdt 
på driftsenheter som har oppfylt følgende vilkår i et tidsrom på 
minst sju år før de aktuelle dyrene blir sendt fra driftsenheten:

a)  det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av skrapesyke,

b)  det har ikke vært anvendt noen utryddingstiltak på grunn 
av skrapesyke,

c)  ingen av dyrene på driftsenheten er identifisert som dyr 
som er i fare for å bli angrepet, som nevnt i artikkel 13 
nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 999/2001.

2.  Sauer og geiter som er beregnet på de medlemsstatene 
som er oppført i vedlegget til denne forordning, og som 
kommer fra andre medlemsstater som er oppført i nevnte 
vedlegg, må ha vært holdt på driftsenheter der ingen sauer 
eller geiter har vært omfattet av offisielle restriksjoner på 
forflytning på grunn av skrapesyke i samsvar med artikkel 13 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001, i et tidsrom på minst sju 
år før de aktuelle dyrene blir sendt fra driftsenheten.

3.  Sæd, embryoer og egg fra sauer og geiter som er beregnet 
på de medlemsstatene som er oppført i vedlegget, må skaffes 
fra donorer som siden fødselen og uten avbrudd har vært holdt 
på driftsenheter som oppfyller vilkårene i

a)  nr. 1 dersom de kommer fra andre medlemsstater som 
ikke er oppført i vedlegget eller fra tredjestater, eller

b)  nr. 2 dersom de kommer fra andre medlemsstater som er 
oppført i vedlegget.

Artikkel 3

Offisielle restriksjoner på forflytning

1. De offisielle restriksjonene på forflytning som er framlagt 
av de medlemsstatene som er oppført i vedlegget, godkjennes. 
De får anvendelse på driftsenheter som mottar sauer eller geiter 
eller sæd, embryoer og egg fra sauer eller geiter dersom

a)  dyr, sæd, embryoer og egg kommer fra andre 
medlemsstater som ikke er oppført i vedlegget, eller fra 
tredjestater, og

b)  det i den avsendermedlemsstaten eller -tredjestaten som er 
nevnt i bokstav a), er blitt bekreftet tilfeller av skrapesyke 
i et tidsrom på tre år før eller etter det tidspunktet da dyr, 
sæd, embryoer og egg blir sendt.

2.  De offisielle restriksjonene på forflytning som er 
fastsatt i nr. 1, får ikke anvendelse på mottak av sauer med 
prionproteingenotypen ARR/ARR eller på sæd, embryoer og 
egg fra en donor med prionproteingenotypen ARR/ARR.

Artikkel 4

Unntak fra kravet om å innføre et avlsprogram

I henhold til artikkel 3 nr. 1 første strekpunkt i vedtak 2003/100/
EF gis de medlemsstatene som er oppført i vedlegget til denne 
forordning unntak fra kravet om å innføre et avlsprogram som 
fastsatt i artikkel 2 nr. 1 i nevnte vedtak.

Artikkel 5

Oppheving

Forordning (EF) nr. 1874/2003 oppheves.

Artikkel 6

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

Medlemsstater nevnt i artikkel 1-4

Danmark

Østerrike

Finland

Sverige

____________
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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 av 18. april 2002 om 
utarbeiding av lista over godkjende soner med omsyn til 
Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens(2), er det 
fastsett kva områder i Fellesskapet som vert rekna for å 
vere fri for blautdyrsjukdommane Bonamia ostreae og/
eller Marteilia refringens.

2) Irland og Det sameinte kongeriket har ved brev av 
juni 2005 meldt frå til Kommimsjonen om at Bonamia 
ostreae er påvist i Lough Foyle, eit felles kystvatnområde 
på grensa mellom Irland og Nord-Irland. Området har 
tidlegare vore rekna som fri for Bonamia ostreae, men 
kan ikkje lenger reknast som fri for denne sjukdommen.

3) I tillegg har Irland lagt fram ei oppmoding om endring av 
lista som er førd opp i vedtak 2002/300/EF over soner i 
Irland som er godkjende med omsyn til Bonamia ostreae, 
for å gjere dei geografiske opplysningane om eitt av

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 25.10.2005, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 5.

(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 2005/104/EF 
(TEU L 33 av 5.2.2005, s. 71).

 områda som er påverka av sjukdommen, meir presise. 
Nemninga « Logmore, Belmullet» bør difor bytast ut 
med «Loughmore, Blacksod Bay».

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 teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 24. oktober 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 24. oktober 2005

om endring av vedtak 2002/300/EF med omsyn til dei områda som er utelukka frå lista over godkjende soner med omsyn til 
Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens(*)

[meldt under nummeret K(2005) 4081]

(2005/748/EF)

2009/EØS/69/18
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VEDLEGG

«VEDLEGG

SONER SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL ÉIN ELLER FLEIRE AV 
BLAUTDYRSJUKDOMMANE BONAMIA OSTREAE OG MARTEILIA REFRINGENS

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

– heile kystlinja til Irland, bortsett frå dei følgjande sju områda:

– Cork Harbour,

– Galway Bay,

– Ballinakill Harbour,

– Clew Bay,

– Achill Sound,

– Loughmore, Blacksod Bay,

– Lough Foyle.

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 tre 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 Irland, bortsett frå det følgjande området:

– Lough Foyle,

– heile kystlinja til Guernsey og Herm,

– sona til Jersey: sona 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.
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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,

– sona til Jersey: sona 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) Italia har lagt fram grunnane for at visse oppdrettsanlegg på 
territoriet deira med omsyn til hemoragisk virusseptikemi 
(VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) skal 
få status som oppdrettsanlegg i soner som ikkje er 
godkjende. Den framlagde dokumentasjonen syner at 
desse sonene stettar krava i 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) Finland har lagt fram grunnane for at dei delane av 
territoriet deira som ikkje er omfatta av dei særskilte 
tiltaka for utrydding av hemoragisk virusseptikemi 
(VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) som 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 23.11.2005, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 5.

(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 2005/475/EF 
(TEU L 176 av 8.7.2005, s. 30).

er vortne gjennomførde etter utbrot av VHS i visse 
kystområde, skal få status som godkjende soner. Etter 
eit møte 5. juli 2005 mellom kontora til Kommisjonen 
og representantar frå Finland, trekte Finland tilbake 
søknaden om godkjenning av kystområda som frie for 
VHS. Dokumentasjonen som er lagd fram, viser at heile 
det finske territoriet når det gjeld IHN og fastlandssona 
til Finland når det gjeld VHS, stettar krava i artikkel 5 i 
direktiv 91/67/EØF. Desse delane av Finland kan difor få 
status som godkjende soner når det gjeld VHS og IHN, 
og bør førast opp i lista over godkjende soner.

4) Då kjeldene til nokre av nedbørfelta i Finland ligg i 
Russland, bør Finland halde ved lag eit høgt nivå for 
overvaking av desse nedbørfelta etter at sonene har 
fått status som godkjende soner, i samsvar med det 
programmet som er godkjent ved kommisjonsvedtak 
2003/634/EF(3).

5) Austerrike, Frankrike, Tyskland 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 godkjende 
oppdrettsanlegg i ei sone som ikkje er godkjend, og bør 
førast opp i lista over godkjende oppdrettsanlegg.

6) Italia har meldt frå om påvising av IHN ved to 
oppdrettsanlegg som før var rekna som frie frå denne 
sjukdommen. Oppdrettsanlegga er likevel framleis frie 
for VHS. Desse oppdrettsanlegga bør difor ikkje lenger 
stå oppførde i vedtak 2002/308/EF som frie for IHN.

(3) TEU L 220 av 3.9.2003, s. 8. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/770/EF 
(TEU L 291 av 5.11.2005, s. 33).

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. november 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) 4394]

(2005/813/EF)

2009/EØS/69/19
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7) Vedtak 2002/308/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 2002/308/EF vert det gjort følgjande endringar:

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

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

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. november 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 69/100 23.12.2009

VEDLEGG I

«VEDLEGG I

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

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

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 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.– 

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

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– 

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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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.

Erms, frå kjelda fram til den uoverstigelege dammen 200 m nedanfor oppdrettsanlegget Strobel, Anlage – 
Seeburg.

Obere Nagold, frå kjelda fram til den uoverstigelege dammen nær Neumühle.– 

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 ARAGON

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.
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3.8.  REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN CASTILLA-LA-MANCHA

Fastlandssoner

Nedbørfeltet til elva Río Tajo, frå kjeldene fram til demninga Estremera.– 

Nedbørfeltet til elva Río Tajuña, frå kjeldene fram til demninga La Tajera.– 

Nedbørfeltet til elva Río Júcar, frå kjeldene fram til demninga La Toba.– 

Nedbørfeltet til elva Río Cabriel , frå kjeldene fram til demninga Bujioso.– 

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.

– 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.
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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.

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

Nedbørfeltet til elva L’Onesse, frå kjeldene fram til munningen av Courant de Contis.– 

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,– 

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(– 2)

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

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.

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

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

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

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

Val del Fersina: nedbørfeltet til elva Fersina, frå kjeldene fram til fossen Ponte Alto.– 

6.A.2. REGIONEN LOMBARDIA I PROVINSEN BRESCIA

Fastlandssoner

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

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

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.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.

6.A.5. REGIONEN TOSCANA

Fastlandssoner

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

Bacino del torrente Lucido: nedbørfeltet til elva Lucido, frå kjeldene fram til demninga ved Ponte del – 
Bertoli.
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Bacino del torrente Osca: nedbørfeltet til elva Osca, frå kjeldene fram til demninga nedanfor – 
oppdrettsanlegget «Il Giardino».

6.A.6. REGIONEN PIEMONTE

Fastlandssoner

Sorgenti della Gerbola: nedbørfeltet til elva Grana, frå kjeldene til «Cavo C» og «Canale del Molino – 
della Gerbala» fram til demninga nedanfor oppdrettsanlegget «Azienda Agricola Canali Cavour SS».

Bacino del Besante: nedbørfeltet til elva Besante, frå kjeldene fram til demninga 500 m nedanfor – 
oppdrettsanlegget «Pastorino Giovanni».

Valle di Duggia: elva Duggia, frå kjeldene fram til demninga 100 m ovanfor brua der vegen mellom – 
Varallo og Locarno kryssar elva.

Zona del Rio Vardigoia: elva Valdigoja, frå kjeldene fram til staden der ho renn ut i elva Duggia, – 
ovanfor demninga i den godkjende sona «Valle di Duggia».

Zona Sorgente dei Paschi: nedbørfeltet til elva Pesio, frå kjeldene fram til den kunstige demninga – 
nedanfor oppdrettsanlegget «Azienda dei Paschi».

Zona Stura Valgrande: nedbørfeltet til elva Stura Valgrande, frå kjeldene fram til den kunstige – 
demninga nedanfor fiskeoppdrettsanlegget «Troticoltura delle Sorgenti».

6.A.7. REGIONEN EMILIA ROMAGNA

Fastlandssoner

Bacino Fontanacce-Valdarno: nedbørfeltet til elvane Fontanacce og Valdarno, frå kjeldene deira fram – 
til den kunstige demninga 100 m nedanfor oppdrettsanlegget «S.V.A. s.r.l. fish farm».

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).

(1) Medrekna alle fastlands- og kystområde på territoriet til staten.
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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(– 2),

Nord-Irland(– 2),

Guernsey(– 2),

Isle of Man(– 2).

9.A.  SONER I FINLAND SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL VHS

Finland(– 2).

9.B.  SONER I FINLAND SOM ER GODKJENDE MED OMSYN TIL IHN

Finland(– 3).

________________

(1) Sjå fotnote 6.
(2) Alle fastlandsområda på det finske territoriet.
(3) 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. Brænderigaardens 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. Ligård Fiskeri DK-7183 Randbøl

13. Grønbjerglund Dambrug DK-7183 Randbøl

14. Danish Aquaculture DK-6040 Egtved

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
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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

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 131/2

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

7. Josef Schnetz Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

8. FalkoSteinhart 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. Stephan Hofer Sulzbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

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

14. Stephan Hofer Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

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

16. Anton Jung 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

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

26. Wilhelm Drafehn Obersimonswald
D-77960 Seelbach

27. Wilhelm Drafehn Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach

28. Franz Schwarz Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

29. Meinrad Nuber Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

30. Walter Dietmayer Höhmühle
D-88353 Kisslegg

31. Fischbrutanstalt des Landes Baden-
Württemberg

Argenweg 50
D-88085 Langenargen
Anlage Osterhofen

32. Kreissportfischereiverein Biberach Warthausen
D-88400 Biberach

33. Hans Schmutz Gossenzugen
D-89155 Erbach

34. Reinhard Rösch Haigerach
D-77723 Gengenbach

35. RainerTress Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen
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36. Andreas Tröndle Tiefenstein
D-79774 Albbruck

37. Andreas Tröndle Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen

38. Stephan Hofer Schenkenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

39. Heiner Feldmann Bainders
D-88630 Pfullendorf

40. Andreas Zordel Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg

41. Thomas Fischböck Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen

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

43. Josef Dürr Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim

44. Andreas Zordel Anlage Berneck
D-72297 Seewald

45. Fischzucht Anton Jung Anlage Rohrsee
D-88353 Kisslegg

46. Staatliches Forstamt Ravensburg Anlage Karsee
D-88239 Wangen i. A.

47. Simon Phillipson Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg

48. Hans Klaiber Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle

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

50. Werner Baur Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute

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

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

53. Staatliche Forstämter Ravensburg and Wangen Altdorfer Wald
D-88214 Ravensburg

54. Anton Jung Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher and 
Häcklerweiher
D-88353 Kisslegg

55. Hildegart Litke Holzweiher
D-88480 Achstetten

56. Werner Wägele Ellerazhofer Weiher
D-88319 Aitrach

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

58. Fischbrutanstalt des Landes Baden-
Württemberg

Argenweg 50
D-88085 Langenargen
Anlage Obereisenbach



23.12.2009 Nr. 69/113EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

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

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

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

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

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

65. Farm Sauter
Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter
D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

66. Krattenmacher
Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus
D-88339 Bad Waldsee

67. Fähnrich
Anlage Argenmühle
D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich
Von Rütistraße
D-88339 Bad Waldsee

68. Gumpper und Stoll
Anlage Unterhausen

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

69. Durach
Anlage Altann

Antonie Durach
Panoramastr. 23
D-88346 Wolfegg-Altann

70. Städler
Anlage Raunsmühle

Paul Städler
Raunsmühle
D-88499 Riedlingen-Pfummern

71. König
Anlage Erisdorf

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

72. Forellenzucht Drafehn
Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn
Schuttertalsstraße 1
D-77960 Seelbach-Wittelbach

73. Wirth
Anlage Dengelshofen

Günther Wirth
D-88316 Isny-Dengelshofen 219

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

75. Muffler
Anlage Eigeltingen

Emil Muffler
Brielholzer Hof
D-78253 Eigeltingen

76. Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth Karl Uhl Fischzucht
D-91614 Mönchsroth

77. Krattenmacher
Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus
D-88339 Bad Waldsee
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78. Bruthaus Fischzucht
Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider
Grabenköpfel 1
D-77743 Neuried

79. Matthias Grassmann Fischzucht Grassmann
Königsbach-Stein

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

7. Thomas Rameil Broodhouse Am Gensenberg
Saalhauser Str. 8
D-57368 Lennestadt

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

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

9. Fischzucht Graf
Anlage D-87743 Engishausen I

Fischzucht Graf GbR
Engishausen 64
D-87743 Egg an der Günz
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10. Fischzucht Graf
Anlage D-87743 Engishausen II

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

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. Teichwirtschaft Weissig Helga Bräuer
Am Teichhaus 1
D-01920 Ossling OT Weissig

4. Teichwirtschaft Zeisholz Hagen Haedicke
Grüner Weg 39
D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen

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, provinsen Zaragoza

4.2.  REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ANDALUCIA

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

4.3.  REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN CASTILLA-LA-MANCHA

1. Piscifactoria Rincón de Uña Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha
S191100ID, Delegación de Medio Ambiente.
C/ Colón no 2.
Cuenca E-16071 V-16-219-094

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 Sarrance (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 80133 Ponthoile
M. Sohier
26 rue George Deray
F-80100 Abeville

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

6. Pisciculture de Moulin-Est Earl Pisciculture Gobert
18 rue Pierre à l’huile
F-80150 Machiel

5.A.3. AQUITAINE

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

Le Meysout
F-40120 Aure
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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 Françoise Estournes
Maison Ménin
F-64570 Aramits

5.A.4. DRÔME

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

2. Pisciculture Font Rome
F-26400 Beaufort-sur-Gervanne

Pisciculture Font Rome
Chemin des Îles — BP 25
F-07200 Aubenas

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

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 (Mayenne)

5. Esosiculture de Feins
Étang aux Moines
F-5440 Feins

AAPPMA
9 rue Kerautret Botmel
F-35200 Rennes

5.A.7. RHIN-MEUSE

1. Pisciculture du ruisseau de Dompierre F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2. Pisciculture de la source de la Deüe F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8  RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1. Pisciculture Charles Murgat Les Fontaines
F-38270 Beaufort (Isère)
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5.A.9. SEINE-NORMANDIE

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

5.A.10. LANGUEDOC 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 Roquebilière
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

5.A.14.  RHÔNE-ALPES

1. Pisciculture Petit Ronjon M. Dannancier Pascal
F-01270 Cormoz

2. Gaec Piscicole de Teppe Gaec Piscicole de Teppe
731 chemin de Jouffray
F-01310 Polliat

5.A.15.  LOZÈRE

1. Ferme aquacole de la source de Frézal
Site aquacole chemin de Fraissinet
F-48500 La Canourgue

Lycée d’enseignement général et technologique 
agricole — Ministère de l’agriculture de la 
pêche et de l’alimentation
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5.A.16.  ARDÈCHE

1. Pisciculture Font Rome
Chemin des Îles — BP 25
F-07200 Aubenas

Pisciculture Font Rome
Chemin des Îles — BP 25
F-07200 Aubenas

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

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

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

6. Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di 
Cavazzo Carnico

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

Bassenget til elva Bianco

7. 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

8. 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
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2. Troticoltura di Grossi Roberto
N. 121TN010

Grossi Roberto
Via Molini 11
Monoclassico (TN)

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 srl (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 of 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

6.A.5. REGIONEN VALLE D’AOSTA

Bassenget til elva Dora Baltea

1. Stabilimento ittiogenico regionale Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

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 
Sondrio
Via Fiume 85, Sondrio

4. Ittica Acquasarga
Allevamento Piscicoltura
Valsassinese
IT070LC087

Mirella Fossaluzza
Via Rot 6/2
Zoppola (PN)
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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 provinciale — Masone Loc. 
Rio Freddo

Provincia di Genova
Piazzale Mazzini 2
I-16100 Genova

6.A.9. REGIONEN PIEMONTE

1. Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres
Oulx (TO)
Cod. 175 TO 802

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. 233 CN 800

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

4. Incubatoio ittico di valle
Loc. Cascina Prelle
Traversella (TO)
278 TO 802

5. Azienda Agricola «San Biagio»
Fraz. S. Biagio
I-12084 Mondovì
Cod. 130 CN 801

Revelli delia
Via Roma 36
I-12040 Margarita
Cuneo

6.A.10. REGIONEN ABRUZZO

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

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

6.A.12. REGIONEN BASILICATA

1. Assunta Brancati
Contrada Piano del Greco 1
I-85050 Tito (PZ)
Cod. IT089PZ185/I

Assunta Brancati
Via Tirreno 19
I-85100 Potenza

6.A.13.  REGIONEN CAMPANIA

1. Ittica Fasanella
Sant’Angelo a Fasanella
Loc. Fiume (SA)
Cod. 128SA077

Società cooperative
Ittica Fasanella
Sant’Angelo a Fasanella
Loc. Fiume (SA)

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

6.B.1. REGIONEN FRIULI-VENEZIA GIULIA

Bassenget til elva Tagliamento

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

6.B.2. REGIONEN VENETO

Elva Sile

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

Azienda Troticoltura S. Cristina
Via Chiesa Vecchia 14

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
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4. Forellenzuchtbetrieb
St Florian

Martin Ebner
St. Florian 20
A-5261 Uttendorf

5. Forellenzucht Jobst Alois Jobst
Bruggen 25
A-9761 Greifenburg

6. Fischzuchtbetrieb Kölbl Erwin Kölbl
A-8812 Maria Hof
Standort Gemeinde St Blasen
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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/eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN).

2) Programmet som er nytta i Finland med omsyn til IHN i 
heile territoriet og VHS i fastlandssonene, er no avslutta 
og bør strykast frå vedlegg I til vedtak 2003/634/EF.

3) Programmet som er nytta i Incubatoio ittico di valle — 
Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO), er no avslutta og 
bør strykast frå vedlegg II til vedtak 2003/634/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 5.11.2005, s. 33, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 5.

(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 2005/414/EF 
(TEU L 141 av 4.6.2005, s. 29).

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, 3. november 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. november 2005

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om godkjenning av program 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) 4185]

(2005/770/EF)

2009/EØS/69/20
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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

DEI PROGRAMMA SOM VART LAGDE 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:

Den autonome provinsen Bolzano

Sona omfattar alle nedbørfelt i provinsen Bolzano.– 

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

(NB: Den nedre delen av ZONA VAL D’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 Val di Non

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

Zona Val d’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 D’ADIGE er omfatta av det godkjende programmet til den autonome 
provinsen Bolzano. Dei øvre og nedre delane av denne sona skal reknast som éi epidemiologisk eining.)
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Zona del 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.– 

Zona Alto e Basso Chiese

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

Zona del 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 del 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 di 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 del 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.– 

3.6. DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN TOSCANA 23. 
SEPTEMBER 2004, OMFATTAR:

Zona valle di Tosi: nedbørfeltet til elva Vicano di S. Ellero, frå kjeldene fram til demninga ved Il Greto ved 
landsbyen Raggioli.
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4. FINLAND

4.1. DET PROGRAMMET MED OMSYN TIL VHS(1) 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, 20. OKTOBER 2003 OG 17. MAI 2005, 
OMFATTAR:

Alle kystområde i FINLAND med særlege tiltak for utrydding i:– 

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.»– 

__________

(1) Programmet er avslutta ved dette vedtaket med omsyn til IHN, ettersom status som godkjend sone er oppnådd.
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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 I 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.»– 

_____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særlig 
artikkel 3, artikkel 9d nr. 1 og artikkel 9e nr. 1,

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

ut fra følgende betraktninger:

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

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

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

4) Innledende bemerkninger til disse søknadene i henhold 
til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF ble oversendt 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 135 av 23.5.2006, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 6.

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

(2) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

Kommisjonen innen datoen da forordning (EF) 
nr. 1831/2003 fikk anvendelse. Disse søknadene skal 
derfor fortsatt behandles i samsvar med artikkel 4 i 
direktiv 70/524/EØF.

5) Det er framlagt opplysninger til støtte for en søknad 
om godkjenning av bruk av mikroorganismepreparatet 
Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399 MUCL 
41579 for smågris. Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet (EFSA) avgav 28. januar 2004 en 
uttalelse om bruk av dette preparatet. Vurderingen viser 
at vilkårene som kreves for slik godkjenning, som fastsatt 
i artikkel 9e nr. 1 i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk 
av dette mikroorganismepreparatet som angitt i vedlegg I 
til denne forordning, bør derfor godkjennes for et tidsrom 
på fire år.

6) Bruk av enzympreparatet endo-1,4-betaxylanase og 
endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger 
(CBS 600.94) er godkjent uten tidsbegrensning for 
oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og smågriser 
som enzym E1609 i overtrukket, flytende og fast form 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004(3). Det er 
framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om å 
utvide godkjenningen for bruk av dette enzympreparatet 
til å gjelde ender og om at godkjenningen for denne 
dyrearten også skal omfatte granulat. EFSA avgav 
30. november 2000 en uttalelse om bruk av dette 
preparatet, og konklusjonen er at det ikke utgjør en 
fare for denne nye dyregruppen. Vurderingen viser at 
vilkårene for godkjenning av preparatet for slik bruk, 
som fastsatt i artikkel 9e nr. 1 i direktiv 70/524/EØF, 
er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i 
vedlegg II til denne forordning bør derfor godkjennes for 
et tidsrom på fire år.

7) Det er framlagt opplysninger til støtte for en søknad 
om godkjenning av enzym E1609 i granulert form for 
oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og smågriser. 
EFSA avgav uttalelse om bruk av dette preparatet 
30. november 2005. Vurderingen viser at vilkårene 
som kreves for en slik godkjenning, som fastsatt i 
artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av 
dette enzympreparatet som angitt i vedlegg III til denne 
forordning bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning.

(3) EUT L 269 av 17.8.2004, s. 3.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 773/2006

av 22. mai 2006

om midlertidig og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer og midlertidig godkjenning av ny bruk av 
et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

2009/EØS/69/21
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8) Vurderingen av disse søknadene viser at det må treffes 
visse forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne 
eksponeres for tilsetningsstoffene som er oppført i 
vedleggene. Et slikt vern bør sikres ved anvendelse av 
rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting 
av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse 
på arbeidsplassen(1).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

(1) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

Artikkel 2

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

Artikkel 3

Preparatet som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført 
i vedlegg III, godkjennes uten tidsbegrensning som 
tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte 
vedlegg.

Artikkel 4

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. mai 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
___________



Nr. 69/132 23.12.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VE
D

LE
G

G
 I

N
r. 

(e
lle

r E
F-

nr
.)

Ti
ls

et
ni

ng
ss

to
ff

K
je

m
is

k 
be

te
gn

el
se

, 
be

sk
riv

el
se

D
yr

ea
rt 

el
le

r d
yr

eg
ru

pp
e

H
øy

es
te

 
al

de
r

La
ve

st
e 

in
nh

ol
d

H
øy

es
te

 
in

nh
ol

d
A

nd
re

 b
es

te
m

m
el

se
r

G
od

kj
en

ni
ng

s-
pe

rio
de

ns
 

ut
lø

p
K

D
E 

pe
r k

g 
fu

llf
ôr

M
ik

ro
or

ga
ni

sm
er

26
K

lu
yv

er
om

yc
es

 
m

ar
xi

an
us

-fr
ag

ili
s 

B0
39

9

M
U

C
L 

41
57

9

Pr
ep

ar
at

 a
v 

K
lu

yv
er

om
yc

es
 

m
ar

xi
an

us
-fr

ag
ili

s 
B0

39
9 

so
m

 in
ne

ho
ld

er
 m

in
st

:

Pu
lv

er
 o

g 
gr

an
ul

er
t f

or
m

:

5 
× 

10
6  K

D
E/

g 
til

se
tn

in
gs

st
of

f

Sm
åg

ris
er

 (a
vv

en
te

)
—

6 
× 

10
6

6 
× 

10
6

I b
ru

ks
an

vi
sn

in
ge

n 
fo

r t
ils

et
ni

ng
ss

to
ffe

t o
g 

pr
em

ik
se

n 
an

gi
s 

la
gr

in
gs

te
m

pe
ra

tu
r, 

ho
ld

ba
rh

et
st

id
 o

g 
pe

lle
te

rin
gs

st
ab

ili
te

t.

Fo
r b

ru
k 

til
 a

vv
en

te
 s

m
åg

ris
er

 o
pp

til
 c

a.
 3

5 
kg

.

12
. j

un
i 2

01
0



23.12.2009 Nr. 69/133EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
VE

D
LE

G
G

 II

N
r. 

(e
lle

r 
EF

-n
r.)

Ti
ls

et
ni

ng
ss

to
ff

K
je

m
is

k 
be

te
gn

el
se

, b
es

kr
iv

el
se

D
yr

ea
rt 

el
le

r 
dy

re
gr

up
pe

H
øy

es
te

 a
ld

er

La
ve

st
e 

in
nh

ol
d

H
øy

es
te

 
in

nh
ol

d
A

nd
re

 b
es

te
m

m
el

se
r

G
od

kj
en

ni
ng

s-
pe

rio
de

ns
 u

tlø
p

A
nt

al
l e

nh
et

er
 a

kt
iv

t s
to

ff 
pe

r 
kg

 fu
llf

ôr

E
nz

ym
er

7
En

do
-1

,4
-b

et
ax

yl
an

as
e

EC
 3

.2
.1

.8

En
do

-1
,4

-
be

ta
gl

uk
an

as
e

EC
 3

.2
.1

.4

Pr
ep

ar
at

 a
v 

en
do

-1
,4

-
be

ta
xy

la
na

se
 o

g 
en

do
-1

,4
-

be
ta

gl
uk

an
as

e 
fr

am
st

ilt
 a

v 
As

pe
rg

ill
us

 n
ig

er
 (C

B
S 

60
0.

94
) 

m
ed

 e
n 

ak
tiv

ite
t p

å 
m

in
st

:

O
ve

rtr
uk

ke
t, 

fa
st

 o
g 

gr
an

ul
er

t 
fo

rm
:

En
do

-1
,4

-b
et

ax
yl

an
as

e:
 

36
 0

00
 F

X
U

(1 )
/g

En
do

-1
,4

-b
et

ag
lu

ka
na

se
:

15
 0

00
 B

G
U

(2 )
/g

Fl
yt

en
de

 fo
rm

:

En
do

-1
,4

-b
et

ax
yl

an
as

e:
36

 0
00

 F
X

U
/m

l

En
do

-1
,4

-b
et

ag
lu

ka
na

se
:

15
 0

00
 B

G
U

/m
l

En
de

r
—

6 
00

0 
FX

U
— —

1.
 

I b
ru

ks
an

vi
sn

in
ge

n 
fo

r t
ils

et
ni

ng
ss

to
ffe

t 
og

 p
re

m
ik

se
n 

an
gi

s 
la

gr
in

gs
te

m
pe

ra
tu

r, 
ho

ld
ba

rh
et

st
id

 o
g 

pe
lle

te
rin

gs
st

ab
ili

te
t.

2.
 

A
nb

ef
al

t d
os

e 
pe

r k
g 

fu
llf

ôr
:

—
 

6 
00

0 
FX

U

—
 

2 
50

0 
B

G
U

3.
 

Ti
l b

ru
k 

i f
ôr

bl
an

di
ng

er
 m

ed
 h

øy
t 

in
nh

ol
d 

av
 a

nd
re

 p
ol

ys
ak

ka
rid

er
 e

nn
 

st
iv

el
se

 (h
ov

ed
sa

ke
lig

 a
ra

bi
no

xy
la

ne
r o

g 
be

ta
gl

uk
an

er
), 

f.e
ks

. s
om

 in
ne

ho
ld

er
 o

ve
r 6

0 
%

 h
ve

te
.

12
. j

un
i 2

01
0

2 
50

0 
B

G
U

(¹)
 

1 
FX

U
 e

r d
en

 m
en

gd
en

 e
nz

ym
 s

om
 fr

ig
jø

r 0
,1

5 
m

ik
ro

m
ol

 x
yl

os
e 

fr
a 

xy
la

n 
kr

ys
sb

un
de

t m
ed

 a
zu

rin
 p

er
 m

in
ut

t v
ed

 p
H

 5
,0

 o
g 

40
 °

C
.

(²)
 

1 
B

G
U

 e
r d

en
 m

en
gd

en
 e

nz
ym

 s
om

 fr
ig

jø
r 0

,1
5 

m
ik

ro
m

ol
 g

ly
ko

se
 fr

a 
be

ta
gl

uk
an

 k
ry

ss
bu

nd
et

 m
ed

 a
zu

rin
 p

er
 m

in
ut

t v
ed

 p
H

 5
,0

 o
g 

40
 °

C
.



Nr. 69/134 23.12.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
VE

D
LE

G
G

 II
I

EF
-n

r.
Ti

ls
et

ni
ng

ss
to

ff
K

je
m

is
k 

be
te

gn
el

se
, b

es
kr

iv
el

se
D

yr
ea

rt 
el

le
r 

dy
re

gr
up

pe
H

øy
es

te
 a

ld
er

La
ve

st
e 

in
nh

ol
d

H
øy

es
te

 
in

nh
ol

d
A

nd
re

 b
es

te
m

m
el

se
r

G
od

kj
en

ni
ng

s-
pe

rio
de

ns
 u

tlø
p

A
nt

al
l e

nh
et

er
 a

kt
iv

t s
to

ff 
pe

r 
kg

 fu
llf

ôr

E
nz

ym
er

E 
16

09
En

do
-1

,4
-b

et
ax

yl
an

as
e

EC
 3

.2
.1

.8

En
do

-1
,4

-
be

ta
gl

uk
an

as
e

EC
 3

.2
.1

.4

Pr
ep

ar
at

 a
v 

en
do

-1
,4

-
be

ta
xy

la
na

se
 o

g 
en

do
-1

,4
-

be
ta

gl
uk

an
as

e 
fr

am
st

ilt
 a

v 
As

pe
rg

ill
us

 n
ig

er
 (C

B
S 

60
0.

94
) 

m
ed

 e
n 

ak
tiv

ite
t p

å 
m

in
st

:

G
ra

nu
le

rt 
fo

rm
:

En
do

-1
,4

-b
et

ax
yl

an
as

e:

36
 0

00
 F

X
U

(1 )
/g

En
do

-1
,4

-b
et

ag
lu

ka
na

se
:

15
 0

00
 B

G
U

(2 )
/g

O
pp

fô
rin

gs
-

ky
lli

ng
er

—
4 

86
0 

FX
U

— —

1.
 

I 
br

uk
sa

nv
is

ni
ng

en
 

fo
r 

til
se

tn
in

gs
st

of
fe

t 
og

 
pr

em
ik

se
n 

an
gi

s 
la

gr
in

gs
te

m
pe

ra
tu

r, 
ho

ld
ba

rh
et

st
id

 o
g 

pe
lle

te
rin

gs
st

ab
ili

te
t.

2.
 

A
nb

ef
al

t d
os

e 
pe

r k
g 

fu
llf

ôr
:

—
 

4 
86

0-
6 

00
0 

FX
U

—
 

2 
02

5-
2 

50
0 

B
G

U

3.
 

Ti
l 

br
uk

 
i 

fô
rb

la
nd

in
ge

r 
m

ed
 

hø
yt

 
in

nh
ol

d 
av

 
an

dr
e 

po
ly

sa
kk

ar
id

er
 

en
n 

st
iv

el
se

 
(h

ov
ed

sa
ke

lig
 

ar
ab

in
ox

yl
an

er
 

og
 

be
ta

gl
uk

an
er

), 
f.e

ks
. 

so
m

 i
nn

eh
ol

de
r 

ov
er

 
35

 %
 b

yg
g 

og
 2

0 
%

 h
ve

te
.

U
te

n 
tid

s-
be

gr
en

sn
in

g

2 
02

5 
B

G
U

O
pp

fô
rin

gs
-

ka
lk

un
er

—
6 

00
0 

FX
U

— —

1.
 

I 
br

uk
sa

nv
is

ni
ng

en
 

fo
r 

til
se

tn
in

gs
st

of
fe

t 
og

 
pr

em
ik

se
n 

an
gi

s 
la

gr
in

gs
te

m
pe

ra
tu

r, 
ho

ld
ba

rh
et

st
id

 o
g 

pe
lle

te
rin

gs
st

ab
ili

te
t.

2.
 

A
nb

ef
al

t d
os

e 
pe

r k
g 

fu
llf

ôr
:

—
 

6 
00

0 
FX

U

—
 

2 
50

0 
B

G
U

3.
 

Ti
l 

br
uk

 
i 

fô
rb

la
nd

in
ge

r 
m

ed
 

hø
yt

 
in

nh
ol

d 
av

 
an

dr
e 

po
ly

sa
kk

ar
id

er
 

en
n 

st
iv

el
se

 
(h

ov
ed

sa
ke

lig
 

ar
ab

in
ox

yl
an

er
 

og
 

be
ta

gl
uk

an
er

), 
f.e

ks
. 

so
m

 i
nn

eh
ol

de
r 

ov
er

 
40

 %
 h

ve
te

.

U
te

n 
tid

s-
be

gr
en

sn
in

g

2 
50

0 
B

G
U



23.12.2009 Nr. 69/135EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EF
-n

r.
Ti

ls
et

ni
ng

ss
to

ff
K

je
m

is
k 

be
te

gn
el

se
, b

es
kr

iv
el

se
D

yr
ea

rt 
el

le
r 

dy
re

gr
up

pe
H

øy
es

te
 a

ld
er

La
ve

st
e 

in
nh

ol
d

H
øy

es
te

 
in

nh
ol

d
A

nd
re

 b
es

te
m

m
el

se
r

G
od

kj
en

ni
ng

s-
pe

rio
de

ns
 u

tlø
p

A
nt

al
l e

nh
et

er
 a

kt
iv

t s
to

ff 
pe

r 
kg

 fu
llf

ôr

Sm
åg

ris
er

 
(a

vv
en

te
)

—
6 

00
0 

FX
U

— —

1.
 

I 
br

uk
sa

nv
is

ni
ng

en
 

fo
r 

til
se

tn
in

gs
st

of
fe

t 
og

 
pr

em
ik

se
n 

an
gi

s 
la

gr
in

gs
te

m
pe

ra
tu

r, 
ho

ld
ba

rh
et

st
id

 o
g 

pe
lle

te
rin

gs
st

ab
ili

te
t.

2.
 

A
nb

ef
al

t d
os

e 
pe

r k
g 

fu
llf

ôr
:

—
 

6 
00

0 
FX

U

—
 

2 
50

0 
B

G
U

3.
 

Ti
l 

br
uk

 
i 

fô
rb

la
nd

in
ge

r 
m

ed
 

hø
yt

 
in

nh
ol

d 
av

 
an

dr
e 

po
ly

sa
kk

ar
id

er
 

en
n 

st
iv

el
se

 
(h

ov
ed

sa
ke

lig
 

ar
ab

in
ox

yl
an

er
 

og
 

be
ta

gl
uk

an
er

), 
f.e

ks
. 

so
m

 i
nn

eh
ol

de
r 

ov
er

 
30

 %
 h

ve
te

 o
g 

30
 %

 b
yg

g.

4.
 

Fo
r 

br
uk

 t
il 

av
ve

nt
e 

sm
åg

ris
er

 o
pp

til
 c

a.
 

35
 k

g.

U
te

n 
tid

s-
be

gr
en

sn
in

g

2 
50

0 
B

G
U

(¹)
 

1 
FX

U
 e

r d
en

 m
en

gd
en

 e
nz

ym
 s

om
 fr

ig
jø

r 0
,1

5 
m

ik
ro

m
ol

 x
yl

os
e 

fr
a 

xy
la

n 
kr

ys
sb

un
de

t m
ed

 a
zu

rin
 p

er
 m

in
ut

t v
ed

 p
H

 5
,0

 o
g 

40
 °

C
.

(²)
 

1 
B

G
U

 e
r d

en
 m

en
gd

en
 e

nz
ym

 s
om

 fr
ig

jø
r 0

,1
5 

m
ik

ro
m

ol
 g

ly
ko

se
 fr

a 
be

ta
gl

uk
an

 k
ry

ss
bu

nd
et

 m
ed

 a
zu

rin
 p

er
 m

in
ut

t v
ed

 p
H

 5
,0

 o
g 

40
 °

C
.



Nr. 69/136 23.12.2009EØS-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 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(1), særleg artikkel 21a, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Dei internasjonale reglane med omsyn til høgste vekt 
for parti med frø frå visse artar av såkorn, særleg 
Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, 
Secale cereale, Triticosecale og Oryza sativa, Avena 
sativa og Hordeum vulgare, har nyleg vorte endra.

2) Den høgste vekta for parti med frø frå desse artane som 
er fastsett i fellesskapsretten, bør tilpassast.

3) Direktiv 66/402/EØF bør difor endrast.

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i 
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø 
og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og 
skogbruk —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I andre kolonna i tabellen i vedlegg III til direktiv 66/402/EØF 
vert «25» bytt ut med «30».

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 159 av 13.6.2006, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 7.

(1) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endra ved direktiv 
2004/117/EF (TEU L 14 av 18.1.2005, s. 18).

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal innan 31. desember 2006 setje i kraft 
dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks sende over til Kommisjonen 
teksta til desse føresegnene og ein jamføringstabell som viser 
samanhengen mellom desse føresegnene og føresegnene i dette 
direktivet.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som 
dette direktivet omfattar.

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde sjuande dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. juni 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/55/EF

av 12. juni 2006

om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 66/402/EØF med omsyn til den høgste vekta til parti med frø(*)

2009/EØS/69/22
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særleg artikkel 17 
nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(2), særleg artikkel 17 nr. 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om 
markedsføring av betefrø(3), særleg artikkel 24 nr. 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om 
markedsføring av grønnsakfrø(4), særleg artikkel 38 nr. 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(5), særleg 
artikkel 21 nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 
2002/54/EØF, 2002/55/EØF og 2002/57/EØF kan frø 
marknadsførast berre dersom krava med omsyn til minste 
spireevne er stetta, eller dersom mengda tilgjengelege 
frø som stettar krava med omsyn til spireevne ikkje er 
tilstrekkeleg, kan Kommisjonen i eit avgrensa tidsrom 
tillate marknadsføring av dei fastsette største mengdene 
av frø som ikkje stettar dei krava til minste spireevne som 
er fastsette i desse direktiva.

2) Tildelinga av løyve går for tida altfor seint.

3) Ei samrådsordning mellom Kommisjonen og 
medlemsstaten verkar å vere det rette middelet for å 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 38 av 9.2.2006, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 7.

(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 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endra ved direktiv 
2004/117/EF.

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

(4) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/117/
EF.

(5) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 74. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/117/
EF.

gjere framgangsmåten for tildeling lettare og snøggare, 
samstundes som det vert sikra at Kommisjonen og 
medlemsstatane får alle dei opplysningane som er 
naudsynte for å vurdere og svare på søknaden.

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er 
i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø 
og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og 
skogbruk —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

1. I denne forordninga er det fastsett reglar som skal nyttast 
på søknadene til medlemsstatane om løyve til mellombels å 
tillate marknadsføring av frø som ikkje stettar dei krava med 
omsyn til minste spireevne som er fastsette i medhald av:

a) artikkel 17 nr. 1 i direktiv 66/401/EØF,

b) artikkel 17 nr. 1 i direktiv 66/402/EØF,

c) artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2002/54/EF,

d) artikkel 38 nr. 1 i direktiv 2002/55/EF og

e) artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2002/57/EF.

2. Denne forordninga skal ikkje nyttast på marknadsføring 
av «basisfrø» slik det er definert i dei direktiva som er nemnde 
i nr. 1.

Artikkel 2

1. Ein medlemsstat som har forsyningsvanskar og ønskjer 
mellombels å tillate marknadsføring av frø som ikkje 
stettar krava med omsyn til minste spireevne (heretter kalla 
«søkjarmedlemsstaten»), skal leggje fram for Kommisjonen 
ein søknad med dei opplysningane som er nemnde i 
artikkel 3. Søkjarmedlemsstaten skal samstundes melde frå 
til dei andre medlemsstatane. Kvar medlemsstat skal peike ut 
kontaktpunkt.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 217/2006

av 8. februar 2006

om fastsetjing av reglar for gjennomføringa av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/
EF med omsyn til å gje medlemsstatane løyve til mellombels å tillate marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar 

krava med omsyn til minste spireevne(*)

2009/EØS/69/23
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2. Innan 15 dagar etter at den meldinga som er nemnd i 
nr. 1, er gjeven, kan dei andre medlemsstatane melde frå til 
Kommisjonen og søkjarmedlemsstaten om: 

a) anten eit tilbod om tilgjengelege frø som kan løyse dei 
mellombels forsyningsvanskane, eller

b) innvendingar mot marknadsføringa av frø som ikkje stettar 
krava i dei direktiva som er nemnde i artikkel 1 nr. 1.

3. Frø som er omfatta av søknaden, kan i ei mengd som 
høgst svarar til den mengda som søkjarmedlemsstaten har 
søkt om, marknadsførast i Fellesskapet utan at dei stettar 
krava i dei direktiva som er nemnde i artikkel 1 nr. 1, dersom 
det innanfor det tidsrommet som er nemnt i nr. 2, ikkje er 
meldt frå til søkjarmedlemsstaten/-statane og Kommisjonen 
om tilbod eller innvendingar, eller dersom det vert gjeve 
tilbod og søkjarmedlemsstaten og tilbydarmedlemsstaten/-
statane er samde om at tilboda ikkje er eigna, med mindre 
Kommisjonen innanfor det same tidsrommet har meldt frå til 
søkjarmedlemsstaten om at han reknar søknaden for å vere 
ugrunna.

Kommisjonen skal sende over til dei kontaktpunkta som er 
peikte ut av kvar medlemsstat, og offentleggjere på nettstaden 
sin, vilkåra for å tillate marknadsføring, medrekna den mengda 
som er tillaten.

4. Dersom vilkåra i nr. 3 ikkje kan stettast eller Kommisjonen 
reknar søknaden for å vere ugrunna, skal Kommisjonen 
melde frå til dei kontaktpunkta som er peikte ut av kvar 
medlemsstat.

Saka skal leggjast fram for Det faste utvalet for frø og 
økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og skogbruk, og 
om naudsynt skal det straks gjerast eit vedtak om godkjenning 
eller avvising av søknaden i samsvar med framgangsmåten i 
dei føresegnene som er nemnde i artikkel 1 nr. 1.

Artikkel 3

Dei opplysningane som det er krav om i samsvar med artikkel 2 
nr. 1, skal omfatte følgjande:

a) artar og sortar, særleg med omsyn til dyrkings- og 
brukseigenskapar,

b) venta minste spireevne,

c) aktuelle mengder,

d) underlagsdokument der søknaden er grunngjeven,

e) den framlagde marknadsføringsstaden med utpeiking av dei 
regionane i søkjarmedlemsstaten som har forsyningsvanskar 
med omsyn til frø,

f) det tidsrommet som det er søkt om at løyvet skal gjelde 
for.

Artikkel 4

Utan at det rører ved dei krava til merking som er fastsette i dei 
direktiva som er nemnde i artikkel 1 nr. 1, skal den offisielle 
etiketten på frøa innehalde ei fråsegn om at dei aktuelle frøa er 
av ein kategori som stettar mindre strenge krav enn dei som er 
fastsette i dei nemnde direktiva, saman med opplysningar om 
minste spireevne.

Artikkel 5

1. Medlemsstatane skal på dei vilkåra som er fastsette i 
denne forordninga, tillate leverandørar å marknadsføre frø 
som er godkjende i samsvar med artikkel 3. Dei kan krevje at 
leverandørane søkjer om løyve på førehand, som kan avvisast 
dersom:

a) det er sterk tvil om at leverandøren er i stand til marknadsføre 
den frømengda som han/ho har søkt om løyve til, eller

b) den samla frømengda som leverandøren søkjer om løyve 
til å marknadsføre i medhald av det aktuelle unntaket, vil 
overstige den største mengda som er tillaten i Fellesskapet 
i samsvar med artikkel 2.

2. Søkjarmedlemsstaten skal samordne arbeidet til dei 
andre medlemsstatane for å sikre at den samla mengda som er 
tillaten, ikkje vert overskriden.

3. Ved gjennomføringa av denne forordninga skal 
medlemsstatane gje kvarandre administrativ hjelp. Innan ein 
månad etter at denne forordninga har teke til å gjelde, skal dei 
melde frå til Kommisjonen og dei andre medlemsstatane om 
dei kontaktpunkta som er nemnde i artikkel 2 nr. 1.

Artikkel 6

Denne forordninga tek til å gjelde sjuande dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. februar 2006.

 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 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(1), særleg artikkel 11 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonsdirektiv 74/268/EØF av 2. mai 1974 om 
fastsettelse av særlige vilkår for innhold av Avena fatua 
i frø fra fôrvekster og i såkorn(2) er vorte monaleg 
endra(3). Av omsyn til klarleiken og av praktiske grunnar 
bør det nemnde direktivet difor konsoliderast.

2) I direktiv 66/402/EØF er det fastsett toleransar med 
omsyn til innhald av Avena fatua i såkorn.

3) Desse toleransane verkar å vere for høge med omsyn til 
visse krav. Følgjeleg er det i direktiv 66/402/EØF fastsett 
tilleggsmerking for frø som stettar særlege vilkår med 
omsyn til innhald av Avena fatua.

4) Dei særlege vilkåra som er fastsette i samband med dette, 
er av ein slik art at dei stettar slike krav, samstundes 
som dei tek omsyn til korleis frøa kan produserast og 
kontrollerast.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i 
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø 
og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og 
skogbruk —

6) Dette direktivet rører ikkje ved dei pliktene som 
medlemsstatane har med omsyn til fristane for 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 136 av 24.5.2006, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 7.

(1) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2309. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/117/
EF (TEU L 14 av 18.1.2005, s. 18).

(2) TEF L 141 av 24.5.1974, s. 19. Direktivet endra ved direktiv 78/511/EØF 
(TEF L 157 av 15.6.1978, s. 34).

(3) Sjå vedlegg I del A.

innarbeiding i nasjonal lovgjeving av dei direktiva som 
er nemnde i vedlegg I del B.

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Medlemsstatane skal på oppmoding utferde det offisielle 
sertifikatet som er fastsett i artikkel 11 i direktiv 66/402/EØF:

a) dersom avlinga er fri for Avena fatua på tidspunktet for 
ein offisiell feltinspeksjon i samsvar med føresegnene i 
vedlegg I til det nemnde direktivet, og dersom ei prøve 
på minst 1 kg, som er teken i samsvar med føresegnene i 
artikkel 7 i det nemnde direktivet, er fri for Avena fatua på 
tidspunktet for ei offisiell gransking, eller

b) dersom ei prøve på minst 3 kg, som er teken i samsvar med 
føresegnene i artikkel 7 i det nemnde direktivet, er fri for 
Avena fatua på tidspunktet for ei offisiell gransking.

Artikkel 2

Medlemsstatane kan fastsetje at det offisielle sertifikatet 
vert utferda berre i éitt av dei to tilfella som er fastsette i 
artikkel 1.

Artikkel 3

Direktiv 74/268/EØF, endra ved det direktivet som er ført 
opp i vedlegg I del A, vert oppheva, utan at det rører ved dei 
pliktene som medlemsstatane har med omsyn til fristane for 
innarbeiding i nasjonal lovgjeving av dei direktiva som er 
nemnde i vedlegg I del B.

Tilvisingar til det oppheva direktivet skal forståast som 
tilvisingar til dette direktivet, og skal lesast i samsvar med 
jamføringstabellen i vedlegg II.

Artikkel 4

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/47/EF

av 23. mai 2006

om fastsetjng av særlege vilkår for innhald av Avena fatua i såkorn(*)

(Konsolidert versjon)

2009/EØS/69/24
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Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 23. mai 2006.

 For Kommisjonen
 José Manuel BARROSO

 President

____________
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VEDLEGG I

DEL A

Oppheva direktiv med endring

(nemnd i artikkel 3)

Kommisjonsdirektiv 74/268/EØF TEF L 141 av 24.5.1974, s. 19.

   Kommisjonsdirektiv 78/511/EØF   TEF L 157 av 15.6.1978, s. 34.

DEL B

Liste over fristar for innarbeiding i nasjonal lovgjeving

(nemnd i artikkel 3)

Direktiv Frist for innarbeiding

74/268/EØF 1. juli 1974

78/511/EØF 1. juli 1980

VEDLEGG II

JAMFØRINGSTABELL

Direktiv 74/268/EØF Dette direkivet

Artikkel 2 nr. 1 innleiande tekst Artikkel 1 innleiande tekst

Artikkel 2 nr. 1 første strekpunktet Artikkel 1 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 1 andre strekpunktet Artikkel 1 bokstav b)

Artikkel 3 Artikkel 2

Artikkel 4 —

— Artikkel 3

— Artikkel 4

Artikkel 5 Artikkel 5

— Vedlegg I-II
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 14. mars 2006, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, 
der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, 
tjenester og kapital må sikres, og det er derfor innført et 
typegodkjenningssystem for motorvogner i Fellesskapet. 
De tekniske kravene for typegodkjenning av klimaanlegg 
i motorvogner bør harmoniseres for å unngå at det 
blir innført krav som varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat, og for å sikre at det indre marked virker på 
en tilfredsstillende måte.

2) Stadig flere medlemsstater har til hensikt å innføre 
bestemmelser om bruk av klimaanlegg i motorvogner 
som følge av rådsvedtak 2002/358/EF av 25. april 
2002 om godkjenning på Det europeiske fellesskaps 
vegne av Kyoto-protokollen til De forente nasjoners 
rammekonvensjon om klimaendring og felles oppfyllelse 
av forpliktelsene som følger av denne(3). Vedtaket 
forplikter Fellesskapet og dets medlemsstater til 
å redusere sine samlede menneskeskapte utslipp av 
klimagassene oppført i vedlegg A til protokollen med 8 % 
i forhold til 1990-nivået i tidsrommet 2008-2012. Uten 
samordning av gjennomføringen av disse forpliktelsene 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 14.6.2006, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 9.

(1) EUT C 108 av 30.4.2004, s. 62.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 31. mars 2004 (EUT C 103 E av 29.4.2004, 

s. 600), Rådets felles holdning av 21. juni 2005 (EUT C 183 E av 26.7.2005, 
s. 17) og Europaparlamentets holdning av 26. oktober 2005 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT). Europaparlamentets regelverksresolusjon av 6. april 
2006 og rådsbeslutning av 25. april 2006.

(3) EFT L 130 av 15.5.2002, s. 1.

er det fare for at det skapes hindringer for fritt varebytte 
for motorvogner i Fellesskapet. Det bør derfor fastsettes 
krav som klimaanlegg montert i kjøretøyer må oppfylle 
for å kunne markedsføres, og fra en bestemt dato 
innføres forbud mot klimaanlegg som er konstruert for å 
inneholde fluorholdige klimagasser med et potensial for 
global oppvarming på mer enn 150.

3) Utslipp av hydrofluorkarbon-134a (HFK-134a), som har et 
potensial for global oppvarming på 1 300, fra klimaanlegg 
i motorvogner gir økt grunn til bekymring på grunn av 
innvirkningen på klimaendringene. Kostnadseffektive 
og trygge alternativer til hydrofluorkarbon-134a (HFK-
134a) forventes å være tilgjengelige i nær framtid. På 
grunnlag av de framskritt som gjøres med hensyn til 
potensiell inneslutning av utslipp fra eller erstatning av 
fluorholdige klimagasser i slike anlegg, bør det vurderes 
på nytt om dette direktiv bør utvides til å omfatte andre 
motorvogngrupper, og om de bestemmelser som gjelder 
disse gassenes potensial for global oppvarming bør 
endres, samtidig som det tas hensyn til den teknologiske 
og vitenskapelige utvikling samt behovet for å respektere 
industriens tidsrammer for produktplanlegging.

4) For å sikre at forbudet mot visse fluorholdige klimagasser 
er effektivt, er det nødvendig å begrense muligheten for 
ettermontering i motorvogner av klimaanlegg konstruert 
for å inneholde fluorholdige klimagasser med et potensial 
for global oppvarming på mer enn 150, og å forby 
påfylling av slike gasser i klimaanlegg.

5) For å begrense utslippet av visse fluorholdige klimagasser 
fra klimaanlegg i motorvogner, må det fastsettes 
grenseverdier for lekkasjevolum, samt en prøvingsmetode 
for vurdering av lekkasje i klimaanlegg i motorvogner som 
er konstruert for å inneholde fluorholdige klimagasser 
med et potensial for global oppvarming på mer enn 150.

6) For å bidra til at Fellesskapet og dets medlemsstater 
oppfyller sine forpliktelser i henhold til De forente 
nasjoners rammekonvensjon om klimaendring, Kyoto-
protokollen og vedtak 2002/358/EF, bør europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr 842/2006 av 17. mai 2006 
om visse fluorholdige klimagasser(4) og dette direktiv, 
som begge bidrar til å redusere utslipp av fluorholdige 
klimagasser, vedtas og offentliggjøres i Den europeiske 
unions tidende samtidig.

(4) Se EUT L 161 av 14.6.2006, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/40/EF

av 17. mai 2006

om utslipp fra klimaanlegg i motorvogner og om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF(*)

2009/EØS/69/25
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7) Alle kjøretøyprodusenter bør gjøre alle relevante tekniske 
opplysninger om installerte klimaanlegg, og gassene som 
brukes i dem, tilgjengelig for godkjenningsmyndigheten. 
Når det gjelder klimaanlegg konstruert for å inneholde 
fluorholdige klimagasser med et potensial for global 
oppvarming på mer enn 150, bør produsenten også oppgi 
disse systemenes lekkasjevolum.

8) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

9) Dette direktiv er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble 
innført ved rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(2). 
Direktiv 70/156/EØF bør derfor endres.

10) Ettersom målene for dette direktiv, nemlig å kontrollere 
lekkasjen av fluorholdige klimagasser i klimaanlegg i 
kjøretøyer og fra en bestemt dato å forby klimaanlegg 
konstruert for å inneholde fluorholdige klimagasser med 
et potensial for global oppvarming på mer enn 150, ikke 
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 
på grunn av direktivets omfang og virkninger bedre kan 
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i 
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå disse målene.

11) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(3) oppfordres medlemsstatene 
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å utarbeide 
og offentliggjøre egne tabeller, som så langt det er 
mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

I dette direktiv fastsettes kravene til EF-typegodkjenning eller 
nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til utslipp 

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2006/28/EF (EUT L 65 av 7.3.2006, s. 27).
(3) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

fra klimaanlegg i kjøretøyer og disse anleggenes brukssikkerhet. 
Det fastsettes også bestemmelser om ettermontering og 
etterfylling av slike anlegg.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette direktiv får anvendelse på motorvogner i gruppe M1 
og N1 som definert i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF. I 
dette direktiv begrenses kjøretøyer i gruppe N1 til kjøretøyer 
i klasse I som oppført i den første tabellen i nr. 5.3.1.4 i 
vedlegg I til rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot 
luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner(4), 
innsatt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/69/EF(5).

Artikkel 3

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «kjøretøy» enhver motorvogn som omfattes av dette 
direktiv,

2. «kjøretøytype» en type som definert i avsnitt B i vedlegg II 
til direktiv 70/156/EØF,

3. «klimaanlegg» ethvert anlegg som har som hovedformål 
å redusere lufttemperaturen og fuktigheten i kupeen i et 
kjøretøy,

4. «anlegg med to fordampere» et anlegg der en fordamper 
er montert i motorrommet og den andre i et annet rom i 
kjøretøyet; alle andre anlegg skal anses for å være «anlegg 
med én fordamper»,

5. «fluorholdige klimagasser» hydrofluorkarboner (HFK), 
perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6) som 
nevnt i vedlegg A til Kyoto-protokollen, og stoffblandinger 
som inneholder disse stoffene, med unntak av stoffer som 
kontrolleres ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2037/2000 av 29. juni 2000 om stoffer som bryter ned 
ozonlaget(6),

6. «hydrofluorkarbon» en organisk forbindelse som består 
av karbon, hydrogen og fluor, og der molekylet ikke 
inneholder mer enn seks karbonatomer,

(4) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/76/EF (EUT L 206 av 15.8.2003, s. 29).

(5) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 1.
(6) EFT L 244 av 29.9.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2006 (EUT L 6 av 11.1.2006, s. 27).
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7. «perfluorkarbon» en organisk forbindelse som består av 
bare karbon og fluor, og der molekylet ikke inneholder mer 
enn seks karbonatomer,

8. «potensial for global oppvarming» 
klimaoppvarmingspotensialet til en fluorholdig klimagass 
i forhold til karbondioksids potensial. Potensial 
for global oppvarming (GWP) beregnes i form av 
oppvarmingspotensialet over et tidsrom på 100 år for ett 
kilogram av en gass i forhold til ett kilogram CO2. De 
relevante GWP-verdier er de som offentliggjøres i den 
tredje vurderingsrapport vedtatt av FNs klimapanel (2001 
IPCC GWP-verdier)(1),

9. «stoffblanding» en blanding som består av to eller flere 
stoffer, og der minst ett av stoffene er en fluorholdig 
klimagass. Stoffblandingens samlede potensial for global 
oppvarming(2) skal bestemmes i samsvar med del 2 i 
vedlegget,

10. «ettermontering» montering av et klimaanlegg i et kjøretøy 
etter at det har blitt registrert.

Artikkel 4

Medlemsstatenes forpliktelser

1. Medlemsstatene skal gi EF-typegodkjenning eller 
nasjonal typegodkjenning, alt etter hva som er relevant, med 
hensyn til utslipp fra klimaanlegg bare til kjøretøytyper som 
oppfyller kravene i dette direktiv.

2. For å gi typegodkjenning av hele kjøretøyet i henhold 
til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 70/156/EØF, skal 
medlemsstatene sikre at produsenter framlegger opplysninger 
om hvilken type kjølemiddel som benyttes i klimaanlegg som 
er montert i nye motorvogner.

3. For typegodkjenning av kjøretøyer med klimaanlegg 
som er konstruert for å inneholde en fluorholdig klimagass 
med et potensial for global oppvarming på mer enn 150, 
skal medlemsstatene sikre, i samsvar med den harmoniserte 
lekkasjedeteksjonsprøvingen nevnt i artikkel 7 nr. 1, at slike 
gassers lekkasjevolum ikke overstiger grenseverdiene fastsatt i 
artikkel 5.

(1) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/
reports.htm).

(2) Ved beregning av GWP for ikke-fluorholdige klimagasser i stoffblandinger 
skal verdiene offentliggjort i den første vurderingsrapporten fra IPCC 
anvendes, se Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. 
Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, 
Cambridge (UK) 1990.

Artikkel 5

Typegodkjenning

1. Fra og med seks måneder etter datoen da en harmonisert 
lekkasjedeteksjonsprøving vedtas, skal medlemsstatene med 
begrunnelse i utslipp fra klimaanlegg ikke

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

b) forby registrering, salg eller ibruktaking av nye 
kjøretøyer,

dersom kjøretøyet som er utstyrt med et klimaanlegg konstruert 
for å inneholde fluorholdige klimagasser med et potensial for 
global oppvarming på mer enn 150, oppfyller kravene i dette 
direktiv.

2. Fra og med tolv måneder etter datoen da en harmonisert 
lekkasjedeteksjonsprøving vedtas, eller 1. januar 2007, avhengig 
av hvilken dato som kommer sist, skal medlemsstatene ikke 
lenger gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning 
for en kjøretøytype utstyrt med et klimaanlegg konstruert for å 
inneholde fluorholdige klimagasser med et potensial for global 
oppvarming på mer enn 150, med mindre lekkasjevolumet fra 
anlegget ikke overstiger 40 gram fluorholdige klimagasser per 
år for et anlegg med én fordamper, eller 60 gram fluorholdige 
klimagasser per år for et anlegg med to fordampere.

3. Fra og med 24 måneder etter datoen da en harmonisert 
lekkasjedeteksjonsprøving vedtas, eller 1. januar 2008, avhengig 
av hvilken dato som kommer sist, skal medlemsstatene når det 
gjelder nye kjøretøyer utstyrt med klimaanlegg konstruert for å 
inneholde fluorholdige klimagasser med et potensial for global 
oppvarming på mer enn 150, med mindre lekkasjevolumet fra 
anlegget ikke overstiger 40 gram fluorholdige klimagasser per 
år for et anlegg med én fordamper, eller 60 gram fluorholdige 
klimagasser per år for et anlegg med to fordampere

a) anse samsvarssertifikatene som ugyldige i henhold til 
artikkel 7 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, og

b) nekte registrering og forby salg og ibruktaking.

4. Fra og med 1. januar 2011 skal medlemsstatene ikke 
lenger gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning 
for en kjøretøytype utstyrt med et klimaanlegg konstruert for å 
inneholde fluorholdige klimagasser med et potensial for global 
oppvarming på mer enn 150.
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5. Fra og med 1. januar 2017 skal medlemsstatene når det 
gjelder nye kjøretøyer utstyrt med klimaanlegg konstruert for å 
inneholde fluorholdige klimagasser med et potensial for global 
oppvarming på mer enn 150

a) anse samsvarssertifikatene som ugyldige i henhold til 
artikkel 7 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, og

b) nekte registrering og forby salg og ibruktaking.

6. Uten at det berører relevant fellesskapsrett, særlig 
fellesskapsbestemmelser om statsstøtte og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en 
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter 
samt regler for informasjonssamfunnstjenester(1), kan 
medlemsstatene fremme installasjon av klimaanlegg som 
er effektive og nyskapende, og som ytterligere reduserer 
klimapåvirkningen.

Artikkel 6

Ettermontering og etterfylling

1. Fra og med 1. januar 2011 skal klimaanlegg som er 
konstruert for å inneholde fluorholdige klimagasser med 
et potensial for global oppvarming på mer enn 150, ikke 
ettermonteres i kjøretøyer som er typegodkjent fra og med 
nevnte dato. Fra og med 1. januar 2017 skal slike klimaanlegg 
ikke ettermonteres i noen kjøretøyer.

2. Klimaanlegg som er montert i kjøretøyer som 
typegodkjennes fra og med 1. januar 2001, skal ikke fylles 
med fluorholdige klimagasser med et potensial for global 
oppvarming på mer enn 150. Fra og med 1. januar 2017 skal 
klimaanlegg i alle kjøretøyer ikke fylles med fluorholdige 
klimagasser med et potensial for global oppvarming på mer 
enn 150, med unntak av etterfylling av klimaanlegg som 
inneholder slike gasser og som har blitt montert i kjøretøyer 
før denne dato.

3. Tjenesteytere som tilbyr vedlikehold og reparasjon av 
klimaanlegg, skal ikke fylle slike anlegg med fluorholdige 
klimagasser dersom en unormal mengde av kjølemiddelet 
har lekket ut fra anlegget, før de nødvendige reparasjoner er 
utført.

Artikkel 7

Gjennomføringstiltak

1. Kommisjonen skal innen 4. juli 2007 vedta tiltakene for 
gjennomføring av artikkel 4 og 5, særlig

a) de administrative bestemmelser for EF-typegodkjenning 
av kjøretøyer, og

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

b) en harmonisert lekkasjedeteksjonsprøving for måling 
av lekkasjevolumet fra klimaanlegg av fluorholdige 
klimagasser med et potensial for global oppvarming på 
mer enn 150.

2. Kommisjonen skal vedta tiltakene etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

3. Kommisjonen skal offentliggjøre disse tiltakene i Den 
europeiske unions tidende.

4. Framgangsmåten nevnt i nr. 2 får, der det er relevant, 
anvendelse på

a) tiltak som er nødvendige for å sikre brukssikkerheten 
ved, og riktig vedlikehold av, kjølemidler i mobile 
klimaanlegg,

b) tiltak som gjelder ettermontering av klimaanlegg i 
kjøretøyer i bruk og etterfylling av klimaanlegg i bruk, 
dersom dette ikke omfattes av artikkel 6,

c) tilpasning av metoden for bestemmelse av stoffblandingens 
relevante potensial for global oppvarming.

Artikkel 8

Gjennomgåelse

1. På grunnlag av de framskritt som gjøres med hensyn 
til potensiell inneslutning av utslipp fra, eller erstatning av 
fluorholdige klimagasser i, klimaanlegg montert i kjøretøyer, 
skal Kommisjonen undersøke om

det nåværende regelverk bør utvides til å omfatte andre – 
kjøretøygrupper, særlig gruppe M2 og M3, samt klasse II 
og III i gruppe N1, og

fellesskapsbestemmelser om fluorholdige klimagassers – 
potensial for global oppvarming bør endres; eventuelle 
endringer bør ta hensyn til den teknologiske og 
vitenskapelige utvikling samt behovet for å respektere 
industriens tidsrammer for produktplanlegging,

og offentliggjøre en rapport senest 4. juli 2011. Om nødvendig 
skal den framlegge hensiktsmessige forslag til regelverk.
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2. Dersom en fluorholdig klimagass med et potensial for 
global oppvarming på mer enn 150 som ennå ikke omfattes 
av IPCC-rapporten nevnt i artikkel 3 nr. 8, tas med i en 
senere IPCC-rapport, skal Kommisjonen vurdere om det er 
hensiktsmessig å endre dette direktiv for å ta med denne 
gassen. Dersom Kommisjonen anser det nødvendig, skal den 
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 13 i direktiv 70/156/
EØF

– vedta de nødvendige tiltak og

– fastsette overgangsperioder for anvendelsen av disse 
tiltakene. Når den gjør dette, skal Kommisjonen 
finne en balanse mellom behovet for en passende 
gjennomføringsfrist og den risiko som fluorholdige 
klimagasser utgjør for miljøet.

Artikkel 9

Endringer av direktiv 70/156/EØF

Direktiv 70/156/EØF endres i samsvar med del 1 i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 10

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 4. januar 2008 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 5. januar 2008.

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 11

Ikrafttredelse

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

Artikkel 12

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 17. mai 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

 President Formann
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VEDLEGG

DEL 1

I direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg IV del I skal nytt nr. 61 med fotnote lyde:

«Emne Direktiv
Henvisning til 

EFT/EUT

Anvendelse

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«61. Klima-
anlegg

(2006/40/EF) L 161 av 
14.6.2006, 
s. 12.

X X
(8)

___________________
(8) Bare for kjøretøyer i gruppe N1 klasse I som definert i første tabell i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 70/220/EØF, innsatt ved 

direktiv 98/69/EF.»

2. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a) I tillegg 1 skal nytt nr. 61 lyde:

Nr. Emne Direktiv M1 ≤ 2 500 
(1) kg

M1 > 2 500 
(1) kg M2 M3

«61 Klimaanlegg 2006/40/EF X X»

b) I tillegg 2 skal nytt nr. 61 lyde:

Nr. Emne Direktiv M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«61 Klimaanlegg 2006/40/EF X W»

c) I tillegg 3 skal nytt nr. 61 lyde:

Nr. Emne Direktiv M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«61 Klimaanlegg 2006/40/EF W»

d) I «Forklaring på bokstavene» skal ny bokstav W lyde:

«W  Bare for kjøretøyer i gruppe N1 klasse I som definert i første tabell i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 
70/220/EØF, innsatt ved direktiv 98/69/EF.»
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DEL 2

Metode for beregning av en stoffblandings samlede potensial for global oppvarming (GWP)

En stoffblandings samlede GWP er et veid gjennomsnitt som utledes fra summen av de enkelte stoffenes massefraksjoner, 
multiplisert med deres GWP-verdier.

Σ (stoff X % × GWP) + (stoff Y % × GWP) + … (stoff N % × GWP)

der % er vektfaktoren med en vekttoleranse på +/- 1 %.

Eksempel: ved anvendelse av formelen på en hypotetisk gassblanding som består av 23 % HFK-32, 25 % HFK-125 
og 52 % HFK-134a

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ Samlet GWP = 1 652,5.

__________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/
EF av 28. september 2005 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 
og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk 
i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer 
med elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende 
petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer(2), særlig artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2005/55/EF er et av særdirektivene innenfor 
rammen av framgangmåten for EF-typegodkjenning 
fastsatt ved direktiv 70/156/EØF.

2) Ved kommisjonsdirektiv 2005/78/EF av 14. november 2005 
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 
og partikler fra motorer med kompresjonstenning til 
bruk i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 7.6.2006, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 9.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/28/EF (EFT L 65 av 7.3.2006, s. 27).

(2) EFT L 275 av 20.10.2005, s. 1. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/78/EF (EFT L 313 av 29.11.2005, s. 1).

motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass 
eller flytende petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer og 
om endring av vedlegg I, II, III, IV og VI til direktivet, 
ble det innført endrings- og gjennomføringstiltak med 
hensyn til utslippskontrollsystemers holdbarhet og deres 
samsvar i en bestemt driftsperiode, og med hensyn til 
egendiagnosesystemer (OBD-systemer) for nye tunge 
kjøretøyer og motorer til nye tunge kjøretøyer.

3) På bakgrunn av den tekniske utvikling bør det nå 
innføres strengere krav til kontroll av driftsforhold, 
feil og demonstrasjon av utslippskontrollsystemet på 
typegodkjenningstidspunktet.

4) Det må sikres at utslippskontrollsystemets virkemåte 
ikke forringes ved en alternativ kontrollstrategi.

5) I gassmotorer benyttes ikke resirkulering av eksos eller 
selektiv katalytisk reduksjon for å oppfylle gjeldende 
standarder for NOx-utslipp. Gassmotorer og gassdrevne 
kjøretøyer bør derfor på det nåværende stadium unntas fra 
kravene til sikring av at NOx-kontrolltiltakene fungerer 
som de skal. Unntaket kan oppheves dersom strengere 
utslippskrav vedtas på et senere tidspunkt.

6) Datoen for anvendelse av nr. 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.5 i 
vedlegg I til direktiv 2005/55/EF i forbindelse med nye 
typegodkjenninger bør justeres.

7) Kommisjonen har som mål å revidere 
egendiagnosesystemenes grenseverdier for å tilpasse dem 
til den tekniske utvikling.

8) Direktiv 2005/55/EF og 2005/78/EF bør derfor endres.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/51/EF

av 6. juni 2006

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg I til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/55/EF og vedlegg IV og V til direktiv 2005/78/EF med hensyn til krav til 
utslippskontrollsystemet til bruk i kjøretøyer og med hensyn til unntak for gassmotorer(*)

2009/EØS/69/26
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9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i direktiv 70/156/
EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2005/55/EF endres i samsvar med 
vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2

Vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF endres i samsvar med 
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 8. november 2006 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 9. november 2006. 
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. juni 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG I

ENDRINGER AV DIREKTIV 2005/55/EF

I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1. I nr. 2.1 gjøres følgende endringer:

a) Definisjonen av «alternativ kontrollstrategi» erstattes med:

«alternativ kontrollstrategi»

en hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) som reduserer utslippskontrollens effektivitet i forhold til – 
den grunnleggende strategien under forhold som rimeligvis kan forventes å forekomme ved normal drift 
og bruk av kjøretøyet,

en grunnleggende strategi for utslippskontroll (BECS) som skiller mellom drift under en standardisert – 
typegodkjenningsprøving og andre typer drift, og som gir redusert utslippskontroll under forhold som ikke 
i vesentlig grad er omfattet av de gjeldende framgangsmåtene for typegodkjenningsprøving, eller

et egendiagnosesystem (OBD) eller en utslippskontrollstrategi som skiller mellom drift under en – 
standardisert typegodkjenningsprøving og andre typer drift, og som gir en lavere kontrollevne (med 
hensyn til tid og nøyaktighet) under forhold som ikke i vesentlig grad er omfattet av de gjeldende 
framgangsmåtene for typegodkjenning.»

b) I definisjonen av «fast standardinnstilling for utslippsnivå» erstattes «fast standardinnstilling for utslippsnivå» 
med «standardinnstilling for utslippnivå».

c) Følgende definisjon innsettes:

«utslippskontrollsystem» det system som sikrer at de NOx-kontrolltiltakene som er installert i motorsystemet 
i henhold til kravene i nr. 6.5 i vedlegg I, fungerer som det skal.»

2. I annet strekpunkt i avsnitt 6.1.5.6 erstattes «fast standardinnstilling for utslippsnivå» med «standardinnstilling for 
utslippsnivå».

3. Nr. 6.5 skal lyde:

«6.5. Krav til sikring av at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal

6.5.1. Generelt

6.5.1.1. Dette nummer gjelder motorsystemer med kompresjonstenning, uavhengig av hvilken teknologi som 
brukes for å overholde utslippsgrenseverdiene angitt i tabellene i nr. 6.2.1.

6.5.1.2. Anvendelsesdatoer

 Kravene i nr. 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.5 får anvendelse fra 9. november 2006 for nye typegodkjenninger, og 
fra 1. oktober 2007 for alle registreringer av nye kjøretøyer.

6.5.1.3. Alle motorsystemer som omfattes av dette nummer, skal utformes, konstrueres og monteres slik at de 
oppfyller disse kravene i motorens levetid.

6.5.1.4. Produsenten skal i vedlegg II gi fullstendige opplysninger om de funksjonelle driftsegenskapene til et 
motorsystem som omfattes av dette nummer.

6.5.1.5. Dersom motorsystemet krever en reagens, skal produsenten i søknaden om typegodkjenning angi 
spesifikasjonene for alle reagenser som forbrukes av et system for etterbehandling av eksos, f.eks. 
type og konsentrasjoner, driftstemperaturforhold, henvisning til internasjonale standarder, osv.
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6.5.1.6. Med forbehold for kravene fastsatt i nr. 6.1 skal alle motorsystemer som omfattes av dette nummer, 
beholde sin utslippskontrollfunksjon under alle forhold som normalt forekommer på Fellesskapets 
territorium, særlig ved lave omgivelsestemperaturer.

6.5.1.7. I forbindelse med typegodkjenning skal produsenten påvise overfor den tekniske instansen at 
eventuelle utslipp av ammoniakk fra motorsystemer som krever en reagens, ikke overskrider en 
gjennomsnittsverdi på 25 ppm i den gjeldende utslippsprøvingssyklusen.

6.5.1.8. For motorsystemer som krever en reagens, skal det fra hver enkelt reagensbeholder som er montert 
i et kjøretøy være mulig å ta en prøve av væsken i beholderen. Prøvetakingspunktet skal være lett 
tilgjengelig uten bruk av spesialverktøy eller særlige innretninger.

6.5.2. Vedlikeholdskrav

6.5.2.1. Produsenten skal sørge for at alle eiere av nye tunge kjøretøyer eller nye motorer til tunge kjøretøyer 
mottar en skriftlig veiledning der det angis at dersom kjøretøyets utslippskontrollsystem ikke fungerer 
som det skal, skal føreren underrettes om dette gjennom feilindikatoren, og motorens ytelse skal 
reduseres som følge av dette.

6.5.2.2. Veiledningen skal inneholde krav til riktig bruk og vedlikehold av kjøretøyer, herunder, dersom det er 
relevant, eventuelle krav til reagensforbruk.

6.5.2.3. Veiledningen skal være skrevet på et klart og ikke-teknisk språk og på språket i den staten der et nytt 
tungt kjøretøy eller en ny motor til et tungt kjøretøy selges eller registreres.

6.5.2.4. I veiledningen skal det angis om kjøretøyets fører skal etterfylle reagenser som forbrukes, mellom de 
normale serviceintervallene, samt forventet forbruk av reagens for den aktuelle typen av nytt tungt 
kjøretøy.

6.5.2.5. I veiledningen skal det angis at bruken og etterfyllingen av en påkrevd reagens med de korrekte 
spesifikasjonene er obligatorisk for at kjøretøyet skal oppfylle kravene i samsvarssertifikatet som er 
utstedt for dette kjøretøyet eller denne motortypen.

6.5.2.6. I veiledningen skal det fastslås at det kan være straffbart å bruke et kjøretøy som ikke forbruker en 
eventuell reagens dersom dette er påkrevd for å redusere utslippene av forurensende stoffer, og at 
eventuelle gunstige vilkår for kjøp eller drift av kjøretøyet som er oppnådd i registreringsstaten eller 
en annen stat der kjøretøyet brukes, derfor kan bli ugyldige.

6.5.3. Motorsystemets NOx-kontroll

6.5.3.1. Alle feilfunksjoner i motorsystemet med hensyn til NOx-utslippskontroll (for eksempel på 
grunn av mangel på en påkrevd reagens, feilaktig eksosresirkuleringsstrøm eller deaktivering av 
eksosresirkulering) skal bestemmes ved hjelp av overvåking av NOx-nivået med følere plassert i 
eksosstrømmen.

6.5.3.2. Ved eventuelle avvik i NOx-nivået på mer enn 1,5 g/kWh over gjeldende grenseverdi angitt i tabell 
1 i nr. 6.2.1 i vedlegg I skal føreren varsles ved at feilindikatoren aktiveres, som nevnt i nr. 3.6.5 i 
vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

6.5.3.3. I tillegg skal en ikke-slettbar feilkode som angir årsaken til at NOx-innholdet overskrider nivåene 
angitt i nr. 6.5.3.2, lagres i samsvar med nr. 3.9.2 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF i minst 400 
dager eller 9 600 motordriftstimer.

 Årsakene til at NOx-innholdet overskrider grenseverdiene skal minst, og dersom det er relevant, 
angis dersom reagensbeholderen er tom, reagensdoseringen avbrytes, reagenskvaliteten er for dårlig, 
reagensforbruket er for lavt, eksosresirkuleringsstrømmen er feilaktig eller dersom eksosresirkuleringen 
er deaktivert. I alle andre tilfeller tillates produsenten å vise til den ikke-slettbare feilkoden «høyt 
NOx-innhold — årsak ukjent».
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6.5.3.4. Dersom NOx-nivået overskrider OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3, skal en 
dreiemomentbegrenser redusere motorens ytelse i samsvar med kravene i nr. 6.5.5 på en slik måte 
at føreren av kjøretøyet tydelig oppfatter det. Når dreiemomentbegrenseren er aktivert, skal føreren 
fortsatt varsles i samsvar med kravene i nr. 6.5.3.2, og en ikke-slettbar feilkode skal lagres i samsvar 
med nr. 6.5.3.3.

6.5.3.5. Når det gjelder motorsystemer som benytter eksosresirkulering og ingen andre etterbehandlingssystemer 
for NOx-utslippskontroll, kan produsenten benytte et alternativ til den metoden som er fastsatt i 
nr. 6.5.3.1 for å bestemme NOx-nivået. Produsenten skal på typegodkjenningstidspunktet vise at 
den alternative metoden er like rask og nøyaktig for å bestemme NOx-nivået som metoden fastsatt i 
nr. 6.5.3.1, og konsekvensene blir de samme som dem som er nevnt i nr. 6.5.3.2, 6.5.3.3 og 6.5.3.4.

6.5.4. Reagenskontroll

6.5.4.1. Kjøretøyer som krever bruk av en reagens for å oppfylle kravene i dette nummer, skal ha en 
særskilt mekanisk eller elektronisk indikator på kjøretøyets instrumentbord, der føreren kan 
avlese reagensnivået i kjøretøyets reagensbeholder. Indikatoren skal blant annet varsle føreren når 
reagensnivået faller til

– under 10 % av beholderen, eller en høyere prosentdel etter produsentens valg, eller

– under det nivået som tilsvarer mulig kjørelengde med den drivstoffreserven som produsenten har 
oppgitt.

 Reagensindikatoren skal være plassert i umiddelbar nærhet av drivstoffindikatoren.

6.5.4.2. I samsvar med kravene i nr. 3.6.5 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF skal føreren underrettes når 
reagensbeholderen er tom.

6.5.4.3. Så snart reagensbeholderen er tom, får kravene i nr. 6.5.5 anvendelse i tillegg til kravene i 
nr. 6.5.4.2.

6.5.4.4. En produsent kan som et alternativ til å oppfylle kravene i nr. 6.5.3 velge å oppfylle kravene i 
nr. 6.5.4.5-6.5.4.12.

6.5.4.5. Motorsystemer skal ha en innretning som gjør det mulig å fastslå om en væske med de egenskapene 
som produsenten har oppgitt for reagensen, og som er registrert i vedlegg II til dette direktiv, finnes i 
kjøretøyet.

6.5.4.6. Dersom væsken i reagensbeholderen ikke oppfyller minstekravene som produsenten har oppgitt, og 
som er registrert i vedlegg II til dette direktiv, får tilleggskravene i nr. 6.5.4.12 anvendelse.

6.5.4.7. Motorsystemer skal ha en innretning som gjør det mulig å bestemme reagensforbruket, og å få tilgang 
til opplysninger om reagensforbruket eksternt.

6.5.4.8. Gjennomsnittlig reagensforbruk og gjennomsnittlig nødvendig reagensforbruk for motorsystemet 
enten i løpet av den siste fullstendige motordriftsperioden på 48 timer, eller det tidsrom som kreves 
for å forbruke minst 15 liter reagens, avhengig av hvilket tidsrom som er lengst, skal være tilgjengelig 
gjennom serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy nevnt i nr. 6.8.3 i vedlegg IV til 
direktiv 2005/78/EF.

6.5.4.9. For å kontrollere reagensforbruket skal minst følgende motorparametrer overvåkes:

– reagensnivå i kjøretøyets beholder,

– reagenstilførsel eller reagensinnsprøyting så nær innsprøytingspunktet til etterbehandlingssystemet 
for eksos som teknisk mulig.

6.5.4.10. Dersom det gjennomsnittlige reagensforbruket avviker mer enn 50 % fra det gjennomsnittlige 
reagensforbruket som motorsystemet krever i tidsrommet definert i nr. 6.5.4.8, får bestemmelsene i 
nr. 6.5.4.12 anvendelse.
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6.5.4.11. Dersom reagensdoseringen avbrytes, får bestemmelsene i nr. 6.5.4.12 anvendelse. Dette er ikke 
nødvendig dersom motorens elektroniske styreenhet krever at doseringen avbrytes, ettersom motorens 
driftsvilkår er slik at motorens utslipp ikke krever reagensdosering, forutsatt at produsenten klart har 
underrettet godkjenningsmyndigheten når slike driftsvilkår foreligger.

6.5.4.12. Alle feil som oppdages i forbindelse med nr. 6.5.4.6, 6.5.4.10 eller 6.5.4.11, skal få samme 
konsekvenser i samme rekkefølge som dem som er nevnt i nr. 6.5.3.2, 6.5.3.3 eller 6.5.3.4.

6.5.5. Tiltak for å hindre ulovlige inngrep i etterbehandlingssystemer for eksos

6.5.5.1. Alle motorsystemer som omfattes av dette nummer, skal ha en dreiemomentbegrenser som varsler 
føreren om at motorsystemet ikke fungerer som det skal, eller at kjøretøyet brukes på feil måte, slik 
at eventuelle feil kan utbedres raskt.

6.5.5.2. Dreiemomentbegrenseren skal aktiveres når kjøretøyet står stille for første gang etter at noen av 
forholdene i nr. 6.5.3.4, 6.5.4.3, 6.5.4.6, 6.5.4.10 eller 6.5.4.11 har inntruffet.

6.5.5.3. Dersom dreiemomentbegrenseren trer i funksjon, skal motorens dreiemoment ikke i noe tilfelle 
overstige en konstant verdi på

– 60 % av motorens høyeste dreiemoment for kjøretøyer i gruppe N3 > 16 tonn, M1 > 7,5 tonn, 
M3/III og M3/B > 7,5 tonn,

– 75 % av motorens høyeste dreiemoment for kjøretøyer i gruppe N1, N2, N3 ≤ 16 tonn, 
3,5 < M1 ≤ 7,5 tonn, M2, M3/I, M3/II, M3/A og M3/B ≤ 7,5 tonn.

6.5.5.4. Kravene til dokumentasjon og dreiemomentbegrenser er fastsatt i nr. 6.5.5.5-6.5.5.8.

6.5.5.5. Detaljerte skriftlige opplysninger med en fullstendig beskrivelse av de funksjonelle driftsegenskapene til 
utslippskontrollsystemet og dreiemomentbegrenseren skal gis i samsvar med dokumentasjonskravene 
i nr. 6.1.7.1 bokstav b). Produsenten skal særlig gi opplysninger om hvilke algoritmer den elektroniske 
styreenheten benytter for å knytte NOx–konsentrasjonen til det spesifikke NOx-utslippet (i g/kWh) 
under ETC-prøvingen i samsvar med nr. 6.5.6.5.

6.5.5.6. Dreiemomentbegrenseren skal deaktiveres når motoren går på tomgang, dersom forholdene som 
gjorde at den ble aktivert, ikke lenger er til stede. Dreiemomentbegrenseren skal ikke deaktiveres 
automatisk dersom årsaken til at den ble aktivert, ikke er fjernet.

6.5.5.7. Det skal ikke være mulig å deaktivere dreiemomentbegrenseren ved hjelp av en bryter eller et 
vedlikeholdsverktøy.

6.5.5.8. Dreiemomentbegrenseren skal ikke benyttes i motorer eller kjøretøyer som er beregnet på forsvaret, 
redningstjenesten, brannvesenet og ambulanser. Permanent deaktivering skal foretas bare av 
produsenten av motoren eller kjøretøyet, og denne motortypen skal ha en særskilt betegnelse innenfor 
motorfamilien, slik at den lettere kan identifiseres.

6.5.6.  Driftsvilkår for utslippskontrollsystemet

6.5.6.1. Utslippskontrollsystemet skal fungere

– ved alle omgivelsestemperaturer mellom 266 K og 308 K (– 7 °C og 35 °C),

– i alle høyder under 1 600 m,

– ved alle kjølevannstemperaturer over 343 K (70 °C).

 Dette nummer får ikke anvendelse på reagensnivået i beholderen, som skal overvåkes under alle 
driftsforhold.
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6.5.6.2. Utslippskontrollsystemet kan deaktiveres når en nøddriftsstrategi er aktiv og dreiemomentbegrensningen 
som følge av dette er større enn nivåene angitt i nr. 6.5.5.3 for den aktuelle kjøretøygruppen.

6.5.6.3. Dersom en standardinnstilling for utslippsnivå er aktiv, skal utslippskontrollsystemet fortsette å være 
i drift og oppfylle bestemmelsene i nr. 6.5.

6.5.6.4. Dersom NOx-kontrolltiltakene ikke fungerer som de skal, skal dette oppdages i løpet av fire OBD-
prøvingssykluser, som nevnt i definisjonen i nr. 6.1 i tillegg 1 til vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

6.5.6.5. De algoritmer som benyttes av motorens elektroniske styreenhet for å knytte den faktiske NOx-
konsentrasjonen til det spesifikke NOx-utslippet (i g/kWh) under ETC-prøvingen, skal ikke anses som 
en alternativ kontrollstrategi.

6.5.6.6. Dersom en hjelpestrategi for utslippskontroll som typegodkjenningsmyndigheten har godkjent i 
samsvar med nr. 6.1.5, aktiveres og NOx-innholdet som følge av dette øker, kan den eventuelle 
økningen anvendes på det passende NOx-nivået nevnt i nr. 6.5.3.2. I alle slike tilfeller skal 
hjelpestrategiens virkning på NOx-grenseverdien beskrives i samsvar med nr. 6.5.5.5.

6.5.7. Feil i utslippskontrollsystemet

6.5.7.1. Utslippskontrollsystemet skal overvåkes med henblikk på elektriske feil og fjerning eller deaktivering 
av følere som hindrer systemet i å oppdage en utslippsøkning i henhold til nr. 6.5.3.2 og 6.5.3.4.

 Følere som påvirker diagnostiseringsevnen, er for eksempel følere som direkte måler NOx-
konsentrasjonen, følere for ureakvalitet og følere som brukes til å overvåke reagensdosering, 
reagensnivå, reagensforbruk eller eksosresirkulering.

6.5.7.2. Dersom en feil i utslippskontrollsystemet bekreftes, skal føreren umiddelbart varsles ved at 
varslingssignalet aktiveres i henhold til nr. 3.6.5 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

6.5.7.3. Dersom feilen ikke er utbedret i løpet av 50 motordriftstimer, skal dreiemomentbegrenseren aktiveres 
i samsvar med nr. 6.5.5.

 Tidsrommet fastsatt i første ledd skal reduseres til 36 timer fra datoene angitt i artikkel 2 nr. 7 og 8.

6.5.7.4. Når utslippskontrollsystemet har fastslått at feilen ikke lenger forekommer, kan den eller de feilkodene 
som er forbundet med feilen, fjernes fra systemets minne, unntatt i tilfellene nevnt i nr. 6.5.7.5, og 
dreiemomentbegrenseren skal eventuelt deaktiveres i henhold til nr. 6.5.5.6.

 En eller flere feilkoder som er forbundet med en feil i utslippskontrollsystemet, skal ikke kunne slettes 
fra systemets minne ved hjelp av et skanneverktøy.

6.5.7.5. Dersom deler av utslippskontrollsystemet fjernes eller deaktiveres i samsvar med nr. 6.5.7.1, skal en 
ikke-slettbar feilkode lagres i samsvar med nr. 3.9.2 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF i minst 400 
dager eller 9 600 motordriftstimer.

6.5.8.  Demonstrasjon av utslippskontrollsystemet

6.5.8.1. Som en del av søknaden om typegodkjenning i henhold til nr. 3 skal produsenten påvise samsvar 
med bestemmelsene i dette nummer gjennom prøvinger på et motordynamometer i samsvar med 
nr. 6.5.8.2-6.5.8.7.

6.5.8.2. En motorfamilies eller en OBD-motorfamilies samsvar med bestemmelsene i dette nummer, kan 
påvises ved prøving av utslippskontrollsystemet i en av motorene i familien (hovedmotoren), forutsatt 
at produsenten påviser overfor typegodkjenningsmyndigheten at utslippskontrollsystemet er det 
samme for alle motorer i familien.
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 Dette kan skje ved å legge fram for typegodkjenningsmyndigheten slike opplysninger som algoritmer, 
funksjonsanalyser, osv.

 Produsenten skal velge ut hovedmotoren i samråd med typegodkjenningsmyndigheten.

6.5.8.3.  Prøvingen av utslippskontrollsystemet omfatter følgende tre faser:

 U t v e l g i n g:

 Myndigheten velger ut en feilfunksjon i NOx-kontrolltiltakene eller en feil i utslippskontrollsystemet 
fra en liste over feilfunksjoner levert av produsenten.

 K v a l i f i s e r i n g:

 Virkningen av feilfunksjonen valideres ved å måle NOx-nivået under ETC-prøvingssyklusen på en 
motorprøvingsbenk.

 D e m o n s t r a s j o n:

 Systemets reaksjon (dreiemomentbegrensning, varslingssignal, osv.) skal demonstreres ved å la 
motoren gå gjennom fire OBD-prøvingssykluser.

6.5.8.3.1. For utvelgingsfasen skal produsenten gi typegodkjenningsmyndigheten en beskrivelse av de 
overvåkingsstrategiene som benyttes for å bestemme mulige feilfunksjoner i NOx –kontrolltiltakene 
samt mulige feil i utslippskontrollsystemet, som kan føre til at dreiemomentbegrenseren eller bare 
varslingssignalet aktiveres.

 Typiske eksempler på feilfunksjoner som kan tas med på denne listen, er tom reagensbeholder, 
feilfunksjoner som fører til avbrudd i reagensdoseringen, for dårlig reagenskvalitet, lavt reagensforbruk, 
feilaktig eksosresirkuleringsstrøm eller deaktivering av eksosresirkulering.

 Typegodkjenningsmyndigheten skal velge ut minst to og høyst tre feilfunksjoner i NOx-kontrollsystemet 
eller feil i utslippskontrollsystemet fra denne listen.

6.5.8.3.2. I kvalifiseringsfasen skal NOx-utslippene måles under ETC-prøvingssyklusen i henhold 
til bestemmelsene i tillegg 2 til vedlegg III. Resultatet av ETC-prøvingen skal brukes til å 
bestemme hvordan NOx-kontrollsystemet forventes å reagere under demonstrasjonsprosessen 
(dreiemomentbegrensning og/eller varslingssignal). Feilen skal simuleres på en slik måte at NOx-
nivået ikke overskrider noen av grenseverdiene i nr. 6.5.3.2 eller 6.5.3.4 med mer enn 1 g/kWh.

 Kvalifisering av utslippene er ikke nødvendig dersom reagensbeholderen er tom eller dersom 
hensikten er å demonstrere en feil i utslippskontrollsystemet.

 Dreiemomentbegrenseren skal deaktiveres under kvalifiseringsfasen.

6.5.8.3.3. I demonstrasjonsfasen skal motoren kjøres gjennom høyst fire OBD-prøvingssykluser.

 Ingen andre feil enn dem som vurderes for demonstrasjonsformål skal forekomme.

6.5.8.3.4. Før prøvingssekvensen i nr. 6.5.8.3.3 skal utslippskontrollsystemet være innstilt på status «ingen 
feil».

6.5.8.3.5. Avhengig av det valgte NOx-nivået skal systemet aktivere et varslingssignal og i tillegg eventuelt 
aktivere dreiemomentbegrenseren når som helst før feilsøkingssekvensen er slutt. Feilsøkingssekvensen 
kan stanses når av NOx-kontrollsystemet har reagert riktig.
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6.5.8.4. Dersom utslippskontrollsystemet hovedsakelig benytter følere plassert i eksosstrømmen for å 
overvåke NOx-nivået, kan produsenten velge å overvåke visse systemfunksjoner direkte (f.eks. 
avbrudd i doseringen, stengt EGR-ventil) for å fastslå om kravene er oppfylt. I dette tilfellet skal den 
valgte systemfunksjonen demonstreres.

6.5.8.5. Dreiemomentbegrensningen som kreves av dreiemomentbegrenseren i henhold til nr. 6.5.5.3, skal 
godkjennes sammen med generell motorytelse i samsvar med direktiv 80/1269/EF. Med hensyn 
til demonstrasjonsprosessen skal produsenten påvise overfor typegodkjenningsmyndigheten at en 
korrekt dreiemomentbegrenser er installert i motorens elektroniske styreenhet. Det kreves ikke 
separat måling av dreiemomentet under demonstrasjonen.

6.5.8.6. Som et alternativ til nr. 6.5.8.3.3-6.5.8.3.5 kan demonstrasjonen av utslippskontrollsystemet og 
dreiemomentbegrenseren utføres ved prøving av et kjøretøy. Kjøretøyet skal kjøres på vei eller 
testbane med de valgte feilfunksjonene eller feilene i utslippskontrollsystemet for å demonstrere at 
varslingssignalet og dreiemomentbegrenseren fungerer og aktiveres i samsvar med kravene i nr. 6.5, 
og særlig kravene i nr. 6.5.5.2 og 6.5.5.3.

6.5.8.7. Dersom det for oppfyllelse av kravene i nr. 6.5 kreves at en ikke-slettbar feilkode skal lagres i 
dataminnet, skal følgende tre vilkår oppfylles ved avslutningen av demonstrasjonssekvensen:

– Det skal ved hjelp av OBD-skanneverktøyet være mulig å bekrefte at den relevante ikke-slettbare 
feilkoden beskrevet i nr. 6.5.3.3 finnes i OBD-dataminnet, og det skal på en tilfredsstillende måte 
påvises overfor typegodkjenningsmyndigheten at koden ikke kan slettes av skanneverktøyet.

– Det skal være mulig å fastslå hvor lenge varslingssignalet har vært aktivert under feilsøkingssekvensen 
ved å avlese den ikke-slettbare telleren nevnt i nr. 3.9.2 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF, og 
det skal på en tilfredsstillende måte påvises overfor typegodkjenningsmyndigheten at telleren 
ikke kan slettes av skanneverktøyet.

– Typegodkjenningsmyndigheten skal ha godkjent de konstruksjonselementene som viser at disse 
ikke-slettbare opplysningene er lagret i samsvar med nr. 3.9.2 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/
EF i minst 400 dager eller 9 600 motordriftstimer.»

______________
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VEDLEGG II

ENDRINGER AV DIREKTIV 2005/78/EF

1. I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) I nr. 3.6.4 erstattes «fast standardinnstilling for utslippsnivå» med «standardinnstilling for utslippsnivå».

b) I nr. 3.7 annet ledd erstattes «fast standardinnstilling for utslippsnivå» med «standardinnstilling for 
utslippsnivå»

c) Nr. 3.8.3 skal lyde:

«3.8.3. Dersom feilindikatoren aktiveres fordi motorsystemets NOx –kontrolltiltak ikke fungerer som de 
skal, eller fordi reagensforbruket eller reagensdoseringen er feil, kan feilindikatoren stilles tilbake til 
den tidligere aktiveringsstatusen dersom vilkårene i nr. 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.7 i vedlegg I til direktiv 
2005/55/EF ikke lenger er til stede.»

d) Nr. 3.9.2 skal lyde:

«3.9.2. Fra 9. november 2006 for nye typegodkjenninger, og fra 1. oktober 2007 for alle registreringer, skal en 
ikke-slettbar feilkode som er generert i henhold til nr. 6.5.3 eller 6.5.4 i vedlegg I til direktiv 2005/55/
EF, samt antall motordriftstimer mens feilindikatoren var aktivert, lagres i OBD-systemet i minst 400 
dager eller 9 600 motordriftstimer.

 Disse feilkodene og de tilsvarende timene motoren var i drift mens feilindikatoren var aktivert 
skal ikke slettes ved bruk av eksterne diagnoseverktøy eller andre verktøy nevnt i nr. 6.8.3 i dette 
vedlegg.»

2. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Eksempel på anvendelse av kravene fastsatt i dette direktiv og i direktiv 2005/55/EF ved tredje 
godkjenning (inntil videre uten utvidelse), tilsvarende anvendelsesdato B1 med OBD-fase I, utstedt av 
Det forente kongerike:

e11*2005/55*2005/78B*0003*00»

b) Nr. 3 skal lyde:

«3. Eksempel på anvendelse av kravene fastsatt i direktiv 2005/55/EF og endringsdirektiv 2006/51/EF ved 
annen utvidelse av fjerde godkjenning, tilsvarende anvendelsesdato B2 med OBD-fase II, utstedt av 
Tyskland:

e1*2005/55*2006/51F*0004*02»
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c) Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. Tabell som viser bokstavene som skal brukes i samsvar med de ulike gjennomføringsdatoene fastsatt i 
direktiv 2005/55/EF:

Bokstav Rad(*) OBD-fase I(**) OBD-fase II Holdbarhet og i drift NOx-begrensning (***)

A A — — — —

B B1(2005) JA — JA —

C B1(2005) JA — JA JA

D B2(2008) JA — JA —

E B2(2008) JA — JA JA

F B2(2008) — JA JA —

G B2(2008) — JA JA JA

H C JA — JA —

I C JA — JA JA

J C — JA JA —

K C — JA JA JA

(*) I samsvar med tabell 1 nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.
(**) Gassmotorer er i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2005/55/EF unntatt fra OBD-fase I.
(***) I samsvar med nr. 6.5 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.»
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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 2005/66/
EF om bruk av frontvern på motorvogner, og om endring av 
rådsdirektiv 70/156/EØF(1), særlig artikkel 4 nr. 1, og

og ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2005/66/EF er det fastsatt grunnleggende 
krav til EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn 
til bruk av frontvern, og til typegodkjenning av frontvern 
som separate tekniske enheter.

2) Det bør fastsettes detaljerte tekniske krav til prøvingene 
fastsatt i punkt 3 i vedlegg I til nevnte direktiv.

3) Siden disse prøvingene er basert på det vitenskapelige 
arbeidet som er utført av den europeiske komiteen for økt 
kjøretøysikkerhet (European Enhanced Vehicle Safety 
Committee (EEVC), skal også de detaljerte tekniske 
kravene utarbeides på grunnlag av anbefalingene fra 
EEVC.

4) For å ivareta sikkerheten til fotgjengere og andre 
trafikanter, skal et frontvern som er konstruert for mer 
enn én kjøretøytype, kunne typegodkjennes separat for 
hver type. Prøvingsmyndigheten skal imidlertid kunne 
avstå fra ytterligere prøvinger dersom kjøretøytypene 
som frontvernet er beregnet på, er tilstrekkelig like, eller 
dersom frontvernet er tilstrekkelig likt de modellene som 
allerede har gjennomgått prøving.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved direktiv 70/156/EØF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 29.5.2006, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 9.

(1) EUT L 309 av 25.11.2005, s. 37.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. De detaljerte tekniske kravene som er nødvendige for å 
gjennomføre prøvingene i forbindelse med bruk av frontvern 
som originalutstyr montert på en motorvogn, og som separate 
tekniske enheter, angitt i punkt 3 i vedlegg I til direktiv 2005/66/
EF, er fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

2. Dersom et frontvern som skal prøves med sikte på 
typegodkjenning som originalutstyr montert på et kjøretøy, 
er konstruert for bruk på mer enn én kjøretøytype, skal dette 
systemet typegodkjennes separat for hver kjøretøytype det er 
beregnet på.

Prøvingsmyndigheten skal imidlertid ha rett til å avstå fra 
ytterligere prøvinger dersom likheten mellom de aktuelle 
kjøretøytypene eller frontvernmodellene anses som tilstrekkelig 
stor.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 26. november 2006.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. mars 2006

om detaljerte tekniske krav til gjennomføring av prøvingene angitt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/66/EF om bruk av frontvern på motorvogner(*)

[meddelt under nummer K(2006) 776]

(2006/368/EF)

2009/EØS/69/27
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DEL I

1. DEFINISJONER

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/66/EF og i del 1 av 
vedlegget til nevnte direktiv, menes med:

1.1.  «Bakkereferanseplan» det horisontale planet som er parallelt med bakkeplanet og som representerer 
bakkeplanet for et kjøretøy som plasseres på en plan flate med håndbremsen på og med kjøretøyet i normal 
kjøreklar stilling.

1.2.  «Hjørne på frontvern» frontvernets berøringspunkt med et vertikalplan som danner en vinkel på 60° med 
kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og som tangerer frontvernets utvendige overflate. Planets nedre 
kant må være på bakkereferanseplanet, som beskrevet i nr. 1.1, og den øvre kanten på en høyde av 600 mm 
(se figur 5).

1.3.  «En tredel av frontvernet» den geometriske linjen mellom hjørnene på frontvernet, målt med et bøyelig bånd 
som følger frontvernets ytre omriss, delt inn i tre like store deler.

1.4.  «Frontvernets fremre kant» den øverste, utvendige konstruksjonen på frontvernet, som ikke omfatter 
kjøretøyets motorpanser og skjermer, området over og ved siden av frontlyktene og eventuelt andre påmonterte 
deler, som griller som bare beskytter lykter (se figur 4).

1.5.  «Høyde på frontvernets fremre kant» for alle deler av frontvernet er det den vertikale avstanden mellom 
bakkereferanseplanet og referanselinjen for frontvernets fremre kant, med kjøretøyet i normal kjøreklar 
stilling.

1.6.  «Frontvernets framspring» for alle punkter på et frontvern er det den horisontale avstanden mellom frontvernets 
øvre referanselinje og posisjonen til det punktet på frontvernet som skal bestemmes. Denne avstanden skal 
måles på et vertikalplan som er parallelt med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen.

1.7.  «Hjørne på frontvernets fremre kant» frontvernets berøringspunkt med et vertikalplan som danner en vinkel på 
45° med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og som tangerer frontvernets utvendige overflate. Planets 
nedre kant må være på en høyde av 600 mm, eller 200 mm lavere enn frontvernets høyeste del, avhengig av 
hva som er høyest.

1.8.  «En tredel av frontvernets fremre kant» den geometriske linjen mellom hjørnene på frontvernets øvre, fremre 
kant, målt med et bøyelig bånd som følger frontvernets ytre omriss, delt inn i tre like store deler.

1.9.  «Frontvernets omslutningsavstand» for alle punkter på frontvernet er det avstanden til dette punktet, målt med 
et bøyelig bånd som holdes vertikalt langs kjøretøyet. Båndet skal holdes stramt, den ene enden skal berøre 
dette punktet, og den andre enden skal berøre bakken. Enden som berører bakken, skal berøre bakken vertikalt 
under båndets laveste berøringspunkt med frontvernet eller kjøretøyet (se figur 3). Kjøretøyet skal være i 
normal kjøreklar stilling.
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1.10. «Vesentlige ytre dimensjoner på frontpartiet» de faste punktene i prøvingsrammen som representerer alle 
punkter på den aktuelle kjøretøytypen der frontvernet trolig vil komme i berøring med kjøretøyet under 
prøving.

1.11. «Kneets sentrum» det punktet på beinvekten der kneet faktisk bøyes.

1.12.  «Lårbein» alle de komponenter eller deler av komponenter på beinvekten (herunder kjøtt, hud, demper, 
instrumentering samt beslag, trinser o.l. som er festet til beinvekten og beregnet på å sette den i bevegelse), 
som befinner seg over kneets sentrum.

1.13.  «Skinnebein» alle de komponenter eller deler av komponenter på beinvekten (herunder kjøtt, hud, 
instrumentering samt beslag, trinser o.l. som er festet til beinvekten og beregnet på å sette den i bevegelse), 
som befinner seg under kneets sentrum. Legg merke til at skinnebeinet slik det er definert, også omfatter 
foten.

Figur 1

Bestemmelse av frontvernets øvre referanselinje

Figur 2

Bestemmelse av frontvernets nedre referanselinje
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Figur 3

Bestemmelse av frontvernets omslutningsavstand

Figur 4

Bestemmelse av referanselinje for frontvernets fremre kant

Figur 5

Bestemmelse av hjørne på frontvern
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DEL II

KAPITTEL I

Prøvingsoppstilling

1. Prøving av frontvernet som originalutstyr montert på et kjøretøy.

1.1.  Frontvernet som er montert på et kjøretøy, skal oppfylle vilkårene fastsatt i punkt 2 i vedlegg I til 
direktiv 2005/66/EF.

1.2.  Kjøretøyet skal være i normal kjøreklar stilling og skal enten være forsvarlig fastgjort på hevede støtter eller stå 
på en plan overflate med håndbremsen på. Det frontvernet som skal prøves, skal være montert på kjøretøyet. 
Monteringsanvisningene fra produsenten av frontvernet skal følges, og disse skal omfatte tiltrekkingsmoment 
for alle fester.

1.3.  Alle innretninger som er utformet for å beskytte fotgjengere og andre myke trafikanter, skal være korrekt 
aktivert før og/eller være aktive under den aktuelle prøvingen. Søkeren må vise at innretningene vil virke etter 
hensikten ved sammenstøt mellom kjøretøyet og en fotgjenger eller en annen myk trafikant.

1.4.  Alle kjøretøydeler som kan endre form eller stilling, for eksempel nedsenkbare frontlykter, bortsett fra 
innretninger som skal beskytte fotgjengere og andre myke trafikanter, skal under disse prøvingene ha den 
formen og settes i den stillingen som prøvingsmyndighetene anser som mest hensiktsmessig.

2. Prøving av frontvern som separat teknisk enhet.

2.1.  Dersom det bare er et frontvern som innleveres til prøving, skal det kunne oppfylle vilkårene fastsatt i punkt 2 
i vedlegg I til direktiv 2005/66/EF når det er montert på den kjøretøytypen som typegodkjenningen for den 
separate tekniske enheten gjelder for.

2.2.  Prøvingen kan utføres enten med frontvernet montert på et kjøretøy av den typen det er beregnet på, eller 
på en prøvingsramme som ligger nær opptil de vesentlige ytre dimensjonene på frontpartiet til den aktuelle 
kjøretøytypen. Dersom frontvernet, når det brukes en prøvingsramme, kommer i berøring med rammen under 
prøving, skal prøvingen gjentas med frontvernet montert på den faktiske kjøretøytypen som det er beregnet på. 
Ved prøving som utføres når frontvernet er montert på et kjøretøy, får vilkårene i punkt 1 anvendelse.

KAPITTEL II

Prøvingsbestemmelser

1. For å bli godkjent skal frontvernene overholde bestemmelsene fastsatt i punkt 3 i vedlegg I til direktiv 2005/66/
EF.

2. Framdriftssystemer

2.1.  Den nedre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot frontvernet, skal være i fri bevegelse når sammenstøtet 
skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand at prøvingsresultatene ikke 
påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den kastes tilbake.

2.2.  Den øvre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot frontvernet og frontvernets øvre, fremre kant, skal være 
festet til framdriftssystemet ved hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske 
belastninger som kan skade føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav 
friksjon som ikke blir påvirket av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare 
i den angitte slagretningen når den er i berøring med frontvernet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i 
andre retninger, også rundt en eventuell annen akse.

2.3.  Hodevekten barn/små voksne som benyttes ved prøvingene mot frontvernet, skal være i fri bevegelse når 
sammenstøtet skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra frontvernet 
at prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den kastes 
tilbake.

2.4.  I alle tilfeller kan slagvektene drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som 
har vist seg å gi samme resultat.
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KAPITTEL III

Sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvernet

1. Formål med prøvingen

1.1.  Prøving av samsvar med kravene fastsatt i nr. 3.1.1 i vedlegg I til direktiv 2005/66/EF.

2. Prøvingspunkter

2.1.  Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvernet på prøvingspunkter 
som ligger mellom øvre og nedre referanselinje for frontvernet (se figur 1 og 2). Prøvingspunktene skal være 
i de posisjonene som prøvingsmyndigheten anser som de som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene 
skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen, dersom den varierer over det området som skal vurderes. 
De punktene som prøvingsmyndighetene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

3. Prøvingsutstyr

3.1.  Den nedre beinvekten skal bestå av to skumbelagte, stive deler som tilsvarer lårbeinet og skinnebeinet, og disse 
to delene skal være forbundet med en deformerbar modell av et kneledd. Slagvektens samlede lengde skal 
være 926 ± 5 mm og skal oppfylle kravene i avsnitt 5 i dette kapittel og være i samsvar med figur 6. Beslag, 
trinser o.l. som er festet til slagvekten og som benyttes til å sette den i bevegelse, kan overskride målene vist 
i figur 6.

3.2.  Det skal monteres givere for å måle kneets bøyevinkel og kneets forskyvningsdeformasjon. En enaksial 
akselerasjonsmåler skal monteres nær kneleddet på den siden av skinnebeinet som ikke utsettes for slaget, og 
med akselerasjonsmålerens måleaksel i slagretningen.

3.3.  Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2000, skal være 180 for 
alle givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 50° for kneets 
bøyevinkel, 10 mm for forskyvningsdeformasjonen og 500 g for akselerasjonen.

3.4.  Slagvekten skal oppfylle ytelseskravene i punkt 2 i tillegg I og skal være utstyrt med deformerbare 
kneelementer fra samme parti som det som benyttes ved sertifiseringsprøvingen. Slagvekten skal også være 
utstyrt med skumplast fra én av inntil fire påfølgende plater av Confor™-skum, eller tilsvarende, fra samme 
produksjonsparti (fra en og samme skumblokk), forutsatt at skum fra én av disse platene ble benyttet ved 
den dynamiske sertifiseringsprøvingen, og vekten på hver enkelt av disse platene ikke avviker med mer 
enn ± 2 % fra vekten på den platen som ble benyttet ved sertifiseringsprøvingen. Den sertifiserte slagvekten 
kan benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Til hver prøving bør det benyttes nye plastisk 
deformerbare kneelementer. Slagvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett år siden 
forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra noen av giverne ved noe slag har overskredet den oppgitte 
CAC.

3.5.  Slagvekten skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i kapittel II.

4. Prøvingsmetode

4.1.  Prøvingsutstyrets samt kjøretøyets eller den separate tekniske enhetens stabiliserte temperatur skal være 20 °C 
± 4 °C.

4.2.  Prøvingene mot frontvernet skal utføres på de punktene som er valgt i samsvar med nr. 2.1.

4.3.  Slagretningen skal ligge i horisontalplanet og være parallell med frontvernets vertikalplan i lengderetningen 
slik det er montert på kjøretøyet eller monteringsrammen. Toleransen for hastighetsvektorens retning i 
horisontalplanet og i planet i lengderetningen skal være ± 2° ved den første berøringen.

4.4.  Slagvektens akse skal være vinkelrett på horisontalplanet med en toleranse på ± 2° i sideplanet og planet i 
lengderetningen. Planet i lengderetningen, horisontalplanet og sideplanet skal stå vinkelrett på hverandre (se 
figur 8).

4.5.  Undersiden av slagvekten skal befinne seg 25 mm over bakkereferanseplan ved den første berøringen med 
frontvernet (se figur 7) med en toleranse på ± 5 mm. Når høyden på framdriftssystemet skal stilles inn, skal 
det tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning i det tidsrommet slagvekten er i fri bevegelse.
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4.6.  For at kneleddet skal fungere riktig, må slagvekten ved den første berøringen være riktig plassert i forhold til 
sin vertikale akse, med en toleranse på ± 5°.

4.7.  Når den første berøringen finner sted, skal slagvektens midtlinje befinne seg innenfor ± 10 mm av det valgte 
slagpunktet.

4.8.  Når slagvekten er i berøring med frontvernet, skal den ikke berøre bakken eller noen gjenstand som ikke er en 
del av frontvernet eller kjøretøyet.

4.9.  Slagvektens slaghastighet når den treffer frontvernet, skal være 11,1 ± 0,2 m/s. Det skal tas hensyn til 
tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som blir gjort før den første 
kontakten.

5. Nedre beinvekt

5.1.  Diameteren på lårbeinet og skinnebeinet skal være 70 ± 1 mm, og begge skal være dekket av «kjøtt» og hud av 
skumplast. «Kjøttet» skal bestå av 25 mm tykt Confor™-skum av typen CF-45, eller tilsvarende. Huden skal 
være framstilt av neoprenskum kledd med et 0,5 mm tykt nylonstoff på begge sider, og ha en gjennomgående 
tykkelse på 6 mm.

5.1.1. Lårbeinets og skinnebeinets lengde skal være henholdsvis 432 mm og 494 mm fra kneets sentrum.

5.2.  Lårbeinets og skinnebeinets samlede masse skal være henholdsvis 8,6 ± 0,1 kg og 4,8 ± 0,1 kg, og slagvektens 
samlede masse skal være 13,4 ± 0,2 kg.

5.3.  Tyngdepunktet for lårbeinet og skinnebeinet skal være henholdsvis 217 ± 10 mm og 233 ± 10 mm fra kneets 
sentrum.

5.4.  Lårbeinets og skinnebeinets treghetsmoment regnet om en horisontal akse som går gjennom deres respektive 
tyngdepunkt og er vinkelrett på slagretningen, skal være henholdsvis 0,127 ± 0,010 kgm2 og 0,120 
± 0,010 kgm2.

5.5.  En enaksial akselerasjonsmåler skal være montert på den siden av skinnebeinet som ikke utsettes for slaget, 66 
± 5 mm under kneleddets sentrum, og med akselerasjonsmålerens måleaksel i slagretningen.

5.6.  Slagvekten skal være utstyrt med instrumenter som måler bøyevinkelen og forskyvningsdeformasjonen 
mellom lårbeinet og skinnebeinet.

5.7.  En demper skal være montert på skjærforskyvningssystemet, og denne kan være montert hvor som 
helst på baksiden av slagvekten, eller innvendig. Demperens egenskaper skal være slik at den oppfyller 
både de statiske og de dynamiske forskyvningskravene og forhindrer altfor kraftige vibrasjoner i 
forskyvningsdeformasjonssystemet.
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Figur 6

Nedre beinvekt med hud og skumpolstring
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Figur 7

Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvernet for ferdigoppbygde kjøretøyer i normal kjøreklar 
stilling (venstre), for ferdigoppbygde kjøretøyer som er montert på støtter (midten), eller for separate tekniske enheter 

som er montert på prøvingsramme (høyre) (som alternativ til separate tekniske enheter som er montert på kjøretøy)

Figur 8

Vinkeltoleranser for nedre beinvekt i slagøyeblikket
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KAPITTEL IV

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernet

1. Formål med prøvingen

1.1.  Prøving av samsvar med kravene fastsatt i nr. 3.1.2 i vedlegg I til direktiv 2005/66/EF.

2. Prøvingspunkter

2.1.  Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernet skal utføres på de prøvingspunktene som 
prøvingsmyndigheten har valgt i samsvar med nr. 2.1 i kapittel III. De punktene som myndighetene prøver, 
skal angis i prøvingsrapporten.

3. Prøvingsutstyr

3.1.  Slagvekten skal oppfylle kravene fastsatt i punkt 5 i dette kapittel og være i samsvar med figur 9.

3.2.  Det skal være montert to lastgivere som hver for seg skal måle de kreftene som slagvekten utsettes for i begge 
ender, dessuten strekkspenningsmålere som måler bøyemomentene i midten av slagvekten og ved punkter som 
ligger 50 mm på hver side av midtlinjen (se figur 9).

3.3.  Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2000, skal være 180 for alle 
givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 10 kN for kraftgiverne 
og 1 000 Nm for måling av bøyemomentet.

3.4.  Slagvekten skal oppfylle ytelseskravene i punkt 3 i tillegg I og skal være utstyrt med skumplast fra samme 
plate som den som benyttes ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen. Den sertifiserte slagvekten kan 
benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt (denne grensen gjelder ikke for deler til framdrift eller 
føring). Slagvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett år siden forrige sertifisering, 
eller dersom utgangssignalet fra noen av giverne ved noe slag har overskredet den oppgitte CAC.

3.5.  Slagvekten skal monteres og drives fram som angitt i kapittel II.

4. Prøvingsmetode

4.1.  Prøvingsutstyrets samt kjøretøyets eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

4.2.  Prøvingene mot frontvernet skal utføres mellom hjørnene på frontvernet mot punktene valgt i nr. 2.1.

4.3.  Slagretningen skal være parallell med frontvernets lengdeakse slik det er montert på kjøretøyet eller 
prøvingsrammen, og med aksen til den øvre beinvekten i vertikal stilling ved den første berøringen. Toleransen 
for disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal slagvektens midtlinje være sammenfallende med 
det valgte prøvingspunktet med en toleranse på ± 10 mm både til siden og vertikalt.

4.4.  Slaghastigheten til slagvekten når den treffer frontvernet, skal være 11,1 ± 0,2 m/s.

5. Øvre beinvekt

5.1.  Den samlede massen til den øvre beinvekten, herunder de delene til framdrift og føring som ved slaget utgjør 
en del av beinvekten, skal være 9,5 kg ± 0,1 kg.

5.2.  Den samlede massen til den fremre delen og de andre delene foran lastgiverne, samt de delene av lastgiverne 
som befinner seg foran de aktive elementene, men ikke medregnet skummet og huden, skal være 1,95 ± 
0,05 kg.

5.3.  Skummet skal bestå av to lag med 25 mm tykt Confor™-skum av typen CF-45, eller tilsvarende. Huden skal 
bestå av 1,5 mm tykk fiberforsterket gummi. Skummet og gummihuden skal til sammen veie 0,6 ± 0,1 kg 
(ikke medregnet eventuelle forsterkninger, festeinnretninger o.l. som benyttes for å feste de bakre kantene av 
gummihuden til den bakre delen). Skummet og gummihuden skal være brettet bakover, og gummihuden skal 
festes til den bakre delen med avstandsstykker slik at sidene på gummihuden er parallelle. Skummet skal ha 
en slik form og størrelse at avstanden mellom skummet og delene bak den fremre delen er så stor at det ikke 
oppstår betydelige belastningsveier mellom skummet og disse delene.
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5.4.  Den fremre delen skal være utstyrt med en strekkspenningsmåler som måler bøyemoment i tre posisjoner, som 
vist i figur 9, med en egen kanal for hver posisjon. Strekkspenningsmålerne skal plasseres på slagvekten på 
baksiden av den fremre delen. De to ytterste strekkspenningsmålerne er plassert 50 ± 1 mm fra slagvektens 
symmetriske akse. Den midterste strekkspenningsmåleren er plassert på den symmetriske aksen med en 
toleranse på ± 1 mm.

5.5.  Leddet som reduserer dreiemomentet, skal innstilles slik at den fremre delens lengdeakse er vinkelrett på 
føringssystemets akse, med en toleranse på ± 2°, og med leddets friksjonsmoment satt til minst 650 Nm.

5.6.  Tyngdepunktet for de delene av slagvekten som faktisk befinner seg foran leddet som reduserer dreiemomentet, 
skal ligge på slagvektens midtlinje i lengderetningen, med en toleranse på ± 10 mm.

5.7.  Avstanden mellom lastgivernes midtlinjer skal være 310 ± 1 mm, og diameteren på den fremre delen skal være 
50 ± 1 mm.

Figur 9

Øvre beinvekt
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KAPITTEL V

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

1. Formål med prøvingen

1.1.  Prøving av samsvar med kravene fastsatt i nr. 3.1.3 i vedlegg I til direktiv 2005/66/EF.

2. Prøvingspunkter

2.1.  Det skal utføres minst tre prøvinger mot referanselinjen for frontvernets fremre kant, på de punktene som 
prøvingsmyndigheten anser som de som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot 
forskjellige deler av konstruksjonen, dersom den varierer over det området som skal vurderes. De punktene 
som prøvingsmyndighetene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

3. Prøvingsutstyr

3.1.  Slagvekten skal oppfylle kravene fastsatt i punkt 5 i kapittel IV og være i samsvar med figur 9.

3.2.  Ved slag mot fremre kants øvre referanselinje, skal slagvektens masse fastsettes ut fra den alminnelige formen 
på frontvernet og bestemmes i samsvar med punkt 4.

3.3.  Det skal være montert to lastgivere som hver for seg skal måle de kreftene som slagvekten utsettes for i begge 
ender, dessuten strekkspenningsmålere som måler bøyemomentene i midten av slagvekten og ved punkter som 
ligger 50 mm på hver side av midtlinjen (se figur 9.)

3.4.  Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2000, skal være 180 for alle 
givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 10 kN for kraftgiverne 
og 1 000 Nm for måling av bøyemomentet.

3.5.  Slagvekten skal oppfylle ytelseskravene i punkt 3 i tillegg I og skal være utstyrt med skumplast fra samme 
plate som den som benyttes ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen. Den sertifiserte slagvekten kan 
benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt (denne grensen gjelder ikke for deler til framdrift eller 
føring). Slagvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett år siden forrige sertifisering, 
eller dersom utgangssignalet fra noen av giverne ved noe slag har overskredet den oppgitte CAC.

3.6.  Slagvekten skal monteres og drives fram som angitt i kapittel II.

4. Prøvingsmetode

4.1.  Prøvingsutstyrets samt kjøretøyets eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

4.2.  Prøvingene mot frontvernet skal utføres mellom hjørnene på frontvernets øvre fremre kant, mot punktene valgt 
i nr. 2.1.

4.3.  Slagvekten skal plasseres slik at framdriftssystemets midtlinje og lengdeaksen på slagvekten ved slaget er 
parallelle med frontvernets lengdeakse slik det er montert på kjøretøyet eller prøvingsrammen. Toleransene 
for disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal slagvektens midtlinje være sammenfallende med 
det valgte slagpunktet med en toleranse på ± 10 mm (se figur 10), og med en toleranse til siden på ± 10 mm.

4.4.  Den påkrevde slaghastigheten, slagvinkelen og massen til slagvekten skal fastsettes i samsvar med nr. 4.5 og 
4.6. Toleransen for slaghastigheten er ± 2 %, og toleransen for slagretningen er ± 2°. Det skal tas hensyn til 
tyngdekraftens påvirkning før den første berøringen. Massen til slagvekten skal måles med en nøyaktighet 
som er større enn ± 1 %, og dersom den målte verdien avviker fra den påkrevde verdien, skal den påkrevde 
hastigheten justeres i henhold til nr. 4.7.1.
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4.5.  Den påkrevde slaghastigheten og slagvinkelen fastsettes ut fra figur 11 og 12 i henhold til det beregnede 
slagpunktets vertikale høyde på referanselinjen til frontvernets fremre kant og frontvernets framspring.

4.6.  Den påkrevde slagenergien skal utledes fra figur 13 i henhold til den vertikale høyden, fra bakkereferanseplan, 
til det beregnede slagpunktet på frontvernets fremre kant og frontvernets framspring.

4.7.  Den samlede massen til slagvekten omfatter de delene til framdrift og føring som ved slaget utgjør en del av 
slagvekten, herunder de ekstra loddene.

4.7.1. Den påkrevde verdien for slagvektens masse skal beregnes etter følgende formel:

M = 2E/V2

der M = masse (kg)

E = påkrevd slagenergi (J)

V = påkrevd hastighet (m/s)

4.7.2. Massen til slagvekten kan justeres i forhold til den beregnede verdien med inntil ± 10 %, forutsatt at den 
påkrevde slaghastigheten også endres ved hjelp av formelen ovenfor slik at beinvektens påkrevde kinetiske 
energi forblir uendret.

4.7.3. De ekstra loddene som er nødvendige, skal monteres slik at slagvekten skal få den massen som er beregnet 
i samsvar med nr. 4.7.1, på baksiden av den bakerste delen som vist i figur 9, eller på de delene av 
føringssystemet som ved slaget utgjør en del av slagvekten.

Figur 10

Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant
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Figur 11

Slaghastighet ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

Merknader:

1. Interpoler horisontalt mellom kurvene.

2. Med verdier under 5,56 m/s – prøving ved 5,56 m/s.

3. Med verdier over 11,1 m/s – prøving ved 11,1 m/s.

4. Med negativ verdi for framspring – prøving som ved et framspring på 0 mm.

5. Med framspring på over 400 mm – prøving som for 400 mm.
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Figur 12

Slagvinkel ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

Forklaringer:

A =  frontvernets framspring 0 mm

B =  frontvernets framspring 50 mm

C =  frontvernets framspring 150 mm

Merknader:

1. Interpoler vertikalt mellom kurvene.

2. Med negativ verdi for frontvernets framspring

prøving som ved et framspring på 0 mm.– 

3. Med verdi for frontvernets framspring på over 150 mm

prøving som for 150 mm.– 

4. Med slagpunkthøyde på over 1 050 mm

prøving som for 1 050 mm.– 
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Figur 13

Kinetisk slagenergi ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

Forklaringer:

A = frontvernets framspring 50 mm

B = frontvernets framspring 100 mm

C = frontvernets framspring 150 mm

D = frontvernets framspring 250 mm

E = frontvernets framspring 350 mm

Merknader:

1. Interpoler vertikalt mellom kurvene.

2. Med verdi for frontvernets framspring på under 50 mm

prøving som for 50 mm.– 

3. Med verdi for frontvernets framspring på over 350 mm

prøving som for 350 mm.– 

4. Med slagpunkthøyde på over 1 050 mm

prøving som for 1 050 mm.– 

5. Med en påkrevd kinetisk energi på over 700 J

prøving som for 700 J.– 

6. Med en påkrevd kinetisk energi som er lik eller mindre 
enn 200 J

prøving som for 200 J.– 
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KAPITTEL VI

Sammenstøt mellom hodevekt barn/små voksne og frontvernet

1. Formål med prøvingen

1.1.  Prøving av samsvar med kravene fastsatt i nr. 3.1.4 i vedlegg I til direktiv 2005/66/EF.

2. Prøvingspunkter

2.1.  Prøvingspunktene for hodevekt barn/små voksne skal velges på de delene av frontvernet der frontvernets 
omslutningsavstand er større enn 900 mm med kjøretøyet i normal kjøreklar stilling eller med frontvernet 
montert på en prøvingsramme som er representativ for det kjøretøyet frontvernet skal monteres på, som om 
det var i normal kjøreklar stilling.

2.2.  Det skal utføres minst tre slagprøvinger med hodevekt i de posisjonene som prøvingslaboratoriene anser som 
de som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen, 
dersom den varierer over det området som skal vurderes. De punktene som prøvingsmyndighetene prøver, skal 
angis i prøvingsrapporten.

3. Prøvingsutstyr

3.1.  Slagvekten skal være som beskrevet i punkt 5 og som vist i figur 15.

3.2.  Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2000, skal være 1000. CAC-
følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 500 g for akselerasjonen.

3.3.  Slagvekten skal oppfylle ytelseskravene angitt i punkt 4 i tillegg I. Den sertifiserte slagvekten kan benyttes 
til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Slagvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått 
mer enn ett år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra noen av giverne ved noe slag har 
overskredet den oppgitte CAC.

3.4.  Slagvekten skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i punkt 2 i kapittel II.

4. Prøvingsmetode

4.1.  Prøvingsutstyrets samt kjøretøyets eller den separate tekniske enhetens stabiliserte temperatur skal være 20 °C 
± 4 °C.

4.2.  Prøvingene mot frontvernet skal utføres på de punktene som er valgt i samsvar med avsnitt 2.

4.3.  En hodevekt barn/små voksne som beskrevet i punkt 5, skal benyttes til prøvinger mot frontvernet på de 
punktene for første berøring som er valgt i samsvar med avsnitt 2.

4.4.  Slagretningen skal være nedover og bakover og ligge i et vertikalplan som er parallelt med frontvernets 
lengdeakse slik det er montert på kjøretøyet eller prøvingsrammen. Toleransen for denne retningene er 
± 2°. Slagvinkelen ved prøvinger med slagvekten skal være 50 ± 2° med bakkereferanseplanet. Det skal tas 
hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slagvinkelen avleses fra de målingene som blir gjort før den første 
berøringen.

4.5.  Når den første berøringen finner sted, skal slagvektens første berøringspunkt befinne seg innenfor ± 10 mm av 
det valgte slagpunktet.

4.6.  Slaghastigheten til slagvekten når den treffer slagpunktet, skal være 9,7 ± 0,2 m/s. Det skal tas hensyn 
til tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som blir gjort før den første 
berøringen.

5. Hodevekt

5.1.  Hodevekt barn/små voksne er en kule laget av aluminium og med homogen oppbygning. Den skal ha en 
diameter på 165 ± 1 mm og en masse på 3,5 ± 0,07 kg.

5.2.  Kulen skal være dekket av en 14 ± 0,5 mm tykk syntetisk hud, som skal dekke minst halve kulen.

5.3.  Tyngdepunktet i slagvekten, herunder instrumentering, skal ligge midt i kulen med en toleranse på ± 5 mm. 
Treghetsmomentet om en akse gjennom tyngdepunktet og vinkelrett på slagretningen skal være 0,010 
± 0,0020 kg/m2.
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5.4.  I en fordypning i kulen skal det være plass til å montere en treaksial akselerasjonsmåler eller tre enaksiale 
akselerasjonsmålere. Akselerasjonsmålerne skal plasseres i samsvar med nr. 5.4.1 og 5.4.2.

5.4.1. Måleakselen til en av akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på monteringsflaten A (figur 15), og dens 
seismiske masse skal plasseres innenfor et sylindrisk toleranseområde med radius 1 mm og lengde 
20 mm. Toleranseområdets midtlinje skal stå vinkelrett på monteringsflaten, og dens midtpunkt skal være 
sammenfallende med midtpunktet i slagvektkulen.

5.4.2. Måleakslene til de gjenværende akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på hverandre og være parallelle med 
monteringsflaten A, og deres seismiske masse skal plasseres innenfor et kuleformet toleranseområde med 
radius 10 mm. Toleranseområdets midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i slagvektkulen.

Figur 15

Hodevekt barn/små voksne
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Tillegg 1

Sertifisering av slagvekter

1. SERTIFISERINGSKRAV

1.1.  De slagvektene som benyttes i prøvingene beskrevet i del II, skal oppfylle de nødvendige ytelseskravene.

2. NEDRE BEINVEKT

2.1.  Statisk prøving

2.1.1.  Den nedre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 2.1.5 når den prøves i samsvar med nr. 2.1.7, og kravene i 
nr. 2.1.6 når den prøves i samsvar med nr. 2.1.8.

2.1.2.  For at kneleddet skal fungere riktig, skal slagvekten i begge disse prøvingene være riktig plassert i forhold til 
sin lengdeakse, med en toleranse på ± 2°.

2.1.3.  Ved sertifiseringen skal slagvektens stabiliserte temperatur være 20° C ± 2 °C.

2.1.4.  CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 50° for kneets bøyevinkel 
og 500 N for den påførte kraften når slagvekten belastes ved bøying i samsvar med nr. 2.1.7, og 10 mm 
for forskyvningsdeformasjonen og 10 kN for den påførte kraften når slagvekten belastes ved forskyvning i 
samsvar med nr. 2.1.8. Ved begge prøvingene er lavpassfiltrering med en passende frekvens tillatt for å fjerne 
støy med høyere frekvens, uten at dette i nevneverdig grad påvirker målingen av slagvektens svarverdi.

2.1.5.  Når slagvekten belastes ved bøying i samsvar med nr. 2.1.7, skal den påførte kraften/bøyevinkelen ligge 
innenfor de grensene som er oppgitt i figur 16. Den energien som kreves for å oppnå en bøying på 15,0°, skal 
være 100 ± 7 J.

2.1.6.  Når slagvekten belastes ved forskyvning i samsvar med nr. 2.1.8, skal den påførte kraften/
forskyvningsdeformasjonen ligge innenfor de grensene som er oppgitt i figur 17.

2.1.7.  Slagvekten, uten skumpolstring og hud, skal monteres med skinnebeinet solid fastspent til en fast horisontal 
overflate og med et metallrør godt festet til lårbeinet, som vist i figur 18. For å unngå friksjonsfeil skal verken 
lårbeinsdelen eller metallrøret støttes. Det bøyemomentet som påføres kneleddets sentrum på grunn av vekten 
av metallrøret og andre deler (ikke medregnet selve beinvekten), skal ikke overskride 25 Nm.

2.1.7.1.  En horisontal normalkraft skal påføres metallrøret i en avstand på 2,0 ± 0,01 m fra kneleddets sentrum, og den 
bøying av kneleddet som blir resultatet, skal registreres. Belastningen skal økes til kneets bøyevinkel er større 
enn 22°.

2.1.7.2.  Energien beregnes ved integralet av kraften med hensyn til bøyevinkelen uttrykt i radianer, multiplisert med 
armlengden på 2,0 ± 0,01 m.

2.1.8.  Slagvekten, uten skumpolstring og hud, skal monteres med skinnebeinet solid fastspent til en fast horisontal 
overflate og med et metallrør godt festet til lårbeinet og holdt i en avstand på 2,0 m fra kneleddets sentrum, 
som vist i figur 19.

2.1.8.1.  En horisontal normalkraft skal påføres lårbeinet i en avstand på 50 mm fra kneleddets sentrum, og den 
forskyvningsdeformasjonen av kneleddet som blir resultatet, skal registreres. Belastningen skal økes til kneets 
forskyvningsdeformasjon er større enn 8,0 mm, eller belastningen er større enn 6,0 kN.

2.2.  Dynamisk prøving

2.2.1.  Slagvekten skal oppfylle kravene i nr. 2.2.3 når den prøves i samsvar med nr. 2.3.

2.2.2.  Ved sertifiseringen skal slagvektens stabiliserte temperatur være 20° C ± 2 °C.

2.2.3.  Når slagvekten treffes av en lineært styrt sertifiseringsslagvekt i henhold til nr. 2.3.2, skal den største 
akselerasjonen ved den øvre delen av skinnebeinet være minst 120 g og høyst 250 g. Den største bøyevinkelen 
skal være minst 6,2° og høyst 8,2°. Den største forskyvningsdeformasjonen skal være minst 3,5 mm og høyst 
6,0 mm.
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2.2.4.  Disse verdiene skal hentes fra avlesningene av det første slaget med sertifiseringsslagvekten, og ikke fra 
stoppfasen. Det systemet som benyttes for å stoppe beinvekten eller sertifiseringsslagvekten, skal være 
utformet på en slik måte at stoppfasen tidsmessig ikke overlapper det første slaget. Stoppsystemet skal ikke 
føre til at utgangssignalet fra giverne overstiger den oppgitte CAC-verdien.

2.2.5.  Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2000, skal være 180 for 
alle givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 50° for kneets 
bøyevinkel, 10 mm for forskyvningsdeformasjonen og 500 g for akselerasjonen. Dette innebærer ikke at selve 
slagvekten skal kunne bøyes eller forskyves fysisk til disse vinklene eller forskyvningene.

2.3.  Prøvingsmetode

2.3.1.  Slagvekten, herunder skumpolstring og hud, skal henges opp horisontalt i tre ståltau med diameter 1,5 ± 
0,2 mm og lengde minst 2,0 m, som vist i figur 20. Den skal henge med lengdeaksen horisontalt med en 
toleranse på ± 0,5°, og vinkelrett på sertifiseringsslagvektens bevegelsesretning med en toleranse på ± 2°. 
For at kneleddet skal fungere riktig, skal slagvekten være riktig plassert i forhold til sin lengdeakse, med en 
toleranse på ± 2°. Slagvekten skal oppfylle kravene angitt i nr. 3.1 i kapittel III i del II, når festebeslaget/
festebeslagene til ståltauene er montert.

2.3.2.  Sertifiseringsslagvekten skal ha en masse på 9,0 ± 0,05 kg, herunder de delene til framdrift og føring som ved 
slaget utgjør en del av sertifiseringsslagvekten. Dimensjonene på sertifiseringsslagvektens forside framgår av 
figur 21. Sertifiseringsslagvektens overflate skal være av aluminium, med en overflatefinish som er bedre enn 
2,0 mikrometer.

2.3.3.  Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som ikke blir påvirket av ikke-aksiale 
belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare i den angitte slagretningen når den er i berøring 
med kjøretøyet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i andre retninger, også rundt en eventuell akse.

2.3.4.  Slagvekten skal sertifiseres med ubrukt skum.

2.3.5.  Slagvektens skum må ikke utsettes for utilbørlig håndtering eller deformeres før, under eller etter at det 
monteres.

2.3.6.  Sertifiseringsslagvekten skal drives horisontalt framover med en hastighet på 7,5 ± 0,1 m/s mot den stasjonære 
slagvekten som vist i figur 20. Sertifiseringsslagvekten skal plasseres slik at dens midtlinje er rettet inn etter 
en posisjon på skinnebeinets midtlinje 50 mm fra kneets sentrum, med en toleranse på ± 3 mm til siden og 
± 3 mm vertikalt.

3. ØVRE BEINVEKT

3.1.  Den øvre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 3.3 når den prøves i samsvar med nr. 3.4.

3.2.  Ved sertifiseringen skal slagvektens stabiliserte temperatur være 20° C ± 2 °C.

3.3.  Krav

3.3.1.  Når slagvekten drives mot en stasjonær sylindrisk pendel, skal den største kraften som måles i hver lastgiver, 
være minst 1,20 kN og høyst 1,55 kN, og forskjellen mellom den største kraften som måles i den øverste 
og nederste lastgiveren, skal være høyst 0,10 kN. Dessuten skal det største bøyemomentet som måles av 
strekkspenningsmålerne, være minst 190 Nm og høyst 250 Nm i midtposisjonen og minst 160 Nm og høyst 
220 Nm i ytterposisjonene. Forskjellen mellom høyeste og laveste største bøyemoment skal være høyst 
20 Nm.

3.3.2.  Disse verdiene skal hentes fra avlesningene av det første slaget med pendelen, og ikke fra stoppfasen. Det 
systemet som benyttes for å stoppe beinvekten eller pendelen, skal være utformet på en slik måte at stoppfasen 
tidsmessig ikke overlapper det første slaget. Stoppsystemet skal ikke føre til at utgangssignalet fra giverne 
overstiger den oppgitte CAC-verdien.
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3.3.3.  Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2000, skal være 180 for alle 
givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 10 kN for kraftgiverne 
og 1 000 Nm for måling av bøyemomentet.

3.4.  Prøvingsmetode

3.4.1.  Slagvekten skal være festet til framdrifts- og føringssystemet med et ledd som reduserer dreiemomentet. 
Leddet som reduserer dreiemomentet, skal innstilles slik at den fremre delens lengdeakse er vinkelrett på 
føringssystemets akse, med en toleranse på ± 2°, og med leddets friksjonsmoment satt til minst 650 Nm. 
Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som fører til at slagvekten kan bevege 
seg bare i den angitte slagretningen når den er i berøring med pendelen.

3.4.2.  Slagvektens masse skal justeres til 12 ± 0,1 kg, herunder de delene til framdrift og føring som ved slaget utgjør 
en del av slagvekten.

3.4.3.  Tyngdepunktet for de delene av slagvekten som faktisk befinner seg foran leddet som reduserer dreiemomentet, 
herunder ekstra lodd, skal ligge på slagvektens midtlinje i lengderetningen, med en toleranse på ± 10 mm.

3.4.4.  Slagvekten skal sertifiseres med ubrukt skum.

3.4.5.  Slagvektens skum må ikke utsettes for utilbørlig håndtering eller deformeres før, under eller etter at det 
monteres.

3.4.6.  Slagvekten med den fremre delen i vertikal stilling, skal drives horisontalt framover med en hastighet på 
7,1 ± 0,1 m/s mot den stasjonære pendelen som vist i figur 22.

3.4.7.  Pendelrøret skal ha en ytre diameter på 150 +1/-4 mm, en veggtykkelse på 3 ± 0,15 mm og en masse på 
3 ± 0,03 kg. Det skal ha en samlet lengde på 275 ± 25 mm. Pendelrøret skal være utført i heltrukket, kaldvalset 
stål (metallovertrekk for å beskytte mot rust er tillatt) med en overflatefinish som er bedre enn 2,0 mikrometer. 
Det skal henges opp i to ståltau med diameter 1,5 ± 0,2 mm og en lengde på minst 2,0 m. Pendelens overflate 
skal være ren og tørr. Pendelrøret skal plasseres slik at sylinderens lengdeakse er vinkelrett på den fremre delen 
(dvs. i vater) med en toleranse på ± 2°, og vinkelrett på slagvektens bevegelsesretning med en toleranse på 
± 2°, og slik at pendelrørets midtpunkt er rettet inn etter midten på slagvektens fremre del med en toleranse på 
± 5 mm til siden og ± 5 mm vertikalt.

4. HODEVEKT

4.1.  Hodevekten barn/små voksne skal oppfylle kravene i nr. 4.3 når den prøves i samsvar med nr. 4.4.

4.2.  Ved sertifiseringen skal slagvektens stabiliserte temperatur være 20° C ± 2 °C.

4.3.  Krav

4.3.1.  Når hodevekten barn/små voksne treffes av en lineært styrt sertifiseringsslagvekt i henhold til nr. 4.4, skal 
den høyeste resulterende akselerasjonen som måles av én treaksial akselerasjonsmåler (eller tre enaksiale 
akselerasjonsmålere) i hodevekten, være minst 290 g og høyst 350 g. Kurven for akselerasjonstiden skal ha 
bare én topp.

4.3.2.  Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2000, skal være 1000. CAC-
følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 1 000 g for akselerasjonen.

4.4.  Prøvingsmetode

4.4.1.  Hodevekten skal henges opp som vist i figur 23. Hodevekten skal henge slik at baksiden danner en vinkel på 
mellom 25° og 90° med horisontalplanet, som vist i figur 23.

4.4.2.  Sertifiseringsslagvekten skal ha en masse på 1,0 ± 0,01 kg, herunder de delene til framdrift og føring som ved 
slaget utgjør en del av slagvekten. Det lineære føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav 
friksjon som ikke har noen roterende deler. Den plane flaten på slagvekten skal ha en diameter på 70 ± 1 mm, 
mens kanten skal være avrundet med en radius på 5 ± 0,5 mm. Sertifiseringsslagvektens overflate skal være 
av aluminium, med en overflatefinish som er bedre enn 2,0 mikrometer.



23.12.2009 Nr. 69/181EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.4.3.  Sertifiseringsslagvekten skal drives horisontalt framover med en hastighet på 7,0 ± 0,1 m/s mot den stasjonære 
hodevekten barn/små voksne som vist i figur 23. Sertifiseringsslagvekten skal plasseres slik at hodevektens 
tyngdepunkt ligger på sertifiseringsslagvektens midtlinje med en toleranse på ± 5 mm til siden og ± 5 mm 
vertikalt.

4.4.4.  Prøvingen skal utføres på tre forskjellige slagpunkter på hodevekten. Hud som er brukt tidligere og/eller er 
skadet, skal prøves i de særskilte områdene.

Figur 16

Krav til kraft/vinkel ved statisk sertifiseringsprøving for bøying av nedre beinvekt
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Figur 17

Krav til kraft/forskyvning ved statisk sertifiseringsprøving for forskyvning av nedre beinvekt
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Figur 18

Prøvingsoppstilling ved statisk sertifiseringsprøving for bøying av nedre beinvekt, sett ovenfra

Figur 19

Prøvingsoppstilling ved statisk sertifiseringsprøving for forskyvning av nedre beinvekt, sett ovenfra
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Figur 20

Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av nedre beinvekt

(øverste bilde: sett fra siden, nederste bilde: sett ovenfra)
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Figur 21

Detaljer av forsiden på den nedre beinvekten ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen

Merknader:

1. Salen kan framstilles som et helt tverrsnitt og deretter skjæres ut som vist på bildet, slik at det blir to deler.

2. De skraverte områdene kan fjernes for å få den alternative formen som er vist.

3. Toleransen for alle dimensjonene er ± 1,0 mm.

Materiale: Aluminiumslegering
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Figur 22

Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av øvre beinvekt

Figur 23

Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av hodevekt

______________________
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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 96/73/
EF av 16. desember 1996 om visse metoder for kvantitative 
analyser av binære tekstilfiberblandinger(1), særlig artikkel 5 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/74/
EF av 16. desember 1996 om navn på tekstilprodukter(2) 
skal fibersammensetningen i tekstilprodukter angis på 
etikettene, og kontroller skal foretas i form av analyser 
som viser om disse produktene er i samsvar med 
opplysningene på etiketten.

2) Ensartede metoder for kvantitative analyser av binære 
tekstilfiberblandinger er fastsatt i direktiv 96/73/EF.

3) På grunnlag av de resultatene en teknisk arbeidsgruppe 
nylig kom fram til ble direktiv 96/74/EF tilpasset 
den tekniske utvikling ved at fibrene polylaktid og 
elastomultiester ble oppført i listen over fibrer i vedlegg 
I og II til nevnte direktiv.

4) Det er derfor nødvendig å definere ensartede 
prøvingsmetoder for polylaktid og elastomultiester.

5) Direktiv 96/73/EF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for direktiver om tekstilnavn og 
tekstilmerking —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 10.1.2006, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 11.

(1) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 1. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 
1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 38. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/34/EF (EUT L 89 av 26.3.2004, s. 35).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II til direktiv 96/73/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 6. januar 2007 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

2. Medlemsstatene skal 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, 6. januar 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/2/EF

av 6. januar 2006

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 96/73/EF om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger(*)

2009/EØS/69/28
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VEDLEGG

Kapittel 2 i vedlegg II til direktiv 96/73/EF skal lyde(1):

1. Særskilte metoder — Oversiktstabell skal lyde:

«2. SÆRSKILTE METODER — OVERSIKTSTABELL

Metoder Bruksområde Reagens

Nr. 1 Acetat Visse andre fibrer Aceton

Nr. 2 Visse proteinfibrer Visse andre fibrer Hypokloritt

Nr. 3 Viskose, kupro eller visse 
typer modal

Bomull Maursyre/sinkklorid

Nr. 4 Polyamid eller nylon Visse andre fibrer 80 % maursyre

Nr. 5 Acetat Triacetat Benzylalkohol

Nr. 6 Triacetat eller polylaktid Visse andre fibrer Diklormetan

Nr. 7 Visse cellulosefibrer Polyester eller 
elastomultiester

75 % svovelsyre

Nr. 8 Akryl, visse modakryler 
eller visse klorfibrer

Visse andre fibrer Dimetylformamid

Nr. 9 Visse klorfibrer Visse andre fibrer Karbondisulfid/aceton 
55,5/44,5

Nr. 10 Acetat Visse klorfibrer Iseddik

Nr. 11 Silke Ull eller hår 75 % svovelsyre

Nr. 12 Jute Visse animalske fibrer Metode for bestemmelse av 
nitrogeninnholdet

Nr. 13 Polypropylen Visse andre fibrer Xylen

Nr. 14 Visse andre fibrer Klorfibrer (homopolymerer 
av vinylklorid)

Konsentrert svovelsyre

Nr. 15 Klorfibrer, visse 
modakryler, visse elastaner, 
acetater, triacetater

Visse andre fibrer Sykloheksanon»

2. Punkt 1.2. under metode nr. 1 skal lyde:

«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), lin (7), ekte hamp (8), jute (9), manilla (10), alfa (11), kokos 
(12), gyvel (13), rami (14), sisal (15), kupro (21), modal (22), protein (23), viskose (25), akryl (26), polyamid 
eller nylon (30), polyester (34) og elastomultiester (45)».

3. Punkt 1.2. under metode nr. 2 skal lyde:

«2.  bomull (5), kupro (21), viskose (25), akryl (26), klorfibrer (27), polyamid eller nylon (30), polyester (34), 
polypropylen (36), elastan (42), glassfibrer (43) og elastomultiester (45)».

4. Punkt 1.2. under metode nr. 4 skal lyde:

«2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), klorfibrer (27), polyester 
(34), polypropylen (36), glassfibrer (43) og elastomultiester (45)».

(1) Nummerering av fibrer: 1. Polyester (34) tidligere (31), 2. polypropylen (36) tidligere (33), 3.elastan (42) tidligere (39), 4. glassfiber 
(43) tidligere (40), se direktiv 96/74/EF, endret ved direktiv 97/37/EF (EFT L 169 av 27.6.1997, s. 74).
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5. Under metode nr. 6 gjøres følgende endringer:

a) Punkt 1 under metode nr. 6 skal lyde:

«1. BRUKSOMRÅDE

Etter at ikke-fiberholdige stoffer er fjernet, skal denne metoden brukes på binære blandinger av:

1. triacetat (24) eller polylaktid (33a)

 med

2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), 
polyamid eller nylon (30), polyester (34), glassfibrer (43) og elastomultiester (45).

Merknad

Triacetatfibrer som har fått en særskilt etterbehandling som fører til delvis hydrolyse, kan ikke lenger 
oppløses fullt ut i reagensen. Dersom dette er tilfelle, kan metoden ikke brukes.

2. PRINSIPP

Triacetat- eller polylaktidfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med diklormetan. Resten 
samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig, og uttrykkes i prosent av 
blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre triacetat- eller polylaktidfibrer beregnes ved differanse».

b) Punkt 5 skal lyde:

«5. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for polyester og 
elastomultiester, der verdien «d» er 1,01».

6. Punkt 1.2. under metode nr. 7 skal lyde:

«2.  Polyester (34) og elastomultiester (45).»

7. Under metode nr. 8 gjøres følgende endringer:

a) Punkt 1,2 skal lyde:

«2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon 
(30), polyester (34) og elastomultiester (45)».

b) Punkt 5 skal lyde:

«5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien «d» er 1,00, unntatt i følgende 
tilfeller:

ull 1,01

bomull 1,01

kupro 1,01

modal 1,01

polyester 1,01

elastomultiester 1,01»
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8.  Punkt 1.2. under metode nr. 9 skal lyde:

«2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), polyamid eller 
nylon (30), polyester (34), glassfibrer (43) og elastomultiester (45)».

9.  Punkt 1.1 og 1.2 under metode nr. 13 skal lyde:

«1.  polypropylenfibrer (36)

med

2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), acetat (19), kupro (21), modal (22), triacetat (24), viskose (25), 
akryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (34), glassfibrer (43) og elastomultiester (45)».

10.  Punkt 1.2. under metode nr. 14 skal lyde:

«2.  bomull (5), acetat (19), kupro (21), modal (22), triacetat (24), viskose (25), visse akryler (26), visse modakryler 
(29), polyamid eller nylon (30), polyester (34) og elastomultiester (45)».

_____________
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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 96/74/
EF av 16. desember 1996 om navn på tekstilprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 96/74/EF er det fastsatt regler for etikettering 
eller merking av produkter med hensyn til deres 
tekstilfiberinnhold, for å sikre at forbrukernes interesser 
vernes. Tekstilprodukter kan markedsføres i Fellesskapet 
bare dersom de oppfyller bestemmelsene i nevnte 
direktiv.

2) På grunnlag av de resultatene en teknisk arbeidsgruppe 
nylig har kommet fram til er det for å tilpasse direktiv 
96/74/EF til den tekniske utvikling nødvendig å tilføye 
fiberen elastomultiester i listen over fibrer i vedlegg I og 
II til nevnte direktiv.

3) Direktiv 96/74/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for direktiver om tekstilnavn og 
tekstilmerking —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 96/74/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I tilføyes ny rad 45:

«45 Elastomultiester fiber som dannes gjennom interaksjon 
mellom to eller flere kjemisk 
forskjellige lineære makromolekyler 
i to eller flere særskilte faser (med 
høyst 85 vektprosent) som inneholder 
estergrupper som dominerende 
funksjonell enhet (minst 85 %), og 
som etter egnet behandling raskt 
trekker seg sammen ved avlastning 
nesten til sin opprinnelige lengde etter 
å ha vært strukket til en og en halv 
gang sin opprinnelige lengde»

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 10.1.2006, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 11.

(1) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 38. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/34/EF (EUT L 89 av 26.3.2004, s. 35).

2. I vedlegg II tilføyes ny rad 45:

«45 Elastomultiester 1,50»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 9. januar 2007 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
område 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, 9. januar 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/3/EF

av 9. januar 2006

om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/74/EF om navn på 
tekstilprodukter for å tilpasse vedleggene til den tekniske utvikling(*)

2009/EØS/69/29
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 
av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter 
og næringsmidler(1), særlig artikkel 13 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2002 av 
15. mars 2002 om endring av vedlegg I, II og VI 
til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk 
produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik 
angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler, og 
om nærmere regler for overføring av opplysninger 
om bruk av kobberforbindelser(2) ble tillatelsen til å 
bruke kompostert eller fermentert husholdningsavfall i 
økologisk landbruk forlenget for en periode på fire år på 
en rekke vilkår, i påvente av en mulig gjennomgåelse av 
disse vilkårene etter utløpet av perioden, i lys av eventuelt 
nytt fellesskapsregelverk for husholdningsavfall.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 13.4.2006, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 12.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s.1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2005 (EUT L 307 av 25.11.2005, 
s. 10).

(2) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 746/2004 (EUT L 122 av 26.4.2004, s. 10).

2) Den fireårige perioden utløper 31. mars 2006, og det 
er ikke innført nytt fellesskapsregelverk for bruk av 
husholdningsavfall. Tillatelsen til bruk av kompostert 
eller fermentert husholdningsavfall i økologisk landbruk 
bør derfor beholdes under de nåværende vilkår, men uten 
noen tidsbegrensning.

3) Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor 
endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. april 2006.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 592/2006

av 12. april 2006

om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

2009/EØS/69/30

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

Utferdiget i Brussel, 12. april 2006.

 For Kommisjonen
 Mariann FISCHER BOEL

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

I tabellen i del A i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 (Gjødsel og jordforbedringsmidler) under oppføringen 
«Kompostert eller fermentert husholdningsavfall», utgår «Bare i et tidsrom som utløper 31. mars 2006».

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 
av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter 
og næringsmidler(1), særlig artikkel 13 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med prinsippene for økologisk landbruk bør 
produksjonsdyr ha adgang til utendørs områder eller 
beiteområder når værforholdene tillater det.

2) Gjeldende regler for økologisk produskjon fastsetter 
et unntak fra dette prinsippet for pattedyr i de tilfeller 
fellesskapskrav eller nasjonale krav knyttet til bestemte 
dyrehelseproblemer hindrer disse dyrenes adgang til 
utendørs områder. Det er imidlertid ikke fastsatt noe 
unntak for fjørfe i organisk landbruk.

3) I lys av den aktuelle bekymring for spredning av aviær 
influensa, er det nødvendig å ta i betraktning forebyggende 
tiltak som kan innebære at fjørfe må være innendørs. 
Av hensyn til konsekvens og klarhet, og for å sikre at 
systemet for økologisk fjørfeproduksjon opprettholdes, må 
dessuten produsentene tillates å holde sitt fjørfe innendørs 
uten å miste sin status som økologiske produsenter i de 
tilfeller restriksjoner, herunder veterinærrestriksjoner, 
som vedtas på grunnlag av fellesskapsretten med det 
formål å beskytte folkehelsen og dyrehelsen, hindrer 
fjørfes adgang til utendørs områder eller beiteområder.

4) Begrensning av adgangen til luftegårder for fjørfe som 
er vant til permanent adgang til friluft kan skade deres 
velferd. For å redusere de negative virkningene av slike 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 6.5.2006, s. 36, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 12.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 592/2006 (EUT L 104 av 13.4.2006, 
s. 13).

tiltak skal dyrene ha permanent tilgang til tilstrekkelige 
mengder grovfôr og egnet materiale slik at hver fugl kan 
innta grovfôr, skrape og ta støvbad etter behov.

5) Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor endres.

6) Det er et akutt behov for tiltakene fastsatt i denne 
forordning, tatt i betraktning at restriksjoner allerede 
anvendes i visse medlemsstater. Denne forordning bør 
derfor tre i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske 
unions tidende.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I del B i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 skal nytt 
nr. 8.4.7 lyde:

«8.4.7.  Uten hensyn til bestemmelsene fastsatt i nr. 8.4.2 
og 8.4.5 kan fjørfe holdes innendørs i de tilfeller 
restriksjoner, herunder veterinærrestriksjoner, som 
vedtas på grunnlag av fellesskapsretten med det 
formål å beskytte folkehelsen og dyrehelsen, hindrer 
eller begrenser fjørfes adgang til luftegårder.

 Når fjørfe holdes innendørs, skal det ha permanent 
tilgang til tilstrekkelige mengder grovfôr og 
egnet materiale til at fjørfeets etologiske behov 
tilfredsstilles.

 Kommisjonen skal innen 15. oktober 2006 
undersøke anvendelsen av dette nummer, særlig 
med hensyn til krav til dyrs velferd.»

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 699/2006

av 5. mai 2006

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 når det gjelder vilkårene for fjørfes 
adgang til luftegårder(*)
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Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2006.

 For Kommisjonen
 Mariann FISCHER BOEL

 Medlem av Kommisjonen
_______________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2065/2003 av 10. november 2003 om røykaromaer som 
brukes eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler(1), 
særlig artikkel 17 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 2065/2003 er det fastsatt 
bestemmelser for opprettelse av en liste over råvarer som 
er godkjent for bruk uten videre behandling i eller på 
næringsmidler, og for produksjon av røykaromaer til bruk 
i eller på næringsmidler innenfor Fellesskapet. Denne 
listen skal blant annet inneholde en klar beskrivelse og 
karakterisering av hver råvare.

2) Detaljerte opplysninger om den kvalitative og kvantitative 
kjemiske sammensetningen av råvarene er nødvendige 
for den vitenskapelige vurderingen. De delene som ikke 
har blitt identifisert, dvs. mengden stoffer med ukjent 
kjemisk struktur, bør være så små som mulig.

3) Det må derfor fastsettes minste ytelseskriterier, her kalt 
kvalitetskriterier, som analysemetoden skal oppfylle for 
å sikre at laboratorier bruker metoder med nødvendig 
ytelsesnivå.

4) Generelt gir røykte næringsmidler grunn til helsemessig 
bekymring, særlig med hensyn til mulig forekomst av 
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

5) Den som har til hensikt å markedsføre råvarer bør oversende 
alle nødvendige opplysninger for sikkerhetsvurdering. 
Disse opplysningene bør omfatte et forslag til en validert 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 22.4.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 13.

(1) EUT L 309 av 26.11.2003, s. 1.

metode for prøvetaking, identifisering og karakterisering 
av råvaren.

6) I 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(2) er det fastsatt 
generelle krav til prøvetakings- og analysemetoder.

7) Vitenskapskomitéen for næringsmidler har i en uttalelse 
av 4. desember 2002(3) om hvilken risiko PAH i 
næringsmidler utgjør for menneskers helse, pekt ut 15 
PAH som mulig genotoksiske og kreftframkallende 
for mennesker. Denne gruppen av stoffer er prioritert i 
risikovurderingen av langtidsskadevirkningene på helsen 
etter inntak av PAH gjennom kosten. Forekomsten av 
PAH i råvarer bør derfor analyseres.

8) Institutt for referansematerialer og -målinger (IRMM) 
ved Kommisjonens generaldirektorat, Det felles 
forskningssenter, har gjennomført metodeprøvinger 
for å analysere den kjemiske sammensetningen av 
råvarer og mengdebestemme konsentrasjonen av de 
15 polysykliske aromatiske hydrokarbonene i disse. 
Resultatene fra disse prøvingene er delvis offentliggjort i 
rapporten om metodeprøving for validering av to metoder 
for mengdebestemmelse av polysykliske aromatiske 
hydrokarboner i primære røykkondensater(4).

9) Standardavvik for repeterbarhet som definert i ISO-
standard 5725-1(5), kreves for å beskrive metodens 
presisjon. Det bør beregnes ved bruk av data fra en 
validering foretatt ved ett enkelt laboratorium med 
resultatet Si som beskrevet i harmoniserte retningslinjer 
for validering av analysemetoder ved ett enkelt 
laboratorium(6), eller fra en metodeprøving med resultatet 
Sr og SR som beskrevet i protokollen for utforming, 
utføring og tolking av metodeprøvinger(7).

(2) EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
(3) SCF/CS/CNTM/PAH/29 endelig versjon av 4. desember 2002.
(4) EU-rapport LA-NA-21679-EN-C, ISBN 92-894-9629-0.
(5) ISO5725-1: Nøyaktighet (riktighet og presisjon) i målemetoder og 

-resultater — Del 1: Allmenne prinsipper og  definisjoner.  Genève, 1994.
(6) Thompson, M., S.L.R. Ellison og R. Wood, Harmonized Guidelines for 

Single-Laboratory Validation of  Methods of Analysis. Pure and Applied 
Chemistry, 2002. 74(5): s. 835-855.

(7) Horwitz, W., Protocol for the design, conduct and interpretation of method-
performance studies. Pure and  Applied Chemistry, 1995. 67(2): s. 331-
343.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 627/2006

av 21. april 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn til 
kvalitetskriterier for validerte analysemetoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av 

råvarer brukt til røyking(*)
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10) Det er ikke mulig å oppnå en fullstendig validering 
av metodene for analyse av sammensetningen av 
råvarer, med flest mulig forbindelser identifisert. Det 
høye antallet analytter medfører en stor arbeidsmengde 
som ikke vil være praktisk gjennomførbar. Dersom 
det imidlertid brukes massespektrometri for påvisning 
av forbindelser, kan de resulterende massespektrene 
sammenlignes med data som er offentliggjort(1) eller 
med massespektrometriske databaser, slik at en foreløpig 
identifisering av forbindelsene kan oppnås.

11) På bakgrunn av resultatene fra valideringsundersøkelsen 
av PAH foretatt ved flere laboratorier og i henhold til 
kommisjonsvedtak 2002/657/EF(2), har det blitt foreslått 
minste kvalitetskriterier for alle egnede analysemetoder 
for bestemmelse av PAH i alle råvarer.

12) I henhold til anbefalingen som gis av ISO, IUPAC 
og AOAC International i harmoniserte retningslinjer 
for bruk av gjenfinning i analytiske målinger, bør 
analyseresultatene korrigeres for gjenfinning.

13) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
har gitt vitenskapelig og teknisk bistand til utarbeiding av

(1) http://www.irmm.jrc.be/html/activities/intense_sweeteners_and_
smoke_flavourings/liquid_smoke_components.xls
Faix, O., et al., Holz als Roh- & Werkstoff, 1991. 49: s. 213-219.
Faix, O., et al., Holz als Roh- & Werkstoff, 1991. 49: s. 299-304.
Faix, O., D. Meier og I. Fortmann, Holz als Roh- & Werkstoff, 1990. 48: 
s. 281-285.
Faix, O., D. Meier og I. Fortmann, Holz als Roh- & Werkstoff, 1990. 48: 
s. 351-354.

(2) 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).

 kvalitetskriterier for validerte metoder for identifisering og 
karakterisering av råvarer brukt til røyking fastsatt i 
denne forordning.

14) Kvalitetskriteriene kan tilpasses for å ta hensyn til den 
vitenskapelige og teknologiske utviklingen.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Kvalitetskriteriene for validerte analysemetoder for prøvetaking, 
identifisering og karakterisering av råvarer brukt til røyking, 
som nevnt i nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2065/2003, 
er fastsatt 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.

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

Utferdiget i Brussel, 21. april 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

———————
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VEDLEGG

Kvalitetskriterier for validerte analysemetoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av råvarer 
brukt til røyking

1. Prøvetaking

Det grunnleggende kravet er å oppnå en representativ og ensartet laboratorieprøve.

Analytikeren må sikre at prøvene ikke forurenses under tillagingen. Beholdere må skylles med aceton eller heksan med 
høy renhet (p.A., HPLC-kvalitet eller tilsvarende) for å redusere risikoen for forurensing. Utstyr som kommer i kontakt 
med prøven skal, om mulig, være laget av inert materiale, f.eks. glass eller polert rustfritt stål. Plast som polypropylen 
må unngås da analytten kan adsorberes av disse materialene.

Alt prøvemateriale som laboratoriet mottar, skal brukes til tillaging av prøver. Bare svært godt homogeniserte prøver 
gir reproduserbare resultater.

Det finnes mange tilfredsstillende framgangsmåter som kan brukes ved tillaging av prøver.

2. Identifisering og karakterisering

2.1.  Definisjoner

I dette vedlegg menes med:

Løsemiddelfri 
masse:

materialets masse etter fjerning av løsemiddelet, som normalt er vann.

Flyktig fraksjon: den delen av den løsemiddelfrie massen som er flyktig og som kan analyseres ved 
gasskromatografi.

Identifisering av en 
råvare:

resultatene fra en beskrivende analyse som identifiserer stoffer som forekommer i 
råvaren.

Karakterisering av 
en råvare:

identifisering av de viktigste fysisk-kjemiske fraksjonene og mengdebestemmelse og 
identifisering av de kjemiske bestanddelene.

LOQ: kvantifiseringsgrense.

LOD : påvisningsgrense.

Si : standardavvik for ett enkelt laboratorium, beregnet ut fra resultater oppnådd under repeterbarhetsvilkår 
som definert i ISO-standard 5725-1(1) (= standardavvik for repeterbarhet, beregnet av ett enkelt 
laboratorium i samsvar med harmoniserte retningslinjer for validering av analysemetoder ved ett enkelt 
laboratorium(2)).

Sr : gjennomsnittlig standardavvik internt på laboratorier, beregnet ut fra resultater oppnådd under 
repeterbarhetsvilkår som definert i ISO-standard 5725-1(1) i en metodeprøving med minst åtte laboratorier 
gjennomført i samsvar med protokollen for utforming, utføring og tolking av metodeprøvinger(3).

SR standardavvik mellom laboratorier, beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhetsvilkår 
som definert i ISO-standard 5725-1(4) og i samsvar med protokollen for utforming, utføring og tolking 
av metodeprøvinger(¹).

RSDi : relativt standardavvik for repeterbarhet for ett enkelt laboratorium (Si uttrykt i prosent av den målte 
verdien).

RSDr : relativt gjennomsnittlig standardavvik for repeterbarhet (Sr uttrykt i prosent av den målte verdien).

RSDR : relativt standardavvik for reproduserbarhet (SR uttrykt i prosent av den målte verdien).

(1) ISO 5725-1: Nøyaktighet (riktighet og presisjon) i målemetoder og -resultater — Del 1: Allmenne prinsipper og definisjoner. 
Genève, 1994.

(2) Thompson, M., S.L.R. Ellison og R. Wood, Harmonized Guidelines for Single-Laboratory Validation of Methods of Analysis. Pure 
and Applied Chemistry, 2002. 74(5): s. 835-855.

(3) Horwitz, W., Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies. Pure and Applied Chemistry, 1995. 
67(2): s. 331-343.
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2.2. Krav

Uten at det berører artikkel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004, skal den validerte metoden for identifisering og 
karakterisering som laboratoriet velger, være i samsvar med kvalitetskriteriene i tabell 1 og 2.

Tabell 1

Kvalitetskriterier for metoder for identifisering og mengdebestemmelse av kjemiske bestanddeler i den 
løsemiddelfrie massen og i den flyktige fraksjonen i råvarer

Parameter Verdi/merknad

Løsemiddelfri masse Minst 50 masseprosent skal identifiseres og mengdebestemmes

Flyktig fraksjon Minst 80 masseprosent skal identifiseres og mengdebestemmes

Tabell 2

Minste kvalitetskriterier for analysemetoder for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Analytt(er) PAH RSDi(*) RSDr(*) RSDR(*) LOD(***) LOQ(***)
Konsen-
trasjons-

område(***)
Gjenfinning

% % % μg/kg μg/kg μg/kg %

benzo[a]pyren 20 20 40 1,5 5,0 5,0-15 75-110

benzo[a]antracen 20 20 40 3,0 10 10-30 75-110

syklopenta[cd]pyren(**)

dibenzo[a,e]pyren(**)

dibenzo[a,i]pyren(**)

dibenzo[a,h]pyren(**)

35 35 70 5,0 15 15-45 50-110

krysen

5-metylkrysen

benzo[b]fluoranten

benzo[j]fluoranten

benzo[k]fluoranten

indeno[123-cd]pyren

dibenzo[a,h]antracen

benzo[ghi]perylen

dibenzo[a,l]pyren

25 25 50 5,0 15 10-30 60-110

(*) Over hele konsentrasjonsområdet.
(**) Verdiene RSDi, RSDr and RSDR er relativt høye grunnet analyttenes lave stabilitet i primære røykkondensater.
(***) Korrigert for gjenfinning.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særleg artikkel 2 og 
artikkel 4 tredje leddet,

med tilvising til fråsegner frå Det europeiske 
lækjemiddelkontoret, som er gjevne av Utvalet for 
veterinærpreparat, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i 
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som 
er meinte for næringsmiddelproduksjon, skal vurderast i 
samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90.

2) Stoffet flubendazol er ført opp i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2377/90 for musklar, hud og feitt, lever og 
nyrer frå kjuklingar, kalkunar, oppdrettsfuglevilt og 
svin, og frå kjuklingar som produserer egg for konsum. 
Oppføringa av flubendazol i det nemnde vedlegget bør 
utvidast til å omfatte musklar, hud og feitt, lever, nyrer 
og egg frå alle fjørfeartar.

3) Stoffet lasalocid er ført opp i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2377/90 for musklar, hud og feitt, lever og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 13.7.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 14.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordninga sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 205/2006 (TEU L 34 av 7.2.2006, s. 21).

nyrer frå fjørfe, med unntak for dyr som produserer egg 
for konsum. I påvente av validerte analysemetodar bør 
stoffet lasalocid førast opp i vedlegg III til den nemnde 
forordninga for fjørfe som produserer egg for konsum. 
Følgjeleg bør den gjeldande føresegna, som gjev unntak 
for dyr som produserer egg for konsum, strykast frå 
oppføringa for lasalocid i vedlegg I til forordning (EØF) 
nr. 2377/90.

4) Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør difor endrast.

5) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne 
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for 
å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve 
til å gjere dei tilpassingane som i lys av føresegnene 
i denne forordninga kan vere naudsynte i løyva til å 
marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er 
gjevne i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(2).

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, 
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90/EF vert endra 
i samsvar med vedlegget til denne forordninga.

(2) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/28/
EF (TEU L 136 av 30.4.2004, s. 58).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1055/2006

av 12. juli 2006

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

næringsmidler av animalsk opprinnelse, med omsyn til flubendazol og lasalocid(*)

2009/EØS/69/33
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Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske 
unionen.

Ho skal nyttast frå 11. september 2006.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. juli 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTA

1. Fellesskapets regelverk

1) Ved rådsdirektiv 76/116/EØF av 18. desember 1975 om 
gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om gjødsel(1) ble det fastsatt hvilke krav gjødsel må 
oppfylle for å kunne bli markedsført under betegnelsen 
«EF-gjødsel».

2) I vedlegg I til direktiv 76/116/EØF angis de 
typebetegnelser samt de tilhørende krav, for eksempel 
med hensyn til sammensetning, som all gjødsel med 
EF-betegnelse må oppfylle. Gjødsel med EF-betegnelse 
er i denne listen inndelt i kategorier basert på innholdet 
av hovednæringsstoffer, dvs. grunnstoffene nitrogen, 
fosfor og kalium.

3) I henhold til artikkel 7 i direktiv 76/116/EØF kan 
medlemsstatene ikke på grunnlag av sammensetning, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 17.5.2006, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 15.

(1) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 21. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

identifikasjon, merking eller emballering forby, begrense 
eller hindre markedsføring av gjødsel som er merket 
«EF-gjødsel», og som oppfyller bestemmelsene i nevnte 
direktiv.

4) Ved kommisjonsvedtak 2002/399/EF av 24. mai 2002 
om de nasjonale bestemmelser som Kongeriket Sverige 
har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 
med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i 
gjødsel(2) gis unntak fra direktiv 76/116/EØF gjennom 
godkjenningen av de svenske bestemmelsene som forbyr 
markedsføring i Sverige av gjødsel som inneholder mer 
enn 100 gram kadmium per tonn fosfor. Dette unntak fikk 
anvendelse fram til 31. desember 2005.

5) Direktiv 76/116/EØF, som endret, er erstattet av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 
av 13. oktober 2003 om gjødsel(3).

6) I henhold til artikkel 35 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 2003/2003 skal unntak fra artikkel 7 i direktiv 76/116/
EØF som Kommisjonen har gitt i henhold til traktatens 
artikkel 95 nr. 6, forstås som unntak fra artikkel 5 i 
nevnte forordning og fortsatt få anvendelse uavhengig av 
forordningens ikrafttredelse.

(2) EFT L 138 av 28.5.2002, s. 24.
(3) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. Forordningen endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2004 (EUT L 359 av 4.12.2004, 
s. 25).

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. januar 2006

om de nasjonale bestemmelser som Kongeriket Sverige har meldt i henhold til EF-traktatens 
artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel(*)

[meddelt under nummer K(2005) 5532]

(Bare den svenske teksten har gyldighet)

(2006/347/EF)

2009/EØS/69/34
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7) Ifølge betraktning 15 i forordning (EF) nr. 2003/2003 
vil Kommisjonen behandle spørsmålet om utilsiktet 
innhold av kadmium i mineralgjødsel og om nødvendig 
utarbeide et forslag til forordning som den vil framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet.

8) Arbeidet med å utarbeide et kommisjonsforslag om 
kadmium i gjødsel pågår.

2. Sveriges tiltredelse

9) Sverige tiltrådte Den europeiske union 1. januar 1995. I 
tiltredelsesakten(1) er det fastsatt overgangsbestemmelser 
om bruk og markedsføring av kadmium i nevnte stat. I 
henhold til artikkel 112 nr. 1 får bestemmelsene nevnt i 
vedlegg XII til akten, i samsvar med nevnte vedlegg og 
vilkårene i det, ikke anvendelse i Sverige i et tidsrom på 
fire år fra tiltredelsesdatoen. I henhold til tiltredelsesaktens 
artikkel 112 og vedlegg XII nr. 4 får artikkel 7 i direktiv 
76/116/EØF ikke anvendelse i Sverige før 1. januar 
1999 når det gjelder innholdet av kadmium i gjødsel, og 
bestemmelsene i direktiv 76/116/EØF skal gjennomgås 
på nytt i samsvar med Fellesskapets framgangsmåter 
innen 31. desember 1998.

10) I artikkel 2 i tiltredelsesakten er det fastsatt at 
«bestemmelsene i de opprinnelige traktater og de akter 
som er vedtatt av fellesskapsorganene, skal fra tiltredelsen 
være bindende for de nye medlemsstater og komme til 
anvendelse i disse stater i samsvar med de vilkår som er 
fastsatt i disse traktater og i denne akt». I artikkel 168 i 
tiltredelsesakten er det fastsatt at «de nye medlemsstater 
skal treffe de tiltak som er nødvendige for at de fra 
tiltredelsen kan rette seg etter direktiver og vedtak etter 
EF-traktatens artikkel 189 (nå artikkel 249) (...), med 
mindre det er fastsatt en frist i listen i vedlegg XIX eller 
i andre bestemmelser i denne akt».

11) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/97/EF(2) ble 
deretter direktiv 76/116/EØF endret med hensyn til 
markedsføring i Østerrike, Finland og Sverige av gjødsel 
som inneholder kadmium. I henhold til artikkel 1 kan 
blant annet Sverige forby markedsføring på sitt område av 
gjødsel som inneholder høyere kadmiumkonsentrasjoner 

(1) EFT C 241 av 29.8.1994, s. 41 og 316.
(2) EFT L 18 av 23.1.1999, s. 60.

enn dem som var fastsatt nasjonalt på tiltredelsesdatoen, 
og at dette unntaket skal gjelde for tidsrommet 1. januar 
1999 til 31. desember 2001.

12) Kongeriket Sverige meldte 7. desember 2001 gjeldende 
nasjonal lovgivning som avviker fra bestemmelsene 
i direktiv 76/116/EØF om gjensidig tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om gjødsel. Etter nøye 
overveielser ble det ved vedtak 2002/399/EF innvilget en 
forlengelse av unntaket fra direktiv 76/116/EØF fram til 
31. desember 2005.

3.  Nasjonale bestemmelser

13) Den svenske forordningen (1998:944) om kjemikalier 
(forbud mot håndtering, import og eksport)(3) inneholder 
bestemmelser om blant annet høyeste tillatte innhold av 
kadmium i gjødsel, herunder gjødsel med EF-betegnelse. 
I henhold til forordningens paragraf 3 tredje ledd skal 
ikke gjødsel som omfattes av tolltariffposisjonene 25.10, 
28.09, 28.35, 31.03 og 31.05, og som inneholder mer enn 
100 gram kadmium per tonn fosfor, markedsføres eller 
overdras.

14) Bestemmelsene om høyeste tillatte innhold av 
kadmium i gjødsel har vært gjeldende siden 1985 da 
«kadmiumforordningen» (1985:839) ble vedtatt. 
«Kjemikalieforordningen» (1998:944) er en kodifisering 
av ulike miljøvernbestemmelser, herunder dem som 
inngår i «kadmiumforordningen» (1985:839).

II. FRAMGANGSMÅTE

15) Ved brev av 29. juni 2005 meldte Kongeriket Sverige 
til Kommisjonen at staten i samsvar med artikkel 95 
nr. 4 i EF-traktaten har til hensikt å fortsette å anvende 
de nasjonale bestemmelsene om innhold av kadmium i 
gjødsel etter 1. januar 2006. De svenske myndighetene 
anmodet om en forlengelse av unntaket som ble gitt ved 
vedtak 2002/399/EF.

16) Ved brev av 29. juli 2005 underrettet Kommisjonen 
de svenske myndighetene om at den hadde mottatt 
meldingen i henhold til artikkel 95 nr. 4 og at tidsrommet 
på seks måneder for undersøkelsen av meldingen i 
samsvar med artikkel 95 nr. 6 begynte 30. juni 2005, 
dagen etter at meldingen ble mottatt.

(3) Svensk lovsamling (SFS) av 14. juli 1998.
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17) Ved brev av 10. august 2005 underrettet Kommisjonen 
de øvrige medlemsstatene om Sveriges anmodning. 
Kommisjonen offentliggjorde også en meddelelse 
om anmodningen i Den europeiske unions tidende(1) 
for å underrette andre berørte parter om de nasjonale 
bestemmelser som Sverige har til hensikt å opprettholde.

III. VURDERING

1. Vurdering av tillatelighet

18) I traktatens artikkel 95 nr. 4 er det fastsatt at dersom 
en medlemsstat etter at Rådet eller Kommisjonen har 
vedtatt et harmoniseringstiltak, mener det er nødvendig 
å opprettholde nasjonale bestemmelser med begrunnelse 
i vesentlige behov i henhold til artikkel 30 eller med 
hensyn til vern av miljøet eller arbeidsmiljøet, skal den 
melde disse bestemmelsene til Kommisjonen sammen 
med begrunnelsen for å opprettholde dem.

19) Hensikten med meldingen som de svenske myndighetene 
framla 29. juni 2005, er å få tillatelse til å forlenge 
varigheten av unntaket fastsatt i direktiv 2002/399/
EF til etter 31. desember 2005. Ved dette vedtak får 
Sverige tillatelse til å fortsette å anvende nasjonale 
bestemmelser som ikke samsvarer med bestemmelsene 
om sammensetning av gjødsel med EF-betegnelse fastsatt 
i forordning (EF) nr. 2003/2003.

20) Som tidligere nevnt er medlemsstatene ved artikkel 5 i 
forordning (EF) nr. 2003/2003 forhindret fra å begrense 
markedsføringen av gjødsel med EF-betegnelse på 
grunnlag av sammensetning, men bestemmelsene 
om sammensetning inneholder ingen grenseverdi for 
kadmiuminnhold. Det betyr at i henhold til artikkel 5 
i forordning (EF) nr. 2003/2003 kan gjødsel med 
EF-betegnelse som oppfyller kravene i nevnte forordning, 
markedsføres uavhengig av kadmiuminnhold.

21) På grunnlag av ovennevnte er det åpenbart at de 
nasjonale bestemmelsene meldt av Sverige, ettersom 
de forbyr markedsføring av gjødsel med EF-betegnelse 
som inneholder mer enn 100 gram kadmium per tonn 
fosfor, er strengere enn bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 2003/2003.

22) De nasjonale bestemmelsene meldt av de svenske 
myndighetene ble vedtatt i 1985, før Sverige tiltrådte 

(1) EUT C 197 av 12.8.2005, s. 6.

Den europeiske union. Som nevnt ovenfor er det i 
tiltredelsesakten fastsatt overgangsbestemmelser som 
tillater Sverige å fortsette å anvende sine nasjonale 
bestemmelser om kadmiuminnhold i gjødsel på produkter 
som omfattes av direktiv 76/116/EØF, i et tidsrom på fire 
år. Ved direktiv 98/97/EF fikk Sverige tillatelse til å 
fortsette å anvende de nevnte nasjonale bestemmelser 
fram til 31. desember 2001. Ved vedtak 2002/399/EF ble 
unntaket forlenget til desember 2005.

23) I henhold til det som kreves i artikkel 95 nr. 4, tolket 
i lys av artikkel 2 og 168 i tiltredelsesakten, meldte 
Sverige til Kommisjonen den nøyaktige ordlyden i de 
nasjonale bestemmelsene som ble vedtatt før tiltredelsen 
til Den europeiske union, og som den har til hensikt 
å opprettholde, og anmodningen var ledsaget av en 
begrunnelse som staten mener berettiger opprettholdelsen 
av nevnte bestemmelser.

24) Begrunnelsen gitt av de svenske myndighetene er den 
samme som ble framlagt tidligere, og som førte til at 
Kommisjonen ved vedtak 2002/399/EF gav Sverige 
unntak fram til 31. desember 2005. Dette tidsrommet 
ble fastsatt fordi det ble antatt at harmonisert lovgivning 
ville være på plass innen utgangen av 2005. Selv om 
arbeidet pågår vil det ikke bli vedtatt noe regelverk på 
fellesskapsplan innen utgangen av året.

25) Meldingen som Sverige leverte 29. juni 2005 for å få 
tillatelse til å opprettholde de nasjonale bestemmelser 
som avviker fra bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 2003/2003, skal derfor anses som tillatelig i henhold 
til artikkel 95 nr. 4 tolket i lys av artikkel 2 og 168 i 
tiltredelsesakten.

2. Vurdering av sakens berettigelse

26) I samsvar med traktatens artikkel 95 skal Kommisjonen 
sikre at alle vilkår som gjør det mulig for en medlemsstat 
å benytte seg av unntaksmulighetene fastsatt i denne 
artikkel, er oppfylt.

27) Kommisjonen skal særlig vurdere om bestemmelsene 
meldt av medlemsstaten er berettiget med hensyn til de 
vesentlige behov som det vises til i traktatens artikkel 30, 
eller med hensyn til vern av miljøet eller arbeidsmiljøet.
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28) Når Kommisjonen anser at de nasjonale bestemmelsene 
er berettiget, må den dessuten, i henhold til traktatens 
artikkel 95 nr. 6, undersøke om bestemmelsene er et 
middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller en skjult 
begrensning av handelen mellom medlemsstatene, og om 
de utgjør en hindring for det indre markeds virkemåte.

29) Sverige har begrunnet sin anmodning med behovet for 
vern av menneskers helse og miljøet. Kadmium i gjødsel 
anses for å være en trussel mot miljøet og menneskers 
helse. Til støtte for anmodningen viser Sverige til 
konklusjonene i en svensk undersøkelse offentliggjort 
i oktober 2002(1) som inneholder en vurdering av 
risikoene forbundet med kadmiumholdig gjødsel.

2.1.  Begrunnelse i vesentlige behov

30) Når det gjelder de allmenne opplysninger om kadmium 
som foreligger basert på tilgjengelig vitenskapelig 
materiale, er konklusjonen at kadmium i metallform 
samt kadmiumoksid i alminnelighet kan anses å utgjøre 
en alvorlig helserisiko. Særlig er kadmiumoksid 
klassifisert som et kreftframkallende, mutagent eller 
reproduksjonstoksisk stoff i kategori 2. Det er også 
alminnelig enighet om at kadmium i gjødsel er den langt 
viktigste kilden til tilførsel av kadmium i jorden og 
næringskjeden.

31) Med hensyn til kadmium i gjødsel kan de mest relevante 
opplysningene i Sveriges risikovurdering sammenfattes 
på følgende måte:

– Når det gjelder overflatevann fastslås det i den 
svenske risikovurderingsrapporten at den valgte 
PNEC-verdien(2) for de fleste elver i det sørlige 
Sverige medfører at visse biota allerede ville 
vært påvirket av kadmium, dvs. at forholdstallet 
for risikobeskrivelse(3) er større enn 1(4). Dersom 
et høyere innhold av kadmium i gjødsel tillates, 
vil økt eksponering og bekymring for virkninger i 
vannmiljøet kunne forventes.

– Når det gjelder jord fastslås det i den svenske 
risikovurderingsrapporten at bruken av svensk gjødsel 
i 100 år i vanlig svensk jord (PNEC 0,25 mg/kg) ikke 
forventes å medføre noen grunn til bekymring for 
miljøpåvirkninger ved dyrking av poteter eller hvete. 
Det er forventes grunn til bekymring ved dyrking 

(1) Sveriges nasjonale kontrollmyndighet for kjemikalier: «Assessment of risks 
to health and the environment in Sweden from cadmium in fertilisers», 
4. oktober 2000.

(2) PNEC: «predicted no effect concentration» (beregnet konsentrasjon uten 
virkning).

(3) Dette forholdet er PEC/PNEC, der PEC står for «predicted environmental 
concentration» (beregnet miljøkonsentrasjon).

(4) Et PEC/PNEC-forhold større enn 1 betyr at det vil oppstå skadevirkninger.

av gulrot, men denne bekymringen foreligger også 
på tidspunktet 0. Med EF-gjødselen forventes det 
problemer i alle tilfeller. I sur, sandholdig jord som 
inneholder lite leire og organisk materiale (PNEC 
0,06 mg/kg), er det forventet en risiko selv om 
innholdet av kadmium i gjødsel er lik null.

32) Det er klart at disse konklusjonene er basert på særlige 
forhold i svensk jord og de rådende klimaforhold i 
Sverige.

33) Risikovurderingen som Sverige har gjennomført viser 
dermed at dersom gjødsel med et høyere innhold av 
kadmium enn i dag blir tillatt, vil det føre til følgende:

– En vesentlig økning i kadmiumkonsentrasjonen i jord, 
som igjen vil føre til giftvirkninger på jordorganismer. 
Uakseptable konsentrasjoner vil også kunne oppstå i 
vassdrag i landbruksområder.

– En vesentlig økning i kadmiuminntak gjennom kosten. 
Sikkerhetsmarginen mellom nåværende eksponering 
og Verdens helseorganisasjons foreløpige grense for 
tolerabelt ukentlig inntak er svært liten. For noen 
høyrisikogrupper, for eksempel kvinner med lavt 
jerndepot, er det ingen sikkerhetsmargin i det hele 
tatt. Et høyt kadmiuminntak gjennom kosten kan 
derfor føre til at flere kommer til å lide av nedsatt 
nyrefunksjon og osteoporose.

34) Risikovurderingen framlagt av de svenske myndighetene 
er gjennomført etter de framgangsmåter og metoder som 
er fastsatt på fellesskapsplan, og som anses å sikre et høyt 
pålitelighetsnivå for opplysningene som framkommer.

35) Kommisjonen har allerede undersøkt opplysningene i 
risikovurderingen i forbindelse med vedtak 2002/399/EF, 
som gav Sverige tillatelse til å fortsette å anvende sine 
nasjonale bestemmelser fram til 31. desember 2005.

36) Sverige framla ingen andre vitenskapelige eller tekniske 
data i 2005. Akkumuleringsprosessen er langsom og 
endres ikke vesentlig på tre år. Situasjonen kan derfor 
anses å være mer eller mindre den samme som i 2002.
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37) Gyldigheten av opplysningene Sverige framla er blitt 
bekreftet på følgende vitenskapelige grunnlag, som ble 
brukt under utarbeidingen av Kommisjonens forslag om 
kadmium i gjødsel:

– Uttalelse fra SCTEE(1) (nå kalt SCHER(2)) av 
24. september 2002 om akkumulering av kadmium 
i landbruksjord som følge av gjødsling. Denne 
uttalelsen var basert på risikovurderingsrapporter fra 
ni medlemsstater som omhandlet bare akkumulering 
og ikke mulige helse- og miljørisikoer. SCTEE 
konkluderte med at innholdet av kadmium i gjødsel 
må begrenses for å hindre akkumulering av kadmium 
i jord.

– Det endelige utkastet til den allmenne risikovurderingen 
av kadmium og kadmiumoksid fra september 2004, 
utarbeidet i samsvar med rådsforordning (EØF) 
nr. 793/93(3), som vurderer alle kadmiumkilder. 
Utkastet støtter SCTEEs uttalelse om akkumulering i 
jord. Selv om det i utkastet står at bidraget fra kadmium 
i gjødsel i seg selv kanskje ikke er nok til å medføre 
en alvorlig og umiddelbar risiko for menneskers 
helse eller miljøet, bør det likevel utvises forsiktighet 
da risikoen for menneskers helse ikke kan utelukkes 
for alle lokale og regionale situasjoner fordi det er 
store forskjeller når det gjelder innhold av kadmium 
i næringsmidler, kostvaner og ernæringstilstand.

 I påvente av sluttføringen av den allmenne 
risikovurderingen av kadmium og kadmiumoksid 
samt den eventuelle oppfølgingen av arbeidet med 
risikoreduserende tiltak, har Kommisjonens forslag om 
kadmium i gjødsel blitt forsinket.

38) Etter å ha undersøkt det vitenskapelige grunnlaget 
på nytt i lys av den svenske anmodningen, anser 
Kommisjonen derfor at de svenske myndighetene har 
vist at kadmiumholdig gjødsel utgjør en risiko for miljøet 
og menneskers helse, og at de nasjonale bestemmelsene 
som de svenske myndighetene har meldt for å begrense 
eksponeringen av det svenske miljøet for kadmium, er 
berettigede.

2.2.  Fravær av vilkårlig forskjellsbehandling

39) I henhold til artikkel 95 nr. 6 er Kommisjonen pålagt å 
kontrollere at de planlagte tiltakene ikke er et middel 

(1) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø.
(2) Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko.
(3) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

til vilkårlig forskjellsbehandling. Ifølge Domstolens 
praksis innebærer fravær av forskjellsbehandling at 
nasjonale begrensninger av handelen ikke kan benyttes 
til forskjellsbehandling av varer med opprinnelse i andre 
medlemsstater.

40) De planlagte nasjonale bestemmelsene er alminnelige og 
får anvendelse på både nasjonal og importert fosforbasert 
gjødsel med EF-betegnelse. Det er derfor ingenting som 
tyder på at bestemmelsene kan brukes som et middel 
til vilkårlig forskjellsbehandling av markedsdeltakere i 
Fellesskapet.

2.3.  Fravær av en skjult handelsbegrensning

41) Strengere nasjonale bestemmelser om sammensetningen 
av gjødsel med EF-betegnelse som avviker fra 
bestemmelsene i et fellesskapsdirektiv, utgjør normalt en 
handelshindring. Produkter som kan markedsføres lovlig 
i resten av Fellesskapet, kan ikke markedsføres i den 
berørte medlemsstaten. Hensikten med begrepet nedfelt i 
artikkel 95 nr. 6 er å forhindre at nasjonale bestemmelser 
basert på kriteriene fastsatt i nr. 4 og 5 anvendes på 
feil grunnlag og i realiteten utgjør økonomiske tiltak 
som innføres for å hindre import av produkter fra 
andre medlemsstater, for indirekte å beskytte innenlands 
produksjon.

42) Som fastsatt ovenfor gir bruken av kadmiumholdig 
gjødsel i jord grunn til bekymring med hensyn til 
vern av miljøet og menneskers helse. Vern av miljøet 
og menneskers helse, og ikke opprettelse av skjulte 
handelshindringer, synes derfor å være hovedmålet med 
å opprettholde de nasjonale bestemmelsene.

2.4.  Fravær av hindringer for det indre markeds 
virkemåte

43) Dette vilkåret kan ikke tolkes slik at det forbyr 
godkjenningen av nasjonale bestemmelser som kan 
komme til å påvirke opprettelsen av det indre marked. 
Faktisk er enhver nasjonal bestemmelse som avviker fra et 
harmoniseringstiltak som skal bidra til det indre markeds 
opprettelse og virkemåte, et tiltak som sannsynligvis vil 
påvirke det indre marked. For at framgangsmåten for 
unntak, fastsatt i traktatens artikkel 95, fortsatt skal være 
hensiktsmessig, mener Kommisjonen derfor at begrepet 
«hindring for det indre markeds virkemåte» i lys av 
artikkel 95 nr. 6 må forstås som en virkning som ikke står 
i forhold til det tilstrebede målet.
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44) Med tanke på de risikoer for både miljøet og menneskers 
helse som oppstår som følge av bruken av kadmiumholdig 
gjødsel i svensk jord, og med hensyn til:

– at Sverige, som angitt ovenfor, ved tiltredelsesakten og 
direktiv 98/97/EF har fått tillatelse til å opprettholde 
sine nasjonale bestemmelser om innholdet av kadmium 
i gjødsel i påvente av sluttføring av gjennomgåelsen 
av direktiv 76/116/EØF, med hensyn til innhold av 
kadmium i gjødsel, og

– at Sverige ved vedtak 2002/399/EF har fått tillatelse 
til å opprettholde sine nasjonale bestemmelser fram til 
31. desember 2005 på grunnlag av risikovurderingen 
framlagt av svenske myndigheter, og

– at pågående arbeid i Kommisjonen for å tilnærme 
Fellesskapets grenseverdier for innhold av kadmium 
i gjødsel ikke gir grunn til å tro at et mindre 
restriktivt tiltak kan gi tilstrekkelig vern av helse og 
miljø i Sverige. Risikovurderingen viser at Sveriges 
særlige jord- og klimaforhold gjør det nødvendig med 
nasjonale bestemmelser for å verne miljøet ettersom 
visse områder er mer sårbare for kadmiumtilførsel, 
særlig på grunn av jordens sure pH-verdi. I sure 
miljøer blir kadmium mer løselig og kan derfor 
lettere tas opp av avlingene,

 anser Kommisjonen at det på dette tidspunkt i 
gjennomgåelsen ikke foreligger noen bevis for at de 
nasjonale bestemmelsene utgjør en hindring for det 
indre markeds virkemåte som ikke står i forhold til de 
tilstrebede målene.

2.5.  Tidsbegrensning

45) Tidsrommet som unntaket gis for, bør være langt nok 
til at Kommisjonen kan legge fram forslag til, og til at 
Rådet og Europaparlamentet kan vedta, et regelverk om 
kadmium i gjødsel på fellesskapsplan. For å unngå følgene 
av eventuelle forsinkelser under den tverrinstitusjonelle 
debatten bør bestemmelsene i gjeldende vedtak derfor 
være gyldige inntil det harmoniserte tiltaket får anvendelse 
på EU-plan.

IV. KONKLUSJON

46) På bakgrunn av ovenstående kan det konkluderes med 
at Kongeriket Sveriges anmodning om å få opprettholde 
nasjonale bestemmelser som er mer restriktive enn 
bestemmelsene i direktiv 76/116/EØF med hensyn til 
innhold av kadmium i gjødsel, som ble framlagt 29. juni 
2005, er tillatelig.

47) Kommisjonen mener dessuten at de nasjonale 
bestemmelsene:

– dekker behov som gjelder vern av menneskers helse 
og miljøet,

– står i forhold til de tilstrebede mål,

– ikke er et middel til vilkårlig forskjellsbehandling, 
og

– ikke utgjør en skjult begrensning av handelen mellom 
medlemsstater.

 Kommisjonen anser derfor at de kan godkjennes —

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1

Som unntak fra forordning (EF) nr. 2003/2003 godkjennes de 
svenske bestemmelsene som forbyr markedsføring i Sverige 
av gjødsel som inneholder mer enn 100 gram kadmium per 
tonn fosfor.

Unntaket får anvendelse inntil harmoniserte tiltak om kadmium 
i gjødsel får anvendelse på fellesskapsplan.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Sverige.

Utferdiget i Brussel, 3. januar 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger: 

I. FAKTA

1. Fellesskapets regelverk

1) Ved rådsdirektiv 76/116/EØF av 18. desember 1975(1) 
om gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om gjødsel ble det fastsatt hvilke krav gjødsel må 
oppfylle for å kunne bli markedsført under betegnelsen 
«EF-gjødsel».

2) I vedlegg I til direktiv 76/116/EØF angis de 
typebetegnelser samt de tilhørende krav, for eksempel 
med hensyn til sammensetning, som all gjødsel med 
EF-betegnelse må oppfylle. Gjødsel med EF-betegnelse 
er i denne listen inndelt i kategorier basert på innholdet 
av hovednæringsstoffer, dvs. grunnstoffene nitrogen, 
fosfor og kalium.

3) I henhold til artikkel 7 i direktiv 76/116/EØF kan 
medlemsstatene ikke på grunnlag av sammensetning, 
identifikasjon, merking eller emballering forby, begrense 
eller hindre markedsføring av gjødsel som er merket 
«EF-gjødsel», og som oppfyller bestemmelsene i nevnte 
direktiv.

4) Ved kommisjonsvedtak 2002/398/EF av 24. mai 2002 
om de nasjonale bestemmelser som Republikken Finland 
har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 
med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i 
gjødsel(2) gis unntak fra direktiv 76/116/EØF gjennom 
godkjenningen av de finske bestemmelsene som forbyr 
markedsføring i Finland av fosforholdig mineralgjødsel 
som inneholder mer enn 50 gram kadmium per kg fosfor. 
Dette unntak fikk anvendelse fram til 31. desember 
2005.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 17.5.2006, s. 25, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 15.

(1) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 21. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(2) EFT L 138 av 28.5.2002, s. 15.

5) Direktiv 76/116/EØF, som endret, er erstattet av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 
av 13. oktober 2003 om gjødsel(3).

6) I henhold til artikkel 35 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 2003/2003 skal unntak fra artikkel 7 i direktiv 76/116/
EØF som Kommisjonen har gitt i henhold til traktatens 
artikkel 95 nr. 6, forstås som unntak fra artikkel 5 i 
nevnte forordning og fortsatt få anvendelse uavhengig av 
forordningens ikrafttredelse.

7) Ifølge betraktning 15 i forordning (EF) nr. 2003/2003 
vil Kommisjonen behandle spørsmålet om utilsiktet 
innhold av kadmium i mineralgjødsel og om nødvendig 
utarbeide et forslag til forordning som den vil framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet.

8) Arbeidet med å utarbeide et kommisjonsforslag om 
kadmium i gjødsel pågår.

2. Finlands tiltredelse

9) Finland tiltrådte Den europeiske union 1. januar 1995. I 
tiltredelsesakten(4) er det fastsatt overgangsbestemmelser 
om bruk og markedsføring av kadmium i nevnte stat. I 
henhold til artikkel 84 nr. 1 får bestemmelsene nevnt i 
vedlegg X til akten, i samsvar med nevnte vedlegg og 
vilkårene i det, ikke anvendelse i Finland i et tidsrom på 
fire år fra tiltredelsesdatoen. I henhold til tiltredelsesaktens 
artikkel 84 i vedlegg XII nr. 2 får artikkel 7 i direktiv 
76/116/EØF ikke anvendelse i Finland før 1. januar 
1999 når det gjelder innholdet av kadmium i gjødsel, og 
bestemmelsene i direktiv 76/116/EØF skal gjennomgås 
på nytt i samsvar med Fellesskapets framgangsmåter 
innen 31. desember 1998.

(3) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2004 (EUT L 359 av 4.12.2004, 
s. 25).

(4) EFT C 241 av 29.8.1994, s. 37 og s. 308.

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. januar 2006

om de nasjonale bestemmelser som Republikken Finland har meldt i henhold til EF-traktatens 
artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel(*)

[meddelt under nummer K(2005) 5542]

(Bare den finske og svenske teksten har gyldighet)

(2006/348/EF)

2009/EØS/69/35
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10) I artikkel 2 i tiltredelsesakten er det fastsatt at 
«bestemmelsene i de opprinnelige traktater og de akter 
som er vedtatt av fellesskapsorganene, skal fra tiltredelsen 
være bindende for de nye medlemsstater og komme til 
anvendelse i disse stater i samsvar med de vilkår som 
er fastsatt i disse traktater og denne akt. I artikkel 168 i 
tiltredelsesakten er det fastsatt at «de nye medlemsstater 
skal treffe de tiltak som er nødvendige for at de fra 
tiltredelsen kan rette seg etter direktiver og vedtak etter 
EF-traktatens artikkel 189 (nå artikkel 249) (...), med 
mindre det er fastsatt en frist i listen i vedlegg XIX eller 
andre bestemmelser i denne akt».

11) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/97/EF(1) ble 
deretter direktiv 76/116/EØF endret med hensyn til 
markedsføring i Østerrike, Finland og Sverige av gjødsel 
som inneholder kadmium. I henhold til artikkel 1 kan 
blant annet Finland forby markedsføring på sitt område av 
gjødsel som inneholder høyere kadmiumkonsentrasjoner 
enn dem som var fastsatt nasjonalt på tiltredelsesdatoen, 
og at dette unntaket skal gjelde for tidsrommet 1. januar 
1999 til 31. desember 2001.

12) Republikken Finland meldte 7. desember 2001 gjeldende 
nasjonal lovgivning som avviker fra bestemmelsene 
i direktiv 76/116/EØF om gjensidig tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om gjødsel. Etter nøye 
overveielser ble det ved vedtak 2002/398/EF innvilget en 
forlengelse av unntaket fra direktiv 76/116/EØF fram til 
31. desember 2005.

3. Nasjonale bestemmelser

13) I Finlands jord- og skogbruksdepartements beslutning nr. 
45/1994 av 21. januar 1994 om gjødsel(2), fastsettes blant 
annet en grenseverdi for kadmiuminnholdet i gjødsel, 
herunder gjødsel med EF-betegnelse. I henhold til avsnitt 
3, er det forbudt å markedsføre i Finland gjødsel som 
inneholder mer enn 50 mg kadmium per kg fosfor.

II. FRAMGANGSMÅTE

14) Ved brev av 7. juni 2005 meldte Republikken Finland 
til Kommisjonen at staten i samsvar med artikkel 95 
nr. 4 i EF-traktaten har til hensikt å fortsette å anvende 
de nasjonale bestemmelsene om innhold av kadmium 
i gjødsel etter 1. januar 2006. De finske myndighetene 
anmodet om en forlengelse av unntaket som ble gitt ved 
vedtak 2002/398/EF.

(1) EFT L 18 av 23.1.1999, s. 60.
(2) Finsk lovsamling nr. 45/1994 av 26. januar 1994, s. 117.

15) Ved brev av 30. juni 2005 underrettet Kommisjonen de 
finske myndighetene om at den hadde mottatt meldingen 
i henhold til artikkel 95 nr. 4 og at tidsrommet på seks 
måneder for undersøkelsen av meldingen i samsvar med 
artikkel 95 nr. 6 begynte 8. juni 2005, dagen etter at 
meldingen ble mottatt.

16) Ved brev av 10. august 2005 underrettet Kommisjonen 
de øvrige medlemsstatene om Finlands anmodning. 
Kommisjonen offentliggjorde også en meddelelse 
om anmodningen i Den europeiske unions tidende(3) 
for å underrette andre berørte parter om de nasjonale 
bestemmelser som Finland har til hensikt å opprettholde.

III. VURDERING

1. Vurdering av tillatelighet

17) I traktatens artikkel 95 nr. 4 er det fastsatt at dersom 
en medlemsstat etter at Rådet eller Kommisjonen har 
vedtatt et harmoniseringstiltak, mener det er nødvendig 
å opprettholde nasjonale bestemmelser med begrunnelse 
i vesentlige behov i henhold til artikkel 30 eller med 
hensyn til vern av miljøet eller arbeidsmiljøet, skal den 
melde disse bestemmelsene til Kommisjonen sammen 
med begrunnelsen for å opprettholde dem.

18) Hensikten med meldingen som de finske myndighetene 
framla 7. juni 2005, er å få tillatelse til å forlenge 
varigheten av unntaket fastsatt i vedtak 2002/398/
EF til etter 31. desember 2005. Ved dette vedtak får 
Finland tillatelse til å fortsette å anvende nasjonale 
bestemmelser som ikke samsvarer med bestemmelsene 
om sammensetning av gjødsel med EF-betegnelse fastsatt 
i forordning (EF) nr. 2003/2003.

19) Som tidligere nevnt er medlemsstatene ved artikkel 5 i 
forordning (EF) nr. 2003/2003 forhindret fra å begrense 
markedsføringen av gjødsel med EF-betegnelse på 
grunnlag av sammensetning, men bestemmelsene 
om sammensetning inneholder ingen grenseverdi for 
kadmiuminnhold. Det betyr at i henhold til artikkel 5 
i forordning (EF) nr. 2003/2003 kan gjødsel med 
EF-betegnelse som oppfyller kravene i nevnte forordning, 
markedsføres uavhengig av kadmiuminnhold.

20) På grunnlag av ovennevnte er det åpenbart at de 
nasjonale bestemmelsene meldt av Finland, ettersom 
de forbyr markedsføring av gjødsel med EF-betegnelse 
som inneholder mer enn 50 mg kadmium per kg fosfor, 
er strengere enn bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 2003/2003.

(3) EUT C 197 av 12.8.2005, s. 4.
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21) De nasjonale bestemmelsene meldt av de finske 
myndighetene ble vedtatt før Finland tiltrådte 
Den europeiske union. Som nevnt ovenfor er det i 
tiltredelsesakten fastsatt overgangsbestemmelser som 
tillater Finland å fortsette å anvende sine nasjonale 
bestemmelser om kadmiuminnhold i gjødsel på produkter 
som omfattes av direktiv 76/116/EØF, i et tidsrom på fire 
år. Ved direktiv 98/97/EF fikk Finland tillatelse til å 
fortsette å anvende de nevnte nasjonale bestemmelser 
fram til 31. desember 2001. Ved vedtak 2002/398/EF ble 
unntaket forlenget til desember 2005.

22) I henhold til det som kreves i artikkel 95 nr. 4, tolket 
i lys av artikkel 2 og 168 i tiltredelsesakten, meldte 
Finland til Kommisjonen den nøyaktige ordlyden i de 
nasjonale bestemmelsene som ble vedtatt før tiltredelsen 
til Den europeiske union, og som den har til hensikt 
å opprettholde, og anmodningen var ledsaget av en 
begrunnelse som staten mener berettiger opprettholdelsen 
av nevnte bestemmelser.

23) Begrunnelsen gitt av de finske myndighetene er den 
samme som ble framlagt tidligere, og som førte til at 
Kommisjonen ved vedtak 2002/398/EF gav Finland 
unntak fram til 31. desember 2005. Dette tidsrommet 
ble fastsatt fordi det ble antatt at harmonisert lovgivning 
ville være på plass innen utgangen av 2005. Selv om 
arbeidet pågår vil det ikke bli vedtatt noe regelverk på 
fellesskapsplan innen utgangen av året.

24) Meldingen som Finland leverte 7. juni 2005 for å få 
tillatelse til å opprettholde de nasjonale bestemmelser 
som avviker fra bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 2003/2003, skal derfor anses som tillatelig i henhold 
til artikkel 95 nr. 4 tolket i lys av artikkel 2 og 168 i 
tiltredelsesakten.

2. Vurdering av sakens berettigelse

25) I samsvar med traktatens artikkel 95 skal Kommisjonen 
sikre at alle vilkår som gjør det mulig for en medlemsstat 
å benytte seg av unntaksmulighetene fastsatt i denne 
artikkel, er oppfylt.

26) Kommisjonen skal særlig vurdere om bestemmelsene 
meldt av medlemsstaten er berettiget med hensyn til de 
vesentlige behov som det vises til i traktatens artikkel 30, 
eller med hensyn til vern av miljøet eller arbeidsmiljøet.

27) Når Kommisjonen anser at de nasjonale bestemmelsene 
er berettiget, må den dessuten, i henhold til traktatens 

artikkel 95 nr. 6, undersøke om bestemmelsene er et 
middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller en skjult 
begrensning av handelen mellom medlemsstatene, og om 
de utgjør en hindring for det indre markeds virkemåte.

28) Finland har begrunnet sin anmodning med behovet for 
vern av menneskers helse og miljøet. Kadmium i gjødsel 
anses for å være en trussel mot miljøet og menneskers 
helse. Til støtte for anmodningen viser Finland til 
konklusjonene i en finsk undersøkelse offentliggjort i 
april 2002(1) som inneholder en vurdering av risikoene 
forbundet med kadmiumholdig gjødsel.

2.1.  Begrunnelse i vesentlige behov

29) Når det gjelder de allmenne opplysninger om kadmium 
som foreligger basert på tilgjengelig vitenskapelig 
materiale, er konklusjonen at kadmium i metallform 
samt kadmiumoksid i alminnelighet kan anses å utgjøre 
en alvorlig helserisiko. Særlig er kadmiumoksid 
klassifisert som et kreftframkallende, mutagent eller 
reproduksjonstoksisk stoff i kategori 2. Det er også 
alminnelig enighet om at kadmium i gjødsel er den langt 
viktigste kilden til tilførsel av kadmium i jorden og 
næringskjeden.

30) Med hensyn til kadmium i gjødsel kan de mest relevante 
opplysningene i Finlands risikovurdering sammenfattes 
på følgende måte:

– Når det gjelder vann, fastslås det i den finske 
risikovurderingsrapporten at «risikobeskrivelsen 
avdekker at det er risiko for vannmiljøet for alle 
beregnede scenarier, både nåværende og i framtiden. 
I praksis betyr dette at det ikke kan fastsettes noen 
sikkerhetsmargin, og enhver økning i de naturlige 
bakgrunnskonsentrasjonene vil sannsynligvis utgjøre 
en risiko for vannmiljøet».

– Når det gjelder jord, fastslås det i den finske 
risikovurderingen at «basert på tilgjengelige data 
utgjør de nåværende kadmiumkonsentrasjonene i 
finsk landbruksjord en risiko for jordmiljøet. 
Denne konklusjonen kan nås både ved bruk av 
gjennomsnittskonsentrasjoner av ekstraherbart 
kadmium(2) og 90-prosentilverdier i de fem finske 
dyrkingssonene for 1987. Bare i den nordligste sonen 
er PEC/PNEC-forholdet(3) under 1 ved bruk av 
gjennomsnittskonsentrasjonen. Risikoforholdet for 
de ulike dyrkingssonene varierer fra 1,2 til 2,8».

(1) Det finske jord- og skogbruksdepartementet: «Cadmium in fertilisers, risks 
to human health and the environment», April 2000.

(2) Den kadmiumkonsentrasjon som er tilgjengelig for opptak av planter.
(3) PEC = predicted environmental concentration (beregnet miljøkonsentrasjon), 

PNEC = predicted no effect concentration (beregnet konsentrasjon uten 
virkning). Et PEC/PNEC-forhold på over 1 betyr at det vil oppstå 
skadevirkninger.
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– Når det gjelder menneskers helse, fastslås det i 
den finske risikovurderingsrapporten at «i Finland 
er det ingen sikkerhetsmargin for risikogruppen 
(verst tenkelige tilfeller) mellom de beregnede nivåer 
i urin og de kritiske nivåer som forbindes med 
helseskadelige virkninger av kadmium». I den finske 
risikovurderingsrapporten fastslås det også at «dersom 
fosforholdig gjødsel med et kadmiuminnhold som 
tilsvarer gjennomsnittsnivået på fellesskapsplan ble 
brukt i Finland, ville kadmiuminntaket gjennom 
kosten ifølge modellberegninger øke med over 40 % 
i løpet av hundre år».

31) Det er klart at disse konklusjonene er basert på særlige 
forhold i finsk jord og de rådende klimaforhold i 
Finland.

32) Risikovurderingen som Finland har gjennomført viser 
dermed at de nåværende kadmiumkonsentrasjoner i 
finsk landbruksjord utgjør en risiko for jordorganismer, 
og at utlekkingen av kadmium fra landbruksjord 
utgjør en risiko for vannmiljøet. Finland fastholder 
at risikovurderingen viser at den finske befolknings 
nåværende samlede eksponering for kadmium medfører en 
risiko for helseskadelige virkninger. Det gjennomsnittlige 
kadmiuminntaket fra mat utgjør i seg selv ikke en risiko i 
Finland, men visse deler av befolkningen er i risikosonen 
på grunn av høyt inntak gjennom kosten, økt opptak og/
eller røyking.

33) Risikovurderingen framlagt av de finske myndighetene er 
gjennomført etter de framgangsmåter og metoder som er 
fastsatt på fellesskapsplan, og som anses å sikre et høyt 
pålitelighetsnivå for opplysningene som framkommer.

34) Kommisjonen har allerede undersøkt opplysningene i 
risikovurderingen i forbindelse med vedtak 2002/398/EF, 
som gav Finland tillatelse til å fortsette å anvende sine 
nasjonale bestemmelser fram til 31. desember 2005.

35) Finland framla ingen andre vitenskapelige eller tekniske 
data i 2005. Akkumuleringsprosessen er langsom og 
endres ikke vesentlig på tre år. Situasjonen kan derfor 
anses å være mer eller mindre den samme som i 2002.

36) Gyldigheten av opplysningene Finland framla er blitt 
bekreftet på følgende vitenskapelige grunnlag, som ble 
brukt under utarbeidingen av Kommisjonens forslag om 
kadmium i gjødsel:

– Uttalelse fra SCTEE(1) (nå kalt SCHER(2)) av 
24. september 2002 om akkumulering av kadmium 
i landbruksjord som følge av gjødsling. Denne 
uttalelsen var basert på risikovurderingsrapporter fra 
ni medlemsstater som omhandlet bare akkumulering 
og ikke mulige helse- og miljørisikoer. SCTEE 
konkluderte med at innholdet av kadmium i gjødsel 
må begrenses for å hindre akkumulering av kadmium 
i jord.

– Det endelige utkastet til den allmenne risikovurderingen 
av kadmium og kadmiumoksid fra september 2004, 
utarbeidet i samsvar med rådsforordning (EØF) 
nr. 793/93(3), som vurderer alle kadmiumkilder. 
Utkastet støtter SCTEEs uttalelse om akkumulering i 
jord. Selv om det i utkastet står at bidraget fra kadmium 
i gjødsel i seg selv kanskje ikke er nok til å medføre 
en alvorlig og umiddelbar risiko for menneskers 
helse eller miljøet, bør det likevel utvises forsiktighet 
da risikoen for menneskers helse ikke kan utelukkes 
for alle lokale og regionale situasjoner fordi det er 
store forskjeller når det gjelder innhold av kadmium 
i næringsmidler, kostvaner og ernæringstilstand.

I påvente av sluttføringen av den allmenne 
risikovurderingen av kadmium og kadmiumoksid 
samt den eventuelle oppfølgingen av arbeidet med 
risikoreduserende tiltak, har Kommisjonens forslag 
om kadmium i gjødsel blitt forsinket.

37) Etter å ha undersøkt det vitenskapelige grunnlaget på nytt i 
lys av den finske anmodningen, anser Kommisjonen derfor 
at de finske myndighetene har vist at kadmiumholdig 
gjødsel utgjør en risiko for miljøet og menneskers 
helse, og at de nasjonale bestemmelsene som de finske 
myndighetene har meldt for å begrense eksponeringen av 
det finske miljøet for kadmium, er berettigede.

2.2.  Fravær av vilkårlig forskjellsbehandling

38) I henhold til artikkel 95 nr. 6 er Kommisjonen pålagt å 
kontrollere at de planlagte tiltakene ikke er et middel 
til vilkårlig forskjellsbehandling. Ifølge Domstolens 
praksis innebærer fravær av forskjellsbehandling at 
nasjonale begrensninger av handel ikke kan benyttes til 
forskjellsbehandling av varer med opprinnelse i andre 
medlemsstater.

(1) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø.
(2) Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko.
(3) EFT L 84 av 5.4.1993, 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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39) De planlagte nasjonale bestemmelsene er alminnelige og 
får anvendelse på både nasjonal og importert fosforbasert 
gjødsel med EF-betegnelse. Det er derfor ingenting som 
tyder på at bestemmelsene kan brukes som et middel 
til vilkårlig forskjellsbehandling av markedsdeltakere i 
Fellesskapet.

2.3.  Fravær av en skjult handelsbegrensning

40) Strengere nasjonale bestemmelser om sammensetningen 
av gjødsel med EF-betegnelse som avviker fra 
bestemmelsene i et fellesskapsdirektiv, utgjør normalt en 
handelshindring. Produkter som kan markedsføres lovlig 
i resten av Fellesskapet, kan ikke markedsføres i den 
berørte medlemsstaten. Hensikten med begrepet nedfelt i 
artikkel 95 nr. 6 er å forhindre at nasjonale bestemmelser 
basert på kriteriene fastsatt i nr. 4 og 5 anvendes på 
feil grunnlag og i realiteten utgjør økonomiske tiltak 
som innføres for å hindre import av produkter fra 
andre medlemsstater, for indirekte å beskytte innenlands 
produksjon.

41) Som fastsatt ovenfor gir bruken av kadmiumholdig 
gjødsel i jord grunn til bekymring med hensyn til 
vern av miljøet og menneskers helse. Vern av miljøet 
og menneskers helse, og ikke opprettelse av skjulte 
handelshindringer, synes derfor å være hovedmålet med 
å opprettholde de nasjonale bestemmelsene.

2.4.  Fravær av hindringer for det indre markeds 
virkemåte

42) Dette vilkåret kan ikke tolkes slik at det forbyr 
godkjenningen av nasjonale bestemmelser som kan 
komme til å påvirke opprettelsen av det indre marked. 
Faktisk er enhver nasjonal bestemmelse som avviker fra et 
harmoniseringstiltak som skal bidra til det indre markeds 
opprettelse og virkemåte, et tiltak som sannsynligvis vil 
påvirke det indre marked. For at framgangsmåten for 
unntak, fastsatt i traktatens artikkel 95, fortsatt skal være 
hensiktsmessig, mener Kommisjonen derfor at begrepet 
«hindring for det indre markeds virkemåte» i lys av 
artikkel 95 nr. 6 må forstås som en virkning som ikke står 
i forhold til det tilstrebede målet.

43) Med tanke på de risikoer for både miljøet og menneskers 
helse som oppstår som følge av bruken av kadmiumholdig 
gjødsel i finsk jord, og med hensyn til:

– at Finland, som angitt ovenfor, ved tiltredelsesakten og 
direktiv 98/97/EF har fått tillatelse til å opprettholde 
sine nasjonale bestemmelser om innholdet av 
kadmium i gjødsel i påvente av sluttføring av 
gjennomgangen av direktiv 76/116/EØF, med hensyn 
til innhold av kadmium i gjødsel, og

– at Finland ved vedtak 2002/398/EF har fått tillatelse 
til å opprettholde sine nasjonale bestemmelser fram til 
31. desember 2005 på grunnlag av risikovurderingen 
framlagt av finske myndigheter, og

– at pågående arbeid i Kommisjonen for å tilnærme 
Fellesskapets grenseverdier for innhold av kadmium 
i gjødsel ikke gir grunn til å tro at et mindre 
restriktivt tiltak kan gi tilstrekkelig vern av helse og 
miljø i Finland. Risikovurderingen viser at Finlands 
særlige jord- og klimaforhold gjør det nødvendig med 
nasjonale bestemmelser for å verne miljøet ettersom 
visse områder er mer sårbare for kadmiumtilførsel, 
særlig på grunn av jordens sure pH-verdi. I sure 
miljøer blir kadmium mer løselig og kan derfor 
lettere tas opp av avlingene,

anser Kommisjonen at det på dette tidspunkt i 
gjennomgangen ikke foreligger noen bevis for at de 
nasjonale bestemmelsene utgjør en hindring for det 
indre markeds virkemåte som ikke står i forhold til 
de tilstrebede målene.

2.5.  Tidsbegrensning

44) Tidsrommet som unntaket gis for, bør være langt nok 
til at Kommisjonen kan legge fram forslag til, og til at 
Rådet og Europaparlamentet kan vedta, et regelverk om 
kadmium i gjødsel på fellesskapsplan. For å unngå følgene 
av eventuelle forsinkelser under den tverrinstitusjonelle 
debatten bør bestemmelsene i gjeldende vedtak derfor 
være gyldige inntil det harmoniserte tiltaket får anvendelse 
på EU-plan.

IV) KONKLUSJON

45) På bakgrunn av ovenstående kan det konkluderes med at 
Republikken Finlands anmodning om å få opprettholde 
nasjonale bestemmelser som er mer restriktive enn 
bestemmelsene i direktiv 76/116/EØF med hensyn til 
innhold av kadmium i gjødsel, som ble framlagt 7. juni 
2005, er tillatelig.

46) Kommisjonen mener dessuten at de nasjonale 
bestemmelsene:

– dekker behov som gjelder vern av menneskers helse 
og miljøet,

– står i forhold til de tilstrebede mål,
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– ikke er et middel til vilkårlig forskjellsbehandling, 
og

– ikke utgjør en skjult begrensning av handelen mellom 
medlemsstater.

Kommisjonen anser derfor at de kan godkjennes —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Som unntak fra forordning (EF) nr. 2003/2003 godkjennes de 
finske bestemmelsene som forbyr markedsføring i Finland av 
fosforholdig mineralgjødsel som inneholder mer enn 50 mg 
kadmium per kg fosfor.

Unntaket får anvendelse inntil harmoniserte tiltak om kadmium 
i gjødsel får anvendelse på fellesskapsplan.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Republikken Finland.

Utferdiget i Brussel, 3. januar 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTA

1. Fellesskapets regelverk

1) Ved rådsdirektiv 76/116/EØF av 18. desember 1975 om 
gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om gjødsel(1) ble det fastsatt hvilke krav gjødsel må 
oppfylle for å kunne bli markedsført under betegnelsen 
«EF-gjødsel».

2) I vedlegg I til direktiv 76/116/EØF angis de 
typebetegnelser samt de tilhørende krav, for eksempel 
med hensyn til sammensetning, som all gjødsel med 
EF-betegnelse må oppfylle. Gjødsel med EF-betegnelse 
er i denne listen inndelt i kategorier basert på innholdet 
av hovednæringsstoffer, dvs. grunnstoffene nitrogen, 
fosfor og kalium.

3) I henhold til artikkel 7 i direktiv 76/116/EØF kan 
medlemsstatene ikke på grunnlag av sammensetning, 
identifikasjon, merking eller emballering forby, begrense 
eller hindre markedsføring av gjødsel som er merket 
«EF-gjødsel», og som oppfyller bestemmelsene i nevnte 
direktiv.

4) Ved kommisjonsvedtak 2002/366/EF av 15. mai 2002 om 
de nasjonale bestemmelser som Republikken Østerrike 
har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 
med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i 
gjødsel(2) gis unntak fra direktiv 76/116/EØF gjennom 
godkjenningen av de østerrikske bestemmelsene som 
forbyr markedsføring i Østerrike av fosforholdig 
mineralgjødsel (som inneholder 5 % P2O5 eller mer) med 
et kadmiuminnhold som overstiger 75 mg/kg P2O5. Dette 
unntak fikk anvendelse fram til 31. desember 2005.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 17.5.2006, s.31, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 15.

(1) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 21. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(2) EFT L 132 av 17.5.2002, s. 65.

5) Direktiv 76/116/EØF, som endret, er erstattet av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 
av 13. oktober 2003 om gjødsel(3).

6) I henhold til artikkel 35 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 2003/2003 skal unntak fra artikkel 7 i direktiv 76/116/
EØF som Kommisjonen har gitt i henhold til traktatens 
artikkel 95 nr. 6, forstås som unntak fra artikkel 5 i 
nevnte forordning og fortsatt få anvendelse uavhengig av 
forordningens ikrafttredelse.

7) Ifølge betraktning 15 i forordning (EF) nr. 2003/2003 
vil Kommisjonen behandle spørsmålet om utilsiktet 
innhold av kadmium i mineralgjødsel og om nødvendig 
utarbeide et forslag til forordning som den vil framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet.

8) Arbeidet med å utarbeide et kommisjonsforslag om 
kadmium i gjødsel pågår.

2. Østerrikes tiltredelse

9) Østerrike tiltrådte Den europeiske union 1. januar 1995. I 
tiltredelsesakten(4) er det fastsatt overgangsbestemmelser 
om bruk og markedsføring av kadmium i nevnte stat. I 
henhold til artikkel 69 nr. 1 får bestemmelsene nevnt i 
vedlegg VIII til akten, i samsvar med nevnte vedlegg og 
vilkårene i det, ikke anvendelse i Østerrike i et tidsrom på 
fire år fra tiltredelsesdatoen. I henhold til tiltredelsesaktens 
artikkel 69 og vedlegg VIII nr. 4 får artikkel 7 i direktiv 
76/116/EØF ikke anvendelse i Østerrike før 1. januar 
1999 når det gjelder innholdet av kadmium i gjødsel, og 
bestemmelsene i direktiv 76/116/EØF skal gjennomgås 
på nytt i samsvar med Fellesskapets framgangsmåter 
innen 31. desember 1998.

(3) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2004 (EUT L 359 av 4.12.2004, 
s. 25).

(4) EFT C 241 av 29.8.1994, s. 35 og s. 305.

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. januar 2006

om de nasjonale bestemmelser som Republikken Østerrike har meldt i henhold til EF-traktatens 
artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel(*)

[meddelt under nummer K(2005) 5549]

(Bare den tyske teksten har gyldighet)

(2006/349/EF)

2009/EØS/69/36
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10) I artikkel 2 i tiltredelsesakten er det fastsatt at 
«bestemmelsene i de opprinnelige traktater og akter som 
er vedtatt av fellesskapsorganene, skal fra tiltredelsen 
være bindende for de nye medlemsstater og komme til 
anvendelse i disse stater i samsvar med de vilkår som er 
fastsatt i disse traktater og i denne akt». I artikkel 168 i 
tiltredelsesakten er det fastsatt at «de nye medlemsstater 
skal treffe de tiltak som er nødvendige for at de fra 
tiltredelsen kan rette seg etter direktiver og vedtak etter 
EF-traktatens artikkel 189 (nå artikkel 249), med mindre 
det er fastsatt en frist i listen i vedlegg XIX eller i andre 
bestemmelser i denne akt».

11) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/97/EF(1) ble 
deretter direktiv 76/116/EØF endret med hensyn til 
markedsføring i Østerrike, Finland og Sverige av gjødsel 
som inneholder kadmium. I henhold til artikkel 1 kan blant 
annet Østerrike forby markedsføring på sitt område av 
gjødsel som inneholder høyere kadmiumkonsentrasjoner 
enn dem som var fastsatt nasjonalt på tiltredelsesdatoen, 
og at dette unntaket skal gjelde for tidsrommet 1. januar 
1999 til 31. desember 2001.

12) Republikken Østerrike meldte 16. november 2001 
gjeldende nasjonal lovgivning som avviker fra 
bestemmelsene i direktiv 76/116/EØF om gjensidig 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjødsel. 
Etter nøye overveielser ble det ved vedtak 2002/366/EF 
innvilget en forlengelse av unntaket fra direktiv 76/116/
EØF fram til 31. desember 2005.

3. Nasjonale bestemmelser

13) I Østerrikes forordning om gjødsel fra 2004(2) er det 
blant annet fastsatt en grenseverdi for kadmiuminnholdet 
i gjødsel, herunder gjødsel med EF-betegnelse. I henhold 
til artikkel 2 nr. 4, sammenholdt med avsnitt 2 i vedlegg 
2, er det forbudt å markedsføre i Østerrike fosforholdig 
mineralgjødsel (som inneholder 5 % P2O5 eller mer) med 
et kadmiuminnhold som overstiger 75 mg/kg P2O5.

14) Bestemmelsene om høyeste tillatte innhold av kadmium i 
gjødsel har vært gjeldende siden 1985 da en grenseverdi 
på 120/mg/kg P2O5 ble fastsatt. Det nåværende nivå 
på 75 mg/kg P2O5 ble innført ved den østerrikske 
forordningen om gjødsel fra 1994 (3), som senere er blitt 
opphevet ved forordningen om gjødsel fra 2004, for å 

(1) EFT L 18 av 23.1.1999, s. 60.
(2) Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, nr. 100/2004, Del II, 

27.2.2004.
(3) Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, 1007/1994, nr. 309 av 

21.12.1994, s. 7235.

tilpasse lovgivningen til forordning (EF) nr. 2003/2003. 
Bestemmelsene om kadmium i gjødsel har ikke blitt 
endret.

II. FRAMGANGSMÅTE

15) Ved brev av 14. juni 2005 meldte Republikken Østerrike 
til Kommisjonen at staten i samsvar med artikkel 95 
nr. 4 i EF-traktaten har til hensikt å fortsette å anvende 
de nasjonale bestemmelsene om innhold av kadmium i 
gjødsel etter 1. januar 2006. De østerrikske myndighetene 
anmodet om en forlengelse av unntaket som ble gitt ved 
vedtak 2002/366/EF.

16) Ved brev av 30. juni 2005 underrettet Kommisjonen 
de østerrikske myndighetene om at den hadde mottatt 
meldingen i henhold til artikkel 95 nr. 4 og at tidsrommet 
på seks måneder for undersøkelsen av meldingen i 
samsvar med artikkel 95 nr. 6 begynte 15. juni 2005, 
dagen etter at meldingen ble mottatt.

17) Ved brev av 10. august 2005 underrettet Kommisjonen 
de øvrige medlemsstatene om Østerrikes anmodning. 
Kommisjonen offentliggjorde også en meddelelse 
om anmodningen i Den europeiske unions tidende(4) 
for å underrette andre berørte parter om de nasjonale 
bestemmelser som Østerrike har til hensikt å 
opprettholde.

III. VURDERING

1. Vurdering av tillatelighet

18) I traktatens artikkel 95 nr. 4 er det fastsatt at dersom 
en medlemsstat etter at Rådet eller Kommisjonen har 
vedtatt et harmoniseringstiltak, mener det er nødvendig 
å opprettholde nasjonale bestemmelser med begrunnelse 
i vesentlige behov i henhold til artikkel 30 eller med 
hensyn til vern av miljøet eller arbeidsmiljøet, skal den 
melde disse bestemmelsene til Kommisjonen sammen 
med begrunnelsen for å opprettholde dem.

19) Hensikten med meldingen som de østerrikske 
myndighetene framla 7. juni 2005, er å få tillatelse til 
å forlenge varigheten av unntaket fastsatt i direktiv 
2002/366/EF til etter 31. desember 2005. Ved dette vedtak 
får Østerrike tillatelse til å fortsette å anvende nasjonale 
bestemmelser som ikke samsvarer med bestemmelsene 
om sammensetning av gjødsel med EF-betegnelse fastsatt 
i forordning (EF) nr. 2003/2003.

(4) EUT C 197 av 12.8.2005, p. 2.
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20) Som tidligere nevnt er medlemsstatene ved artikkel 5 i 
forordning (EF) nr. 2003/2003 forhindret fra å begrense 
markedsføringen av gjødsel med EF-betegnelse på 
grunnlag av sammensetning, men bestemmelsene 
om sammensetning inneholder ingen grenseverdi for 
kadmiuminnhold. Det betyr at i henhold til artikkel 5 
i forordning (EF) nr. 2003/2003 kan gjødsel med 
EF-betegnelse som oppfyller kravene i nevnte forordning, 
markedsføres uavhengig av kadmiuminnhold.

21) På grunnlag av ovennevnte er det åpenbart at de nasjonale 
bestemmelsene meldt av Østerrike, ettersom de forbyr 
markedsføring av gjødsel med EF-betegnelse som har et 
kadmiuminnhold på over 75 mg/kg P2O5, er strengere enn 
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 2003/2003.

22) De nasjonale bestemmelsene meldt av de østerrikske 
myndighetene ble vedtatt før Østerrike tiltrådte 
Den europeiske union. Som nevnt ovenfor er det i 
tiltredelsesakten fastsatt overgangsbestemmelser som 
tillater Østerrike å fortsette å anvende sine nasjonale 
bestemmelser om kadmiuminnhold i gjødsel på produkter 
som omfattes av direktiv 76/116/EØF, i et tidsrom på fire 
år. Ved direktiv 98/97/EF fikk Østerrike tillatelse til å 
fortsette å anvende de nevnte nasjonale bestemmelser 
fram til 31. desember 2001. Ved vedtak 2002/366/EF ble 
unntaket forlenget til desember 2005.

23) I henhold til det som kreves i artikkel 95 nr. 4, tolket 
i lys av artikkel 2 og 168 i tiltredelsesakten, meldte 
Østerrike til Kommisjonen den nøyaktige ordlyden i de 
nasjonale bestemmelsene som ble vedtatt før tiltredelsen 
til Den europeiske union, og som den har til hensikt 
å opprettholde, og anmodningen var ledsaget av en 
begrunnelse som staten mener berettiger opprettholdelsen 
av nevnte bestemmelser.

24) Begrunnelsen gitt av de østerrikske myndighetene er 
den samme som ble framlagt tidligere, og som førte til 
at Kommisjonen ved vedtak 2002/366/EF gav Østerrike 
unntak fram til 31. desember 2005. Dette tidsrommet 
ble fastsatt fordi det ble antatt at harmonisert lovgivning 
ville være på plass innen utgangen av 2005. Selv om 
arbeidet pågår vil det ikke bli vedtatt noe regelverk på 
fellesskapsplan innen utgangen av året.

25) Meldingen som Østerrike leverte 14. juni 2005 for å få 
tillatelse til å opprettholde de nasjonale bestemmelser 
som avviker fra bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 2003/2003, skal derfor anses som tillatelig i henhold 
til artikkel 95 nr. 4 tolket i lys av artikkel 2 og 168 i 
tiltredelsesakten.

2. Vurdering av sakens berettigelse

26) I samsvar med traktatens artikkel 95 skal Kommisjonen 
sikre at alle vilkår som gjør det mulig for en medlemsstat 
å benytte seg av unntaksmulighetene fastsatt i denne 
artikkel, er oppfylt.

27) Kommisjonen skal særlig vurdere om bestemmelsene 
meldt av medlemsstaten er berettiget med hensyn til de 
vesentlige behov som det vises til i traktatens artikkel 30, 
eller med hensyn til vern av miljøet eller arbeidsmiljøet.

28) Når Kommisjonen anser at de nasjonale bestemmelsene 
er berettiget, må den dessuten, i henhold til traktatens 
artikkel 95 nr. 6, undersøke om bestemmelsene er et 
middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller en skjult 
begrensning av handelen mellom medlemsstatene, og om 
de utgjør en hindring for det indre markeds virkemåte.

29) Østerrike har begrunnet sin anmodning med behovet for 
vern av menneskers helse og miljøet. Kadmium i gjødsel 
anses for å være en trussel mot miljøet og menneskers 
helse. Til støtte for anmodningen viser Østerrike til 
konklusjonene i en østerriksk undersøkelse offentliggjort 
i oktober 2000(1) som inneholder en vurdering av 
risikoene forbundet med kadmiumholdig gjødsel.

2.1.  Begrunnelse i vesentlige behov

30) Når det gjelder de allmenne opplysninger om kadmium 
som foreligger basert på tilgjengelig vitenskapelig 
materiale, er konklusjonen at kadmium i metallform 
samt kadmiumoksid i alminnelighet kan anses å utgjøre 
en alvorlig helserisiko. Særlig er kadmiumoksid 
klassifisert som et kreftframkallende, mutagent eller 
reproduksjonstoksisk stoff i kategori 2. Det er også 
alminnelig enighet om at kadmium i gjødsel er den langt 
viktigste kilden til tilførsel av kadmium i jorden og 
næringskjeden.

(1) Österreichisches Umweltbundesamt: A Risk assessment for cadmium in 
Austria based on the recommendations of ERM, 10. oktober 2000 (ERM 
— Environmental Resources Management — er det konsulentfirma som 
utviklet metoden for risikovurderingen).
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31) Med hensyn til kadmium i gjødsel kan de mest relevante 
opplysningene i Østerrikes risikovurdering sammenfattes 
på følgende måte:

– Når det gjelder vann, fastslås det i rapporten at «når det 
anvendes gjødsel med en gjennomsnittskonsentrasjon 
på 25 mg Cd/kg P2O5, overskrides PNEC-verdien(1) 
både nå og om 100 år»,

– Når det gjelder jord, fastslås det i rapporten at «når det 
anvendes gjødsel med en gjennomsnittskonsentrasjon 
på 25 mg Cd/kg P2O5 eller på 90 mg Cd/kg P2O5, 
overskrides PNEC-verdien både nå og om 100 år».

32) Det er klart at disse konklusjonene er basert på særlige 
forhold i østerriksk jord og de klimaforhold som er 
rådende i Østerrike.

33) Risikovurderingen som Østerrike har gjennomført viser 
dermed at PEC-verdien (beregnet miljøkonsentrasjon) 
fra kadmium i mineralgjødsel i Østerrike er større enn 
PNEC-verdien(2) (beregnet konsentrasjon uten virkning) 
for vann i de fleste undersøkte regioner. Dette gjelder 
også for jord i 5 % av de 52 landbruksregionene i 
Østerrike dersom det benyttes biotilgjengelige verdier. 
Etter de østerrikske myndigheters oppfatning betyr dette 
at stoffet i henhold til risikovurderingsmetoden til Det 
europeiske fellesskap gir grunn til bekymring, og at det 
er nødvendig å treffe ytterligere tiltak.

34) Risikovurderingen framlagt av de østerrikske 
myndighetene er gjennomført etter de framgangsmåter 
og metoder som er fastsatt på fellesskapsplan, og som 
anses å sikre et høyt pålitelighetsnivå for opplysningene 
som framkommer.

35) Kommisjonen har allerede undersøkt opplysningene i 
risikovurderingen i forbindelse med vedtak 2002/366/EF, 
som gav Østerrike tillatelse til å fortsette å anvende sine 
nasjonale bestemmelser fram til 31. desember 2005.

36) Østerrike framla ingen andre vitenskapelige eller tekniske 
data i 2005. Akkumuleringsprosessen er langsom og 
endres ikke vesentlig på tre år. Situasjonen kan derfor 
anses å være mer eller mindre den samme som i 2002.

(1) PNEC = Predicted No Effect Concentration (beregnet konsentrasjon uten 
virkning).

(2) Dette angir at det vil oppstå skadevirkninger

37) Gyldigheten av opplysningene Østerrike framla er blitt 
bekreftet på følgende vitenskapelige grunnlag, som ble 
brukt under utarbeidingen av Kommisjonens forslag om 
kadmium i gjødsel:

– Uttalelse fra SCTEE(3)2 (nå kalt SCHER(4))3 av 
24. september 2002 om akkumulering av kadmium 
i landbruksjord som følge av gjødsling. Denne 
uttalelsen var basert på risikovurderingsrapporter fra 
ni medlemsstater som omhandlet bare akkumulering 
og ikke mulige helse- og miljørisikoer. SCTEE 
konkluderte med at innholdet av kadmium i gjødsel 
må begrenses for å hindre akkumulering av kadmium 
i jord.

– Det endelige utkastet til den allmenne risikovurderingen 
av kadmium og kadmiumoksid fra september 2004, 
utarbeidet i samsvar med rådsforordning (EØF) 
nr. 793/93(5),4 som vurderer alle kadmiumkilder. 
Utkastet støtter SCTEEs uttalelse om akkumulering i 
jord. Selv om det i utkastet står at bidraget fra kadmium 
i gjødsel i seg selv kanskje ikke er nok til å medføre 
en alvorlig og umiddelbar risiko for menneskers 
helse eller miljøet, bør det likevel utvises forsiktighet 
da risikoen for menneskers helse ikke kan utelukkes 
for alle lokale og regionale situasjoner fordi det er 
store forskjeller når det gjelder innhold av kadmium 
i næringsmidler, kostvaner og ernæringstilstand.

 I påvente av sluttføringen av den allmenne 
risikovurderingen av kadmium og kadmiumoksid 
samt den eventuelle oppfølgingen av arbeidet med 
risikoreduserende tiltak, har Kommisjonens forslag om 
kadmium i gjødsel blitt forsinket.

38) Etter å ha undersøkt det vitenskapelige grunnlaget 
på nytt i lys av den østerrikske anmodningen, anser 
Kommisjonen derfor at de østerrikske myndighetene har 
vist at kadmiumholdig gjødsel utgjør en risiko for miljøet 
og menneskers helse, og at de nasjonale bestemmelsene 
som de østerrikske myndighetene har meldt for å begrense 
eksponeringen av det østerrikske miljøet for kadmium, er 
berettigede.

(3) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø.
(4) Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko.
(5) EUT L 84 av 5.4.1993, 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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2.2.  Fravær av vilkårlig forskjellsbehandling

39) I henhold til artikkel 95 nr. 6 er Kommisjonen pålagt å 
kontrollere at de planlagte tiltakene ikke er et middel 
til vilkårlig forskjellsbehandling. Ifølge Domstolens 
praksis innebærer fravær av forskjellsbehandling at 
nasjonale begrensninger av handelen ikke kan benyttes 
til forskjellsbehandling av varer med opprinnelse i andre 
medlemsstater.

40) De planlagte nasjonale bestemmelsene er alminnelige og 
får anvendelse på både nasjonalt og importert fosforbasert 
gjødsel med EF-betegnelse. Det er derfor ingenting som 
tyder på at bestemmelsene kan brukes som et middel 
til vilkårlig forskjellsbehandling av markedsdeltakere i 
Fellesskapet.

2.3.  Fravær av en skjult handelsbegrensning

41) Strengere nasjonale bestemmelser om sammensetningen 
av gjødsel med EF-betegnelse som avviker fra 
bestemmelsene i et fellesskapsdirektiv, utgjør normalt en 
handelshindring. Produkter som kan markedsføres lovlig 
i resten av Fellesskapet, kan ikke markedsføres i den 
berørte medlemsstaten. Hensikten med begrepet nedfelt i 
artikkel 95 nr. 6 er å forhindre at nasjonale bestemmelser 
basert på kriteriene fastsatt i nr. 4 og 5 anvendes på 
feil grunnlag og i realiteten utgjør økonomiske tiltak 
som innføres for å hindre import av produkter fra 
andre medlemsstater, for indirekte å beskytte innenlands 
produksjon.

42) Som fastsatt ovenfor gir bruken av kadmiumholdig 
gjødsel i jord grunn til bekymring med hensyn til 
vern av miljøet og menneskers helse. Vern av miljøet 
og menneskers helse, og ikke opprettelse av skjulte 
handelshindringer, synes derfor å være hovedmålet med 
å opprettholde de nasjonale bestemmelsene.

2.4.  Fravær av hindringer for det indre markeds 
virkemåte

43) Dette vilkåret kan ikke tolkes slik at det forbyr 
godkjenningen av nasjonale bestemmelser som kan 
komme til å påvirke opprettelsen av det indre marked. 
Faktisk er enhver nasjonal bestemmelse som avviker fra et 
harmoniseringstiltak som skal bidra til det indre markeds 
opprettelse og virkemåte, et tiltak som sannsynligvis vil 
påvirke det indre marked. For at framgangsmåten for 
unntak, fastsatt i traktatens artikkel 95, fortsatt skal være 
hensiktsmessig, mener Kommisjonen derfor at begrepet 
«hindring for det indre markeds virkemåte» i lys av 

artikkel 95 nr. 6 må forstås som en virkning som ikke står 
i forhold til det tilstrebede målet.

44) Med tanke på de risikoer for både miljøet og menneskers 
helse som oppstår som følge av bruken av kadmiumholdig 
gjødsel i østerriksk jord, og med hensyn til:

– at Østerrike, som angitt ovenfor, ved tiltredelsesakten 
og direktiv 98/97/EF har fått tillatelse til å opprettholde 
sine nasjonale bestemmelser om innholdet av kadmium 
i gjødsel i påvente av sluttføring av gjennomgangen 
av direktiv 76/116/EØF, med hensyn til innhold av 
kadmium i gjødsel, og

– at Østerrike ved vedtak 2002/366/EF har fått tillatelse 
til å opprettholde sine nasjonale bestemmelser fram til 
31. desember 2005 på grunnlag av risikovurderingen 
framlagt av østerrikske myndigheter, og

– at pågående arbeid i Kommisjonen for å tilnærme 
Fellesskapets grenseverdier for innhold av kadmium 
i gjødsel ikke gir grunn til å tro at et mindre restriktivt 
tiltak kan gi tilstrekkelig vern av helse og miljø 
i Østerrike. Risikovurderingen viser at Østerrikes 
særlige jord- og klimaforhold gjør det nødvendig med 
nasjonale bestemmelser for å verne miljøet ettersom 
visse områder er mer sårbare for kadmiumtilførsel, 
særlig på grunn av jordens sure pH-verdi. I sure 
miljøer blir kadmium mer løselig, og kan derfor 
lettere tas opp av avlingene,

 anser Kommisjonen at det på dette tidspunkt i 
gjennomgangen ikke foreligger noen bevis for at de 
nasjonale bestemmelsene utgjør en hindring for det 
indre markeds virkemåte som ikke står i forhold til de 
tilstrebede målene.

2.5.  Tidsbegrensning

45) Tidsrommet som unntaket gis for, bør være langt nok 
til at Kommisjonen kan legge fram forslag til, og til at 
Rådet og Europaparlamentet kan vedta, et regelverk om 
kadmium i gjødsel på fellesskapsplan. For å unngå følgene 
av eventuelle forsinkelser under den tverrinstitusjonelle 
debatten bør bestemmelsene i gjeldende vedtak derfor 
være gyldige inntil det harmoniserte tiltaket får anvendelse 
på EU-plan.
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IV. KONKLUSJON

46) På bakgrunn av ovenstående kan det konkluderes med at 
Republikken Østerrikes anmodning om å få opprettholde 
nasjonale bestemmelser som er mer restriktive enn 
bestemmelsene i direktiv 76/116/EØF med hensyn til 
innhold av kadmium i gjødsel, som ble framlagt 29. juni 
2005, er tillatelig.

47) Kommisjonen mener dessuten at de nasjonale 
bestemmelsene:

– dekker behov som gjelder vern av menneskers helse 
og miljøet,

– står i forhold til de tilstrebede mål,

– ikke er et middel til vilkårlig forskjellsbehandling, 
og

– ikke utgjør en skjult begrensning av handelen mellom 
medlemsstater.

 Kommisjonen anser derfor at de kan godkjennes —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Som unntak fra forordning (EF) nr. 2003/2003 godkjennes 
de østerrikske bestemmelsene som forbyr markedsføring i 
Østerrike av fosforholdig mineralgjødsel (som inneholder 
minst 5 %P2O5) med et kadmiuminnhold på mer enn 75 mg/
kg P2O5.

Unntaket får anvendelse inntil harmoniserte tiltak om kadmium 
i gjødsel får anvendelse på fellesskapsplan.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Republikken Østerrike.

Utferdiget i Brussel, 3. januar 2006.

For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN

Visepresident
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTA

1) Ved brev av 1. desember 2005 fra Den tsjekkiske 
republikks faste representasjon ved Den europeiske 
union, og med henvisning til traktatens artikkel 95 nr. 4, 
har de tsjekkiske myndigheter gitt Kommisjonen melding 
om de nasjonale bestemmelser om innholdet av kadmium 
i gjødsel som den finner det nødvendig å opprettholde 
etter vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2003/2003 om gjødsel(1).

1. TRAKTATENS ARTIKKEL 95 NR. 4 OG 6

2) I traktatens artikkel 95 nr. 4 og 6 er følgende fastsatt:

«4.  Dersom en medlemsstat, etter at Rådet eller 
Kommisjonen har vedtatt et harmoniseringstiltak, mener 
det er nødvendig å opprettholde nasjonale bestemmelser 
med begrunnelse i vesentlige behov i henhold til 
artikkel 30, eller med hensyn til miljøvern eller vern 
av arbeidsmiljøet, skal den melde disse bestemmelsene 
til Kommisjonen sammen med begrunnelsen for å 
opprettholde dem.

(…)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 3.6.2006, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 15.

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1.

6. Kommisjonen skal, innen seks måneder etter at de er 
meldt, godkjenne eller avvise de aktuelle nasjonale 
bestemmelser etter å ha kontrollert om de er et middel til 
vilkårlig forskjellsbehandling eller en skjult begrensning 
av handelen mellom medlemsstatene, og om de utgjør en 
hindring for det indre markeds virkemåte.

 Dersom Kommisjonen i løpet av dette tidsrommet ikke 
har tatt en beslutning, skal de nasjonale bestemmelsene 
nevnt i nr. 4 (…) anses som godkjent.

 Når det er begrunnet i sakens kompleksitet eller 
manglende helsefare, kan Kommisjonen underrette den 
berørte medlemsstat om at tidsrommet nevnt i dette 
nummer kan forlenges med inntil seks måneder.»

2. FELLESSKAPETS REGELVERK

3) Ved rådsdirektiv 76/116/EØF av 18. desember 1975 om 
gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om gjødsel(2), sist endret ved direktiv 98/97(EF(3), 
ble det fastsatt hvilke krav gjødsel må oppfylle for å 
kunne bli markedsført under betegnelsen «EF-gjødsel». 
Direktiv 76/116/EØF er blitt erstattet av forordning (EF) 
nr. 2003/2003.

4) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 angis de 
typebetegnelser samt de tilhørende krav, for eksempel 
med hensyn til sammensetning, som all gjødsel med 
EF-betegnelse må oppfylle. Gjødsel med EF-betegnelse 
er i denne listen inndelt i kategorier basert på innholdet 
av hovednæringsstoffer, dvs. grunnstoffene nitrogen, 
fosfor og kalium.

(2) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 21.
(3) EFT L 18 av 23.1.1999, s. 60.

KOMMISJONSVEDTAK

av 24. mai 2006

om de nasjonale bestemmelser som Den tsjekkiske republikk har meldt i henhold til EF-traktatens 
artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel(*)

[meddelt under nummer K(2006) 2036]

(Bare den tsjekkiske teksten har gyldighet)

(2006/390/EF)

2009/EØS/69/37
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5) Bestemmelsene om sammensetning av gjødsel som 
omfattes av forordning (EF) nr. 2003/2003, inneholder 
ingen grenseverdi for kadmiuminnhold i gjødsel med 
EF-betegnelse.

6) I henhold til artikkel 5 kan medlemsstatene ikke med 
begrunnelse i sammensetning, identifikasjonsmerking, 
merking eller emballasje forby, begrense eller hindre 
markedsføring av gjødsel som er merket «EF-gjødsel», 
og som oppfyller bestemmelsene i forordningen.

7) Ifølge forordningens betraktning 15 vil Kommisjonen 
behandle spørsmålet om utilsiktet innhold av kadmium i 
mineralgjødsel, og om nødvendig utarbeide et forslag til 
en forordning og legge det fram for Europaparlamentet 
og Rådet.

8) Arbeidet med å utarbeide et kommisjonsforslag om 
kadmium i gjødsel pågår.

3. NASJONALE UNNTAK GITT TIL ØSTERRIKE, 
FINLAND OG SVERIGE

9) Miljøspørsmålene knyttet til kadmium i gjødsel ble 
tatt opp på fellesskapsplan under forhandlingene om 
Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelse til Den 
europeiske union. Ved tiltredelsesakten ble disse tre 
medlemsstatene gitt midlertidige unntak fra Fellesskapets 
regelverk om gjødsel for å gjøre det mulig å foreta en 
grundig vurdering på fellesskapsplan av risikoene knyttet 
til kadmium i gjødsel.

10) På grunnlag av konklusjonene i de nasjonale 
risikovurderingene forlenget Kommisjonen i 2002 
unntakene for Østerrike(1), Finland(2) og Sverige(3) til 
31. desember 2005. På grunn av forsinkelser i forbindelse 
med vedtakelsen av Fellesskapets regelverk om innhold 
av kadmium i fosforholdig gjødsel, ble unntakene på nytt 
forlenget i januar 2006.

(1) Kommisjonsvedtak 2002/366/EF av 15. mai 2002 om de nasjonale 
bestemmelser som Republikken Østerrike har meldt i henhold til 
EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av 
kadmium i gjødsel (EFT L 132 av 17.5.2002, s. 65).

(2) Kommisjonsvedtak 2002/398/EF av 24. mai 2002 om de nasjonale 
bestemmelser som Republikken Finland har meldt i henhold til EF-traktatens 
artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i 
gjødsel (EFT L 138 av 28.5.2002, s. 15).

(3) Kommisjonsvedtak 2002/399/EF av 24. mai 2002 om de nasjonale 
bestemmelser som Kongeriket Sverige har meldt i henhold til EF-traktatens 
artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i 
gjødsel (EFT L 138 av 28.5.2002, s. 24).

11) Følgende bestemmelser gjelder for tiden:

– I henhold til artikkel 1 i kommisjonsvedtak 2006/349/
EF(4) kan Østerrike forby markedsføring i Østerrike av 
fosforholdig mineralgjødsel med et kadmiuminnhold 
på over 75 mg/kg P2O5.

– I henhold til artikkel 1 i kommisjonsvedtak 2006/348/
EF(5) kan Finland forby markedsføring i Finland av 
fosforholdig mineralgjødsel med et kadmiuminnhold 
på over 50 mg per kilo fosfor.

– I henhold til artikkel 1 i kommisjonsvedtak 2006/347/
EF(6) kan Sverige forby markedsføring i Sverige av 
fosforholdig mineralgjødsel med et kadmiuminnhold 
på over 100 mg per tonn fosfor.

12) Disse unntakene får anvendelse inntil harmoniserte tiltak 
om kadmium i gjødsel vedtas på EU-plan.

4. TSJEKKISK NASJONAL LOVGIVNING

13) De nasjonale bestemmelsene som Den tsjekkiske 
republikk har meldt, ble innført ved loven om gjødsel(7). 
I henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav c) er det forbudt i 
Tsjekkia å markedsføre gjødsel som har et høyere innhold 
av farlige stoffer enn det som er fastsatt i loven.

14) I forordning 474/2000 av 13. desember 2000 om 
fastsettelse av krav til gjødsel(8) er det blant annet fastsatt 
en grenseverdi for kadmium i mineralgjødsel. I henhold 
til vedlegg I kan kadmiuminnholdet i fosforholdig 
mineralgjødsel (med 5 % P2O5 eller mer) ikke overskride 
50 mg/kg P2O5.

15) Den tsjekkiske republikk tiltrådte Den europeiske 
union 1. mai 2004. Tiltredelsesakten inneholder ingen 
overgangsbestemmelser om bruk og markedsføring av 
kadmium på Tsjekkias nasjonale territorium.

(4) EUT L 129 av 17.5.2006, s. 31.
(5) EUT L 129 av 17.5.2006, s. 25.
(6) EUT L 129 av 17.5.2006, s. 19.
(7) Lov 156/1998 av 12.juni 1998 om gjødsel, jordforbedringsmidler, 

tilsetningsstoffer og substrater og om landbrukskjemisk analyse av 
landbruksarealer (Sbírka zákonů České Republiky nr. 54 av 13.7.1998, 
s. 6709).

(8) Sbírka zákonů České Republiky nr. 137 av 20.12.2000, s. 7404.
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16) Ved forordning 209/2005 av 20. mai 2005 om endring av 
forordning 474/2000 om fastsettelse av krav til gjødsel(1) 
bringes de nasjonale bestemmelsene i samsvar med 
forordning (EF) nr. 2003/2003. I henhold til forordningens 
artikkel 1 nr. 1 får markedsbegrensningene for kadmium 
bare anvendelse på nasjonal gjødsel. Gjødsel av typen 
«EF-gjødsel» omfattes ikke.

II. FRAMGANGSMÅTE

17) Ved brev av 1. desember 2005 meldte de tsjekkiske 
myndigheter til Kommisjonen de nasjonale bestemmelser 
om innhold av kadmium i gjødsel som de har til hensikt 
å opprettholde etter vedtakelsen av forordning (EF) 
nr. 2003/2003.

18) Ved brev av 13. desember 2005 underrettet Kommisjonen 
de tsjekkiske myndighetene om at den hadde mottatt 
meldingen i henhold til traktatens artikkel 95 nr. 4 og 
at tidsrommet på seks måneder for undersøkelsen av 
meldingen i samsvar med artikkel 95 nr. 6 begynte 
6. desember 2005, dagen etter at meldingen ble mottatt.

19) Ved brev av 2. februar 2006 underrettet Kommisjonen 
de øvrige medlemsstatene om meldingen fra Den 
tsjekkiske republikk. Kommisjonen offentliggjorde også 
en meddelelse om meldingen i Den europeiske unions 
tidende(2) for å underrette andre berørte parter om de 
nasjonale bestemmelser som Den tsjekkiske republikk 
har til hensikt å opprettholde, samt begrunnelsene for 
dette.

III. VURDERING

1. VURDERING AV TILLATELIGHET

20) I traktatens artikkel 95 nr. 4 er det fastsatt at dersom 
en medlemsstat etter at Rådet eller Kommisjonen har 
truffet et harmoniseringstiltak, finner det er nødvendig 
å opprettholde nasjonale bestemmelser med begrunnelse 
i vesentlige behov i henhold til artikkel 30, eller som 
gjelder miljøvern eller vern av arbeidsmiljøet, skal den 
melde disse bestemmelsene til Kommisjonen sammen 
med begrunnelsen for å opprettholde dem.

21) Hensikten med meldingen som de tsjekkiske myndigheter 
framla 1. desember 2005, er å få tillatelse til å fortsette 
å anvende nasjonale bestemmelser som ikke samsvarer 
med bestemmelsene om sammensetning av gjødsel med 
EF-betegnelse i forordning (EF) nr. 2003/2003.

(1) Sbírka zákonů České Republiky nr. 75 av 20.5.2005, s. 3928.
(2) EUT C 29 av 4.2.2006, s. 8.

22) Som tidligere nevnt er medlemsstatene ved artikkel 5 i 
forordning (EF) nr. 2003/2003 forhindret fra å begrense 
markedsføringen av gjødsel med EF-betegnelse på 
grunnlag av sammensetning, men bestemmelsene 
om sammensetning inneholder ingen grenseverdi for 
kadmiuminnhold. Det betyr at i henhold til artikkel 5 
kan gjødsel med EF-betegnelse som oppfyller kravene 
i nevnte forordning, markedsføres uavhengig av 
kadmiuminnhold.

23) På grunnlag av ovennevnte er det åpenbart at de nasjonale 
bestemmelsene meldt av Den tsjekkiske republikk, 
ettersom de forbyr markedsføring av fosforholdig 
mineralgjødsel med EF-betegnelse med et høyere 
kadmiuminnhold enn 50 mg/kg P2O5, er strengere enn 
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 2003/2003.

24) Som nevnt ovenfor har Kommisjonen allerede gitt unntak 
for å opprettholde nasjonal lovgivning til Østerrike, 
Finland og Sverige. Selv om tiltredelsesakten allerede 
inneholdt overgangsbestemmelser, ble unntakene forlenget 
på grunnlag av konklusjonene i de risikovurderinger som 
de nasjonale myndighetene framla etter en felles metode 
godkjent av Kommisjonen.

25) I henhold til artikkel 95 nr. 4 skal meldingen om 
nasjonale bestemmelser ledsages av en begrunnelse som 
bygger på hensynet til et eller flere av de vesentlige 
behov som det vises til i artikkel 30, eller miljøvern 
eller vern av arbeidsmiljøet. Søknaden inngitt av 
Den tsjekkiske republikk inneholder den nøyaktige 
ordlyden i de nasjonale bestemmelsene, sammen med 
en undersøkelse(3) som vurderer risikoene knyttet til 
bruk av kadmiumholdig fosfatgjødsel, og som ifølge 
de tsjekkiske myndigheter begrunner opprettholdelsen 
av de nasjonale bestemmelsene. Den nasjonale 
risikovurderingen er gjennomført etter metoden som er 
godkjent av Kommisjonen.

26) I lys av ovennevnte anser derfor Kommisjonen at 
meldingen som de tsjekkiske myndigheter leverte for å 
få tillatelse til å opprettholde de nasjonale bestemmelser 
som avviker fra bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 2003/2003, er tillatelig i henhold til EF-traktatens 
artikkel 95 nr. 4.

(3) Čupr, P., Sáňka, M., Holoubek, I.: «Study to assess risks to the environment 
and health resulting from the use of phosphate fertilisers containing 
cadmium», november 2005; RECETOX Research Centre for Environmental 
Chemistry and Ecotoxicology, Masaryk University; TOCOEN-rapport 
nr. 285. http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/
fertilizers/cadmium/sctee.pdf
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2. VURDERING AV SAKENS BERETTIGELSE

27) I samsvar med traktatens artikkel 95 skal Kommisjonen 
sikre at alle vilkår som gjør det mulig for en medlemsstat 
å benytte seg av unntaksmulighetene fastsatt i denne 
artikkel, er oppfylt.

28) Kommisjonen skal særlig vurdere om bestemmelsene 
meldt av medlemsstatene er berettiget med hensyn til de 
vesentlige behov som det vises til i traktatens artikkel 30, 
eller med hensyn til vern av miljøet eller arbeidsmiljøet.

29) Når Kommisjonen anser at de nasjonale bestemmelsene 
er berettiget, må den dessuten, i henhold til traktatens 
artikkel 95 nr. 6, undersøke om bestemmelsene er et 
middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller en skjult 
begrensning av handelen mellom medlemsstatene, og om 
de utgjør en hindring for det indre markeds virkemåte.

30) Den tsjekkiske republikk har begrunnet sin anmodning 
med behovet for vern av mennesker helse og miljøet. 
Kadmium i gjødsel anses for å være en trussel mot 
miljøet og menneskers helse. Til støtte for anmodningen 
viser Den tsjekkiske republikk til konklusjonene i en 
nasjonal undersøkelse som inneholder en vurdering av 
risikoene forbundet med kadmiumholdig gjødsel.

2.1.  BEGRUNNELSE I VESENTLIGE BEHOV I 
HENHOLD TIL ARTIKKEL 30 ELLER SOM 
GJELDER MILJØVERN ELLER VERN AV 

ARBEIDSMILJØET

2.1.1.  Allmenne opplysninger om kadmium

31) Kadmium er et tungmetall som forekommer naturlig i 
miljøet, men de fleste utslipp av metallet skyldes ulike 
former for menneskelig virksomhet (produksjon av ikke-
jernholdige metaller, forbrenning av fossilt brensel, 
gjødselbruk osv.).

32) En allmenn risikovurdering av kadmium i metallform 
og kadmiumoksid blir for tiden gjennomført innenfor 
rammen av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 
23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved 
eksisterende stoffer(1), med Belgia som rapporterende 
medlemsstat. Risikovurderingen vil omfatte alle viktige 
bruksområder og utslipp av kadmium. På det nåværende 
tidspunkt er bare et rapportutkast tilgjengelig for tekniske 
diskusjoner.

33) På bakgrunn av det vitenskapelige materiale som har 
vært tilgjengelig fram til nå, er konklusjonen at kadmium 

(1) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1.

i metallform samt kadmiumoksid i alminnelighet kan 
anses å utgjøre en alvorlig helserisiko, særlig for nyrer 
og bein. Dessuten er kadmiumoksid blitt klassifisert 
som et kreftframkallende stoff i kategori 2. Det er også 
alminnelig enighet om at kadmium i gjødsel er den 
langt viktigste kilden til tilførsel av kadmium i jorden 
og næringskjeden. I utkastet til allmenn risikovurdering 
manes det til forsiktighet ettersom risikoen for 
menneskers helse ikke kan utelukkes for lokale og 
regionale situasjoner, og det angis at selv risikofaktorer 
under 1.0 kanskje ikke gir et tilstrekkelig vern for alle 
grupper av befolkningen fordi det er så store forskjeller 
med hensyn til kadmiumkonsentrasjon i næringsmidler, 
kostvaner og ernæringstilstand.

2.1.2.  Kadmium i gjødsel

34) Kadmium forekommer naturlig i de fosfatmineraler 
som utvinnes ved gruvedrift til bruk som råstoff ved 
framstilling av fosfatholdig mineralgjødsel. Som 
sluttprodukt inneholder denne gjødselen alltid en viss 
mengde kadmium, avhengig av fosfatmineralenes 
opprinnelige innhold.

35) Kadmium anses som skadelig både for miljøet og 
for menneskers helse. Fosfatgjødsel er identifisert som 
en hovedkilde til kadmium i dyrkbar mark, der det 
har en tendens til å akkumuleres over tid. Avlinger 
absorberer kadmium fra jorden, og kadmiuminnholdet i 
næringsmidler, som er den største kilden til menneskers 
inntak av kadmium, har gitt grunn til bekymring for 
menneskers helse. Når kadmium tas opp gjennom 
næringsmidler, akkumuleres det i nyrene og kan over tid 
føre til nedsatt nyrefunksjon for utsatte grupper.

36) Miljøspørsmålene knyttet til kadmium i gjødsel ble 
først tatt opp på fellesskapsplan under forhandlingene 
om Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelse til 
Den europeiske union. Som nevnt ovenfor ble de tre 
medlemsstatene gitt midlertidige unntak fra Fellesskapets 
regelverk om gjødsel for å kunne foreta en grundig 
vurdering på fellesskapsplan av risikoene knyttet til 
kadmium i gjødsel.

37) I den forbindelse samlet Kommisjonen først alle 
tilgjengelige data og opplysninger om situasjonen i Det 
europeiske fellesskap når det gjelder eksponering for 
kadmium i gjødsel. Ettersom det ikke fantes tilstrekkelige 
data i alle medlemsstatene, bestilte Kommisjonen to 
undersøkelser der det skulle utarbeides metoder og 
framgangsmåter for å vurdere helse- og miljørisikoene 
forbundet med kadmium i gjødsel(2). Medlemsstatene 
ble deretter oppfordret til å gjennomføre landsomfattende 
risikovurderinger ved hjelp av nevnte metoder og 
framgangsmåter.

(2) ERM, «Study on data requirements and programme for data production 
and gathering to support a future evaluation of the risks to health and the 
environment for cadmium in fertilisers», mars 1999. Se også ERM, «Study 
to establish a programme of detailed procedures for the assessment of risks 
to health and the environment from cadmium in fertilisers», februar 2000.
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38) Ni medlemsstater har gjennomført risikovurderinger 
av kadmium i gjødsel. Risikovurderingene har siden 
september 2001 vært tilgjengelige for offentligheten 
på Kommisjonens nettsted(1). I tillegg er det 
offentliggjort en frittstående undersøkelse der disse 
risikovurderingene analyseres, og det er utviklet ulike 
alternativer for risikohåndtering av kadmium i gjødsel på 
fellesskapsplan(2).

39) Ovennevnte nasjonale risikovurderinger er blitt framlagt 
for Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og 
miljø (CSTEE)(3) for vurdering. CSTEE er særlig blitt 
anmodet om å angi hvilken kadmiumkonsentrasjon i 
gjødsel som høyst kan aksepteres dersom en vesentlig 
økning av kadmiuminnhold i dyrket jord skal unngås. 
CSTEEs konklusjon er at innholdet av kadmium i 
gjødsel må begrenses for å hindre akkumulering av 
kadmium i jorden. Akkumulering kan oppstå i noen 
jordtyper selv ved benyttelse av gjødsel med en svært lav 
kadmiumkonsentrasjon, mens det ikke vil forekomme 
i andre jordtyper selv ved benyttelse av gjødsel med 
høye kadmiumnivåer. Gjødsel som inneholder mindre 
enn 20 mg Cd/kg P2O5 vil imidlertid i de fleste jordtyper 
ikke medføre noen langvarig akkumulering, dersom 
det ikke tas hensyn til annen kadmiumtilførsel, mens 
gjødsel som inneholder mer enn 60 mg Cd/kg P2O5 i de 
fleste jordtyper vil medføre langvarig akkumulering i 
jorden. En grenseverdi for kadmium i fosfatgjødsel bør 
derfor bygge på en risikovurdering og ta hensyn til alle 
kadmiumkilder(4).

40) Sluttføringen av den allmenne risikovurderingen av 
kadmium og kadmiumoksid har tatt relativt lang tid, og 
for tiden finnes det ikke noen endelig, EU-omfattende 
vurdering av risikoer forbundet med kadmium. Det 
endelige utkastet til den allmenne risikovurderingen fra 
mars 2005 støtter uttalelsen fra CSTEE om akkumulering 
av kadmium i jord. Selv om det i utkastet står at 
bidraget fra kadmium i gjødsel i seg selv kanskje ikke 
er nok til å medføre en alvorlig og umiddelbar risiko for 
menneskers helse eller miljøet, bør det likevel utvises 
forsiktighet da risikoen for menneskers helse ikke kan 
utelukkes for alle lokale og regionale situasjoner fordi 
det er store forskjeller når det gjelder kadmiuminnhold i 
næringsmidler, kostvaner og ernæringstilstand.

41) I påvente av sluttføringen av den allmenne 
risikovurderingen av kadmium og kadmiumoksid 
samt den eventuelle oppfølgingen av arbeidet med 

(1) http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/
cadmium/reports_en.htm

(2) ERM, «Analysis and conclusions from Member States’ assessment of 
the risk to health and the environment from Cadmium in fertilisers», 
oktober 2001.

(3) Nå kalt SCHER (Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko).
(4) CSTEEs uttalelse om medlemsstatenes vurderinger av helse- og 

miljørisikoen forbundet med kadmium i gjødsel. Uttalelse avgitt ved 
komiteens 33. plenumsmøte i Brussel, 24. september 2002. http://europa.
eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/sctee.pdf

risikoreduserende tiltak, har Kommisjonens forslag om 
kadmium i gjødsel blitt forsinket.

2.1.3.  Den tsjekkiske republikks risikovurdering

42) Til støtte for anmodningen om en grenseverdi for 
kadmium i fosfatgjødsel har de tsjekkiske myndigheter 
framlagt en nasjonal risikovurdering. Rammen som ble 
brukt for å gjennomføre risikovurderingen, består av tre 
deler:

2.1.3.1.  Akkumuleringsvurdering

43) I denne vurderingen beregnes den nettoakkumulering av 
kadmium i jord og jordløsning (eller porevann)(5) som 
skyldes bruk av gjødsel over tid i en stabil tilstand. Ved 
akkumuleringsvurderingen kan mange variabler benyttes, 
f.eks. gjennomsnittlige og ekstreme bruksmengder. Den 
tsjekkiske risikovurderingen viser at det er tatt hensyn til 
følgende parametrer ved denne vurderingen:

– nåværende kadmiumkonsentrasjon i jorden,

– kadmiumtilførsel (gjennom mineralgjødsel, 
men også gjennom atmosfærisk avsetning, 
jordforbedringsmidler, slam fra renseanlegg og 
forvitring av moderbergarten),

– kadmiumopptaket i planter,

– utlekkingshastigheten for kadmium, avhengig av 
årlig nedbørsoverskudd og kadmiumkonsentrasjonen 
i utlekket porevann,

– kadmiumkonsentrasjonen i jorden og 
utlekkingshastighet nå og etter hundre år for tre 
scenarioer: nåværende forhold, forhold der det brukes 
mer gjødsel, og forhold der det brukes gjødsel med 
høyere kadmiuminnhold.

2.1.3.2.  Eksponeringsvurdering

44) I denne vurderingen beregnes dyrkede planters opptak 
av kadmium fra jorden og menneskers påfølgende inntak 
av kadmium, ved hjelp av eksponeringsparametrer 
som beskriver både vanlige og ekstreme 
eksponeringsscenarioer.

(5) Porevann er den delen av jordens vanninnhold som holdes tilbake av 
kapillærkraften i mellomrommene mellom jordpartiklene.
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2.1.3.3.  Risikokarakterisering

45) Denne vurderingen gjør det mulig for Den tsjekkiske 
republikk å anslå forekomsten og alvorligheten av de 
skadevirkninger som sannsynligvis vil oppstå som følge 
av faktisk eller forventet eksponering for kadmium. 
Beregninger utføres for tre scenarioer og fire PNEC(1)-
verdier.

2.1.4.  Resultatene av risikovurderingen

46) Anvendelsen av vurderingene har gitt en risikoindeks 
(PEC/PNEC-forhold)(2) på mellom 0,1 og 1,19, med en 
realistisk verst tenkelige verdi på 0,93, framhevet som en 
begrunnelse for de nasjonale begrensningene, forutsatt 
at kadmiuminnholdet i fosfatholdig mineralgjødsel ikke 
overskrider 50 mg/kg P2O5.

2.1.5.  Vurdering av Den tsjekkiske republikks holdning

47) Risikovurderingen framlagt av de tsjekkiske myndighetene 
er gjennomført etter framgangsmåtene og metodene som 
er opprettet på fellesskapsplan, som anses å sikre et høyt 
pålitelighetsnivå for opplysningene som framkommer.

48) Ettersom verdien som Den tsjekkiske republikk har 
framlagt for å begrunne opprettholdelse av nasjonale 
tiltak, er et PEC/PNEC-forhold i nærheten av 1, ble det 
ansett som hensiktsmessig å framlegge risikovurderingen 
for Kommisjonens vitenskapskomité for helse- og 
miljørisiko (SCHER) med tanke på en nøye vurdering.

49) SCHER er særlig blitt anmodet om å:

– vurdere den samlede vitenskapelige kvaliteten på 
den tsjekkiske rapporten og påpeke eventuelle større 
mangler,

– kommentere relevansen av de undersøkte scenarioene 
og av konklusjonene om akkumuleringen av kadmium 
i jorden,

(1) PNEC: «predictable no-effect concentration» (beregnet konsentrasjon uten 
virkning).

(2) Risikovurderingsmetoden, angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 
og nærmere beskrevet i de tekniske retningslinjer for risikovurdering 
av nye og eksisterende stoffer, består i å beregne forholdet mellom den 
beregnede miljøkonsentrasjonen (PEC) for et gitt stoff og den beregnede 
konsentrasjonen uten virkning (PNEC) for samme stoff i ulike berørte deler 
av miljøet. Risikoen uttrykkes som et PEC/PNEC-forhold, en størrelse som 
i den tsjekkiske rapporten omtales som risikoindeks. Et PEC/PNEC-forhold 
under 1 angir at det ikke er noen miljørisiko, mens et forhold på 1 eller over 
angir en situasjon der faren er reell eller mulig. Jo større verdi, desto større 
er virkningen. Dersom PEC/PNEC-forholdet er større enn 1, bør det vedtas 
tilpassede risikostyringstiltak.

– kommentere om det rapporterte PEC/PNEC-forholdet 
på 0,93 er den mest hensiktsmessige verdien for å 
beskrive risikoen for menneskers helse og miljøet.

50) Vurderingen av Den tsjekkiske republikks holdning 
er derfor utsatt inntil Kommisjonen mottar 
vitenskapskomiteens uttalelse.

2.2. ANVENDELSE AV TRAKTATENS ARTIKKEL 95 
NR. 6 TREDJE LEDD

51) Etter en grundig gjennomgåelse av disse opplysninger 
anser Kommisjonen at vilkårene fastsatt i artikkel 95 
nr. 6 tredje ledd er oppfylt og at den dermed kan gjøre 
bruk av muligheten for å forlenge tidsrommet på seks 
måneder som den i henhold til nevnte artikkel har for å 
godkjenne eller forkaste de nasjonale bestemmelser.

2.2.1.  Begrunnelse i sakens kompleksitet

52) I lys av undersøkelsen framlagt av de tsjekkiske 
myndigheter, som konkluderer med at PEC/PNEC-
forholdet er veldig nær 1, er det nødvendig at SCHER 
foretar en undersøkelse for å klargjøre om det virkelig 
foreligger en risiko for miljøet og menneskers helse. 
Kommisjonens vitenskapskomité er blitt rådspurt 
tidligere, i forbindelse med at Østerrike, Finland og 
Sverige framla lignende undersøkelser til støtte for sine 
anmodninger om et nasjonalt unntak. Kommisjonen bør 
derfor avvente resultatet av denne undersøkelsen før den 
treffer et vedtak i henhold til artikkel 95 nr. 6. Under disse 
omstendigheter anser Kommisjonen at den har grunn til 
å fornye tidsrommet på seks måneder som den har for 
å godkjenne eller forkaste nasjonale bestemmelser, slik 
at vitenskapskomiteen kan foreta en nøye vurdering og 
komme med en uttalelse og tilsvarende konklusjoner 
med hensyn til de nasjonale bestemmelsene. Det er derfor 
nødvendig å forlenge tidsrommet fram til 6. desember 
2006.

2.2.2.  Ingen helsefare

53) På grunnlag av de anvendte antagelser og scenarioer er 
konklusjonen i den tsjekkiske rapporten at bruken av 
kadmium i gjødsel for tiden ikke utgjør noen risiko for 
menneskers helse.
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54) Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt en 
grenseverdi for tillatt tolerabelt ukentlig inntak (PTWI) av 
kadmium på 7 μg/kg/uke. Denne grenseverdien tilsvarer 
60 μg/dag for en person med en gjennomsnittsvekt på 
60 kg. I Den tsjekkiske republikk ble gjennomsnittlig 
daglig inntak av kadmium for en voksen person beregnet 
til 12-27 μg/dag i 2000, avhengig av scenarioet som ble 
brukt, noe som tilsvarer omtrent 19 %-45 % av WHOs 
grenseverdi.

55) I den delen av de tsjekkiske myndighetenes vurdering 
som bygger på risikokarakterisering, ble inntakene av 
kadmium i ulike scenarioer sammenlignet med WHOs 
anbefalte grenseverdier. Resultatet er den såkalte 
sikkerhetsmarginen. Når sikkerhetsmarginen er større 
enn 1, kan den aktuelle situasjonen anses som en kilde 
til mulig helserisiko for en eksponert person. Med de 
antagelser og metoder som er brukt i den tsjekkiske 
rapporten, som nå granskes av vitenskapskomiteen, ble 
sikkerhetsmarginens grenseverdi på 1 ikke overskredet 
i noen av eksponeringsscenarioene som ble undersøkt, 
herunder scenarioet med de høyeste verdiene, dvs. der 
antagelsen er at 100 % av de inntatte næringsmidlene 
kommer fra gjødslede områder og at kadmiuminnholdet 
er 90 mg/kg P2O5.

IV. KONKLUSJON

56) I lys av ovennevnte er det Kommisjonens konklusjon 
at Den tsjekkiske republikks søknad av 1. desember 
2005 om å få godkjent sine nasjonale bestemmelser om 
kadmiuminnhold i gjødsel, er tillatelig.

57) På grunn av sakens kompleksitet og fordi det ikke er 
dokumentert noen helsefare, anser Kommisjonen at 

den har grunn til å forlenge tidsrommet omhandlet i 
artikkel 95 nr. 6 første ledd med et nytt tidsrom, som 
utløper 6. desember 2006 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I samsvar med traktatens artikkel 95 nr. 6 tredje ledd skal 
tidsrommet som omhandles i første ledd i nevnte artikkel 
for å godkjenne eller forkaste de nasjonale bestemmelser 
om kadmium i gjødsel som Den tsjekkiske republikk meldte 
1. desember 2005 i henhold til artikkel 95 nr. 4, forlenges til 
6. desember 2006.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Den tsjekkiske republikk.

Utferdiget i Brussel, 24. mai 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 47 nr. 2, artikkel 55 og 
artikkel 95,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

som viser til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(2),

etter samråd med Regionutvalet,

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

ut frå desse synsmåtane:

1) Det finst ulikskapar mellom lovene og forskriftene i 
medlemsstatane når det gjeld reklame for og tilhøyrande 
sponsing av tobakksvarer. Slik reklame og sponsing kan 
i visse tilfelle finne stad på tvers av grensene mellom 
medlemsstatane eller omfatte internasjonale arrangement, 
og utgjer verksemd som er omfatta av artikkel 49 i 
traktaten. Ulikskapane i nasjonal lovgjeving vil i aukande 
grad kunne hindre den frie rørsla mellom medlemsstatane 
for dei varene eller tenestene som vert nytta som støtte 
for slik reklame og sponsing. Når det gjeld reklame i 
pressa har det alt vore døme på slike hindringar. Når det 
gjeld sponsing, kan det i aukande grad føre til ei vriding 
av konkurransevilkåra, noko som alt er slått fast når det 
gjeld tilskipinga av større idretts- og kulturarrangement.

2) Desse hindringane bør fjernast, og for dette føremålet 
bør reglane om reklame for og tilhøyrande sponsing av 
tobakksvarer i visse tilfelle tilnærmast. Det er særleg 
naudsynt å fastleggje i kva omfang tobakksreklame skal 
tillatast i visse typar publikasjonar.

3) I medhald av artikkel 95 nr. 3 i traktaten skal Kommisjonen 
i dei framlegga sine som gjeld skipinga av og verkemåten 
til den indre marknaden med omsyn til helse, byggje 
på eit høgt vernenivå. Innanfor rammene av den 
høvesvise avgjerdsmakta si skal òg Europaparlamentet 
og Rådet ta sikte på å nå dette målet. Den lovgjevinga 
i medlemsstatane som skal tilnærmast, er meint å skulle 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 20.6.2003, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 17.

(1) TEF C 270 E av 25.9.2001, s. 97.
(2) TEF L 36 av 8.2.2002, s. 104.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 20. november 2002 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), og rådsavgjerd av 27. mars 2003.

verne folkehelsa ved å regulere salsfremjande tiltak for 
tobakk, som er eit vanedannande produkt som fører til 
over ein halv million dødsfall i Fellesskapet kvart år, og 
såleis unngå ein situasjon der unge menneske byrjar å 
røykje i tidleg alder som følgje av salsfremjande tiltak, 
og vert avhengige.

4) Omsetnaden på den indre marknaden av publikasjonar 
som t.d. tidsskrift, aviser og magasin, er utsett for ein 
merkbar risiko for hindring av den frie rørsla som 
følgje av at lover og forskrifter i medlemsstatane forbyr 
eller regulerer tobakksreklame i desse media. For å 
sikre fri omsetnad for alle slike medium i heile den 
indre marknaden må tobakksreklamen i slike medium 
avgrensast til dei magasina og tidsskrifta som ikkje 
er meinte for ålmenta, t.d. publikasjonar som berre er 
meinte for fagfolk i tobakksindustrien og publikasjonar 
som vert prenta og utgjevne i tredjestatar, når desse 
publikasjonane ikkje først og fremst er meinte for 
fellesskapsmarknaden.

5) Dei lovene og forskriftene i medlemsstatane som gjeld 
visse typar sponsing til gagn for tobakksvarer med 
verknader på tvers av landegrensene, fører til ein merkbar 
risiko for vriding av konkurransevilkåra for slik verksemd 
innanfor den indre marknaden. For å fjerne ei slik vriding 
er det naudsynt å forby slik sponsing berre for desse 
typane verksemd eller arrangement med verknader på 
tvers av landegrensene som elles kan vere ein måte å 
omgå dei restriksjonane som er lagde på direkte reklame, 
utan at sponsing på eit reint nasjonalt plan vert regulert.

6) Informasjonssamfunnstenester vert i stadig større grad 
nytta som ein måte å reklamere for tobakksvarer på, 
etter kvart som forbruket av og tilgangen til slike 
tenester aukar blant ålmenta. Slike tenester, saman 
med radiosendingar, som òg kan overførast ved hjelp 
av informasjonssamfunnstenester, er særs attraktive 
og tilgjengelege for unge forbrukarar. Tobakksreklame 
gjennom begge desse media er tverrnasjonal i seg sjølv, 
og bør regulerast på fellesskapsplan.

7) Gratisutdeling av tobakksvarer er underlagd restriksjonar 
i fleire medlemsstatar ettersom slik utdeling inneber stor 
fare for vanebruk. Tilfelle av gratisutdeling har funne 
stad i samband med sponsing av arrangement som har 
verknader på tvers av landegrensene, og slik utdeling bør 
difor vere forboden.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/33/EF

av 26. mai 2003

om tilnærming av lovene og forskriftene i medlemsstatane om reklame for og sponsing av tobakksvarer(*)

2009/EØS/69/38
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8) Internasjonale standardar for reklame for tobakksvarer 
og tilhøyrande sponsing høyrer inn under tingingane 
om utarbeiding av rammekonvensjonen til 
Verdshelseorganisasjonen om motkjemping av tobakk. 
Føremålet med desse tingingane er å skape bindande 
internasjonale reglar som utfyller reglane i dette 
direktivet.

9) Kommisjonen bør utarbeide ein rapport om 
gjennomføringa av dette direktivet. Dei relevante 
fellesskapsprogramma bør innehalde føresegner om 
overvaking av dei verknadene som dette direktivet har på 
folkehelsa.

10) Medlemsstatane bør gjere føremålstenlege og verksame 
tiltak for å sikre kontroll med gjennomføringa av dei 
tiltaka som vert vedtekne i medhald av dette direktivet 
og i samsvar med den nasjonale lovgjevinga si, slik det er 
fastsett i meldinga frå Kommisjonen til Europaparlamentet 
og Rådet om kva rolle sanksjonar har i gjennomføringa 
av fellesskapsregelverket for den indre marknaden, og 
i rådsresolusjon av 29. juni 1995 om ein verknadsfull 
og einsarta bruk av fellesskapsretten og om sanksjonar 
som skal nyttast på brot på fellesskapsføresegner om den 
indre marknaden(1). Slike middel bør omfatte føresegner 
som gjer det mogleg å gripe inn for personar eller 
organisasjonar som har ei rettkomen interesse av å stoppe 
verksemd som ikkje er i samsvar med dette direktivet.

11) Dei sanksjonane som er fastsette i medhald av dette 
direktivet, bør ikkje røre ved eventuelle andre sanksjonar 
eller rettslege tiltak som er fastsette i medhald av nasjonal 
lovgjeving.

12) Ved dette direktivet vert det innført reglar for reklame 
for tobakksvarer i andre medium enn fjernsyn, dvs. i 
pressa og andre prenta publikasjonar, radiosendingar 
og informasjonssamfunnstenester. Direktivet innfører 
òg reglar for sponsing frå tobakksselskapa si side av 
radiosendingar og av arrangement og verksemd som 
omfattar eller finn stad i fleire medlemsstatar, eller 
som har andre verknader på tvers av landegrensene, 
medrekna utdeling av tobakksvarer gratis eller til redusert 
pris. Andre former for reklame, t.d. indirekte reklame 
og sponsing av arrangement eller verksemd som ikkje 
har verknader på tvers av landegrensene, fell utanfor 
verkeområdet for dette direktivet. I medhald av traktaten 
høyrer det inn under ansvarsområdet til medlemsstatane 
å innføre reglar som gjeld desse spørsmåla slik dei finn 
det naudsynt for å sikre vernet av menneskehelsa.

(1) TEF C 188 av 22.7.1995, s. 1.

13) Reklame for lækjemiddel for menneske er omfatta 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for legemidler for mennesker(2). Reklame for produkt 
som er meinte for tobakksavvenjing, er ikkje omfatta av 
dette direktivet.

14) Dette direktivet rører ikkje ved rådsdirektiv 89/552/EØF 
av 3. oktober 1989 om samordning av visse bestemmelser 
om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller 
forskrift i medlemsstatene(3), som forbyr alle former for 
fjernsynsreklame for sigarettar og andre tobakksvarer. I 
direktiv 89/552/EØF er det fastsett at fjernsynsprogram 
ikkje kan sponsast av føretak som har som hovudverksemd 
framstilling eller sal av sigarettar og andre tobakksvarer 
eller tenesteyting som det er forbode å drive reklame 
for i medhald av det nemnde direktivet. Telekjøp av 
tobakksvarer er òg forbode i medhald av direktiv 89/552/
EØF.

15) Den tverrnasjonale karakteren til reklame er sannkjend 
i rådsdirektiv 84/450/EØF av 10. september 1984 om 
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om villedende og sammenlignende reklame(4). 
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF av 5. 
juni 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg 
av tobakksvarer(5) inneheld føresegner om bruk av 
villeiande omtale på merkinga av tobakksvarer, og det er 
dessutan sannkjent at slik omtale kan ha ein verknad på 
tvers av landegrensene.

16) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/43/EF av 
6. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om reklame og sponsing til fordel for 
tobakksvarer(6) vart oppheva av Domstolen i sak C-376/98 
Sambandsrepublikken Tyskland mot Europaparlamentet 
og Rådet for Den europeiske unionen(7). Tilvisingar til 
direktiv 98/43/EF bør difor forståast som tilvisingar til 
dette direktivet.

(2) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 67.
(3) TEF L 298 av 17.10.1989, s. 23. Direktivet endra ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 97/36/EF (TEF L 202 av 30.7.1997, s. 60).
(4) TEF L 250 av 19.9.1984, s. 17. Direktivet endra ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 97/55/EF (TEF L 290 av 23.10.1997, s. 18).
(5) TEF L 194 av 18.7.2001, s. 26.
(6) TEF L 213 av 30.7.1998, s. 9.
(7) Samling 2000, I-8419.
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17) I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve er 
det naudsynt og føremålstenleg for verkeleggjeringa 
av hovudføremålet med og verkemåten til den indre 
marknaden at det vert fastsett reglar for reklame for 
tobakksvarer og tilhøyrande sponsing. Dette direktivet 
går ikkje lenger enn det som er naudsynt for å nå dei 
måla som er fastsette i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i 
traktaten.

18) Dette direktivet respekterer dei grunnleggjande rettane og 
etterlever særleg dei prinsippa som er sannkjende i Pakta 
til Den europeiske unionen om grunnleggjande rettar. 
Dette direktivet tek særleg sikte på å sikre respekten for 
den grunnleggjande retten til ytringsfridom —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Føremål og verkeområde

1. Føremålet med dette direktivet er å tilnærme lovene og 
forskriftene i medlemsstatane om reklame og salsfremjande 
tiltak for tobakksvarer

a) i pressa og andre prenta publikasjonar,

b) i radiosendingar,

c) i informasjonssamfunnstenester og

d) gjennom sponsing i samband med tobakk, medrekna 
gratisutdeling av tobakksvarer.

2. Dette direktivet skal sikre fri rørsle for dei media som det 
gjeld og for tilhøyrande tenester, og fjerne hindringar for 
verkemåten til den indre marknaden.

Artikkel 2

Definisjonar

I dette direktivet tyder:

a) «tobakksvarer» alle varer som er meinte for å røykjast, 
snusast, sugast eller tyggjast, og som heilt eller delvis er 
framstilte av tobakk,

b) «reklame» alle former for kommersiell kommunikasjon 
som direkte eller indirekte tek sikte på å fremje salet av ei 
tobakksvare,

c) «sponsing» alle former for offentleg eller privat tilskot til 
eit arrangement, ei verksemd eller ein einskildperson med 
det føremålet eller den direkte eller indirekte verknaden å 
skulle fremje salet av ei tobakksvare,

d) «informasjonssamfunnstenester» tenester slik det er definert 
i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/

EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 
standarder og tekniske forskrifter samt regler for informas
jonssamfunnstjenester(1).

Artikkel 3

Reklame i prenta medium og 
informasjonssamfunnstenester

1. Reklame i presse og andre prenta publikasjonar skal 
vere avgrensa til publikasjonar som utelukkande er meinte for 
fagfolk i tobakksindustrien og publikasjonar som vert prenta 
og utgjevne i tredjestatar, så framt desse publikasjonane ikkje 
først og fremst er meinte for fellesskapsmarknaden.

Annan reklame i pressa og i andre prenta publikasjonar skal 
vere forboden.

2. Reklame som ikkje er tillaten i pressa og i andre 
prenta publikasjonar, skal ikkje vere tillaten i 
informasjonssamfunnstenester.

Artikkel 4

Radioreklame og sponsing

1. Alle former for radioreklame for tobakksvarer skal vere 
forbodne.

2. Radiosendingar skal ikkje sponsast av føretak som har 
framstilling eller sal av tobakksvarer som hovudverksemd.

Artikkel 5

Sponsing av arrangement

1. Sponsing av arrangement eller verksemd som omfattar 
eller finn stad i fleire medlemsstatar eller som på annan måte 
har verknader på tvers av landegrensene, skal vere forboden.

2. All gratisutdeling av tobakksvarer i samband med 
sponsing av arrangement som er nemnde i nr. 1, og som har det 
føremålet eller den direkte eller indirekte verknaden å skulle 
fremje salet av ei tobakksvare, skal vere forboden.

Artikkel 6

Rapport

Kommisjonen skal seinast 20. juni 2008 leggje fram for 
Europaparlamentet, Rådet og Det europeiske økonomi- 
og sosialutvalet ein rapport om gjennomføringa av dette 
direktivet. Denne rapporten skal følgjast av eventuelle 
framlegg til endringar av dette direktivet som Kommisjonen 
finn naudsynte.

(1) TEF L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet endra ved direktiv 98/48/EF (TEF 
L 217 av 5.8.1998, s. 18).
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Artikkel 7

Sanksjonar og handheving

Medlemsstatane skal fastsetje reglar om kva sanksjonar som 
skal nyttast på brot på dei nasjonale føresegnene som vert 
vedtekne i medhald av dette direktivet, og skal gjere alle dei 
tiltaka som er naudsynte for å sikre at desse sanksjonane vert 
nytta. Dei fastsette sanksjonane må vere verknadsfulle, svare 
til brotet og hindre nye brot. Medlemsstatane skal melde frå til 
Kommisjonen om desse reglane seinast innan den datoen som 
er førd opp i artikkel 10, og straks melde frå om alle seinare 
endringar som gjeld desse reglane.

Desse reglane skal omfatte føresegner som sikrar at personar 
eller organisasjonar som i medhald av nasjonal lovgjeving har 
ei rettkomen interesse av å hindre reklame, sponsing eller anna 
verksemd som er i strid med dette direktivet, kan ta rettslege 
steg mot slik reklame eller sponsing, eller leggje slik reklame 
eller sponsing fram for eit administrasjonsorgan som har 
fullmakt til anten å avgjere klagesaker eller setje i verk eigna 
rettssøking.

Artikkel 8

Fri rørsle for varer og tenester

Medlemsstatane skal ikkje forby eller avgrense den frie 
rørsla for varer eller tenester som stettar føresegnene i dette 
direktivet.

Artikkel 9

Tilvisingar til direktiv 98/43/EF

Tilvisingar til det oppheva direktivet 98/43/EF skal forståast 
som tilvisingar til dette direktivet.

Artikkel 10

Gjennomføring

1. Medlemsstatane skal innan 31. juli 2005 setje i kraft dei 
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om 
dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 
korleis tilvisinga skal gjerast.

Artikkel 11

Iverksetjing

Dette direktivet tek til å gjelde den 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 12

Adressatar

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 26. mai 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX G. DRYS

 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 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

Potensialet for bruk av kraftvarme som et tiltak 1) 
for energiøkonomisering er for tiden underutnyttet i 
Fellesskapet. Fremming av høyeffektiv kraftvarme 
basert på etterspørsel etter nyttbar varme er prioritert i 
Fellesskapet, med tanke på de potensielle fordeler ved 
kraftvarme i form av primærenergiøkonomisering, 
forhindring av nettap og reduksjon av utslipp, særlig 
av klimagasser. Dessuten kan effektiv utnytting 
av energi ved kraftvarme også bidra positivt til 
energiforsyningssikkerheten og til Den europeiske 
unions og medlemsstatenes konkurransemessige 
stilling. Det må derfor treffes tiltak for å sikre at 
potensialet utnyttes bedre innenfor rammen av det 
indre marked for energi.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF(2) 5) 
fastsetter felles regler for produksjon, overføring, 
distribusjon og forsyning av elektrisitet på det indre 
marked for elektrisk kraft. I den sammenheng bidrar 
utviklingen av kraftvarme til å øke konkurransen, også 
med hensyn til nye markedsdeltakere.

I grønnboken «For en europeisk strategi for sikker 3) 
energiforsyning» påpekes det at Den europeiske union 
er svært avhengig av sine eksterne energiforsyning, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 21.2.2004, s. 50, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 18.

(1) EFT C 291 E av 26.11.2002, s. 182.
(2) EUT C 95 av 23.4.2003, s. 12.
(3) EUT C 244 av 10.10.2003, s. 1.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 13. mai 2003 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), Rådets felles holdning av 8. september 2003 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT) og Europaparlamentets holdning av 18. desember 2003 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT).

(5) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37.

som for tiden dekker 50 % av behovet og som antas 
å stige til 70 % innen 2030 dersom den nåværende 
tendens fortsetter. Importavhengighet og den økende 
importandelen fører til økt risiko for avbrudd i og 
vanskeligheter med forsyningen. Forsyningssikkerhet 
må imidlertid ikke ses bare som en utfordring knyttet 
til reduksjon av importavhengigheten og økning av 
innenlandsk produksjon. Forsyningssikkerhet innebærer 
en rekke politiske initiativer, blant annet med sikte 
på variasjon av kilder og teknologier og bedring av 
internasjonale forbindelser. Grønnboken understreker 
dessuten at energiforsyningssikkerheten er avgjørende 
for en framtidig bærekraftig utvikling. Grønnboken 
konkluderer med at det å treffe nye tiltak for å 
redusere energietterspørselen er avgjørende både for 
å redusere importavhengigheten og for å begrense 
utslippet av klimagasser. Europaparlamentet krever i 
sin resolusjon av 15. november 2001 om grønnboken(6) 
stimuleringstiltak til fremme av overgangen til effektive 
energiproduksjonsanlegg, herunder produksjon av 
kraftvarme.

Kommisjonsmeldingen «En bærekraftig utvikling i 4) 
Europa, for en bedre verden — en EU-strategi for 
en bærekraftig utvikling», som ble framlagt for Det 
europeiske råd i Gøteborg 15. og 16. juni 2001, pekte 
på klimaendring som en av de viktigste hindringer for 
en bærekraftig utvikling, og understreket behovet for 
økt bruk av ren energi og tydelige tiltak for å redusere 
energietterspørselen.

Den økte bruken av kraftvarme for å oppnå økonomisering 5) 
med primærenergi vil kunne utgjøre en viktig del av den 
tiltakspakken som er nødvendig for å overholde Kyoto-
protokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon om 
klimaendring og eventuelle tiltakspakker for å oppfylle 
ytterligere forpliktelser. Kommisjonen har i sin melding 
om gjennomføringen av første fase av Det europeiske 
klimaendringsprogram pekt på fremming av kraftvarme 
som et av de nødvendige tiltak for å redusere utslippene 
av klimagass innen energisektoren, og kunngjort sin 
hensikt om å framlegge et forslag til direktiv i 2002 om 
fremming av kraftvarme.

I sin resolusjon av 25. september 2002 om 6) 
kommisjonsmeldingen om gjennomføring av første fase 
av Det europeiske klimaendringsprogram(7), ønsker 
Europaparlamentet velkommen ideen om framlegging av 
et forslag om styrkede fellesskapstiltak for fremming av 
kraftvarme, og krever hurtig vedtakelse av et direktiv om 
fremming av kraftvarme.

(6) EFT C 140 E av 13.6.2002, s. 543.
(7) EUT C 273 E av 14.11.2003, s. 172.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/8/EF

av 11. februar 2004

om fremming av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttbar varme på det indre marked for 
energi og om endring av direktiv 92/42/EØF(*)
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Betydningen av kraftvarme anerkjennes også i 7) 
rådsresolusjonen av 18. desember 1997(1) og i 
Europaparlamentets resolusjon av 15. mai 1998(2) om en 
fellesskapsstrategi for fremming av kraftvarme.

Rådet har i sine konklusjoner av 30. mai 2000 og 5. 8) 
desember 2000 godkjent Kommisjonens handlingsplan 
for energieffektivitet og utpekt fremming av 
kraftvarme som ett av prioriterte områder på kort sikt. 
Europaparlamentet har i sin resolusjon av 14. mars 2001(3) 
om handlingsplanen for energieffektivitet oppfordret 
Kommisjonen til å framlegge forslag om felles regler for 
fremming av kraftvarme såframt dette er berettiget fra et 
miljøsynspunkt.

Rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om 9) 
integrert forebygging og begrensning av forurensning(4), 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 
23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse 
luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg(5) 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 4. 
desember 2000 om forbrenning av avfall(6) framhever 
behovet for å vurdere potensialet for kraftvarme i nye 
anlegg.

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/91/10) 
EF av 16. desember 2002 om bygningers energiytelse(7) 
er medlemsstatene, ved nye bygninger med et samlet 
bruksareal på over 1 000 m2, forpliktet til å undersøke 
muligheten for at alternative systemer som kraftvarme er 
teknisk, miljømessig og økonomisk gjennomførbare, før 
byggingen begynner.

Høyeffektiv kraftvarme er i dette direktiv definert 11) 
som energiøkonomisering oppnådd ved kraftvarme 
istedenfor separat produksjon av varme og elektrisk 
kraft. Energiøkonomisering på over 10 % kvalifiserer 
til betegnelsen «høyeffektiv kraftvarme». For å 
maksimalisere energiøkonomiseringen og unngå at den 
går tapt, må kraftvarmeverkenes driftsforhold vies den 
største oppmerksomhet.

 Ved vurderingen av primærenergiøkonomisering er det 12) 
viktig å ta hensyn til situasjonen i medlemsstater der 
størstedelen av energiforbruket dekkes av import.

(1) EFT C 4 av 8.1.1998, s. 1.
(2) EFT C 167 av 1.6.1998, s. 308.
(3) EFT C 343 av 5.12.2001, s. 190.
(4) EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26.
(5) EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1.
(6) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.
(7) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 65.

Det er viktig av klarhetshensyn å vedta en harmonisert 13) 
grunndefinisjon av kraftvarme. Dersom kraftvarmeverk 
er utstyrt for separat produksjon av elektrisk kraft og 
varme, bør slik produksjon ikke anses som kraftvarme 
med hensyn til utstedelse av opphavsgarantier og for 
statistiske formål.

For å sikre at fremming av kraftvarme innenfor rammen 14) 
av dette direktiv bygger på etterspørsel etter nyttbar 
varme og primærenergiøkonomisering, må det fastsettes 
kriterier slik at energieffektiviteten til kraftvarme som 
angitt i den grunnleggende definisjonen kan fastsettes 
og vurderes.

Det generelle målet med dette direktiv bør være å fastsette 15) 
en harmonisert metode for beregning av elektrisk kraft fra 
kraftvarme og nødvendige retningslinjer for anvendelsen, 
idet det tas hensyn til de metoder som er under utvikling 
i europeiske standardiseringsorganisasjoner. Denne 
metoden bør kunne tilpasses for å ta hensyn til den 
tekniske utvikling. Anvendelsen av beregningsmetodene 
fastsatt i vedlegg II og III på mikrokraftvarmeverk kan, 
i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, baseres 
på verdier fra typegodkjenningsforsøk sertifisert av et 
kvalifisert, uavhengig organ.

Definisjonene av kraftvarme og høyeffektiv kraftvarme 16) 
som benyttes i dette direktiv, er ikke til hinder for 
at andre definisjoner benyttes i nasjonal lovgivning, 
for andre formål enn dem fastsatt i dette direktiv. 
Relevante definisjoner brukt i direktiv 2003/54/EF og 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF av 
27. september 2001 om fremjing av elektrisitet som 
er produsert frå fornybare energikjelder i den indre 
elektrisitetsmarknaden(8) bør dessuten anvendes.

Måling av effekten av nyttbar varme på kraftvarmeverkets 17) 
produksjonssted understreker behovet for å sikre at 
fordelene ved nyttbar varme fra kraftvarme ikke går tapt 
ved høye nettap i distribusjonsnettet.

Forholdet kraft/varme er en teknisk egenskap som må 18) 
defineres for å beregne mengden elektrisk kraft fra 
kraftvarme.

I dette direktiv kan definisjonen av «kraftvarmeverk» 19) 
også omfatte anleggsdeler som kan produsere bare 
elektrisk kraft eller bare varmekraft, for eksempel 
støttefyrings- og etterforbrenningsanlegg. Produksjonen 
fra slike anleggsdeler bør ikke anses som kraftvarme ved 
utstedelse av opphavsgaranti eller for statistiske formål.

(8) EFT L 283 av 27.10.2001, s. 33.
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Definisjonen av «kraftvarmeverk i liten skala» omfatter 20) 
blant annet mikrokraftvarmeverk og desentraliserte 
kraftvarmeverk, som kraftvarmeverk som forsyner 
avsidesliggende områder eller som dekker begrensede 
private, kommersielle eller industrielle behov.

For å gi forbrukeren bedre oversikt i valget mellom 21) 
elektrisk kraft fra kraftvarme og elektrisk kraft produsert 
på grunnlag av andre teknikker er det nødvendig å sikre 
at opphavet til høyeffektiv kraftvarme kan garanteres 
på grunnlag av harmoniserte referanseverdier for effekt. 
Ordninger for opphavsgaranti innebærer ikke i seg selv 
en rett til å nyte godt av nasjonale støtteordninger.

Det er viktig at alle former for elektrisk kraft som 22) 
produseres av høyeffektiv kraftvarme, kan omfattes av 
opphavsgarantier. Det er viktig å skille klart mellom 
opphavsgarantier og omsettelige sertifikater.

For å sikre økt gjennomtrenging av markedet for 23) 
kraftvarme bør det kreves at alle medlemsstater vedtar 
og offentliggjør en rapport med analyse av det nasjonale 
potensialet for høyeffektiv kraftvarme, og at det i rapporten 
tas med en egen analyse av hindringer for kraftvarme 
samt tiltak som er truffet for å sikre garantiordningens 
pålitelighet.

Offentlig støtte må være forenlig med bestemmelsene 24) 
i Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til 
miljøvern(1), herunder dem som gjelder ikke-akkumulert 
støtte. Disse bestemmelsene tillater for tiden visse typer 
offentlig støtte dersom det kan påvises at støttetiltakene 
tjener miljøvernet fordi ytelsen er særlig høy, fordi 
tiltakene vil gjøre det mulig å redusere energiforbruket, 
eller fordi produksjonsprosessen vil være mindre 
miljøskadelig. Slik støtte vil i enkelte tilfeller være 
nødvendig for å utnytte kraftvarmepotensialet ytterligere, 
særlig for å ta hensyn til behovet for å internalisere 
eksterne kostnader.

Offentlige støtteordninger for fremming av kraftvarme 25) 
bør hovedsakelig fokusere på støtte til kraftvarme basert 
på økonomisk forsvarlig etterspørsel etter varme og 
kjøling.

Medlemsstatene anvender forskjellige ordninger 26) 
for støtte til kraftvarme på nasjonalt plan, herunder 
investeringsstøtte, skattefritak eller -reduksjoner, grønne 
sertifikater og ordninger for direkte prisstøtte. Et viktig 
middel for å nå målet med dette direktiv er å sørge 
for at disse ordningene fungerer tilfredsstillende inntil 
en harmonisert fellesskapsramme innføres, slik at 

(1) EFT C 37 av 3.2.2001, s. 3.

investorenes tillit bevares. Kommisjonen har til hensikt 
å overvåke situasjonen og rapportere om erfaringene fra 
anvendelsen av de nasjonale støtteordningene.

Ved overføring og distribusjon av elektrisk kraft fra 27) 
høyeffektiv kraftvarme bør bestemmelsene i artikkel 
7 nr. 1, 2 og 5 i direktiv 2001/77/EF samt relevante 
bestemmelser i direktiv 2003/54/EF få anvendelse. Inntil 
produsenten av kraftvarme er en berettiget kunde etter 
nasjonal lovgivning i henhold til artikkel 21 nr. 1 i 
direktiv 2003/54/EF, bør anskaffelsespris ved kjøp av 
topplastelektrisitet som produsenter av kraftvarme iblant 
har behov for, fastsettes etter objektive og oversiktlige 
kriterier som bygger på likebehandling. Særlig for små 
kraftvarmeverk og mikrokraftvarmeverk kan adgangen 
til elektrisitetsnettet for kraft fra høyeffektiv kraftvarme 
lettes, med forbehold om at Kommisjonen underrettes.

Kraftvarmeaggregater på inntil 400 kW som omfattes av 28) 
definisjonene i rådsdirektiv 92/42/EØF av 21. mai 1992 
om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som 
fyres med flytende eller gassformig brensel(2), oppfyller 
i alminnelighet ikke minstekravene til virkningsgrad 
i nevnte direktiv, og bør derfor utelukkes fra nevnte 
direktivs virkeområde.

Den særlige struktur i kraftvarmesektoren, som 29) 
omfatter mange små og mellomstore produsenter, bør 
tas i betraktning, særlig ved gjennomgåelse av den 
forvaltningsmessige behandling for tildeling av tillatelse 
til å bygge kraftvarmeverk.

Med hensyn til dette direktivs mål om å skape en ramme 30) 
for fremming av kraftvarme er det viktig å understreke 
behovet for et stabilt økonomisk og administrativt miljø 
for investeringer i nye kraftvarmeverk. Medlemsstatene 
bør oppmuntres til å ta hensyn til dette behovet ved å 
utforme støtteordninger med en varighet på minst fire 
år, og ved å unngå hyppige endringer blant annet i den 
forvaltningsmessige behandlingen. Medlemsstatene bør 
dessuten oppmuntres til å sikre at offentlige støtteordninger 
overholder prinsippet om gradvis avvikling.

Den samlede virkningsgrad og bærekraft til kraftvarme 31) 
avhenger av mange faktorer som type benyttet 
teknologi, brenseltyper, belastningskurver, aggrgatets 
størrelse og varmeegenskaper. Av praktiske årsaker og 
fordi varmeproduksjon til forskjellige formål krever 
forskjellige temperaturer samt fordi disse og andre 
forskjeller påvirker effekten av kraftvarme, kan kraftvarme 
inndeles i klasser som «industriell kraftvarme», 
«kraftvarme til oppvarmingsformål» og «kraftvarme til 
landbruksformål».

(2) EFT L 167 av 22.6.1992, s. 17. Direktivet sist endret ved direktiv 93/68/
EØF (EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).
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Det bør i samsvar med nærhetsprinsippet og 32) 
forholdsmessighetsprinsippet i traktatens artikkel 5 på 
fellesskapsplan fastsettes alminnelige prinsipper som 
ramme for fremming av kraftvarme på det indre marked, 
men den detaljerte gjennomføringen bør overlates til 
medlemsstatene, slik at hver medlemsstat kan velge den 
ordning som best svarer til landets spesielle forhold. 
Dette direktiv begrenser seg til minstekrav for å nå disse 
målene, og går ikke lenger enn det som er nødvendig for 
dette formål.

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 33) 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å øke energieffektiviteten 
og forbedre forsyningssikkerheten ved at det skapes 
en ramme for fremming og utvikling av høyeffektiv 
kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttbar varme og 
primærenergiøkonomisering på det indre marked, idet det tas 
hensyn til særlige nasjonale forhold, særlig av klimatisk og 
økonomisk art.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette direktiv får anvendelse på kraftvarme som definert i 
artikkel 3 og de typer kraftvarmeteknologi som er angitt i 
vedlegg I.

Artikkel 3

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

«kraftvarme» samtidig produksjon i én prosess av a) 
varmekraft og elektrisk og/eller mekanisk kraft,

«nyttbar varme» varme produsert i en kraftvarmeprosess b) 
for å dekke en økonomisk forsvarlig etterspørsel etter 
varme eller kjøling,

«økonomisk forsvarlig etterspørsel» etterspørsel som ikke c) 
overstiger behovene for varme eller kjøling, og som 
ellers ville ha vært dekket på markedsvilkår av annen 
energiproduksjon enn kraftvarme,

«elektrisitet fra kraftvarme» elektrisk kraft produsert i en d) 
prosess knyttet til produksjon av nyttbar varme og beregnet 
etter metoden angitt i vedlegg II,

«reserveelektrisitet» elektrisk kraft som leveres gjennom e) 
elektrisitetsnettet når kraftvarmeprosessen avbrytes, 
herunder i vedlikeholdsperioder og ved driftsavbrudd,

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

«topplastelektrisitet» elektrisk kraft som leveres gjennom f) 
elektrisitetsnettet når etterspørselen etter elektrisk 
kraft er større enn produksjonen av elektrisk kraft i 
kraftvarmeprosessen,

«samlet virkningsgrad» den årlige summen av produsert g) 
elektrisk kraft, mekanisk kraft og nyttbar varme dividert 
med forbruket av brensel til varmeproduksjonen i en 
kraftvarmeprosess og til bruttoproduksjonen av elektrisk 
kraft og mekanisk kraft,

«virkningsgrad» virkningsgraden beregnet på grunnlag h) 
av «netto brennverdier» for brensler (også kalt «nedre 
brennverdier»),

«høyeffektiv kraftvarme» kraftvarme som oppfyller i) 
kriteriene i vedlegg III,

«referanseverdi for virkningsgrad ved separat produksjon» j) 
virkningsgraden for den alternative separate produksjonen 
av varme og elektrisk kraft som kraftvarmeprosessen er 
ment å erstatte,

«forhold kraft/varme» forholdet mellom elektrisk kraft k) 
fra kraftvarme og nyttbar varme ved drift ved full 
kraftvarmeproduksjon med driftsdata for den bestemte 
enhet,

«kraftvarmeverk» et anlegg som kan drive i l) 
kraftvarmemodus,

«mikrokraftvarmeverk» et kraftvarmeverk med en største m) 
kapasitet på under 50 kWe,

«kraftvarmeverk i liten skala» et kraftvarmeverk med en n) 
største kapasitet på under 1 MWe,

«kraftvarmeproduksjon» summen av elektrisk kraft, o) 
mekanisk kraft og nyttbar varme fra kraftvarme.

I tillegg får de relevante definisjonene i direktiv 2003/54/EF og 
2001/17/EF anvendelse.

Artikkel 4
Effektivitetskriterier for kraftvarme

1. Ved bestemmelse av kraftvarmens virkningsgrad i samsvar 
med vedlegg III skal Kommisjonen, etter framgangsmåten nevnt 
i artikkel 14 nr. 2, innen 21. februar 2006 fastsette harmoniserte 
referanseverdier for virkningsgrad ved separat produksjon av 
elektrisk kraft og varme. Disse harmoniserte referanseverdiene 
for virkningsgrad skal bestå av et verdiskjema differensiert etter 
relevante faktorer som byggeår og brenseltype, og skal bygge 
på en godt underbygd analyse som blant annet tar hensyn til 
driftsdata fra drift under realistiske forhold, handel med kraft 
over landegrensene, brenselkombinasjon og klimaforhold samt 
anvendte typer kraftvarmeteknologi i samsvar med prinsippene 
fastsatt i vedlegg III.

2. Kommisjonen skal, etter framgangsmåten i nevnt artikkel 
14 nr. 2, vurdere de harmoniserte referanseverdiene for 
virkningsgrad ved separat produksjon av elektrisk kraft og 
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varme som nevnt i nr. 1 på nytt, første gang 21. februar 2011, 
og deretter hvert fjerde år, for å ta hensyn til den tekniske 
utvikling og endringer i utnyttelsen av energikilder.

3. Medlemsstater som gjennomfører dette direktiv før 
Kommisjonen har fastsatt harmoniserte referanseverdier for 
virkningsgrad ved separat produksjon av elektrisk kraft og 
varme som nevnt i nr. 1, skal fram til datoen nevnt i nr. 1 
vedta nasjonale referanseverdier for virkningsgrad ved separat 
produksjon av varme og elektrisk kraft til bruk ved beregningen 
av primærenergiøkonomisering ved kraftvarmeproduksjon, i 
samsvar med vedlegg III.

Artikkel 5

Opphavsgaranti for elektrisk kraft fra høyeffektiv 
kraftvarme

1. På grunnlag av de harmoniserte referanseverdiene for 
virkningsgrad nevnt i artikkel 4 nr. 1 skal medlemsstatene, 
innen seks måneder etter vedtakelsen av disse verdiene, sikre 
at opphavet til kraft produsert ved høyeffektiv kraftvarme 
kan garanteres i samsvar med objektive, oversiktlige kriterier 
basert på likebehandling, fastsatt av hver medlemsstat. De 
skal sikre at denne opphavsgarantien for kraft gjør det mulig 
for produsentene å framlegge dokumentasjon for at kraften 
de selger, er produsert av høyeffektiv kraftvarme, og at 
dokumentasjonen framlegges for dette formål på produsentens 
anmodning.

2. Medlemsstatene kan utpeke ett eller flere 
vedkommende organer, som er uavhengig av produksjons- 
og distribusjonsvirksomhet, til å overvåke utstedelsen av 
opphavsgarantien nevnt i nr. 1.

3. Medlemsstatene eller vedkommende organer skal 
iverksette egnede ordninger for å sikre at opphavsgarantien 
er korrekt og pålitelig, og de skal i rapporten nevnt i 
artikkel 10 nr. 1 gjøre rede for de tiltak de treffer for å sikre 
garantiordningens pålitelighet.

4. Opphavsgarantiordninger innebærer ikke i seg selv en 
rett til å nyte godt av nasjonale støtteordninger.

5. Opphavsgarantien skal

angi nedre brennverdi for brenslet kraften er produsert av, ⎯ 
angi hvordan varmen som genereres sammen med kraften, 
brukes, og angi produksjonsdatoer og -steder,

angi mengden kraft fra høyeffektiv kraftvarme i samsvar ⎯ 
med vedlegg II som garantien omfatter,

angi den primærenergiøkonomisering som er ⎯ 
beregnet i samsvar med vedlegg III på grunnlag av 
harmoniserte referanseverdier for virkningsgrad 
fastsatt av Kommisjonen som nevnt i artikkel 4 nr. 1.

Medlemsstatene kan kreve ytterligere opplysninger i 
opphavsgarantien.

6. Opphavsgarantier som utstedes i samsvar med 
nr. 1, bør gjøres til gjenstand for gjensidig anerkjennelse 

av medlemsstatene, utelukkende som dokumentasjon for 
punktene nevnt i nr. 5. Enhver nektelse av å anerkjenne en 
opphavsgaranti som slik dokumentasjon, særlig av årsaker 
som gjelder bedrageribekjempelse, skal bygge på objektive, 
oversiktlige kriterier basert på likebehandling.

Ved nektelse av anerkjennelse av en opphavsgaranti, kan 
Kommisjonen forplikte den nektende part til å anerkjenne den, 
idet det særlig tas hensyn til de objektive, oversiktlige kriterier 
basert på likebehandling som slik anerkjennelse bygger på.

Artikkel 6

Nasjonale potensialer for høyeffektiv kraftvarme

1. Medlemsstatene skal utarbeide en analyse av det nasjonale 
potensialet for anvendelse av høyeffektiv kraftvarme, herunder 
høyeffektiv mikrokraftvarme.

2. Analysen skal

bygge på godt underbygde vitenskapelige data og oppfylle ⎯ 
kriteriene i vedlegg IV,

påvise all potensiell etterspørsel etter nyttbar varme og ⎯ 
kjøling som bruk av høyeffektiv kraftvarme egner seg for 
samt tilgangen på brensler og andre energiressurser som 
brukes til kraftvarme,

inneholde en egen analyse av mulige hindringer for realisering ⎯ 
av det nasjonale potensialet for høyeffektiv kraftvarme. 
Denne analysen skal særlig ta i betraktning hindringene 
knyttet til priser og kostnader, adgangen til brensler, 
hindringer knyttet til elektrisitetsnettet, til forvaltningsmessig 
behandling og hindringer knyttet til mangel på 
internalisering av eksterne kostnader i energiprisene.
 

3. Medlemsstatene skal på anmodning fra Kommisjonen 
vurdere, første gang innen 21. februar 2007 og deretter hvert 
fjerde år, senest seks måneder før fristen, framgangen i økning 
av andelen av høyeffektiv kraftvarme.

Artikkel 7

Støtteordninger

1. Medlemsstatene skal sikre at støtten til kraftvarme — 
eksisterende og framtidig — er basert på etterspørsel etter 
nyttbar varme og primærenergiøkonomisering på bakgrunn 
av foreliggende muligheter for å redusere energietterspørselen 
gjennom andre økonomisk gjennomførbare eller miljømessig 
gunstige tiltak, og andre energieffektiviseringstiltak.

2. Uten at traktatens artikkel 87 og 88 berøres skal 
Kommisjonen vurdere anvendelsen av støtteordninger som 
er iverksatt i medlemsstatene og som gjør det mulig for en 
produsent av kraftvarme, på grunnlag av bestemmelser fastsatt 
av offentlige myndigheter, å motta direkte eller indirekte støtte 
som kan virke som en handelshindring.

Kommisjonen skal undersøke om disse ordningene bidrar til 
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oppnåelse av målene i traktatens artikkel 6 og artikkel 174 
nr. 1.

3. Kommisjonen skal i rapporten nevnt i artikkel 11 framlegge 
en godt underbygd analyse av erfaringen med anvendelsen av 
og sameksistensen til de forskjellige støtteordningene nevnt i 
nr. 2 i denne artikkel. Rapporten skal vurdere hvor vellykkede 
støtteordningene har vært, herunder for kostnadseffektiviteten, 
når det gjelder å fremme bruken av høyeffektiv kraftvarme, 
i samsvar med de nasjonale potensialer nevnt i artikkel 6. 
Rapporten skal dessuten vurdere hvordan støtteordningene 
har bidratt til å skape stabile forhold for investeringer i 
kraftvarme.

Artikkel 8

Spørsmål knyttet til elektrisitetsnett og prisfastsetting

1. For å sikre overføringen og distribusjonen av kraft fra 
høyeffektiv kraftvarme får bestemmelsene i artikkel 7 nr. 1, 
2 og 5 i direktiv 2001/77/EF og de relevante bestemmelser i 
direktiv 2003/54/EF anvendelse.

2. Inntil kraftvarmeprodusenten er en berettiget kunde etter 
nasjonal lovgivning i henhold til artikkel 21 nr. 1 i direktiv 
2003/54/EF, skal medlemsstatene treffe nødvendige tiltak for 
å sikre at prisene for kjøp av reserve- eller topplastelektrisitet 
fastsettes på grunnlag av offentliggjorte tariffer og vilkår.

3. Medlemsstatene kan særlig lette adgangen til nettet for 
kraft produsert av høyeffektiv kraftvarme fra kraftvarmeverk 
i liten skala og mikrokraftvarmeverk, med forbehold om at 
Kommisjonen underrettes.

Artikkel 9

Forvaltningsmessig behandling

1. Medlemsstatene eller vedkommende organer utpekt 
av medlemsstatene skal vurdere eksisterende rettslige 
rammer for framgangsmåter for å gi godkjenning eller andre 
framgangsmåter fastsatt i artikkel 6 i direktiv 2003/54/EF som 
får anvendelse på høyeffektive kraftvarmeverk.

En slik vurdering skal foretas med sikte på å

oppmuntre til utforming av kraftvarmeverk som dekker a) 
etterspørselen etter økonomisk forsvarlig nyttbar varme og 
unngår en varmeproduksjon som overstiger den nyttbare 
varmen,

redusere rettslige hindringer og andre hindringer for b) 
utbygging av kraftvarme,

forenkle og framskynde behandlingen på relevant c) 
forvaltningsnivå, og

sikre at reglene er objektive, oversiktlige og basert på d) 
likebehandling, og ta tilbørlig hensyn til særpreget til de 
forskjellige typer kraftvarmeteknologi.

2. Medlemsstatene skal — dersom det er hensiktsmessig ut 
fra nasjonal lovgivning — opplyse om status for framdriften 
med hensyn til

samordning mellom de forskjellige administrasjonsorganer a) 
med hensyn til frister, mottak og behandling av 
godkjenningssøknader,

utarbeiding av eventuelle retningslinjer for de former b) 
for virksomhet som er nevnt i nr. 1, og mulighetene 
for å gjennomføre en forsert planleggingsordning for 
kraftvarmeprodusenter, og

utpeking av voldgiftsmyndigheter for tvister mellom c) 
myndighetene som har ansvar for utstedelse av 
godkjenninger og de som søker om godkjenning.

Artikkel 10

Medlemsstatenes rapportering

1. Medlemsstatene skal innen 21. februar 2006 offentliggjøre 
en rapport med resultatene av analysen og vurderingene som er 
gjort i samsvar med artikkel 5 nr. 3, artikkel 6 nr. 1 og artikkel 
9 nr. 1 og 2.

2. Medlemsstatene skal innen 21. februar 2007 og deretter 
hvert fjerde år, på anmodning fra Kommisjonen, minst seks 
måneder før fristen, offentliggjøre en rapport med resultatet av 
vurderingen nevnt i artikkel 6 nr. 3.

3. Medlemsstatene skal første gang innen utgangen av 
desember 2004, med data for året 2003, og deretter hvert 
år, framlegge for Kommisjonen statistikk for den nasjonale 
produksjonen av elektrisk kraft og varme fra kraftvarme, i 
samsvar med metoden fastsatt i vedlegg II.

De skal hvert år også oversende statistikker over 
kraftvarmekapasitet og over brensler som er anvendt til 
kraftvarme. Medlemsstatene kan også oversende statistikker 
over primærenergiøkonomisering som er oppnådd på grunn av 
kraftvarme, etter metoden angitt i vedlegg III.

Artikkel 11

Kommisjonens rapportering

1. Kommisjonen skal på grunnlag av rapportene framlagt 
i henhold til artikkel 10 gjennomgå anvendelsen av dette 
direktiv, og skal innen 21. februar 2008, og deretter hvert fjerde 
år, framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om 
status for framdriften i gjennomføringen av dette direktiv.

Rapporten skal særlig

vurdere de framskritt som er gjort i gjennomføringen av a) 
de nasjonale potensialer for høyeffektiv kraftvarme som 
nevnt i artikkel 6,

vurdere i hvilken grad de regler og framgangsmåter som b) 
utgjør rammevilkårene for kraftvarmeproduksjonen på det 
indre marked for energi, bygger på objektive og oversiktlige 
kriterier for likebehandling, idet det tas behørig hensyn til 
fordelene ved kraftvarme,
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undersøke erfaringene med anvendelsen av og c) 
sameksistensen til de forskjellige støtteordningene for 
kraftvarme,

gjennomgå referanseverdiene for virkningsgrad ved separat d) 
produksjon på grunnlag av aktuelle typer teknologi.

Kommisjonen skal eventuelt sammen med rapporten framlegge 
ytterligere forslag for Europaparlamentet og Rådet.

2. Ved vurderingen av framskrittene nevnt i nr. 1 bokstav 
a) skal Kommisjonen undersøke i hvilken grad de nasjonale 
potensialer for høyeffektiv kraftvarme, som nevnt i artikkel 
6, er realisert eller kan antas å bli realisert, idet det tas hensyn 
til medlemsstatenes tiltak, særtrekk, herunder klimaforhold, 
virkninger av det indre marked for energi og konsekvensene 
av andre fellesskapsinitiativer som europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om en ordning 
for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet 
og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1).

Kommisjonen skal eventuelt framlegge ytterligere forslag for 
Europaparlamentet og Rådet, særlig med sikte på å utarbeide 
en handlingsplan for utvikling av høyeffektiv kraftvarme i 
Fellesskapet.

3. Ved vurderingen av mulighetene for en ytterligere 
harmonisering av beregningsmetodene nevnt i artikkel 4 nr. 1 
skal Kommisjonen undersøke virkningen av sameksistensen til 
beregningsmetodene nevnt i artikkel 12, vedlegg II og vedlegg 
III på det indre marked for energi, og skal dessuten ta hensyn 
til erfaringene som er gjort med nasjonale støtteordninger.

Kommisjonen skal eventuelt framlegge ytterligere forslag med 
sikte på en ytterligere harmonisering av beregningsmetodene 
for Europaparlamentet og Rådet.

Artikkel 12

Alternative beregningsmetoder

1. Medlemsstatene kan inntil utgangen av 2010 og med 
forbehold om at Kommisjonen på forhånd har gitt sitt 
samtykke, benytte andre metoder enn den som er angitt i 
vedlegg II bokstav b) til å trekke fra eventuell produksjon av 
elektrisk kraft som ikke stammer fra en kraftvarmeprosess, i 
de rapporterte tallene. For formålene nevnt i artikkel 5 nr. 1 
og artikkel 10 nr. 3 skal likevel mengden elektrisk kraft fra 
kraftvarme bestemmes i samsvar med vedlegg II.

2. Medlemsstatene kan beregne primærenergiøkonomisering 
fra produksjon av varme, elektrisk kraft og mekanisk 
kraft i samsvar med vedlegg III bokstav c) uten å benytte 
vedlegg II, for å utelukke fra samme prosess de mengder 
varme og elektrisk kraft som ikke stammer fra kraftvarme. 
Slik produksjon kan anses som høyeffektiv kraftvarme i den 
grad den oppfyller effektivitetskriteriene i vedlegg III bokstav 
a), og for kraftvarmeverk med en kapasitet på elektrisk kraft 
på over 25 MW med en samlet virkningsgrad på over 70 %. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.

Med sikte på utstedelse av opphavsgaranti og for statistiske 
formål skal imidlertid mengden av elektrisk kraft fra slik 
kraftvarmeproduksjon bestemmes i samsvar med vedlegg II.

3. Medlemsstater som anvender alternative metoder, kan 
inntil utgangen av 2010 anse kraftvarme som høyeffektiv 
kraftvarme uten å kontrollere om kraftvarmeproduksjonen 
oppfyller kriteriene angitt i vedlegg III bokstav a), dersom 
det på nasjonalt plan er påvist at kraftvarmeproduksjonen 
som bestemmes ved en slik alternativ beregningsmetode, i 
gjennomsnitt oppfyller kriteriene fastsatt i vedlegg III bokstav 
a). Dersom en opphavsgaranti utstedes for slik produksjon skal 
virkningsgraden til kraftvarmeproduksjonen angitt i garantien, 
ikke overstige terskelverdiene for kriteriene fastsatt i vedlegg 
III bokstav a), med mindre beregninger foretatt i samsvar 
med vedlegg III viser noe annet. Med sikte på utstedelse 
av opphavsgaranti og for statistiske formål skal imidlertid 
mengden av elektrisk kraft fra slik kraftvarmeproduksjon 
bestemmes i samsvar med vedlegg II.

Artikkel 13

Revisjon

1. Terskelverdiene som benyttes ved beregning av elektrisk 
kraft fra kraftvarme som angitt i vedlegg II bokstav a) skal 
tilpasses den tekniske utvikling etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 14 nr. 2.

2. Terskelverdiene som benyttes ved beregning 
av virkningsgraden til kraftvarmeproduksjon og 
primærenergiøkonomisering som angitt i vedlegg III bokstav 
a) skal tilpasses den tekniske utvikling etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 14 nr. 2.

3. Retningslinjene for bestemmelse av forholdet kraft/
varme nevnt i vedlegg II bokstav d) skal tilpasses den tekniske 
utvikling etter framgangsmåten nevnt i artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 14

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 15

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Medlemsstatene skal innen 21. februar 2006 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv . De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 16

Endring av direktiv 92/42/EØF

Følgende strekpunkt tilføyes i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 92/42/
EØF:

«— kraftvarmeverk som definert i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/8/EF av 11. februar 2004 om 
fremming av kraftvarme basert på etterspørsel etter 
nyttbar varme på det indre energimarked og om 
endring av direktiv 92/42/EØF(*).

——————
(*) EUT L 52 av 21.2.2004, s. 50.»

Artikkel 17

Ikrafttredelse

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

Artikkel 18

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 11. februar 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX M. McDOWELL

 President Formann

—————

VEDLEGG I

Typer kraftvarmeteknologi som omfattes av dette direktiv

Gassturbin med varmegjenvinning (kombinert syklus)a) 

Dampturbin med mottrykkb) 

Kondensturbin med dampavtappingc) 

Gassturbin med varmegjenvinningd) 

Forbrenningsmotore) 

Mikroturbinf) 

Stirlingmotorg) 

Brenselcellerh) 

Dampmotori) 

Organisk Rankine-syklusj) 

Andre typer teknologi eller kombinasjoner av slike som omfattes av definisjonen i artikkel 3 bokstav a).k) 

___________
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VEDLEGG II

Beregning av elektrisk kraft fra kraftvarme

Verdiene for beregning av elektrisk kraft fra kraftvarme skal bestemmes på grunnlag av forventet eller faktisk drift av 
verket under normale bruksforhold. For mikrokraftvarmeverk kan beregningen bygge på sertifiserte verdier.

a) Produksjonen av elektrisk kraft fra kraftvarme anses lik den samlede årlige produksjonen av elektrisk kraft til 
verket, målt ved hovedgeneratorenes utløp

i) i kraftvarmeverk av type b), d), e), f), g) og h) som nevnt i vedlegg I, med en årlig samlet virkningsgrad 
fastsatt av medlemsstatene på minst 75 %, og

ii) i kraftvarmeverk av type a) og c) som nevnt i vedlegg I, med en årlig samlet virkningsgrad fastsatt av 
medlemsstatene på minst 80 %.

b) I kraftvarmeverk med en årlig samlet virkningsgrad under verdien nevnt i bokstav a) nr. i) (kraftvarmeverk av type 
b), d), e), f), g) og h) som nevnt i vedlegg I) eller med en årlig samlet virkningsgrad under nivået nevnt i bokstav 
a) nr. ii) (kraftvarmeverk av type a) og c) som nevnt i vedlegg I) beregnes kraftvarmen etter følgende formel:

E CHP = H CHP · C

der

E CHP er mengden elektrisk kraft fra kraftvarme,

C er forholdet kraft/varme,

H CHP er mengden nyttbar varme fra kraftvarme (beregnet for dette formål som samlet varmeproduksjon minus 
eventuell varme produsert i separate kjeler eller ved avtapping av fri damp fra dampgeneratoren før 
turbinen).

Beregningen av elektrisk kraft fra kraftvarme må bygge på det faktiske forholdet kraft/varme. Dersom et 
kraftvarmeverks faktiske forhold kraft/varme ikke er kjent, kan følgende standardverdier anvendes, særlig for 
statistiske formål, for verk av type a), b), c), d) og e) som nevnt i vedlegg I, forutsatt at den beregnede elektriske 
kraften fra kraftvarme er mindre enn eller lik vedkommende verks samlede produksjon av elektrisk kraft:

Type Standardforhold kraft/varme, C

Gassturbin med varmegjenvinning (kombinert syklus) 0,95

Dampturbin med mottrykk 0,45

Kondensturbin med dampavtapping 0,45

Gassturbin med varmegjenvinning 0,55

Forbrenningsmotor 0,75

Dersom medlemsstatene innfører standardverdier for forholdet kraft/varme for verk av type f), g), h) i), j) og k) som 
nevnt i vedlegg I, skal disse standardverdiene offentliggjøres og meddeles Kommisjonen.

c) Dersom en del av energiinnholdet i brenselet som anvendes til kraftvarmeproduksjonen, gjenvinnes som 
kjemikalier og resirkuleres, kan denne delen trekkes fra brenselforbruket før den samlede virkningsgraden nevnt i 
bokstav a) og b) beregnes.

d) Medlemsstatene kan bestemme forholdet kraft/varme som forholdet mellom kraft og nyttbar varme ved 
kraftvarmeproduksjon ved lavere kapasitet basert på driftsdata for det bestemte verket.

e) Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 14 nr. 2 fastsette detaljerte retningslinjer for gjennomføringen 
og anvendelsen av vedlegg II, herunder bestemmelse av forholdet kraft/varme.

f) Medlemsstatene kan bruke andre rapporteringsperioder enn den årlige ved beregninger foretatt i henhold til bokstav 
a) og b).

________________
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VEDLEGG III

Metode til bestemmelse av kraftvarmeprosessens virkningsgrad

Verdiene som anvendes ved beregningen av kraftvarmens virkningsgrad og primærenergiøkonomisering skal fastsettes 
på grunnlag av forventet eller faktisk drift av verket under normale bruksforhold.

a) Høyeffektiv kraftvarme

For dette direktivs formål skal høyeffektiv kraftvarme oppfylle følgende kriterier:

kraftvarmeproduksjonen fra kraftvarmeverk skal gi primærenergibesparelser beregnet i samsvar med bokstav ⎯ 
b) på minst 10 % sammenlignet med referanseverdiene for separat produksjon av varme og elektrisk kraft,

produksjon fra kraftvarmeverk i liten skala og mikrokraftvarmeverk som ⎯ 
gir primærenergibesparelser, kan kvalifisere som høyeffektiv kraftvarme.

b) Beregning av primærenergiøkonomisering

Omfanget av primærenergiøkonomisering fra kraftvarmeproduksjon definert i samsvar med vedlegg II skal 
beregnes ut fra følgende formel:

der

PES er primærenergiøkonomiseringen,

CHP Hη er virkningsgraden for varme i kraftvarmeproduksjonen, definert som årlig produksjon av nyttbar 
varme dividert med forbruket av brensel til produksjon av summen av nyttbar varme og elektrisk kraft 
fra kraftvarme,

Ref Hη er referanseverdien for virkningsgrad ved separat varmeproduksjon,

CHP Eη er virkningsgraden for elektrisk kraft ved kraftvarmeproduksjonen, definert som årlig elektrisk kraft fra 
kraftvarme dividert med forbruket av brensel til produksjon av summen av nyttbar varme og elektrisk 
kraft fra kraftvarme. Dersom et kraftvarmeverk produserer mekanisk kraft, kan den årlige elektriske 
kraften fra kraftvarme økes med et tilleggselement som representerer den mengden kraft som tilsvarer 
den mekaniske kraften. Dette tilleggselementet gir ingen rett til å utstede opphavsgarantier i henhold 
til artikkel 5,

Ref Eη er referanseverdien for virkningsgrad ved separat produksjon av elektrisk kraft.

c) Beregning av energiøkonomisering med den alternative beregningsmetoden i henhold til artikkel 12 nr. 2

Dersom primærenergiøkonomiseringen for en prosess beregnes i samsvar med artikkel 12 nr. 2, beregnes den etter 
formelen angitt i bokstav b) i dette vedlegg, idet

«CHP Hη» endres til «Hη» og

 «CHP Eη» endres til «Eη»,

der

Hη er prosessens virkningsgrad for varme, definert som årlig produksjon av elektrisk kraft dividert med 
brenselforbruket til produksjon av summen av nyttbar varme og elektrisk kraft,

Eη er prosessens virkningsgrad for elektrisk kraft, definert som årlig produksjon av elektrisk kraft dividert med 
brenselforbruket til produksjon av summen av varme og elektrisk kraft. Dersom et kraftvarmeverk produserer 
mekanisk kraft, kan den årlige elektriske kraften fra kraftvarme økes med et tilleggselement som representerer den 
mengden elektriske kraft som tilsvarer den mekaniske kraften. Dette tilleggselementet gir ingen rett til å utstede 
opphavsgarantier i henhold til artikkel 5.

d) Medlemsstatene kan bruke andre rapporteringsperioder enn ett år ved beregninger i henhold til bokstav b) og c) i 
dette tillegg.
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e) For mikrokraftvarmeverk kan beregningen av primærenergibesparelser bygge på sertifiserte data.

f) Referanseverdier for virkningsgrad ved separat produksjon av varme og elektrisk kraft

Prinsippene som anvendes ved definisjonen av referanseverdier for virkningsgrad ved separat produksjon av 
varme og elektrisk kraft nevnt i artikkel 4 nr. 1 og i formelen i bokstav b) i dette vedlegg, benyttes til å fastsette 
driftseffektiviteten ved separat produksjon av den varme og elektriske kraft som kraftvarmeproduksjonen er ment 
å erstatte.

Referanseverdiene for virkningsgrad beregnes etter følgende prinsipper:

1. For kraftvarmeverk som definert i artikkel 3 skal sammenligningen med separat produksjon av elektrisk kraft 
bygge på prinsippet om at samme brenselkategorier sammenlignes.

2. Hvert kraftvarmeverk skal sammenlignes med den beste tilgjengelige og økonomisk forsvarlige teknologi for 
separat produksjon av varme og elektrisk kraft på markedet i det året kraftvarmeverket er bygd.

3. Referanseverdiene for virkningsgrad for kraftvarmeverk som er eldre enn ti år, fastsettes på grunnlag av 
referanseverdiene for ti år gamle verk.

4. Referanseverdiene for virkningsgrad for separat produksjon av elektrisk kraft og varmeproduksjon skal 
gjenspeile klimaforskjellene mellom medlemsstatene.

————

VEDLEGG IV

Kriterier for analyse av nasjonale potensialer for høyeffektiv kraftvarme

a) Analysen av nasjonale potensialer som nevnt i artikkel 6 skal ta hensyn til

⎯ typen brensel som kan forventes brukt til å utnytte potensialet for kraftvarme, idet det tas særlig hensyn 
til mulighetene for å øke bruken av fornybare energikilder i de nasjonale markeder for varme ved bruk av 
kraftvarme,

⎯ typen kraftvarmeteknologi oppført i vedlegg I som kan forventes brukt for å utnytte det nasjonale 
potensialet,

⎯ typen separat produksjon av varme og elektrisk kraft og eventuelt mekanisk kraft som høyeffektiv kraftvarme 
kan forventes å erstatte,

⎯ en fordeling av potensialet mellom modernisering av eksisterende kapasitet og bygging av ny kapasitet.

b) Analysen skal inneholde egnede ordninger for vurdering av kostnadseffektiviteten — målt som 
primærenergibesparelser — ved økning av andelen høyeffektiv kraftvarme i den nasjonale energiblandingen. 
Analysen av kostnadseffektiviteten skal også ta hensyn til de nasjonale forpliktelser som er akseptert innenfor 
rammen av de klimapolitiske forpliktelser som er akseptert av Fellesskapet i henhold til Kyoto-protokollen til De 
forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring.

c) Analysen av det nasjonale kraftvarmepotensialet skal angi potensialet for årene 2010, 2015 og 2020, og om mulig 
omfatte kostnadsoverslag for disse årene.

______________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/
EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle 
system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av 
terrorisme(1), særleg artikkel 40 nr. 1 bokstav a), b) og d), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Etter direktiv 2005/60/EF skal institusjonar og personar 
som er omfatta av direktivet, på grunnlag av ei 
risikovurdering nytte tiltak for utvida kundekontroll når det 
gjeld transaksjonar eller forretningssamband med politisk 
utsette personar som er busette i ein annan medlemsstat 
eller i ein tredjestat. Når det gjeld denne risikoanalysen, 
bør det av omsyn til ressursane til dei institusjonane og 
personane som er omfatta, leggjast særleg vekt på produkt 
og transaksjonar som er kjenneteikna av å vere utsette for 
ein høg risiko for kvitvasking av pengar. «Politisk utsette 
personar» tyder personar som har viktige offentlege verv, 
dei nære familiemedlemmene deira eller personar som er 
kjende som nære medarbeidarar til slike personar. For at 
omgrepet politisk utsett person skal kunne nyttast på ein 
einsarta måte når det skal fastleggjast kva persongrupper 
som skal omfattast, er det særs viktig å ta omsyn til 
sosiale, politiske og økonomiske ulikskapar mellom dei 
statane som det gjeld.

2) Det kan hende at institusjonar og personar som er omfatta 
av direktiv 2005/60/EF, ikkje lukkast i å identifisere ein 
kunde som høyrer inn under ei av gruppene av politisk 
utsette personar, trass i at dei har gjort rimelege og 
høvelege tiltak for dette føremålet. I slike tilfelle bør 
medlemsstatane, når dei utøver avgjerdsmakta si med 
omsyn til bruken av det førnemnde direktivet, ta tilbørleg 
omsyn til trongen for å sikre at desse personane ikkje 
automatisk vert pålagde ansvaret for ikkje å ha lukkast 
med dette. Medlemsstatane bør òg vurdere om dei kan 
gjere det enklare å stette krava i direktivet ved å gje dei 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 214 av 4.8.2006, s. 29, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 19.

(1) TEU L 309 av 25.11.2005, s. 15.

aktuelle institusjonane og personane den rettleiinga som 
er naudsynt.

3) Offentlege verv på lågare nivå enn på nasjonalt nivå, 
bør vanlegvis ikkje reknast som viktige. I tilfelle der 
den politiske eksponeringa deira kan jamførast med 
liknande verv på nasjonalt nivå, bør dei institusjonane 
og personane som er omfatta av dette direktivet, likevel 
vurdere, på grunnlag av ei risikovurdering, om personar 
som har desse offentlege verva bør reknast som politisk 
utsette personar.

4) Når det i direktiv 2005/60/EF krevst at institusjonar og 
personar som er omfatta av direktivet, skal identifisere 
nære medarbeidarar av fysiske personar som har viktige 
offentlege verv, skal dette kravet nyttast i den grad 
sambandet med medarbeidaren er offentleg kjent eller 
institusjonen eller personen har grunn til å tru at det finst 
eit slikt samband. Følgjeleg er det ingen føresetnad at dei 
institusjonane og personane som er omfatta av direktivet, 
har gjort aktive granskingar med omsyn til dette.

5) Personar som høyrer inn under omgrepet politisk utsette 
personar, bør etter ein minsteperiode ikkje reknast for å 
tilhøyre denne gruppa når dei ikkje lenger har noko viktig 
offentleg verv.

6) Ettersom dei allmenne framgangsmåtane for kundekontroll 
i medhald av direktiv 2005/60/EF skal nyttast, på 
grunnlag av ei risikovurdering, på situasjonar som 
inneber låg risiko, og ettersom forenkla framgangsmåtar 
for kundekontroll krev at det vert gjennomført høvelege 
kontrollar andre stader i systemet med sikte på å hindre 
kvitvasking av pengar og finansiering av terrorisme, bør 
bruken av forenkla framgangsmåtar for kundekontroll 
innskrenkast til eit fåtal av tilfelle. I desse tilfella er 
institusjonar og personar som er omfatta av det nemnde 
direktivet, framleis underlagde krava i direktivet, og det 
er venta at dei m.a. jamleg overvakar forretningskontaktar 
for å kunne oppdage kompliserte eller uvanleg store 
transaksjonar som ikkje har noko klart økonomisk eller 
påviseleg lovleg føremål.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/70/EF

av 1. august 2006

om fastsetjing av gjennomføringstiltak for europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF med omsyn 
til definisjonen av «politisk utsett person» og dei tekniske kriteria for forenkla framgangsmåtar 

for kundekontroll og for unntak i tilfelle der finansiell verksemd vert driven tilfeldig eller i svært 
avgrensa omfang(*)

2009/EØS/69/40
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7) Innanlandske offentlege styresmakter vert vanlegvis 
rekna for å vere lågrisikokundar innanfor sin eigen 
medlemsstat, og kan i samsvar med direktiv 2005/60/
EF verte underlagde forenkla framgangsmåtar for 
kundekontroll. Likevel er det ingen av institusjonane, 
organa, kontora eller byråa til Fellesskapet, medrekna 
Den europeiske sentralbanken (ESB), som er direkte 
omfatta av krava til forenkla kundekontroll i direktivet 
under gruppa «nasjonal offentleg styresmakt» eller når 
det gjeld ESB, gruppa «kreditt- og finansinstitusjon». 
Men ettersom desse føretaka ikkje verkar å innebere 
nokon høg risiko når det gjeld kvitvasking av pengar 
eller finansiering av terrorisme, bør dei reknast som 
lågrisikokundar og difor vere omfatta av dei forenkla 
framgangsmåtane for kundekontroll, på det vilkåret at dei 
stettar visse kriterium.

8) Det bør òg vere mogleg å nytte forenkla framgangsmåtar 
for kundekontroll i tilfelle der rettssubjekt som driv 
finansiell verksemd som ikkje høyrer inn under 
definisjonen av finansinstitusjon i medhald av direktiv 
2005/60/EF, men som er underlagde nasjonal lovgjeving 
i medhald av det nemnde direktivet og stettar krava 
til tilstrekkeleg oversikt når det gjeld identiteten deira 
og høvelege kontrollordningar, særleg utvida tilsyn. 
Dette kan vere aktuelt for føretak som yter allmenne 
forsikringstenester.

9) Det bør vere mogleg å nytte forenkla framgangsmåtar for 
kundekontroll på produkt og tilhøyrande transaksjonar 
i avgrensa omfang, t.d. når nytten av det aktuelle 
finansielle produktet ikkje generelt kan realiserast av 
tredjemann og nytten berre kan realiserast på lang sikt, 
t.d. visse investeringar i form av forsikringspolisar 
eller spareprodukt, eller tilfelle der føremålet med det 
finansielle produktet er å finansiere fysiske eigedelar 
i form av leasingavtaler der den juridiske og reelle 
eigedomsretten til den underliggjande eigedelen tilhøyrer 
leasingselskapet, eller i form av forbrukarkreditt av 
mindre omfang, på det vilkåret at transaksjonane vert 
utførde gjennom bankkontoar og ligg under ein høveleg 
terskelverdi. Produkt som er underlagde statleg kontroll 
og som vanlegvis er retta mot særlege kundegrupper, 
t.d. spareprodukt for barn, bør vere omfatta av forenkla 
framgangsmåtar for kundekontroll, sjølv om ikkje 
alle kriteria er stetta. «Statleg kontroll» bør forståast 
som verksemd som går lenger enn vanleg tilsyn med 
finansmarknadene, og bør ikkje forståast slik at det 
omfattar produkt som er utferda direkte av staten, t.d. 
obligasjonar.

10) Før medlemsstatane tillèt bruk av forenkla framgangsmåtar 
for kundekontroll, bør dei vurdere om kundane eller 
produkta og dei tilhøyrande transaksjonane inneber 
låg risiko for kvitvasking av pengar eller finansiering 
av terrorisme, særleg ved å vere spesielt merksame på 
eventuell verksemd hjå desse kundane eller på eventuelle 
former for produkt eller transaksjonar som er av ein slik 

type at dei kan reknast for å vere særleg eigna til bruk 
eller misbruk for føremål som omfattar kvitvasking av 
pengar eller finansiering av terrorisme. Særleg i høve til 
lågrisikoprodukt bør alle freistnader frå kundane si side 
til å handle anonymt eller skjule identiteten sin, reknast 
som ein risikofaktor og som potensielt mistenkjelege.

11) I visse tilfelle kan fysiske personar eller rettssubjekt drive 
finansiell verksemd tilfeldig eller i svært avgrensa omfang 
som tillegg til anna ikkje-finansiell verksemd, t.d. hotell 
som utfører valutavekslingstenester for gjestene sine. 
Etter direktiv 2005/60/EF kan medlemsstatane avgjere 
at finansiell verksemd av denne typen ikkje skal vere 
omfatta av verkeområdet for direktivet. Vurderinga av om 
verksemda skal reknast som tilfeldig eller svært avgrensa, 
bør gjerast med tilvising til kvantitative terskelverdiar i 
høve til transaksjonane og omsetninga til det føretaket 
som det gjeld. Desse terskelverdiane bør fastsetjast på 
nasjonalt plan, alt etter kva type finansiell verksemd det 
dreier seg om, for såleis å ta omsyn til ulikskapar mellom 
statane.

12) Vidare bør ikkje ein person som driv finansiell verksemd 
tilfeldig eller i svært avgrensa omfang, yte alle typar 
finansielle tenester til ålmenta, men berre dei tenestene 
som er naudsynte for å betre resultatet av hovudverksemda 
si. Når hovudverksemda til ein person har samanheng 
med verksemd som er omfatta av direktiv 2005/60/EF, 
bør det ikkje gjevast unntak for tilfeldig eller avgrensa 
finansiell verksemd, bortsett frå tilfelle der det dreier seg 
om varehandel.

13) Visse former for finansiell verksemd, t.d. pengeoverførings- 
eller betalingsformidlingstenester, er meir utsette for bruk 
eller misbruk for føremål som omfattar kvitvasking av 
pengar eller finansiering av terrorisme. Det må difor 
sikrast at desse eller liknande former for finansiell 
verksemd ikkje får unntak frå verkeområdet for direktiv 
2005/60/EF.

14) Det bør fastsetjast at avgjerder som vert tekne i medhald 
av artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2005/60/EF, kan kallast 
tilbake så snart som mogleg dersom det er naudsynt.

15) Medlemsstatane bør sikre at avgjerdene om unntak ikkje 
vert misbrukte for føremål som omfattar kvitvasking av 
pengar eller finansiering av terrorisme. Dei bør særleg 
unngå å vedta avgjerder i medhald av artikkel 2 nr. 2 i 
direktiv 2005/60/EF i tilfelle der det er særleg vanskeleg 
for dei nasjonale styresmaktene å drive tilsyns- eller 
handhevingsverksemda si som følgje av at det finst 
kompetanseområde som er overlappande mellom fleire 
medlemsstatar, t.d. yting av finansielle tenester om bord 
i skip som driv transporttenester mellom hamner i ulike 
medlemsstatar.
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16) Bruken av dette direktivet rører ikkje ved bruken av 
rådsforordning (EF) nr. 2580/2001 av 27. desember 2001 
om særlege restriktive tiltak retta mot visse personar 
og føretak med sikte på motkjemping av terrorisme(1) 
og rådsforordning (EF) nr. 881/2002 av 27. mai 2002 
om innføring av visse særlege tiltak retta mot visse 
personar og føretak som er knytte til Osama bin Laden, 
Al-Qaida-nettverket og Taliban, og om oppheving av 
rådsforordning (EF) nr. 467/2001 om forbod mot eksport 
av visse varer og tenester til Afghanistan, om styrking 
av flygeforbodet og lenging av sperringa av tilgangen 
på midlar og andre finansielle ressursar med omsyn til 
Taliban i Afghanistan(2).

17) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar 
med fråsegna frå Utvalet for førebygging av kvitvasking 
av pengar og finansiering av terrorisme —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Føremål

I dette direktivet er det fastsett gjennomføringstiltak for 
direktiv 2005/60/EF med omsyn til følgjande:

1. dei tekniske sidene ved definisjonen av «politisk utsette 
personar», som er fastsett i artikkel 3 nr. 8 i det nemnde 
direktivet,

2. tekniske kriterium for å vurdere om situasjonar inneber 
låg risiko for kvitvasking av pengar eller finansiering av 
terrorisme slik det er nemnt i artikkel 11 nr. 2 og nr. 5 i det 
nemnde direktivet,

3. tekniske kriterium for å vurdere om det i samsvar med 
artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2005/60/EF er rettkome at det 
nemnde direktivet ikkje vert nytta på visse juridiske eller 
fysiske personar som driv finansiell verksemd tilfeldig 
eller i svært avgrensa omfang.

Artikkel 2

Politisk utsette personar

1. For føremåla med artikkel 3 nr. 8 i direktiv 2005/60/EF 
skal «fysiske personar som har eller har hatt viktige offentlege 
verv» omfatte følgjande:

a) statssjefar, regjeringssjefar, ministrar og viseministrar eller 
assisterande ministrar,

(1) TEF L 344 av 28.12.2001, s. 70. Forordninga sist endra ved vedtak 
2006/379/EF (TEU L 144 av 31.5.2006, s. 21).

(2) TEF L 139 av 29.5.2002, s. 9. Forordninga sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 674/2006  (TEU L 116 av 29.4.2006, s. 
58).

b) parlamentsmedlemmer,

c) medlemmer av høgsterett, forfatningsdomstolar eller andre 
rettsinstansar på høgt nivå som tek avgjerder som berre 
unntaksvis kan ankast,

d) medlemmer av revisjonsrett eller av styret i sentralbankar,

e) ambassadørar, chargés d’affaires og høgtståande offiserar i 
dei væpna styrkane,

f) medlemmer av dei administrative eller leiande organa eller 
kontrollorgana til statseigde føretak.

Ingen av dei gruppene som er fastsette i nr. 1 bokstav a)-f), 
skal forståast slik at dei omfattar tenestemenn på mellomnivå 
eller på lågare nivå.

Der det er føremålstenleg, skal dei gruppene som er fastsette i 
nr. 1 bokstav a)-e), omfatte stillingar på fellesskapsplan og på 
internasjonalt plan.

2. For føremåla med artikkel 3 nr. 8 i direktiv 2005/60/EF 
skal «nære familiemedlemmer» omfatte følgjande:

a) ektefelle,

b) partnar som etter nasjonal lovgjeving vert rekna som 
sidestilt med ektefelle,

c) barn og deira ektefellar eller partnarar,

d) foreldre.

3. For føremåla med artikkel 3 nr. 8 i direktiv 2005/60/
EF skal «personar som er kjende som nære medarbeidarar» 
omfatte følgjande:

a) fysiske personar som er kjende for å ha felles eigedomsrett 
til rettssubjekt eller rettslege ordningar eller på annan måte 
har nært forretningssamband med ein person som er nemnd 
i nr. 1,
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b) fysiske personar som har full eigedomsrett til eit rettssubjekt 
eller ei rettsleg ordning som er kjend for å vere skipa de 
facto til gagn for den personen som er nemnd i nr. 1.

4. Utan at det rører ved bruken av tiltak for utvida 
kundekontroll på grunnlag av ei risikovurdering, skal dei 
institusjonane og personane som er nemnde i artikkel 2 nr. 1 i 
direktiv 2005/60/EF, ikkje lenger ha plikt til å rekne ein person 
for å vere politisk utsett dersom denne personen i eit tidsrom på 
minst eitt år ikkje lenger har utøvd noko viktig offentleg verv 
slik det er definert i nr. 1 i denne artikkelen.

Artikkel 3

Forenkla kundekontroll

1. For føremåla med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2005/60/EF 
kan medlemsstatane i medhald av nr. 4 i denne artikkelen rekne 
kundar som er offentlege styresmakter eller offentlege organ 
og som stettar alle dei følgjande kriteria, som kundar som 
inneber låg risiko for kvitvasking av pengar eller finansiering 
av terrorisme:

a) Kunden har utøvd offentlege verv i medhald av traktaten 
om Den europeiske unionen, traktatane om skipinga av 
fellesskapa eller det avleidde regelverket til Fellesskapet.

b) Identiteten til kunden er offentleg tilgjengeleg, oversiktleg 
og sikker.

c) Verksemda og rekneskapsmetodane til kunden er 
oversiktlege.

d) Kunden er ansvarleg overfor eit fellesskapsorgan eller 
overfor styresmaktene i ein medlemsstat, eller det finst 
høvelege framgangsmåtar som gjer det mogleg å kontrollere 
verksemda til kunden.

2. For føremåla med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2005/60/
EF kan medlemsstatane i medhald av nr. 4 i denne artikkelen 
rekne kundar som er rettssubjekt utan status som offentlege 
styresmakter eller offentlege organ, men som stettar alle dei 
følgjande kriteria, som kundar som inneber låg risiko for 
kvitvasking av pengar eller finansiering av terrorisme:

a) Kunden er eit føretak som driv finansiell verksemd som 
fell utanfor verkeområdet for artikkel 2 i direktiv 2005/60/
EF, men som gjennom nasjonal lovgjeving likevel er 
omfatta av pliktene i det nemnde direktivet i medhald av 
artikkel 4 i direktivet.

b) Identiteten til kunden er offentleg tilgjengeleg, oversiktleg 
og sikker.

c) Kunden er i medhald av nasjonal lovgjeving underlagd eit 
obligatorisk krav om løyve til å drive finansiell verksemd, 
og løyvet kan avvisast dersom dei rette styresmaktene 
ikkje er overtydde om at dei personane som i praksis leier 
eller skal leie drifta av eit slikt føretak, eller den reelle 
eigaren av føretaket, er eigna til dette.

d) Kunden er underlagd tilsyn slik det er definert i artikkel 37 
nr. 3 i direktiv 2005/60/EF, frå dei rette styresmaktene 
med omsyn til stetting av den nasjonale lovgjevinga 
som innarbeider det nemnde direktivet og eventuelt av 
tilleggsplikter i medhald av nasjonal lovgjeving.

e) Manglande etterleving frå kunden si side av dei pliktene 
som er nemnde i bokstav a), medfører bruk av sanksjonar 
som skal vere verknadsfulle, svare til brotet og hindre 
nye brot, medrekna høve til bruk av føremålstenlege 
forvaltingsmessige tiltak eller pålegging av administrative 
sanksjonar.

«Føretak» slik det er nemnt i nr. 1 bokstav a) skal omfatte 
dotterføretak berre i den grad pliktene i medhald av 
direktiv 2005/60/EF er vortne utvida til å omfatte slike.

For føremåla med nr. 1 bokstav c) skal dei rette styresmaktene 
føre tilsyn med den verksemda som kunden driv. «Tilsyn» skal i 
denne samanhengen forståast som den forma for tilsynsverksemd 
som vert utført med dei høgaste tilsynsfullmakter, medrekna 
høve til å utføre inspeksjonar på staden. Slike inspeksjonar skal 
omfatte gransking av forretningspraksis, framgangsmåtar, bøker 
og register, og skal utvidast til å omfatte stikkprøvekontroll.

3. For føremåla med artikkel 11 nr. 5 i direktiv 2005/60/
EF kan medlemsstatane i medhald av nr. 4 i denne artikkelen 
tillate at institusjonar og personar som er omfatta av det 
nemnde direktivet, reknar produkt som stettar alle dei følgjande 
kriteria eller transaksjonar som er knytte til slike produkt, som 
produkt som inneber låg risiko for kvitvasking av pengar eller 
finansiering av terrorisme:

a) Produktet byggjer på ein skriftleg kontrakt.

b) Dei tilhøyrande transaksjonane finn stad gjennom ein konto 
som kunden har hjå ein kredittinstitusjon som er omfatta av 
direktiv 2005/60/EF eller ein kredittinstitusjon som høyrer 
heime i ein tredjestat og er underlagd krav som svarar til 
dei krava som er fastsette i det nemnde direktivet,

c) Produktet eller dei tilhøyrande transaksjonane er ikkje 
anonyme, og dei er av ei slik art det er tilstrekkeleg med 
tid til at artikkel 7 bokstav c) i direktiv 2005/60/EF kan 
nyttast.
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d) Det er fastsett ein høgste terskelverdi for produktet på 
førehand.

e) Tredjemann kan ikkje dra føremoner ved realisasjon av 
produktet eller av tilhøyrande transaksjonar, bortsett frå i 
tilfelle av dødsfall, funksjonshemming, overleving inntil ei 
høg aldersgrense som er fastsett på førehand, eller liknande 
hendingar.

f) Når det gjeld produkt eller tilhøyrande transaksjonar som 
gjer det mogleg å investere midlar i finansielle eigedelar 
eller fordringar, medrekna forsikring eller andre former for 
vilkårsbundne fordringar:

i)  skal føremonene som er knytte til produktet eller 
tilhøyrande transaksjonar, berre kunne realiserast på 
lang sikt,

ii) kan produktet eller tilhøyrande transaksjonar ikkje 
nyttast som trygd,

iii) kan det under kontraktstilhøvet ikkje utførast 
forskotsbetalingar eller nyttast attkjøpsklausular, og 
kontraktstilhøvet kan ikkje seiast opp innan fristen.

For føremåla med nr. 1 bokstav d) skal dei terskelverdiane som 
er fastsette i artikkel 11 nr. 5 bokstav a) i direktiv 2005/60/EF, 
nyttast på forsikringspolisar eller spareprodukt av liknande 
type. Utan at det rører ved nr. 3 skal den høgste terskelverdien 
i dei andre tilfella vere 15 000 euro. Medlemsstatane kan 
fråvike denne terskelverdien i samband med produkt som er 
knytte til finansiering av fysiske eigedelar, og der den juridiske 
og reelle eigedomsretten til eigedelane ikkje vert overført 
til kunden før kontraktstilhøvet er avslutta, på det vilkåret 
at den terskelverdien som medlemsstaten har fastsett for dei 
transaksjonane som er knytte til denne typen produkt, ikkje 
overstig 15 000 euro per år, anten transaksjonen vert utførd i 
éin operasjon eller i fleire operasjonar som ser ut til å hengje 
saman.

Medlemsstatane kan fråvike dei kriteria som er fastsette 
i nr. 1 bokstav e) og f) når det gjeld produkt som har fått 
kjenneteikna sine definert av dei rette nasjonale styresmaktene 
ut ifrå allmenne omsyn, og som har fått tildelt visse føremoner 
frå staten i form av direkte tilskot eller skattelette, og der 
bruken er underlagd tilsyn frå dei same styresmaktene, på det 
vilkåret at føremonene frå produktet berre kan realiserast på 
lang sikt og at den terskelen som er fastsett for føremåla med 
nr. 1 bokstav d), er tilstrekkeleg låg. Denne terskelverdien kan 
eventuelt fastsetjast som ein årleg høgstesum.

4. Når medlemsstatane skal vurdere om kundane eller dei 
produkta og transaksjonane som er nemnde i nr. 1, 2 og 3, 
inneber låg risiko for kvitvasking av pengar eller finansiering 
av terrorisme, skal dei leggje særleg vekt på all verksemd som 
desse kundane driv, eller på alle transaksjonar som er av ein 
slik type at dei kan reknast for å vere særleg eigna til bruk eller 
misbruk for føremål som omfattar kvitvasking av pengar eller 
finansiering av terrorisme.

Medlemsstatane skal ikkje rekne dei kundane og transaksjonane 
som er nemnde i nr. 1, 2 og 3, for å innebere låg risiko for 
kvitvasking av pengar eller finansiering av terrorisme dersom 
det ligg føre opplysningar som kan tyde på at risikoen for 
kvitvasking av pengar eller finansiering av terrorisme ikkje 
er låg.

Artikkel 4

Finansiell verksemd som vert driven tilfeldig eller i svært 
avgrensa omfang

1. For føremåla med artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2005/60/
EF kan medlemsstatane, utan at det rører ved nr. 2 i denne 
artikkelen, fastsetje at juridiske eller fysiske personar som driv 
ei finansiell verksemd som stettar alle dei følgjande kriteria, 
ikkje skal vere omfatta av verkeområdet for artikkel 3 nr. 1 
eller nr. 2 i det nemnde direktivet:

a) Den finansielle verksemda er avgrensa i omfang.

b) Den finansielle verksemda er avgrensa når det gjeld talet 
på transaksjonar.

c) Den finansielle verksemda er ikkje hovudverksemda.

d) Den finansielle verksemda er ei tilleggsverksemd som er 
direkte knytt til hovudverksemda.

e) Bortsett frå den verksemda som er nemnd i artikkel 2 nr. 1 
3) bokstav e) i direktiv 2005/60/EF, er hovudverksemda 
ikkje ei verksemd som er nemnd i artikkel 2 nr. 1 i det 
nemnde direktivet.

f) Den finansielle verksemda vert driven berre for kundane 
til hovudverksemda og er vanlegvis ikkje tilgjengeleg for 
ålmenta.

For føremåla med nr. 1 bokstav a) kan den samla omsetninga 
frå den finansielle verksemda ikkje overstige ein terskelverdi 
som må vere tilstrekkeleg låg. Denne terskelverdien skal 
fastsetjast på nasjonalt plan, alt etter kva type finansiell 
verksemd det dreier seg om.
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For føremåla med nr. 1 bokstav b) skal medlemsstatane nytte 
ein høgste terskelverdi per kunde og per transaksjon, utan 
omsyn til om transaksjonen vert utførd i éin operasjon eller 
i fleire operasjonar som ser ut til å hengje saman. Denne 
terskelverdien skal fastsetjast på nasjonalt plan, alt etter 
kva type finansiell verksemd det dreier seg om. Han skal 
vere tilstrekkeleg låg til å sikre at alle dei aktuelle typane 
transaksjonar utgjer ein upraktisk og ineffektiv metode for 
kvitvasking av pengar eller finansiering av terrorisme, og skal 
ikkje overstige 1 000 euro.

For føremåla med nr. 1 bokstav c) skal medlemsstatane 
krevje at omsetninga frå den finansielle verksemda ikkje skal 
overstige 5 % av den samla omsetninga til den juridiske eller 
fysiske personen som det gjeld.

2. Når medlemsstatane vurderer den risikoen som 
kvitvasking av pengar eller finansiering av terrorisme utgjer 
for føremåla med artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2005/60/EF, skal 
dei vere særleg merksame på all finansiell verksemd som er av 
ein slik type at ho kan reknast for å vere særleg eigna til bruk 
eller misbruk for føremål som omfattar kvitvasking av pengar 
eller finansiering av terrorisme.

Medlemsstatane skal ikkje rekne den finansielle verksemda 
som er nemnd i nr. 1, for å innebere låg risiko for kvitvasking 
av pengar eller finansiering av terrorisme dersom det ligg føre 
opplysningar som kan tyde på at risikoen for kvitvasking av 
pengar eller finansiering av terrorisme ikkje er låg.

3. Alle avgjerder som vert tekne i medhald av artikkel 2 
nr. 2 i direktiv 2005/60/EF, skal grunngjevast. Medlemsstatane 
skal syte for at det vert høve til å kalle tilbake avgjerda dersom 
omstenda skulle endre seg.

4. Medlemsstatane skal innføre tilsynsordningar på grunnlag 
av risiko eller gjere andre eigna tiltak for å sikre at det unntaket 
som vert gjeve ved avgjerder i medhald artikkel 2 nr. 2 i 
direktiv 2005/60/EF, ikkje vert misbrukt av personar som kan 
tenkjast å drive med kvitvasking av pengar eller finansiering av 
terrorisme.

Artikkel 5

Innarbeiding i nasjonal lovgjeving

1. Medlemsstatane skal innan 15. desember 2007 setje i kraft 
dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks sende over til Kommisjonen 
teksta til desse føresegnene og ein jamføringstabell som viser 
samanhengen mellom desse føresegnene og føresegnene i dette 
direktivet.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det 
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 6

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 7

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 1. august 2006.

 For Kommisjonen
 Charlie McCREEVY

 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 83,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen og

ut fra følgende betraktninger:

1) Anvendelsen av konkurransereglene i sjøtransportsektoren 
har vært underlagt bestemmelsene i forordning (EØF) 
nr. 4056/86(3) siden 1987. Forordning (EØF) nr. 4056/86 
hadde opprinnelig to funksjoner. For det første inneholdt 
den saksbehandlingsregler for håndhevingen av 
Fellesskapets konkurranseregler i sjøtransportsektoren. 
For det andre inneholdt den visse særskilte materielle 
konkurransebestemmelser for sjøtransportsektoren og 
særlig et gruppeunntak for linjekonferanser som gir dem 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 269 av 28.9.2006, 
s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2006 av 
8. desember 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg  XIII (Transport), 
vedlegg XIV (Konkurranseregler) og protokoll 21 om gjennomføring av 
konkurransebestemmelser for foretak, se EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 20.

(1) Uttalelse av 4. juli 2006 (ennå ikke offentliggjort EUT).
(2) Uttalelse av 5. juli 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 378 av 31.12.1986, s. 4. Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten 

av 2003.

mulighet til på visse vilkår å fastsette prisene og regulere 
kapasiteten, en bestemmelse om utelukkelse av rent 
tekniske avtaler fra anvendelsen av traktatens artikkel 81 
nr. 1 samt en framgangsmåte for å løse folkerettslige 
konflikter. Forordningen fikk verken anvendelse på 
sjøtransport mellom havner i én og samme medlemsstat 
(kabotasje) eller på internasjonal trampfart.

2) Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om 
gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens 
artikkel 81 og 82(4) endret forordning (EØF) nr. 4056/86 
slik at sjøtransport, unntatt kabotasje og internasjonal 
trampfart, kom inn under de felles gjennomføringsreglene 
for konkurranse som fikk anvendelse på alle sektorer 
med virkning fra 1. mai 2004. De særskilte materielle 
konkurransebestemmelsene for sjøtransportsektoren hører 
imidlertid fortsatt inn under virkeområdet til forordning 
(EØF) nr. 4056/86.

3) Ved gruppeunntaket for linjekonferanser fastsatt i 
forordning (EØF) nr. 4056/86 unntas avtaler, beslutninger 
og samordnet opptreden mellom alle eller noen av 
medlemmene i én eller flere linjekonferanser fra forbudet 
i traktatens artikkel 81 nr. 1 på visse vilkår. Begrunnelsen 
for gruppeunntaket er hovedsakelig at linjekonferanser 
medfører stabilitet og dermed sikrer eksportørene pålitelige 
tjenester som ikke kan oppnås med mindre restriktive 
midler. Etter en grundig gjennomgåelse av bransjen 
har Kommisjonen imidlertid påvist at linjefart ikke er 
enestående ettersom dens kostnadsstruktur ikke skiller 
seg vesentlig fra andre bransjers kostnadsstrukturer. Det 
er derfor ikke belegg for at bransjen trenger å beskyttes 
mot konkurranse.

(4) EUT L 1 av 4.1.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 
411/2004 (EUT L 68 av 6.3.2004, s. 1).

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1419/2006

av 25. september 2006

om oppheving av forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelse av 
traktatens artikkel 85 og 86 på sjøtransport, og om endring av forordning (EF) nr. 1/2003 for å utvide 

dens virkeområde til å omfatte kabotasje og internasjonal trampfart(*)

2009/EØS/69/41
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4) Det første vilkåret for unntak i henhold til artikkel 81 
nr. 3 er at den begrensende avtalen bidrar til å forbedre 
produksjonen eller distribusjonen av varene eller til 
å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling. 
Når det gjelder effektivitetsgevinster ved konferanser, 
er linjekonferanser ikke lenger i stand til å håndheve 
konferansetariffen selv om de fortsatt kan fastsette avgifter 
og tilleggsavgifter som er en del av transportprisen. 
Det er heller ikke belegg for at konferansesystemet 
fører til mer stabile fraktrater eller mer pålitelige 
skipsfartstjenester enn i et fullt konkurranseutsatt marked. 
Konferansemedlemmene tilbyr i økende grad sine tjenester 
gjennom individuelle tjenesteavtaler som er inngått med 
enkelteksportører. Konferanser styrer heller ikke den 
transportkapasiteten som er tilgjengelig ettersom den 
fastsettes av den enkelte transportør ved en individuell 
beslutning. Under de rådende markedsforhold er det de 
individuelle tjenesteavtalene som skaper prisstabilitet 
og pålitelighet. Den påståtte årsakssammenheng mellom 
begrensningene (prisfastsettelse og tilbudsregulering) og 
de påståtte effektivitetsgevinstene (pålitelige tjenester) 
synes derfor å være for svak til å oppfylle det første 
vilkåret i artikkel 81 nr. 3.

5) Det andre vilkåret for unntak i henhold til artikkel 81 
nr. 3 er at forbrukerne skal kompenseres for de negative 
virkningene av konkurransebegrensningen. Når det 
gjelder særlig alvorlige begrensninger som horisontal 
prisfastsettelse, som forekommer ved fastsettelse av 
konferansetariffen og ved felles fastsettelse av avgifter 
og tilleggsavgifter, er de negative virkningene svært 
alvorlige. Det har imidlertid ikke blitt påvist noen 
entydig positive virkninger. Transportbrukerne anser 
at konferansene er til fordel bare for de minst effektive 
medlemmene og foreslår å avskaffe dem. Konferanser 
oppfyller ikke lenger det andre vilkåret i artikkel 81 
nr. 3.

6) Det tredje vilkåret for unntak i henhold til artikkel 81 
nr. 3 er at den aktuelle opptreden ikke pålegger de berørte 
foretak begrensninger som ikke er nødvendige for å 
nå dens mål. Konsortier er samarbeidsavtaler mellom 
linjerederier som ikke innebærer prisfastsettelse og derfor 
er mindre restriktive enn konferanser. Transportbrukerne 
anser at konsortier gir tilstrekkelige, pålitelige og effektive 
sjøtransporttjenester. Dessuten har bruk av individuelle 
tjenesteavtaler økt betraktelig i de senere årene. Per 
definisjon begrenser slike individuelle tjenesteavtaler 
ikke konkurransen og gir fordeler til eksportørene 
ettersom de gjør det mulig å skreddersy tjenester. Videre 
kan tjenesteavtalene bidra til prisstabilitet ettersom prisen 
fastsettes på forhånd og ikke svinger i løpet av det 

fastsatte tidsrommet (vanligvis inntil ett år). Det er derfor 
ikke fastslått at konkurransebegrensninger som er tillatt i 
henhold til forordning (EØF) nr. 4056/86 (prisfastsettelse 
og regulering av kapasiteten) er nødvendige for å sikre 
transportbrukere pålitelige skipsfartstjenester ettersom 
disse kan oppnås med mindre restriktive midler. Det 
tredje vilkåret i henhold til artikkel 81 nr. 3 er derfor ikke 
oppfylt.

7) Det fjerde vilkåret for unntak i henhold til artikkel 81 
nr. 3 er at konferansen må være utsatt for effektiv 
konkurranse. I den nåværende markedssituasjonen er 
det konferanser på nesten alle større fraktruter, og de 
konkurrerer med transportører organisert i konsortier 
og med uavhengige transportører. Mens det kan være 
priskonkurranse på sjøfraktratene som følge av svekkelsen 
av konferansesystemet, er det knapt noen priskonkurranse 
når det gjelder tilleggsavgifter og tilleggskostnader. Disse 
fastsettes av konferansen, og det samme avgiftsnivået 
anvendes ofte av transportører som ikke er medlemmer av 
konferansen. Dessuten deltar transportører i konferanser 
og konsortier på samme rute, utveksler kommersielt 
følsomme opplysninger og nyter godt av både fordelene 
ved gruppeunntaket for konferanser (prisfastsettelse og 
regulering av kapasitet) og fordelene for konsortier 
(driftssamarbeid om levering av en felles tjeneste). Tatt 
i betraktning det økende antallet forbindelser mellom 
transportører på samme rute, er det svært vanskelig å 
bestemme i hvilken grad konferanser er utsatt for effektiv 
intern og ekstern konkurranse, og dette kan bare vurderes 
fra sak til sak.

8) Linjekonferanser oppfyller derfor ikke lenger de fire 
kumulative vilkårene for unntak i henhold til traktatens 
artikkel 81 nr. 3, og gruppeunntaket for linjekonferanser 
bør derfor oppheves.

9) Det er heller ikke lenger behov for unntak fra forbudet 
i traktatens artikkel 81 nr. 1 for rent tekniske avtaler 
og framgangsmåten for å håndtere rettslige konflikter 
som kan oppstå. Nevnte bestemmelser bør derfor også 
oppheves.

10) På bakgrunn av ovennevnte bør forordning (EØF) 
nr. 4056/86 oppheves i sin helhet.
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11) Linjekonferanser er tillatt i flere jurisdiksjoner. I denne 
sektor som i andre sektorer anvendes ikke konkurranseretten 
på en ensartet måte over hele verden. Med tanke på 
at linjefarten er internasjonal bør Kommisjonen treffe 
hensiktsmessige tiltak for å framskynde opphevingen av 
unntaket med hensyn til prisfastsettelse som gjelder for 
linjekonferanser andre steder, og samtidig opprettholde 
unntaket for driftssamarbeid mellom linjerederier 
organisert i konsortier og allianser i henhold til OECD-
sekretariatets anbefalinger fra 2002.

12) Kabotasje og internasjonal trampfart er unntatt fra reglene 
for anvendelse av traktatens artikkel 81 og 82 som 
opprinnelig ble fastsatt i forordning (EØF) nr. 4056/86 
og senere i forordning (EF) nr. 1/2003. De er for tiden de 
eneste sektorene som fortsatt er unntatt fra Fellesskapets 
gjennomføringsbestemmelser på konkurranseområdet. 
Mangelen på effektiv gjennomføringsmyndighet for disse 
sektorene er en lovgivningsmessig brist.

13) Utelukkelsen av trampfart fra virkeområdet til forordning 
(EF) nr. 1/2003 skyldtes at ratene i denne sektoren 
forhandles fritt fra sak til sak på grunnlag av tilbud 
og etterspørsel. Slike markedsvilkår finnes imidlertid 
også i andre sektorer der de materielle bestemmelsene 
i artikkel 81 og 82 allerede anvendes. Det er ikke 
framlagt noe overbevisende argument for å opprettholde 
det nåværende unntaket for kabotasje og trampfart fra 
reglene for gjennomføring av traktatens artikkel 81 og 
82. Selv om kabotasje ofte ikke har noen innvirkning på 
handelen innenfor Fellesskapet, betyr ikke det at denne 
farten i utgangspunktet bør utelukkes fra virkeområdet til 
forordning (EF) nr. 1/2003.

14) Ettersom tiltakene i forordning (EF) nr. 1/2003 er 
hensiktsmessige for anvendelse av konkurransereglene i 

alle sektorer, bør nevnte forordnings virkeområde endres 
slik at det omfatter kabotasje og trampfart.

15) Forordning (EF) nr. 1/2003 bør derfor endres.

16) Ettersom medlemsstatene kan ha behov for å tilpasse 
sine internasjonale forpliktelser på bakgrunn av 
opphevingen av konferansesystemet, bør bestemmelsene 
i forordning (EØF) nr. 4056/86 om gruppeunntaket 
for linjekonferanser i en overgangsperiode fortsatt få 
anvendelse på konferanser som oppfyller kravene i 
forordning (EØF) nr. 4056/86 på ikrafttredelsesdatoen for 
denne forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Forordning (EØF) nr. 4056/86 oppheves.

Imidlertid får artikkel 1 nr. 3 bokstav b) og c), artikkel 3-7, 
artikkel 8 nr. 2 og artikkel 26 i forordning (EØF) nr. 4056/86 
fortsatt anvendelse på linjekonferanser som 18. oktober 2006 
oppfyller kravene i forordning (EØF) nr. 4056/86, i en 
overgangsperiode på to år fra nevnte dato.

Artikkel 2

Artikkel 32 i forordning (EF) nr. 1/2003 oppheves.

Artikkel 3

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. september 2006.

 For Rådet
 M. PEKKARINEN

 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 71,

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, på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. desember 
2005(3), og

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 22.

(1) EFT C 51 E av 26.2.2002, s. 234.
(2) EFT L 221 av 17.9.2002, s. 19.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 14. januar 2003 (EUT C 38 E av 12.2.2004, 

s. 152), Rådets felles holdning av 9. desember 2004 (EUT C 63 E av 
15.3.2005, s. 11) og Europaparlamentets holdning av 13. april 2005 (EUT 
C 33 E av 9.2.2006, s. 425). Europaparlamentets lovgivningsmessige 
resolusjon av 2. februar 2006 og rådsbeslutning av 2. februar 2006.

ut fra følgende betraktninger:

Formålet med rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 av 1) 
20. desember 1985 om harmonisering av visse 
bestemmelser på det sosiale område innen veitransport(4) 
var å harmonisere konkurransevilkårene mellom 
landtransportsystemer, særlig innen veitransportsektoren, 
og å forbedre arbeidsvilkårene og trafikksikkerheten. Det 
er behov for å sikre og følge opp framgangen på disse 
områdene.

I europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. 2) 
mars 2002 om organisering av arbeidstida til personar 
som utfører mobilt arbeid innanfor vegtransport(5) 
pålegges medlemsstatene å treffe tiltak for å begrense 
den lengste tillatte ukentlige arbeidstiden for mobile 
arbeidstakere.

 På grunn av bestemmelsenes generelle utforming har 3) 
det vist seg vanskelige å tolke, anvende, håndheve 
og kontrollere overholdelsen av visse bestemmelser i 
forordning (EØF) nr. 3820/85 om kjøretid, pauser og 
hviletid for førere av kjøretøyer i nasjonal og internasjonal 
veitransport innen Fellesskapet. 

Det er ønskelig at de nevnte bestemmelsene håndheves 4) 
på en effektiv og ensartet måte, slik at målet med 
bestemmelsene nås og anvendelsen av dem ikke bringes 
i miskreditt. Det er derfor nødvendig med klarere og 
enklere regler, som er lettere å forstå, tolke og anvende 
for veitransportsektoren og kontrollmyndighetene.

(4) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/59/EF (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4).

(5) EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 561/2006

av 15. mars 2006
om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring 

av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning 
(EØF) nr. 3820/85(*)

2009/EØS/69/42
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Tiltakene fastsatt i denne forordning med hensyn til 5) 
arbeidsvilkår er ikke til hinder for at partene i arbeidslivet, 
gjennom kollektive forhandlinger eller på annen måte, 
kan fastsette bestemmelser som er mer gunstige for 
arbeidstakerne.

Virkeområdet for denne forordning bør defineres klart 6) 
gjennom å spesifisere hvilke hovedgrupper av kjøretøyer 
som omfattes av forordningen.

Denne forordning får anvendelse på veitransport 7) 
som enten utelukkende utføres innen Fellesskapet, 
eller mellom Fellesskapet, Sveits og statene som er 
avtaleparter i avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

Den europeiske avtale om kjøre- og hviletid m.v. for 8) 
mannskaper på kjøretøyer i internasjonal veitransport av 
1. juli 1970 (AETR), med endringer, bør fortsette å gjelde 
for hele turen i forbindelse med veitransport av personer 
og gods som utføres med kjøretøyer som er registrert i 
medlemsstater eller stater som er avtaleparter i AETR, 
dersom turen går mellom Fellesskapet og en tredjestat, 
unntatt Sveits og statene som er avtaleparter i avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, eller 
gjennom en slik stat. Det er viktig å endre AETR så raskt 
som mulig, helst innen to år etter ikrafttredelsen av denne 
forordning, slik at bestemmelsene i AETR kan bringes i 
samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

For veitransport som utføres med kjøretøyer som er 9) 
registrert i en tredjestat som ikke er avtalepart i AETR, 
bør bestemmelsene i AETR gjelde for den delen av 
turen som kjøres innenfor Fellesskapet, eller innenfor de 
statene som er avtaleparter i AETR.

Ettersom AETRs formål hører under denne forordnings 10) 
virkeområde, er Fellesskapet rette instans til å 
framforhandle og inngå avtalen.

Dersom en endring av de interne fellesskapsbestemmelsene 11) 
på det aktuelle området nødvendiggjør en tilsvarende 
endring av AETR, bør medlemsstatene i fellesskap så 
snart som mulig sørge for å gjennomføre en slik endring 
av AETR, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i 
avtalen.

Listen over unntak bør ajourføres slik at den gjenspeiler 12) 
utviklingen innen veitransportsektoren i løpet av de siste 
19 årene.

Alle nøkkelbegreper bør defineres uttømmende for å 13) 
forenkle forståelsen og sikre at denne forordning anvendes 
på en ensartet måte. Det bør i tillegg treffes tiltak for å 
sikre at nasjonale tilsynsmyndigheter tolker og anvender 
denne forordning på en ensartet måte. Definisjonen av 
«uke» i denne forordning bør ikke være til hinder for at 
føreren kan påbegynne sin arbeidsuke på en hvilken som 
helst ukedag.

For å sikre en effektiv håndheving er det viktig at 14) 
vedkommende myndigheter, når de utfører kontroll ved 
veien, og etter en overgangsperiode, er i stand til å 
kontrollere at kjøretider og hviletider er korrekt overholdt 
den dagen kontrollen fant sted, samt de foregående 28 
dager.

Det er nødvendig å klargjøre og forenkle de grunnleggende 15) 
reglene om kjøretider for å muliggjøre en effektiv og 
ensartet håndheving ved hjelp av digitale fartsskrivere 
i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 
20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen 
veitransport(1) og i denne forordning. Medlemsstatenes 
kontrollmyndigheter bør i tillegg, gjennom en fast 
komité, prøve å bli enige om hvordan denne forordning 
skal gjennomføres.

Det har vist seg at en fører, uten å bryte bestemmelsene 16) 
i forordning (EØF) nr. 3820/85, kan planlegge daglige 
kjøreperioder og pauser på en slik måte at det er mulig 
å kjøre for lenge uten en full pause, noe som fører til 
redusert trafikksikkerhet og en forverring av førerens 
arbeidsvilkår. Det bør derfor sørges for at oppdelte pauser 
organiseres på en måte som hindrer misbruk.

Denne forordning har som mål å bedre de sosiale 17) 
vilkårene for arbeidstakere som omfattes av forordningen, 
samt å bedre den alminnelige trafikksikkerhet. Dette 
oppnås hovedsakelig ved hjelp av bestemmelsene om 
lengste tillatte kjøretid per dag, per uke og per periode 
på to på hverandre følgende uker, bestemmelsen der 
førere pålegges å ta minst én normal ukehvil for hver 
sammenhengende toukersperiode, og bestemmelsene 
om at en døgnhvil under ingen omstendigheter skal 
være kortere enn en uavbrutt periode på ni timer. 
Ettersom de nevnte bestemmelsene sikrer tilstrekkelig 
hvile, er det på bakgrunn av tidligere års erfaringer med 
håndheving av bestemmelsene ikke lenger nødvendig 
med et kompensasjonssystem for redusert døgnhvil.

Mange veitransporter innen Fellesskapet omfatter ferge- 18) 
eller jernbanetransport på deler av turen. Det bør derfor 
fastsettes klare og hensiktsmessige bestemmelser om 
døgnhvil og pauser for slike transporter.

På bakgrunn av den økte transporten av personer og gods 19) 
over landegrensene er det av hensyn til trafikksikkerheten 
og en bedre regelhåndheving ønskelig at kontroller 
ved veien og på foretakenes område også omfatter 
kjøretid, hviletid og pauser i andre medlemsstater eller 
i tredjestater, for å sikre at de aktuelle bestemmelsene 
overholdes fullt ut og på en korrekt måte.

(1) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 432/2004 (EUT L 71 av 10.3.2004, s. 3).
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Transportforetakenes ansvar bør minst omfatte 20) 
transportforetak som er juridiske eller fysiske personer, 
uten å utelukke rettsforfølgning av fysiske personer som 
begår, oppmuntrer til eller medvirker til overtredelser av 
denne forordning.

Førere som arbeider for flere transportforetak, må gi 21) 
hvert foretak tilstrekkelige opplysninger til at det kan 
oppfylle sitt ansvar i henhold til denne forordning.

For å fremme sosial framgang og bedre trafikksikkerheten 22) 
bør hver medlemsstat fortsatt ha rett til å treffe visse 
hensiktsmessige tiltak.

Nasjonale unntak bør gjenspeile endringer i 23) 
veitransportsektoren og begrenses til de deler som for 
tiden ikke er utsatt for konkurranse.

Medlemsstatene bør fastsette regler for kjøretøyer til bruk 24) 
for person- og godstransport i rute når den aktuelle ruten 
ikke overskrider 50 km. Slike regler bør gi tilstrekkelig 
vern i form av tillatte kjøretider og obligatoriske pauser 
og hviletider.

For å sikre en effektiv håndheving av regelverket er det 25) 
ønskelig at all nasjonal og internasjonal persontransport i 
rute kontrolleres ved hjelp av standardfartsskrivere.

Medlemsstatene bør fastsette bestemmelser om 26) 
sanksjoner som skal anvendes ved overtredelser av 
denne forordning, og påse at de håndheves. Disse 
sanksjonene må være virkningsfulle, stå i forhold til 
overtredelsen og virke avskrekkende, og må ikke medføre 
forskjellsbehandling. Ved alvorlige overtredelser av 
regelverket bør også muligheten for å holde kjøretøyet 
tilbake være blant de tiltak som er tilgjengelige for 
medlemsstatene. Bestemmelsene i denne forordning med 
hensyn til sanksjoner eller rettsforfølgning berører ikke 
nasjonale regler om bevisbyrde.

Av hensyn til en klar og effektiv håndheving av 27) 
regelverket bør bestemmelsene om transportforetakenes 
og førernes ansvar ved overtredelser av denne forordning 
harmoniseres. Dette ansvaret kan medføre strafferettslige, 
sivilrettslige eller forvaltningsmessige sanksjoner i 
medlemsstatene, avhengig av situasjonen i det enkelte 
tilfellet.

Ettersom målene med denne forordning, som er å fastsette 28) 
klare felles regler om kjøretider, pauser og hviletider, 
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 
derfor på grunn av behovet for samordnede tiltak bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette vedtak ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå disse målene.

De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 29) 
beslutning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

Ettersom direktiv 2003/59/EF(30) 2) inneholder bestemmelser 
om minstealder for førere og disse bestemmelsene må 
innarbeides innen 2009, trenger denne forordning bare 
inneholde overgangsbestemmelser om minstealder for 
mannskaper.

Forordning (EØF) nr. 3821/85 bør endres for å tydeliggjøre 31) 
særskilte plikter som påhviler transportforetak og førere 
og for å fremme rettssikkerheten og lette håndhevingen 
av kjøre- og hviletidsreglene i forbindelse med kontroller 
ved veien.

Forordning (EØF) nr. 3821/85 bør også endres for å 32) 
oppnå rettssikkerhet med hensyn til de nye datoene for 
innføring av digitale fartsskrivere og for tilgjengeligheten 
av sjåførkort.

Innføring, i samsvar med forordning (EF) nr. 2135/98, 33) 
av fartsskrivere som muliggjør elektronisk registrering 
på en førers sjåførkort av en førers aktiviteter over en 
28-dagersperiode, og av et kjøretøys bevegelser over en 
365-dagers periode, åpner for raskere og mer omfattende 
kontroller ved veien i framtiden.

I henhold til direktiv 88/599/EØF(34) 3) er kontroller ved 
veien begrenset til kontroll av daglig kjøretid, døgnhvil 
og pauser. Innføring av digitale fartsskrivere betyr at 
opplysninger om fører og kjøretøy lagres elektronisk, 
og at opplysningene kan vurderes elektronisk på stedet. 
Dette vil etter hvert gjøre det mulig å utføre enkle 
kontroller av normal og redusert døgnhvil og normal og 
redusert ukehvil samt hvil for å kompensere for redusert 
hviletid.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om 

grunnleggende kvalifikasjoner for og regelmessig opplæring av førere av 
visse veigående kjøretøyer for gods- eller persontransport og om endring 
av rådsforordning (EØF) nr 3820/85 og rådsdirektiv 91/439/EØF samt om 
oppheving av rådsdirektiv 76/914/EØF (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4). 
Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 2004/66/EF (EUT L 168 av 1.5.2004, 
s. 35).

(3) Rådsdirektiv 88/599/EØF  av 23. november 1988 om ensartet fremgangsmåte 
ved gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 3820/85 om harmonisering 
av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og av 
forordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport 
(EFT L 325 av 29.11.1988, s. 55).
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Erfaringen viser at det bare er mulig å håndheve 35) 
bestemmelsene i denne forordning, særlig den spesifiserte 
lengste tillatte kjøretiden over en toukersperiode, dersom 
det gjennomføres hensiktsmessige og effektive kontroller 
ved veien i hele den nevnte perioden.

Anvendelsen av lovbestemmelsene om digitale 36) 
fartsskrivere bør være i samsvar med denne forordning 
for å oppnå størst mulig effektivitet i forbindelse med 
overvåking og håndheving av visse sosiale bestemmelser 
innen veitransport.

Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør forordning 37) 
(EØF) nr. 3820/85 oppheves og erstattes av denne 
forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

INNLEDENDE BESTEMMELSER

Artikkel 1

I denne forordning fastsettes regler om kjøretider, pauser og 
hviletider for førere av kjøretøyer i gods-og persontransport på 
vei med sikte på å harmonisere konkurransevilkårene mellom 
forskjellige landtransportsystemer, særlig innen veisektoren, 
og å bedre arbeidsvilkårene og trafikksikkerheten. Denne 
forordning har også som mål å fremme bedre kontroll og 
regelhåndheving i medlemsstatene samt bedre arbeidspraksis 
innen veitransportsektoren.

Artikkel 2

1. Denne forordning får anvendelse på:

a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte 
masse, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, 
overstiger 3,5 tonn, 

b) persontransport på vei med kjøretøyer som er bygget for 
eller permanent tilpasset transport av mer enn ni personer 
medregnet føreren, og som er beregnet brukt til dette 
formål.

2. Denne forordning får, uavhengig av kjøretøyets 
registreringsstat, anvendelse på veitransport som utføres:

a) utelukkende innen Fellesskapet, eller

b) mellom Fellesskapet, Sveits og statene som er 
avtaleparter i avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

3. AETR får anvendelse i stedet for denne forordning på 
internasjonal veitransport som utføres delvis utenfor områdene 
nevnt i nr. 2 med:

a) kjøretøyer som er registrert i Fellesskapet eller i stater som 
er avtaleparter i AETR, for hele transporten,

b) kjøretøyer som er registrert i en tredjestat som ikke er en 
avtalepart i AETR, bare for den delen av transporten som 
finner sted på Fellesskapets territorium eller på territoriet 
til stater som er avtaleparter i AETR.

Bestemmelsene i AETR bør bringes i samsvar med 
bestemmelsene i denne forordning, slik at de viktigste 
bestemmelsene i denne forordning gjennom AETR får 
anvendelse på slike kjøretøyer for alle deler av transporten 
som utføres innenfor Fellesskapet.

Artikkel 3

Denne forordning får ikke anvendelse på veitransport med:

a) kjøretøyer som brukes til persontransport i rute, når rutens 
lengde ikke overstiger 50 kilometer,

b) kjøretøyer der høyeste tillatte hastighet ikke overstiger 40 
kilometer i timen,

c) kjøretøyer som eies eller leies uten fører av de væpnede 
styrker, sivilforsvaret, brannvesenet og ordensmakten, 
når transporten skjer i forbindelse med oppgaver som 
disse myndighetene har ansvaret for og står under deres 
kontroll,

d) kjøretøyer som brukes i forbindelse med katastrofer eller 
redningsoperasjoner, herunder kjøretøyer som brukes til 
ikke-kommersiell transport i forbindelse med humanitær 
hjelp,

e) spesialkjøretøyer for medisinske formål,

f) spesialkjøretøyer for hjelp ved bilhavari, som opererer 
innenfor en radius på 100 km fra stedet der de er 
hjemmehørende,

g) kjøretøyer som prøvekjøres i forbindelse med tekniske 
forbedringer, reparasjon eller vedlikehold, og nye eller 
ombygde kjøretøyer som ennå ikke er tatt i bruk,

h) Kjøretøyer eller kombinasjoner av kjøretøyer, der største 
tillatte masse ikke overstiger 7,5 tonn, som brukes til 
godstransport av ikke-kommersiell art,

i) nyttekjøretøyer som har en historisk status i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstaten der de brukes, og som 
brukes til person- eller godstransport av ikke-kommersiell 
art.



Nr. 69/256 23.12.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 4

I denne forordning gjelder følgende definisjoner:

a) «veitransport»: enhver kjøring helt eller delvis på offentlig 
vei av kjøretøy, med eller uten last, som brukes til person- 
eller godstransport,

b) «kjøretøy»: en motorvogn, trekkbil, tilhenger eller 
semitrailer, eller en kombinasjon av disse kjøretøyene, i 
samsvar med følgende definisjoner:

«motorvogn»: ethvert kjøretøy som kjører på vei ved – 
egen kraft, som ikke permanent beveger seg på skinner, 
og som normalt brukes til person- eller godstransport,

«trekkbil»: ethvert kjøretøy som kjører på vei ved egen – 
kraft, som ikke beveger seg permanent på skinner, og 
som er spesielt utformet for å trekke, skyve eller bevege 
tilhengere, semitrailere, redskaper eller maskiner,

«tilhenger»: ethvert kjøretøy som er utformet for – 
tilkobling til en motorvogn eller trekkbil,

«semitrailer»: en tilhenger uten foraksel koblet på en – 
slik måte at en stor del av dens egenvekt og av lastens 
vekt bæres av trekkbilen eller motorvognen,

c) «fører»: enhver person som kjører kjøretøyet, også bare for 
en kort periode, eller som sitter på – som ledd i sine plikter 
– for eventuelt å kjøre det,

d) «pause»: enhver periode som en fører ikke får benytte til 
kjøring eller noe annet arbeid og som utelukkende brukes 
til hvile,

e) «annet arbeid»: alle aktiviteter unntatt «kjøring» som 
er definert som arbeidstid i artikkel 3 bokstav a) i 
direktiv 2002/15/EF, herunder ethvert arbeid for samme 
eller en annen arbeidsgiver innenfor eller utenfor 
transportsektoren,

f) «hviletid»: enhver uavbrutt periode som føreren fritt kan 
benytte,

g) «døgnhvil»: daglig periode som føreren fritt kan benytte 
og som kan være «normal døgnhvil» eller «redusert 
døgnhvil»:

«normal døgnhvil»: enhver hvileperiode på minst – 
elleve timer; en «normal døgnhvil» kan alternativt tas i 
to omganger, hvorav den første må bestå av en uavbrutt 
periode på minst tre timer og den andre av en uavbrutt 
periode på minst ni timer,

«redusert døgnhvil»: enhver hvileperiode på minst ni – 
men mindre enn elleve timer,

h) «ukehvil»: ukentlig periode som føreren fritt kan benytte 
og som kan være en «normal ukehvil» eller en «redusert 
ukehvil»:

«normal ukehvil»: enhver hvileperiode på minst 45 – 
timer,

«redusert ukehvil»: enhver hvileperiode på under – 
45 timer som, med forbehold for vilkårene fastsatt i 
artikkel 8 nr. 6, kan reduseres til en periode med en 
minste varighet på 24 sammenhengende timer,

i) «uke»: tidsrommet mellom mandag kl.00.00 og søndag kl. 
24.00,

j) «kjøretid»: kjøreaktivitetens varighet, registrert:

automatisk eller halvautomatisk av en fartsskriver – 
som definert i vedlegg I og IB i forordning (EØF) 
nr. 3821/85, eller 

for hånd, som fastsatt i artikkel 16 nr. 2 i forordning – 
(EØF) nr. 3821/85,

k) «daglig kjøretid»: sammenlagt kjøretid mellom slutten 
av en døgnhvil og begynnelsen av neste døgnhvil, eller 
mellom en døgnhvil og en ukehvil,

l) «ukentlig kjøretid»: sammenlagt kjøretid i løpet av en 
uke,

m) «største tillatte totalmasse»: største tillatte totalmasse, 
medregnet nyttelast, for kjøretøy under kjøring,

n) «persontransport i rute»: nasjonal og internasjonal transport 
som definert i artikkel 2 i rådsforordning (EØF) nr. 684/92 
av 16. mars 1992 om innføring av felles regler for 
internasjonal persontransport med turvogn og buss(1);

o) «flerbemanning»: situasjon der minst to førere befinner seg 
i kjøretøyet for å kjøre det i hver kjøreperiode mellom to på 
hverandre følgende døgnhviler, eller mellom en døgnhvil 
og en ukehvil. I den første timen med flerbemanning er 
bruk av minst to førere valgfritt, men obligatorisk resten 
av tiden,

(1) EFT L 74 av 20.3.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.
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p) «transportforetak»: enhver fysisk eller juridisk person, 
enhver sammenslutning eller gruppe av personer uten 
status som juridisk person, med ideell virksomhet eller 
næringsvirksomhet som formål, eller ethvert offentlig 
organ som enten selv har status som juridisk person eller er 
underlagt en annen myndighet med slik status, som driver 
veitransport, uavhengig av om dette gjøres for en annens 
eller egen regning,

q) «kjøreperiode»: samlet kjøretid fra det tidspunkt da føreren 
starter kjøringen etter en hvileperiode eller en pause og 
fram til neste hvil eller pause. Kjøreperioden kan være 
sammenhengende eller oppdelt.

kapittel II

MANNSKAPER, KJØRETIDER, PAUSER OG 
HVILETIDER

Artikkel 5

1. Minstealder for billettører skal være 18 år.

2. Minstealder for sidemenn skal være 18 år. Medlemsstatene 
kan likevel sette ned minstealderen for sidemenn til 16 år 
dersom:

veitransporten utføres i en enkelt medlemsstat innenfor a) 
en radius av 50 kilometer fra det stedet der kjøretøyet 
er hjemmehørende, herunder i kommuner med sentrum 
innenfor denne radius,

aldersnedsettingen foretas av hensyn til yrkesrettet b) 
opplæring og

i samsvar med medlemsstatenes nasjonale c) 
arbeidsrettsbestemmelser.

Artikkel 6

1. Daglig kjøretid skal ikke overstige ni timer.

Den daglige kjøretiden kan likevel utvides til inntil ti timer 
inntil to ganger i uken.

2. Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 56 timer, og skal 
ikke føre til overskridelse av den øvre grensen for arbeidstid 
per uke som er fastsatt i direktiv 2002/15/EF.

3. Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende 
uker skal ikke overstige 90 timer.

4. Daglig og ukentlig kjøretid skal omfatte all kjøretid på 
Fellesskapets eller en tredjestats territorium.

5. En fører skal registrere som «annet arbeid» all medgått 
tid i henhold til beskrivelsen i artikkel 4 bokstav e), og all 
tid benyttet til kjøring i kommersiell hensikt av et kjøretøy 
som ikke omfattes av denne forordnings virkeområde, samt 
registrere all «tid føreren står til rådighet», som definert i 
artikkel 15 nr. 3 bokstav c) i forordning (EØF) nr. 3821/85, som 
er medgått siden siste døgn- eller ukehvil. Denne registreringen 
skal gjøres enten for hånd på en diagramskive eller på en 
utskrift, eller ved bruk av manuelt registreringsutstyr på en 
fartsskriver.

Artikkel 7

Etter en kjøreperiode på fire og en halv time skal føreren ta 
en sammenhengende pause på minst 45 minutter, med mindre 
føreren gjennomfører en hvileperiode.

Denne pausen kan erstattes av en pause på minst 15 minutter, 
etterfulgt av en pause på minst 30 minutter, dersom pausene 
fordeles over perioden på en slik måte at bestemmelsene i 
første ledd overholdes.

Artikkel 8

1. En fører skal ta døgn- og ukehvil.

2. I løpet av hver 24-timers periode etter at foregående 
døgn- eller ukehvil er avsluttet, skal føreren gjennomføre en 
ny døgnhvil.

Dersom andelen av en døgnhvil som faller innenfor den nevnte 
24-timers perioden er på minst ni, men mindre enn elleve timer, 
skal den aktuelle døgnhvilen anses som en redusert døgnhvil.

3. En døgnhvil kan utvides til en normal ukehvil eller en 
redusert ukehvil.

4. En fører kan ha høyst tre reduserte døgnhviler mellom to 
ukehviler.

5. Som unntak fra nr. 2 skal en fører i et kjøretøy med 
flerbemanning innen 30 timer etter avslutningen av en døgn- 
eller ukehvil gjennomføre en ny døgnhvil på minst ni timer.

6. I løpet av en periode på to på hverandre følgende uker 
skal en fører ta minst:

to normale ukehviler, eller– 

en normal ukehvil og en redusert ukehvil på minst 24 – 
timer. Reduksjonen skal imidlertid kompenseres med en 
tilsvarende hvileperiode, som skal tas samlet innen utløpet 
av den tredje uken som følger etter den aktuelle uken.

En ukehvil skal påbegynnes senest etter avslutningen av seks 
24-timersperioder, regnet fra slutten av forrige ukehvil.
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7. Enhver hvil som tas som kompensasjon for en redusert 
ukehvil, skal tas i sammenheng med en annen hvileperiode på 
minst ni timer.

8. Dersom en fører velger å gjøre dette, kan døgnhviler og 
reduserte ukehviler som tas andre steder enn der kjøretøyet er 
hjemmehørende, tas i kjøretøyet, forutsatt at det er utstyrt med 
tilfredsstillende sovemuligheter for hver fører, og at kjøretøyet 
står i ro.

9. En ukehvil som påbegynnes i én uke og fortsetter inn i 
den neste, kan registreres i hvilken som helst av de to ukene, 
men ikke i begge.

Artikkel 9

1. Dersom en fører som reiser sammen med et kjøretøy som 
transporteres med ferge eller tog, tar en normal døgnhvil, kan 
denne døgnhvilen, som unntak fra artikkel 8, avbrytes inntil to 
ganger av andre aktiviteter med en samlet tid på høyst én time. 
I forbindelse med den nevnte normale døgnhvilen skal føreren 
ha tilgang til en køye eller en liggeplass.

2. ADen tiden en fører bruker på å reise til et sted for å overta 
et kjøretøy som omfattes av denne forordnings virkeområde, 
eller på å reise fra det nevnte stedet, når kjøretøyet ikke 
befinner seg på førerens hjemsted eller på arbeidsstedet der 
føreren vanligvis er hjemmehørende, skal ikke regnes som 
hvile eller pause, unntatt når føreren oppholder seg på en ferge 
eller i et tog og har tilgang til en køye eller en liggeplass.

3. ADen tiden en fører bruker på å kjøre et kjøretøy som 
ikke omfattes av denne forordnings virkeområde til eller fra 
et kjøretøy som omfattes av denne forordnings virkeområde 
og som ikke befinner seg på førerens hjemsted eller på 
arbeidsstedet der føreren vanligvis er hjemmehørende, skal 
regnes som annet arbeid.

kapittel III

TRANSPORTFORETAKENES ANSVAR

Artikkel 10

1. Et transportforetaks avlønning av egne ansatte førere eller 
av førere som er stilt til dets rådighet, skal ikke være knyttet 
til kjørt distanse og/eller mengden av gods som transporteres, 
selv ikke i form av bonus eller lønnstillegg, dersom den nevnte 
betalingen er av en slik art at den setter trafikksikkerheten i 
fare og/eller oppmuntrer til overtredelse av denne forordning.

2. Et transportforetak skal organisere arbeidet til førerne 
nevnt i nr. 1 på en slik måte at de er i stand til å overholde 
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3821/85 og i kapittel 
II i denne forordning. Transportforetaket skal gi føreren 
tilstrekkelig informasjon og foreta regelmessige kontroller for 
å sikre at forordning (EØF) nr. 3821/85 og kapittel II i denne 
forordning overholdes.

3. Transportforetaket er ansvarlig for overtredelser begått 
av foretakets førere, også i de tilfeller der overtredelsen begås 
på en annen medlemsstats eller en tredjestats territorium.

Med forbehold for medlemsstatenes rett til å holde 
transportforetakene fullt ansvarlige, kan medlemsstatene gjøre 
dette ansvaret avhengig av foretakets overtredelser av nr. 1 
og 2. Medlemsstatene kan ta hensyn til alle eventuelle bevis for 
at transportforetaket ikke med rimelighet kan holdes ansvarlig 
for den overtredelsen som er begått. 

4. Foretak, avsendere, speditører, turoperatører, 
hovedleverandører, underleverandører og førerformidlings-
byråer skal sikre at avtalte transporttidsplaner er i samsvar med 
denne forordning.

5. a)  Et transportforetak som benytter kjøretøyer som 
er utstyrt med fartsskrivere i henhold til vedlegg 
I B i forordning (EØF) nr. 3821/85 og omfattes av 
denne forordnings virkeområde, skal:

i) sikre at alle opplysninger overføres fra 
kjøretøyenheten og sjåførkortet med 
den regelmessighet som er fastsatt av 
medlemsstatene, og at alle relevante 
opplysninger overføres oftere for å sikre at alle 
opplysninger om aktiviteter utført av eller for 
vedkommende foretak blir overført,

ii) sikre at alle opplysninger som overføres fra 
kjøretøyenheten og sjåførkortet, oppbevares 
i minst 12 måneder etter at de er registrert 
og at de på anmodning fra en kontrollør 
er tilgjengelige, enten direkte eller via en 
fjerntilslutning, på foretakets område,

b) uttrykket «overføres» er i dette nummer brukt 
i samsvar med definisjonen fastsatt i kapittel I 
bokstav s) i vedlegg I B til forordning (EØF) nr. 
3821/85,

c) den lengste tiden som de relevante opplysningene 
skal overføres for i henhold til bokstav a) i), 
skal fastsettes av Kommisjonen i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 2.

KAPITTEL IV

UNNTAK

Artikkel 11

En medlemsstat kan, i forbindelse med veitransport som i sin 
helhet utføres på dens territorium, fastsette lengre minstepauser 
og hviletider eller kortere lengste tillatte kjøretider enn dem som 
er fastsatt i artikkel 6-9. I slike tilfeller skal medlemsstatene ta 
hensyn til relevante tariffavtaler eller andre avtaler mellom 
partene i arbeidslivet. 
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Denne forordning får likevel fortsatt anvendelse på førere av 
kjøretøyer i internasjonal transport.

Artikkel 12

Dersom det ikke medfører fare for trafikksikkerheten, kan 
føreren fravike artikkel 6-9 for å finne et egnet stoppested for 
kjøretøyet i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til 
sikkerheten for personer, kjøretøyet eller lasten. Føreren skal 
senest ved ankomst til det egnede stoppestedet angi årsaken til 
avviket ved å notere dette på fartsskriverens diagramskive eller 
på en utskrift fra fartsskriveren, eller på tjenestelisten.

Artikkel 13

1. Forutsatt at det er forenlig med målene fastsatt i artikkel 
1, kan hver medlemsstat på sitt territorium, eller, med samtykke 
fra den berørte medlemsstaten, på en annen medlemsstats 
territorium, tillate unntak fra artikkel 5-9 og gjøre unntakene 
avhengige av individuelle vilkår som får anvendelse på 
transport med følgende kjøretøyer:

a) kjøretøyer som eies eller leies uten fører av offentlige 
myndigheter for å utføre veitransporter som ikke 
konkurrerer med private transportforetak,

b) kjøretøyer som brukes eller leies uten fører av 
landbruks-, hagebruks-, skogbruks-, oppdretts- eller 
fiskeriforetak til godstransport knyttet til foretakenes egen 
næringsvirksomhet innenfor en radius av inntil 100 km fra 
det stedet der foretaket er hjemmehørende,

c) landbruks- og skogbrukstraktorer som brukes til landbruks- 
eller skogbruksvirksomhet innenfor en radius av inntil 100 
km fra det stedet der foretaket som eier, leier eller leaser 
kjøretøyet er hjemmehørende,

d) kjøretøyer eller kombinasjoner av kjøretøyer med en 
største tillatte masse som ikke overstiger 7,5 tonn, som 
brukes:

 av ytere av universelle tjenester som definert i artikkel – 
2 nr. 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF 
av 15. desember 1997 om felles regler for utviklingen 
av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet 
og forbedring av tjenestenes kvalitet(1), til å levere 
sendinger som inngår som en del av den universelle 
tjenesten, eller

 til å transportere materialer, utstyr eller maskiner som – 
føreren bruker under sitt arbeid.

Disse kjøretøyene skal bare brukes innenfor en radius av 50 km 
fra det stedet der foretaket er hjemmehørende, og forutsatt at 
kjøring av kjøretøyet ikke er førerens hovedbeskjeftigelse.

(1) EFT L 15 av 21.1.1998, s. 14. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

e) kjøretøyer utelukkende i bruk på øyer med et areal som 
ikke overstiger 2 300 km2, og som ikke er forbundet med 
statens øvrige territorium med bro, vadested eller tunnel 
med adgang for motorkjøretøyer,

f) kjøretøyer som brukes til godstransport innenfor en radius 
av 50 km fra det stedet der foretaket er hjemmehørende, 
som drives ved hjelp av naturlig eller flytende gass eller 
elektrisitet, og som har en største tillatte masse, medregnet 
massen til en tilhenger eller semitrailer, som ikke overstiger 
7,5 tonn,

g) kjøretøyer som brukes til trafikkopplæring og førerprøver 
med sikte på å oppnå et førerkort eller eksamensbevis for 
faglig dyktighet, forutsatt at de ikke brukes til kommersiell 
gods- eller persontransport,

h) kjøretøyer som brukes i forbindelse med kloakkrensing, 
flomsikring, vann-, gass- og elektrisitetsforsyning, 
vedlikehold av og tilsyn med veier, innsamling og fjerning 
av husholdningsavfall, telegraf- og telefontjeneste, radio- 
og fjernsynskringkasting samt peiling av radio- eller 
fjernsynssendere eller -mottakere,

i) kjøretøyer med mellom 10 og 17 seter som utelukkende 
brukes til persontransport av ikke-kommersiell art,

j) spesialkjøretøyer som transporterer sirkus- og tivoliutstyr,

k) spesialutrustede mobile prosjektkjøretøyer som 
hovedsakelig brukes til undervisningsformål når de står i 
ro,

l) kjøretøyer som brukes til henting av melk fra gårder og 
tilbakelevering av melkespann eller melkeprodukter som 
skal brukes som fôr,

m) spesialkjøretøyer som transporterer penger og/eller 
verdisaker,

n) kjøretøyer som brukes til å transportere avfall fra dyr eller 
dyreskrotter som ikke er beregnet på konsum,

o) kjøretøyer som utelukkende brukes på veier som befinner 
seg innenfor transportknutepunkter som havner, terminaler 
for ulike transportsystemer og jernbaneterminaler,

p) kjøretøyer som brukes til transport av levende dyr fra 
gårder til lokale markeder og omvendt, eller fra markeder 
til lokale slakterier innenfor en radius av inntil 50 km,

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
unntakene de gir i henhold til nr. 1, og Kommisjonen skal 
underrette de øvrige medlemsstatene.
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3. Forutsatt at det er forenlig med målene fastsatt i artikkel 1 
og at det gis tilfredsstillende vern for føreren, kan en medlemsstat 
på sitt territorium, etter godkjenning fra Kommisjonen, tillate 
mindre unntak fra denne forordning for kjøretøyer som brukes i 
forhåndsdefinerte områder med en befolkningstettet på mindre 
enn fem personer per kvadratkilometer, i følgende tilfeller:

 innenlandsk persontransport i rute der ruteplanen er – 
bekreftet av myndighetene (bare unntak med hensyn 
til pauser kan tillates i dette tilfellet), og

 innenlandsk godstransport på vei for egen eller en – 
annens regning som ikke har noen innvirkning på det 
felles marked og som trengs for å opprettholde visse 
næringsgrener på det berørte territoriet, og der det i 
unntaksbestemmelsene i denne forordning er fastsatt 
en begrenset kjøreradius på inntil 100 km, 

En veitransport i henhold til dette unntaket kan bare omfatte en 
tur til et område med en befolkningstetthet per kvadratkilometer 
på fem personer eller mer, og dersom hensikten med turen er 
å avslutte eller starte transporten. Alle slike tiltak skal være 
forholdsmessige med hensyn til art og omfang.

Artikkel 14

1. Forutsatt at det er forenlig med målene fastsatt i artikkel 
1, kan medlemsstatene, etter tillatelse fra Kommisjonen, gi 
unntak fra anvendelse av artikkel 6 til 9 for transporter som 
utføres under ekstraordinære omstendigheter.

2. I hastetilfeller kan medlemsstatene gi et midlertidig 
unntak for et tidsrom på høyst 30 dager, som umiddelbart skal 
meldes til Kommisjonen.

3. Kommisjonen skal underrette de øvrige medlemsstatene 
om ethvert unntak som gis i henhold til denne artikkel.

Artikkel 15

Medlemsstatene skal påse at førere av kjøretøyer som nevnt 
i artikkel 3 bokstav a) er underlagt nasjonale regler som 
sikrer tilstrekkelig vern med hensyn til tillatte kjøretider og 
obligatoriske pauser og hviletider.

KAPITTEL V

KONTROLL OG SANKSJONER

Artikkel 16

1. Dersom et kjøretøy ikke er utstyrt med en fartsskriver 
i samsvar med forordning (EØF) nr. 3821/85, får nr. 2 og 3 i 
denne artikkel anvendelse på:

a) nasjonal persontransport i rute, og

b) internasjonal persontransport i rute med endestasjoner 
innenfor en avstand på 50 km i luftlinje fra en grense 
mellom to medlemsstater, når rutelengden ikke overstiger 
100 km.

2. Transportforetaket skal utarbeide en ruteplan og en 
tjenesteliste for hver fører som inneholder førerens navn, 
navnet på det stedet der føreren er hjemmehørende og en på 
forhånd fastsatt tidsplan med opplysninger om ulike perioder 
med kjøring, annet arbeid, pauser og tid da arbeidstakeren står 
til rådighet.

Hver fører som er tildelt en type transport som nevnt i nr. 1, 
skal medbringe et utdrag fra tjenestelisten og en kopi av 
ruteplanen for den aktuelle transporten.

3. Tjenestelisten skal:

a) inneholde alle opplysningene spesifisert i nr. 2 for et 
tidsrom som minst omfatter de foregående 28 dager; 
opplysningene skal ajourføres regelmessig, og minst én 
gang i måneden,

b) undertegnes av lederen for transportforetaket eller av en 
person som denne har bemyndiget,

c) oppbevares av transportforetaket i ett år etter utløpet av 
den perioden den omfatter; transportforetaket skal på 
anmodning gi et utdrag av tjenestelisten til de berørte 
førerne; og

d) forevises og utleveres til en godkjent kontrollør på 
anmoding.

Artikkel 17

1. Medlemsstatene skal ved hjelp av standardskjemaet 
fastsatt i vedtak 93/173/EØF(1) oversende Kommisjonen 
de opplysninger som er nødvendige for at Kommisjonen 
annethvert år skal kunne utarbeide en rapport om anvendelsen 
av denne forordning og av forordning (EØF) nr. 3821/85, og 
om utviklingen på det aktuelle området.

2. Opplysningene skal oversendes Kommisjonen 
senest 30. september i året som følger etter den aktuelle 
toårsperioden.

3. I rapporten skal det angis i hvilken grad det er gjort bruk 
av unntakene fastsatt i artikkel 13.

4. Kommisjonen skal oversende rapporten til 
Europaparlamentet og Rådet innen 13 måneder etter utløpet av 
den aktuelle to-årsperioden.

(1) EFT L 72 av 25.3.1993, s. 33.
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Artikkel 18

Medlemsstatene skal iverksette de tiltak som er nødvendige for 
å gjennomføre denne forordning.

Artikkel 19

1. Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner 
som skal anvendes ved overtredelse av denne forordning og 
av forordning (EØF) nr. 3821/85, og skal treffe alle tiltak 
som er nødvendige for å sikre at sanksjonene håndheves. 
De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i 
forhold til overtredelsen, virke avskrekkende og ikke medføre 
forskjellsbehandling. Ingen overtredelse av denne forordning 
og av forordning (EØF) nr. 3821/85 skal være gjenstand for 
mer enn én sanksjon eller rettsforfølgning. Medlemsstatene 
skal innen datoen angitt i artikkel 29 annet ledd underrette 
Kommisjonen om disse tiltakene og om reglene om sanksjoner. 
Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om dette.

2. En medlemsstat skal gi vedkommende myndigheter 
mulighet til å ilegge et foretak og/eller en fører en sanksjon 
ved en overtredelse av denne forordning som oppdages på 
dens territorium og som det ikke tidligere er ilagt en sanksjon 
for, også når den nevnte overtredelsen er begått på en annen 
medlemsstats eller en tredjestats territorium.

Som unntak fra denne regel kan medlemsstaten, dersom 
overtredelsen som oppdages:

 ikke er begått på den berørte medlemsstats territorium, – 
og

 er begått av et foretak etablert i, eller av en fører som – 
har sitt tjenestested i, en annen medlemsstat eller i en 
tredjestat,

fram til 1. januar 2009, i stedet for å ilegge en sanksjon, 
underrette vedkommende myndighet i den medlemsstaten 
eller tredjestaten der foretaket er etablert eller føreren har 
sitt tjenestested, om de faktiske forhold i forbindelse med 
overtredelsen.

3. Når en medlemsstat innleder rettsforfølgning eller ilegger 
en sanksjon for en bestemt overtredelse, skal den framlegge 
skriftlig bevis for dette for føreren.

4. Medlemsstatene skal sørge for at et system med 
forholdsmessige sanksjoner, som kan omfatte økonomiske 
sanksjoner, er i kraft for overtredelser av denne 
forordning eller av forordning (EØF) nr. 3821/85 som 
begås av foretak eller tilknyttede avsendere, speditører, 
turoperatører, hovedleverandører, underleverandører eller 
førerformidlingsbyråer.

Artikkel 20

1. Føreren skal oppbevare all dokumentasjon som en 
medlemsstat har framskaffet i forbindelse med ilagte sanksjoner 
eller innledning av rettsforfølgning inntil samme overtredelse 
av denne forordning ikke lenger kan føre til ny rettforfølgning 
eller ny sanksjon i henhold til denne forordning.

2. Føreren skal på anmodning framlegge dokumentasjonen 
nevnt i nr. 1.

3. En fører som er ansatt hos eller står til rådighet for mer 
enn ett transportforetak, skal gi hvert foretak tilstrekkelige 
opplysninger til at foretakene kan oppfylle kravene i kapittel 
II.

Artikkel 21

I tilfeller der en medlemsstat anser at det har skjedd en 
overtredelse av denne forordning av en slik art at det klart 
kan sette trafikksikkerheten i fare, skal medlemsstaten gi 
vedkommende myndighet rett til å ta det berørte kjøretøyet 
ut av trafikk inntil årsaken til overtredelsen er rettet opp. 
Medlemsstatene kan pålegge en fører å ta en døgnhvil. En 
medlemsstat kan også om nødvendig trekke tilbake for godt, 
inndra midlertidig eller begrense et foretaks tillatelse dersom 
foretaket er etablert i den aktuelle medlemsstaten, eller trekke 
tilbake for godt, inndra midlertidig eller begrense en førers 
førerkort. Kommisjonen skal, etter framgangsmåten i artikkel 
24 nr. 2, utvikle retningslinjer for å fremme en harmonisert 
anvendelse av denne artikkel.

Artikkel 22

1. Medlemsstatene skal bistå hverandre når det gjelder 
anvendelsen av denne forordning og kontrollen med at den 
overholdes.

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal 
regelmessig utveksle alle tilgjengelige opplysninger om:

a) overtredelser av reglene i kapittel II begått av personer som 
ikke er bosatt i den aktuelle medlemsstaten,

b) sanksjoner som en medlemsstat ilegger personer bosatt 
i staten for slike overtredelser når de er begått i andre 
medlemsstater.

3. Medlemsstatene skal regelmessig sende relevante 
opplysninger om nasjonal fortolkning og anvendelse av denne 
forordning til Kommisjonen, som skal gjøre opplysningene 
tilgjengelige i elektronisk form for de andre medlemsstatene.

4. Kommisjonen skal støtte dialogen mellom medlemsstatene 
om nasjonal fortolkning og anvendelse av denne forordning 
gjennom komiteen nevnt i artikkel 24 nr. 1.

Artikkel 23

Fellesskapet skal innlede de forhandlinger med tredjestater som 
måtte være nødvendige for å gjennomføre denne forordning. 
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Artikkel 24

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt i henhold 
til artikkel 18 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 3821/85.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 25

1. Kommisjonen skal på anmodning fra en medlemsstat 
eller på eget initiativ:

a) undersøke de tilfellene der en bestemmelse i denne 
forordning, særlig med hensyn til kjøretider, pauser og 
hviletider, anvendes og håndheves forskjellig,

b) klargjøre bestemmelsene i denne forordning med sikte på 
en ensartet anvendelse.

2. I tilfellene nevnt i nr. 1 skal Kommisjonen treffe 
en beslutning om en anbefalt anvendelse i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 2. Kommisjonen skal 
underrette Europaparlamentet, Rådet og medlemsstatene om 
sin beslutning.

KAPITTEL VI

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 26

I forordning (EF) nr. 3821/85 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

I denne forordning får definisjonene i artikkel 4 i 
europaparlaments- og rådsforordning nr. 561/2006 om 
harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området 
innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) 
nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 (*) anvendelse.

_________________

(*) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1»

2. I artikkel 3 skal nr. 1, 2 og 3 lyde:

«1. Fartsskriver skal installeres og brukes i kjøretøyer 
som benyttes til person- eller godstransport på vei og 

er registrert i en medlemsstat, unntatt i de kjøretøyene 
som er nevnt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 561/2006. 
Kjøretøyene som er nevnt i artikkel 16 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 561/2006 og kjøretøyer som var unntatt fra 
virkeområdet for forordning (EØF) nr. 3820/85, men 
som ikke lenger er unntatt i henhold til forordning (EF) 
nr. 561/2006, skal ha frist til 31. desember 2007 med å 
oppfylle dette kravet.

2. Medlemsstatene kan unnta fra bestemmelsene i 
denne forordning kjøretøyer nevnt i artikkel 13 nr. 1 og 3 i 
forordning (EF) nr. 561/2006.

3. Medlemsstatene kan etter godkjenning fra 
Kommisjonen unnta fra bestemmelsene i denne forordning 
kjøretøyer brukt i transport som er nevnt i artikkel 14 i 
forordning (EF) nr. 561/2006.»

3. I artikkel 14 skal nr. 2 lyde:

«2. Foretaket skal oppbevare diagramskivene og 
utskriftene, dersom disse er tatt for å etterkomme kravene 
i artikkel 15 nr. 1, i kronologisk orden og i lesbar form 
i minst ett år etter at de er brukt, og gi kopier til berørte 
førere som ber om det. Foretaket skal også gi en kopi av 
opplysningene som er overført fra sjåførkortet, sammen 
med en papirutskrift, til berørte førere som ber om det. 
Diagramskivene, utskriftene og de overførte opplysningene 
skal forevises eller utleveres til godkjente inspektører på 
anmodning.»

4. I artikkel 15 gjøres følgende endringer:

 i nr 1 tilføyes følgende ledd:– 

«Dersom et sjåførkort er skadet, ikke virker, eller ikke 
er i førerens besittelse, skal føreren:

a) når turen påbegynnes, skrive ut opplysningene 
om det kjøretøyet føreren kjører, og på utskriften 
notere

i) opplysninger som gjør det mulig å identifisere 
føreren (navn, sjåførkort, førerkortnummer), 
samt egen underskrift,

ii) periodene nevnt i nr. 3 annet strekpunkt 
bokstav b), c) og d),

b) når turen avsluttes, skrive ut opplysninger om 
de periodene som er registrert av fartsskriveren, 
registrere samtlige perioder da føreren har utført 
annet arbeid, stått til rådighet eller tatt ut hvile siden 
utskriften ble gjort ved turens begynnelse, dersom 
periodene ikke ble registrert av fartsskriveren, 
og notere på utskriften opplysninger som gjør 
det mulig å identifisere føreren (navn, sjåførkort, 
førerkortnummer), samt egen underskrift.»,
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 i nr. 2 skal annet ledd lyde:– 

«Når en fører ikke oppholder seg i kjøretøyet og 
derfor ikke kan bruke fartsskriveren som er installert i 
kjøretøyet, skal periodene nevnt i nr. 3 annet strekpunkt 
bokstav b), c) og d):

a) dersom kjøretøyet er utstyrt med en fartsskriver i 
henhold til vedlegg I, påføres diagramskiven for 
hånd, ved hjelp av automatisk registrering eller 
på annen måte, i lesbar form og uten at skiven 
tilsmusses; eller

b) dersom kjøretøyet er utstyrt med en fartsskriver i 
henhold til vedlegg I B, registreres i sjåførkortet 
ved bruk den manuelle registreringsfunksjonen 
som fartsskriveren er utstyrt med.

Dersom et kjøretøy som er utstyrt med en fartsskriver i 
henhold til vedlegg IB, har mer enn én fører, skal hver 
fører påse at førerens sjåførkort er riktig satt på plass i 
fartsskriveren.»

 i nr. 3 skal bokstav b) og c) lyde:– 

b) «annet arbeid», det vil si alle aktiviteter unntatt 
«kjøring» i henhold til artikkel 3 bokstav a) i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF av 
11. mars 2002 om organisering av arbeidstida 
til personar som utfører mobilt arbeid innanfor 
vegtransport(*), samt alt arbeid for den samme 
eller en annen arbeidsgiver innenfor eller utenfor 
transportsektoren, skal registreres under dette

  tegnet: ,

c) «perioder da arbeidstakeren står til rådighet», som 
definert i artikkel 3 bokstav b) i direktiv 2002/15/

 EF, skal registreres under dette tegnet: .»

________________
(*) EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35.»

 nr. 4 oppheves.– 

  nr. 7 skal lyde:– 

«7.  a)  Dersom føreren kjører et kjøretøy som er 
utstyrt med en fartsskriver i henhold til vedlegg I, 
skal føreren på anmodning fra en kontrollør kunne 
forevise:

i) diagramskivene for inneværende uke og de som 
føreren har brukt i de foregående 15 dagene,

ii) sjåførkortet, dersom føreren har et slikt kort, og

iii) alle manuelle registreringer og utskrifter gjort 
i løpet av inneværende uke og i de foregående 
15 dagene, som fastsatt i denne forordning og i 
forordning (EF) nr. 561/2006.

Etter 1. januar 2008 skal imidlertid periodene nevnt i 
i) og iii) omfatte inneværende dag og de foregående 
tjueåtte dager.

b)  Dersom føreren kjører et kjøretøy som er 
utstyrt med en fartsskriver i henhold til vedlegg I B, 
skal føreren på anmodning fra en kontrollør kunne 
forevise:

i) sitt sjåførkort,

ii) alle manuelle registreringer og utskrifter gjort 
i løpet av inneværende uke og i de foregående 
femten dagene, som fastsatt i denne forordning og 
i forordning (EF) nr. 561/2006.

iii) diagramskivene for perioden nevnt i ii), dersom 
føreren i denne perioden kjørte et kjøretøy utstyrt 
med en fartsskriver i samsvar med vedlegg I.

Etter 1. januar 2008 skal imidlertid periodene nevnt 
i ii) omfatte inneværende dag og de foregående 28 
dager.

c) En godkjent kontrollør kan kontrollere om 
forordning (EF) nr. 561/2006 er overholdt ved å 
analysere diagramskivene, de viste opplysningene 
registrert av fartsskriveren eller sjåførkortet, eller 
utskriftene av dem, eller, dersom dette ikke er mulig, 
ved å analysere andre underlagsdokumenter som 
begrunner manglende overholdelse av bestemmelser, 
for eksempel artikkel 16 nr. 2 og 3.»

Artikkel 27

I forordning (EF) nr. 2135/98 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 skal bokstav a) lyde:

«1. a) Fra den 20. dag etter kunngjøringen av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering 
av visse bestemmelser på det sosiale området innen 
veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) 
nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98(*), skal kjøretøyer 
som tas i bruk for første gang, være utstyrt med en 
fartsskriver i samsvar med kravene i vedlegg IB til 
forordning (EØF) nr. 3821/85.

_________________
(*) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1».
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2. I artikkel 2 skal nytt nr. 2 lyde:

«2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at de kan utstede sjåførkortene senest den 20. dag 
etter kunngjøringen av forordning (EF) nr. 561/2006.»

Artikkel 28

Forordning (EØF) nr. 3820/85 oppheves og erstattes av denne 
forordning.

Artikkel 5 nr. 1, 2 og 4 i forordning (EØF) nr. 3820/85 skal 
likevel fortsette å gjelde fram til datoene fastsatt i artikkel 15 
nr. 1 i direktiv 2003/59/EF.

Artikkel 29

Denne forordning trer i kraft 11. april 2007, med unntak av 
artikkel 10 nr. 5, artikkel 26 nr. 3 og 4 og artikkel 27, som trer 
i kraft 1. mai 2006.

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

Utferdiget i Strasbourg, 15. mars.2006.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

 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 71 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. desember 
2005,

og ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 av 20. desember 
1985 om harmonisering av visse bestemmelser på 
det sosiale området innen veitransport(3) og (EØF) 
nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av 
fartsskriver innen veitransport(4) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. mars 2002 om 
organisering av arbeidstida til personar som utfører mobilt 
arbeid innanfor vegtransport(5) er av vesentlig betydning 
for opprettelsen av et felles marked for landtransport, for 
trafikksikkerheten og for arbeidsvilkårene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 11.4.2006, s. 35, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 22.

(1) EUT C 241 av 28.9.2004, s. 65.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 20. april 2004 (EUT C 104 E av 30.4.2004, 

s. 385), Rådets felles holdning av 9. desember 2004 (EUT C 63 E av 
15.3.2005, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 13. april 2005 (EUT 
C 33 E av 9.2.2006, s. 415). Europaparlamentets regelverksresolusjon av 2. 
februar 2006 og rådsbeslutning av 2. februar 2006.

(3) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/59/EF (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4).

(4) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 432/2004 (EUT L 71 av 10.3.2004, s. 3).

(5) EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35.

2) I hvitboken «Europeisk transportpolitikk fram mot 
2010: Veivalg for framtiden») har Kommisjonen pekt på 
behovet for å skjerpe kontrollen og sanksjonene, framfor 
alt når det gjelder bestemmelser på det sosiale området 
innen veitransport, og særlig for å øke antall kontroller, 
stimulere til systematisk utveksling av opplysninger 
mellom medlemsstatene, samordne kontrolloppgaver og 
fremme opplæring av kontrollører.

3) Det er derfor nødvendig å sikre en korrekt anvendelse og 
en harmonisert tolkning av bestemmelsene på det sosiale 
området innen veitransport ved å fastsette minstekrav 
for at medlemsstatene kan gjennomføre ensartede og 
effektive kontroller av at de relevante bestemmelsene 
overholdes. Formålet med disse kontrollene bør være 
å begrense og forebygge overtredelser. Videre bør det 
innføres en ordning som sikrer at foretak i en høy 
risikoklasse kontrolleres mer grundig og oftere.

4) Risiko som følge av tretthet hos føreren bør også motvirkes 
ved å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 2002/15/
EF.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv bør ikke bare føre til 
større trafikksikkerhet, men også bidra til å harmonisere 
arbeidsvilkårene i Fellesskapet og fremme like 
konkurransevilkår.

6) Utskiftingen av analoge fartsskrivere med digitale 
fartsskrivere vil gradvis gjøre det mulig å kontrollere 
større mengder data raskere og mer nøyaktig, og 
medlemsstatene vil dermed etter hvert kunne gjennomføre 
flere kontroller. Prosentandelen av arbeidsdager som skal 
kontrolleres for førere av kjøretøyer som omfattes av 
bestemmelsene på det sosiale området, bør derfor gradvis 
økes til 4 %.

7) Når det gjelder kontrollordningene, må målet være å utvikle 
de nasjonale ordningene slik at de blir driftskompatible 
og praktisk gjennomførbare på europeisk plan.

8) Alle kontrollenheter bør ha tilgang til tilstrekkelig 
standardutstyr og egnede fullmakter, slik at de kan utføre 
sine oppgaver på en effektiv og virkningsfull måte.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EF) nr. 2006/22

av 15. mars 2006

om minstekrav for gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 om 
bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om oppheving av rådsdirektiv 88/599/EØF(*)

2009/EØS/69/43
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9)  Medlemsstatene bør, samtidig som de sikrer at oppgavene 
fastsatt i dette direktiv utføres på en riktig måte, tilstrebe 
at kontroller ved veien gjennomføres raskt og effektivt, 
slik at de tar kortest mulig tid og fører til minst mulig 
forsinkelse for førerne.

10) I hver medlemsstat bør det være et enkelt organ som 
ivaretar kontakten med andre vedkommende myndigheter 
innenfor Fellesskapet. Dette organet bør også utarbeide 
relevant statistikk. Medlemsstatene bør også anvende 
en sammenhengende nasjonal kontrollstrategi på sitt 
territorium og kan utpeke et enkelt organ som skal 
samordne gjennomføringen av denne oppgaven.

11) Samarbeidet mellom medlemsstatenes 
kontrollmyndigheter bør fremmes ytterligere gjennom 
samordnede kontroller, felles opplæringsinitiativer, 
elektronisk utveksling av opplysninger, samt utveksling 
av kunnskap og erfaring.

12) Beste praksis for håndheving av reglene for veitransport, 
særlig med sikte på å sikre en harmonisert framgangsmåte 
for utstedelse av attester i forbindelse med førernes ferie- 
eller sykefravær, bør tilrettelegges og fremmes gjennom 
et forum for medlemsstatenes kontrollmyndigheter.

13) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette 
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/
EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler 
for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen(1).

14) Ettersom målet med dette direktiv, som er å fastsette 
klare felles regler om minstekravene for å kontrollere 
at forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 
og europaparlaments- og rådsforordning (EØF) 
nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering 
av visse bestemmelser på det sosiale området innen 
veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) 
nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 3820/85(2) gjennomføres på 
en korrekt og ensartet måte, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene, og derfor på grunn av behovet 
for samordnede tverrnasjonale tiltak bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå disse målene.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.

15) Rådsdirektiv 88/599/EØF(3) om ensartet framgangsmåte 
ved gjennomføringen av forordning(EF) nr. 3820/85 og 
(EF) nr. 3821/85 bør derfor oppheves —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

I dette direktiv fastsettes minstekravene for gjennomføring av 
forordning (EF) nr. 3820/85 og (EF) nr. 3821/85.

Artikkel 2

Kontrollordninger

1. Medlemsstatene skal innføre en ordning med 
formålstjenlig og regelmessig kontroll av den korrekte og 
ensartede gjennomføringen nevnt i artikkel 1, som skal foretas 
både ved veien og på foretakenes område, og som skal dekke 
alle transportkategorier.

Disse kontrollene skal hvert år dekke et bredt og representativt 
tverrsnitt av mobile arbeidstakere, førere, foretak og kjøretøyer 
i alle transportkategorier som omfattes av forordning (EØF) 
nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85.

Medlemsstatene skal sikre at det anvendes en konsekvent 
nasjonal kontrollstrategi på deres territorium. For dette formål 
kan medlemsstatene utpeke et samordningsorgan for tiltak som 
treffes i henhold til artikkel 4 og 6, og skal i så fall underrette 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette.

2. Dersom dette ikke allerede er tilfelle, skal medlemsstatene 
innen 1. mai 2007 utstede egnede fullmakter til godkjente 
kontrollører, slik at de kan utføre sine kontrolloppgaver i 
henhold til dette direktiv på en korrekt måte.

3. Hver medlemsstat skal organisere kontrollene slik at 
1 % av arbeidsdagene til førere av kjøretøyer som omfattes 
av forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85, vil bli 
kontrollert fra og med 1. mai 2006. Denne prosentandelen skal 
øke til minst 2 % fra og med 1. januar 2008 og til minst 3 % 
fra og med 1. januar 2010.

(3) EFT L 325 av 29.11.1988, s. 55. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2135/98 (EFT L 274 av 9.10.1998, s. 1).



23.12.2009 Nr. 69/267EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Fra 1. januar 2012 kan Kommisjonen øke minstekravet til 
4 % etter framgangsmåten i artikkel 12 nr. 2, forutsatt at 
de statistiske opplysningene som er samlet inn i henhold 
til artikkel 3, viser at gjennomsnittlig over 90 % av alle 
kontrollerte kjøretøyer er utstyrt med digital fartsskriver. Når 
Kommisjonen treffer sin beslutning, skal den også ta hensyn 
til hvor effektive de gjeldende kontrolltiltakene er, særlig med 
hensyn til tilgjengeligheten av data fra digitale fartsskrivere på 
foretakenes område.

Minst 15 % av det samlede antall kontrollerte arbeidsdager skal 
kontrolleres ved veien, og minst 30 % på foretakenes område. 
Fra og med 1. januar 2008 skal minst 30 % av det samlede 
antall kontrollerte arbeidsdager kontrolleres ved veien, og 
minst 50 % skal kontrolleres på foretakenes område.

4. De opplysningene som oversendes Kommisjonen i 
samsvar med artikkel 16 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 3820/85, 
skal omfatte antall førere som er blitt kontrollert ved veien, 
antall kontroller som er gjennomført på foretakenes område, 
antall arbeidsdager som er blitt kontrollert og antall og type 
rapporterte overtredelser med opplysninger om hvorvidt det er 
transportert personer eller gods.

Artikkel 3

Statistikk

Medlemsstatene skal sikre at de statistiske opplysningene 
som er samlet inn ved kontrollene som utføres i samsvar med 
artikkel 2 nr. 1 og 3, er inndelt i følgende kategorier:

a) ved kontroll ved veien:

i) veitype, dvs. motorvei, riksvei eller annen offentlig 
vei, samt det kontrollerte kjøretøyets registreringsstat, 
for å unngå forskjellsbehandling,

ii) type fartsskriver: analog eller digital,

b) ved kontroll i foretakenes lokaler:

i) type transportvirksomhet, dvs. internasjonal eller 
innenlands transport, person- eller godstransport, 
transport for egen eller en annens regning,

ii) størrelsen på foretakets vognpark,

iii) type fartsskriver: analog eller digital.

Disse statistikkene skal framlegges for Kommisjonen hvert 
annet år og offentliggjøres i en rapport.

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal oppbevare 
opplysningene som ble samlet inn i det foregående året.

Foretak som har ansvar for førere, skal oppbevare dokumenter, 
kontrolldata og andre relevante opplysninger som de har 
mottatt fra kontrollmyndighetene vedrørende kontroller som er 
gjennomført av dem på deres område og/eller av deres førere 
ved kontroll ved veien, i et tidsrom på ett år.

Ytterligere presiseringer som måtte være nødvendige for å 
klargjøre definisjonene av kategoriene nevnt i bokstav a) og 
b), skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten i 
artikkel 12 nr. 2.

Artikkel 4

Kontroll ved veien

1. Kontroll ved veien skal utføres på forskjellige steder når 
som helst på døgnet, og skal dekke en så stor del av veinettet 
at det vil være vanskelig å unngå kontrollpostene.

2. Medlemsstatene skal påse at:

a) det treffes tilstrekkelige tiltak for å opprette kontrollposter 
på eller i nærheten av eksisterende og planlagte veier, og 
om nødvendig for at bensinstasjoner og andre sikre steder 
langs motorveiene kan fungere som kontrollposter,

b) kontrollene utføres i henhold til et system med roterende 
utvalg og passende geografisk fordeling.

3. De kontrollpunktene som skal kontrolleres ved veien, er 
oppført i del A i vedlegg I. Dersom omstendighetene krever det, 
kan kontrollene konsentreres om ett bestemt kontrollpunkt.

4. Med forbehold for artikkel 9 nr. 2 skal kontroll ved 
veien gjennomføres uten forskjellsbehandling. Særlig må 
kontrollørene unngå å forskjellsbehandle på grunnlag av:

a) kjøretøyets registreringsstat,

b) førerens bostedsstat,

c) foretakets etableringsstat,

d) reisens opprinnelses- og bestemmelsessted,

e) type fartsskriver: analog eller digital.
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5. Kontrollørene skal være utstyrt med:

a) en liste over de viktigste punktene som skal kontrolleres, 
som fastsatt i del A i vedlegg I,

b) standardkontrollutstyr som fastsatt i vedlegg II.

6. Dersom det ved en kontroll ved veien av føreren av et 
kjøretøy som er registrert i en annen medlemsstat, blir gjort 
funn som gir grunn til å anta at det er begått overtredelser 
som ikke kan påvises ved kontrollen på grunn av manglende 
opplysninger, skal vedkommende myndigheter i de berørte 
medlemsstatene bistå hverandre med å klarlegge situasjonen.

Artikkel 5

Samordnet kontroll

Medlemsstatene skal minst seks ganger per år gjennomføre 
samordnede kontroller ved veien av førere og kjøretøyer 
som omfattes av forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) 
nr. 3821/85. Slike kontroller skal gjennomføres samtidig av 
kontrollmyndighetene i minst to medlemsstater, idet hver 
myndighet handler på sitt eget territorium.

Artikkel 6

Kontroll på foretakenes område

1. Kontroller på foretakenes område skal planlegges på 
grunnlag av tidligere erfaringer med de forskjellige typer 
transport og foretak. Det skal også gjennomføres kontroll på 
foretakenes område dersom det i forbindelse med kontroll ved 
veien er påvist alvorlige overtredelser av forordning (EØF) 
nr. 3820/85 eller (EØF) nr. 3821/85.

2. Kontroll på foretakenes område skal omfatte de 
kontrollpunktene som er oppført i del A og del B i vedlegg I.

3. Kontrollørene skal være utstyrt med:

a) en liste over de viktigste punktene som skal kontrolleres, 
som fastsatt i del A og B i vedlegg I,

b) standardkontrollutstyr som oppført i vedlegg II.

4. Kontrollørene i en medlemsstat skal ved kontrollen ta 
hensyn til opplysninger fra det utpekte kontaktorganet i en 
annen medlemsstat, som nevnt i artikkel 7 nr. 1, angående det 
berørte foretakets virksomhet i denne andre medlemsstaten.

5. Ved anvendelsen av nr. 1-4 skal kontroll som utført på 
vedkommende myndigheters område på grunnlag av relevante 
dokumenter eller opplysninger som foretakene har framlagt 
på anmodning fra disse myndighetene, ha samme status som 
kontroll utført på foretakenes område.

Artikkel 7

Kontakt innen Fellesskapet

1. Medlemsstatene skal utpeke et organ med følgende 
oppgaver:

a) sørge for å samordne tiltak truffet i henhold til artikkel 5 
med tilsvarende organer i andre berørte medlemsstater,

b) sende inn til Kommisjonen de statistiske oppgavene som 
utarbeides annethvert år i henhold til artikkel 16 nr. 2 i 
forordning (EØF) nr. 3820/85,

c) ha hovedansvaret for å bistå vedkommende myndigheter i 
andre medlemsstater i samsvar med artikkel 4 nr. 6.

Organet skal være representert i komiteen nevnt i artikkel 12 
nr. 1.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen når dette 
organet er utpekt, og Kommisjonen skal deretter underrette de 
øvrige medlemsstatene.

3. Det skal gjøres en aktiv innsats for å fremme utveksling av 
data, erfaringer og andre opplysninger mellom medlemsstatene, 
særlig, men ikke utelukkende, gjennom komiteen nevnt i 
artikkel 12 nr. 1, og gjennom ethvert annet organ som 
Kommisjonen måtte utpeke i samsvar med framgangsmåten 
nevnt i artikkel 12 nr. 2.

Artikkel 8

Utveksling av opplysninger

1. Opplysninger som medlemsstatenes myndigheter stiller til 
rådighet bilateralt i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i forordning 
(EØF) nr. 3820/85 eller artikkel 19 nr. 3 i forordning (EØF) 
nr. 3821/85, skal utveksles mellom de utpekte organene som er 
meldt til Kommisjonen i samsvar med artikkel 7 nr. 2:

a) minst en gang hver sjette måned etter at dette direktiv er 
trådt i kraft,

b) på særskilt anmodning fra en medlemsstat i enkelttilfeller.

2. Medlemsstatene skal sørge for å innføre systemer for 
elektronisk utveksling av opplysninger. Kommisjonen skal 
etter framgangsmåten i artikkel 12 nr. 2 fastsette en felles 
metode for effektiv utveksling av opplysninger.
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Artikkel 9

 Risikoklassifiseringssystem 

1. Medlemsstatene skal innføre et system for klassifisering 
av foretakene etter risikonivå, basert på det relative antall 
overtredelser av forordning (EØF) nr. 3820/85 eller (EØF) 
nr. 3821/85 som det enkelte foretak har begått, samt på 
hvor alvorlige overtredelsene er. Kommisjonen skal 
støtte en dialog mellom medlemsstatene for å bidra til at 
risikoklassifiseringssystemene stemmer mest mulig overens.

2. Foretak med høy risikoklassifisering skal kontrolleres 
oftere og grundigere. Kriteriene og de nærmere reglene for 
innføring av et slikt system skal drøftes i komiteen nevnt i 
artikkel 12, med sikte på å utvikle et system for utveksling av 
opplysninger om beste praksis.

3. En foreløpig liste over overtredelser av forordning (EØF) 
nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 er oppført i vedlegg III.

Med henblikk på å utarbeide retningslinjer for å vurdere 
overtredelser av forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) 
nr. 3821/85 kan Kommisjonen, dersom det er relevant, etter 
framgangsmåten i artikkel 12 nr. 2, tilpasse vedlegg III for å 
utarbeide retningslinjer om en felles skala for overtredelser, 
inndelt i kategorier på grunnlag av hvor alvorlige overtredelsene 
er.

Kategorien for de mest alvorlige overtredelsene bør omfatte 
slike overtredelser av relevante bestemmelser i forordning 
(EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 som innebærer høy 
risiko for dødsfall eller alvorlig personskade.

Artikkel 10

Rapport

Senest 1. mai 2009 skal Kommisjonen framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport med en analyse 
av sanksjonene som er fastsatt for alvorlige overtredelser i 
medlemsstatenes lovgivning.

Artikkel 11

Beste praksis

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 12 
nr. 2 utarbeide retningslinjer for beste kontrollpraksis.

Disse retningslinjene skal offentliggjøres i en toårlig rapport 
fra Kommisjonen.

2. Medlemsstatene skal iverksette felles 
opplæringsprogrammer om beste praksis som skal gjennomføres 
minst én gang i året, og legge til rette for utveksling minst én 
gang i året av personale fra sine respektive organer for kontakt 
innenfor Fellesskapet.

3. Kommisjonen skal utarbeide, etter framgangsmåten i 
artikkel 12 nr. 2, et elektronisk og utskriftsvennlig skjema som 
skal brukes dersom en fører har hatt sykefravær eller vært på 
ferie, eller dersom føreren i tidsrommet nevnt i artikkel 15 nr. 7 
første strekpunkt første ledd i forordning (EØF) nr. 3821/85 
har kjørt et annet kjøretøy og dette ikke omfattes av forordning 
(EØF) nr. 3820/85,.

4. Medlemsstatene skal sikre at kontrollørene har fått god 
opplæring i de oppgavene de skal utføre.

Artikkel 12

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 18 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 3821/85.

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

Gjennomføringstiltak

Kommisjonen skal på anmodning fra en medlemsstat eller 
på eget initiativ treffe gjennomføringstiltak i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 12 nr. 2, særlig med sikte på:

a) å fremme en felles framgangsmåte for gjennomføringen av 
dette direktiv,

b) å bidra til en konsekvent framgangsmåte og en harmonisert 
tolkning av forordning (EØF) nr. 3820/85 mellom 
kontrollmyndighetene,
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c) å fremme dialogen mellom transportsektoren og 
kontrollmyndighetene.

Artikkel 14

Forhandlinger med tredjestater

Når dette direktiv har trådt i kraft, skal Fellesskapet innlede 
forhandlinger med relevante tredjestater om anvendelse av 
bestemmelser tilsvarende dem som er fastsatt i dette direktiv.

Inntil disse forhandlingene er avsluttet, skal medlemsstatene 
oversende opplysninger om kontroller som er utført på 
kjøretøyer fra tredjestater, sammen medopplysningene de 
oversender til Kommisjonen i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i 
forordning (EØF) nr. 3820/85.

Artikkel 15

Ajourføring av vedleggene

Endringer i vedleggene som er nødvendige for å tilpasse 
dem til utviklingen når det gjelder beste praksis, skal vedtas i 
samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 12 nr. 2.

Artikkel 16

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 1. april 2007 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv.

 De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til 
disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som viser 
sammenhengen mellom disse bestemmelsene og bestemmelsene 
i dette direktiv. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 17

Oppheving

1. Direktiv 88/599/EØF oppheves.

2. Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

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

Artikkel 19

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 15. mars 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

 President Formann

__________
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VEDLEGG I

DEL A

KONTROLL VED VEIEN

Følgende punkter skal normalt inngå når det gjennomføres kontroll ved veien:

1) daglig og ukentlig kjøretid, pauser, døgnhvil og ukehvil, også foregående dagers diagramskiver, som skal 
oppbevares i kjøretøyet i samsvar med artikkel 15 nr. 7 i forordning (EØF) nr. 3821/85, og/eller data som for 
samme tidsrom er lagret på sjåførkortet og/eller i fartsskriverens minne i samsvar med vedlegg ΙΙ til dette direktiv 
og/eller utskrifter,

2) for tidsrommet nevnt i artikkel 15 nr. 7 i forordning (EØF) nr. 3821/85, eventuelle overskridelser av tillatt hastighet 
for kjøretøyet, definert som hvert tidsrom på mer enn ett minutt der kjøretøyets hastighet overstiger 90 km/t for 
kjøretøyer i gruppe N3 eller 105 km/t for kjøretøyer i gruppe M3 (gruppe N3 og M3 er definert i del A i vedlegg II 
til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning 
av motorvogner og deres tilhengere)(1),

3) eventuelt momentane hastigheter for kjøretøyet, registrert i fartsskriveren i løpet av høyst de 24 siste timene 
kjøretøyet har vært i bruk,

4) undersøkelse av om fartsskriveren fungerer korrekt (påvisning av eventuelt misbruk av utstyret og/eller sjåførkortet 
og/eller diagramskiver) eller eventuelt kontroll av at dokumentene nevnt i artikkel 14 nr. 5 i forordning (EØF) 
nr. 3820/85 finnes i kjøretøyet.

DEL B

KONTROLL PÅ FORETAKENES OMRÅDE

I tillegg til punktene nevnt i del A skal følgende punkter kontrolleres på foretakenes område:

1) ukehvil og kjøretid mellom disse hviletidene,

2) overholdelse av kjøretidsbegrensningen over to uker,

3) diagramskivene, data og utskrifter fra kjøretøyenheten og sjåførkortet.

Dersom det påvises en overtredelse, kan medlemsstatene eventuelt kontrollere det eventuelle medansvaret til andre 
aktører i transportkjeden, som f.eks. avskipere, speditører eller underleverandører, og undersøke om avtalene om yting 
av transporttjenester er i samsvar med forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85.

__________

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2006/28/EF (EUT L 65 av 7.3.2006, s. 27).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 69/272 23.12.2009

VEDLEGG II

Standardutstyr som skal være til rådighet for kontrollenhetene

Medlemsstatene skal sikre at følgende standardutstyr er til rådighet for kontrollenhetene som utfører oppgavene nevnt 
i vedlegg I:

1) utstyr til å laste ned data fra den digitale fartsskriverens kjøretøyenhet og sjåførkort, lese data og analysere data og/
eller overføre resultatene til en sentral database for analyse,

2) utstyr til å kontrollere diagramskivene.

___________
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VEDLEGG III

Overtredelser

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 og med henblikk på dette direktiv kan følgende ikke-uttømmende liste gi en veiledning 
om hva som skal anses som overtredelser:

1) overskridelse av grensene for lengste tillatte kjøretid for ett døgn, en uke eller to uker,

2) manglende overholdelse av minstekravene til døgnhvil eller ukehvil,

3) manglende overholdelse av minstekravene med hensyn til pauser,

4) manglende overholdelse av kravene i forordning (EØF) nr. 3821/85 om installasjon av fartsskriver .

___________
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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) Kommisjonen skal i henhold til forordning (EF) nr. 
2320/2002 ved behov vedta tiltak for gjennomføring av 
felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet 
i hele Fellesskapet. 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 rettsakten som 
fastsatte slike tiltak.

2) Det bør treffes tiltak for å gjøre de felles grunnleggende 
standardene mer presise, særlig for å møte den økte risiko 
for at flytende eksplosiver tas med inn i luftfartøyer. 
Tiltakene bør gjennomgås hver sjette måned i lys av den 
tekniske utvikling, de driftsmessige følger i lufthavnene 
og virkningene for passasjerene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 17.10.2006, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 24.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 849/2004 (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 1).

(2) EFT L 89 av 5.4.2003, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 240/2006 (EUT L 40 av 11.2.2006, s. 3).

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 2320/2002, og med 
sikte på å hindre ulovlige handlinger, må tiltakene 
fastlagt i vedlegget til denne forordning være hemmelige 
og ikke offentliggjøres. Den samme regel gjelder 
nødvendigvis alle endringsrettsakter. Uten hensyn til 
dette bør passasjerene tydelig informeres om de regler 
som gjelder for gjenstander som er forbudt om bord i 
luftfartøyer.

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

Vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 3 i nevnte forordning får anvendelse med hensyn til 
dette vedleggs fortrolige karakter.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1546/2006

av 4. oktober 2006

om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

2009/EØS/69/44

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

Utferdiget i Brussel, 4. oktober 2006.

 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 rådsforordning (EØF) nr. 3976/87 av 
14. desember 1987 om anvendelse av traktatens artikkel 85 
nr. 3 på visse grupper av avtaler og samordnet opptreden innen 
lufttransport(1), særlig artikkel 2,

etter offentliggjøring av utkast til denne forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Siden 1. mai 2004 har lufttransportsektoren vært omfattet 
av de alminnelige bestemmelsene i rådsforordning (EF) 
nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av 
konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 
82(3).

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1/2003 skal avtaler som 
omfattes av traktatens artikkel 81 nr. 1 og som oppfyller 
vilkårene i artikkel 81 nr. 3, ikke være forbudt, uten at 
det kreves vedtak om dette på forhånd. I prinsippet må 
foretak og sammenslutninger av foretak nå på egen hånd 
vurdere hvorvidt deres avtaler, samordnede opptreden og 
beslutninger er forenlige med traktatens artikkel 81.

3) Forordning (EØF) nr. 3976/87 gir Kommisjonen 
myndighet til å anvende traktatens artikkel 81 nr. 3 ved 
forordning på visse grupper av avtaler, beslutninger 
eller samordnet opptreden som direkte eller indirekte er 
knyttet til yting av lufttransporttjenester på ruter mellom 
lufthavner i Fellesskapet og på ruter mellom Fellesskapet 
og tredjestater.

4) Avtaler, beslutninger eller samordnet opptreden med 
hensyn til konsultasjoner om tariffer for transport av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 3.10.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 25.

(1) EFT L 374 av 31.12.1987, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 av 6.3.2004, s. 1).

(2) EUT C 42 av 18.2.2006, s. 15.
(3) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 

nr. 411/2004 (EUT L 68 av 6.3.2004, s. 1).

passasjerer på ruteflyginger og fordeling av tidsluker 
og fastsettelse av ruteplaner i lufthavnene kan 
begrense konkurransen og påvirke handelen mellom 
medlemsstater.

5) Ettersom slike avtaler, beslutninger eller samordnet 
opptreden kan være fordelaktige for transportbrukerne og/
eller luftfartsselskapene, ble det ved kommisjonsforordning 
(EØF) nr. 1617/93 av 25. juni 1993 om anvendelse av 
traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av avtaler, 
beslutninger og samordnet opptreden som gjelder felles 
planlegging og samordning av ruteplaner, felles drift, 
tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer og gods 
ved ruteflyging og fordeling av tidsluker i lufthavnene(4) 
erklært at traktatens artikkel 81 nr. 1 ikke får anvendelse 
på blant annet visse avtaler, beslutninger eller 
samordnet opptreden som gjelder tariffkonsultasjoner og 
konsultasjoner om fordeling av tidsluker i lufthavner for 
flyginger mellom lufthavner i Fellesskapet. Forordning 
(EØF) nr. 1617/93 utløp 30. juni 2005.

6) Kommisjonen innledet i juni 2004 en høring om 
revisjonen av forordning (EØF) nr. 1617/93 med sikte 
på å avgjøre om gruppeunntaket burde oppheves, 
opprettholdes i sin opprinnelige form eller få utvidet sitt 
virkeområde. Kommisjonen fikk svar fra medlemsstater, 
luftfartsselskaper, reisebyråer og forbrukergrupper.

7) I lys av resultatene av høringen og ordningen med direkte 
anvendelig unntak innført ved forordning (EF) nr. 1/2003 
er det ikke tilstrekkelig grunn til fortsatt å erklære ved 
forordning at artikkel 81 nr. 1 ikke får anvendelse på 
konsultasjoner om fordeling av tidsluker og avtaler 
om fastsettelse av ruteplaner i lufthavnene, eller på 
tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer med 
bagasje på ruteflyginger mellom lufthavner i Fellesskapet. 
Luftfartsindustrien bør imidlertid få tilstrekkelig tid til å 
tilpasse seg til den nye situasjonen og til på egen hånd å 
vurdere hvorvidt dens avtaler og opptreden er forenlige 
med traktatens artikkel 81 og om nødvendig å endre 
dem. Ettersom forordning (EØF) nr. 1617/93 allerede har 
utløpt, må det vedtas en ny gruppeunntaksforordning for 
en overgangsperiode.

(4) EFT L 155 av 26.6.1993, s. 18. Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1459/2006

av 28. september 2006

om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler og samordnet opptreden når det gjelder 
tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer på ruteflyginger og fordeling av tidsluker i lufthavnene(*)
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8) Ordninger for fordeling av tidsluker og fastsettelse av 
ruteplaner i lufthavnene kan føre til en mer effektiv 
utnyttelse av lufthavnkapasiteten og luftrommet, 
lette flygekontrollen og bidra til å spre lufthavnenes 
lufttrafikktjenester. Adgang til overbelastede lufthavner må 
fortsatt være mulig for at konkurransen ikke skal bortfalle. 
For å sørge for en tilfredsstillende grad av sikkerhet og 
åpenhet kan slike ordninger godkjennes bare dersom 
alle berørte luftfartsselskaper kan delta i forhandlingene 
og fordelingen skjer uten forskjellsbehandling og i full 
åpenhet.

9) Det bør gis gruppeunntak fram til 31. desember 2006 for 
konsultasjoner om fordeling av tidsluker og fastsettelse 
av ruteplaner i lufthavnene i den grad de berører flyginger 
der avgangslufthavnen og/eller bestemmelseslufthavnen 
ligger i Fellesskapet. Etter 31. desember 2006 bør 
luftfartsindustrien på egen hånd vurdere hvorvidt avtaler 
og samordnet opptreden mellom foretak og beslutninger 
tatt av sammenslutninger av foretak som omfattes av 
traktatens artikkel 81 nr. 1, oppfyller vilkårene i artikkel 
81 nr. 3. I forbindelse med vurderingen bør det blant 
annet undersøkes hvorvidt alle berørte luftfartsselskaper 
kan delta i konsultasjonene om fordeling av tidsluker og 
fastsettelse av ruteplaner i lufthavnene, og hvorvidt disse 
konsultasjonene gjennomføres uten forskjellsbehandling 
og i full åpenhet. Denne forordning berører ikke 
rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 om 
fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker i 
lufthavnene i Fellesskapet(1).

10) Tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer kan 
bidra til allmenn aksept av tariffer for transport av 
passasjerer som gir mulighet for interlining, til fordel 
for både luftfartsselskaper og lufttransportbrukere. 
Konsultasjonene må imidlertid ikke gå lenger enn målet 
om å lette interlining.

11) Resultatene av høringen som ble innledet av Kommisjonen 
i juni 2004 med sikte på revisjon av forordning 
(EØF) nr. 1617/93, tyder på at lufttransportmarkedet i 
Fellesskapet har utviklet seg på en slik måte at det er 
stadig mer uvisst om tariffkonsultasjoner fortsatt vil 
oppfylle samtlige kriterier i traktatens artikkel 81 nr. 3.

12) Det bør derfor gis et gruppeunntak fram til 31. desember 
2006 for tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer 
med bagasje på ruteflyginger mellom lufthavner i 
Fellesskapet. Etter den datoen bør luftfartsindustrien 

(1) EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning 793/2004/EF (EUT L 138 av 30.4.2004, s. 50).

på egen hånd vurdere hvorvidt avtaler og samordnet 
opptreden mellom foretak og beslutninger tatt av 
sammenslutninger av foretak som omfattes av traktatens 
artikkel 81 nr. 1, oppfyller vilkårene i artikkel 81 nr. 3.

13) Siden 1. mai 2004 har Kommisjonen hatt myndighet 
til å anvende traktatens artikkel 81 nr. 3 ved forordning 
på flyginger både på ruter mellom Fellesskapet og 
tredjestater og på ruter mellom lufthavner i Fellesskapet.

14) I motsetning til lufttrafikken innenfor Fellesskapet omfattes 
flyginger mellom medlemsstater og tredjestater vanligvis 
av bilaterale luftfartsavtaler. Arten av og detaljnivået 
på reguleringskravene i disse avtalene varierer sterkt. 
Med forbehold for Fellesskapets regelverk, herunder 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 847/2004 av 
29. april 2004 om framforhandling og gjennomføring av 
luftfartsavtaler mellom medlemsstater og tredjestater(2), 
er det vanlig at slike avtaler begrenser og/eller regulerer 
markedsadgangen og/eller prisene, noe som kan hindre 
konkurransen mellom luftfartsselskaper på ruter mellom 
Fellesskapet og tredjestater. Det er dessuten vanlig at 
luftfartsavtaler begrenser luftfartsselskapenes mulighet 
for å inngå den type bilaterale samarbeidsavtaler som 
gir forbrukerne alternativer til interlining-systemet til 
International Air Transport Association (IATA).

15) På ruter mellom Fellesskapet og tredjestater er andelen 
av reiser som innebærer flybytte, merkbart høyere enn 
på internasjonale ruter innenfor Fellesskapet. Derfor bør 
fordelene for forbrukerne med interlining som oppnås 
gjennom tariffkonsultasjoner, være større på ruter mellom 
Fellesskapet og tredjestater.

16) Det kan med tilstrekkelig stor sikkerhet antas at 
tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer med 
bagasje på ruteflyginger mellom lufthavner i Fellesskapet 
og lufthavner i tredjestater, for tiden oppfyller vilkårene 
i traktatens artikkel 81 nr. 3. Lufttransportmarkedene er 
imidlertid i rask utvikling. Det bør derfor gis et kortvarig 
gruppeunntak med hensyn til slike konsultasjoner fram til 
31. oktober 2007.

(2) EUT L 157 av 30.4.2004, s. 7, rettet ved EUT L 195 av 2.6.2004, s. 3.
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17) Vedkommende myndigheter i De forente stater og Australia 
er i ferd med å gjennomgå sin antitrustpolitikk i forhold 
til IATAs tariffkonsultasjoner. Disse gjennomgåelsene 
vil sannsynligvis være avsluttet innen juni 2007. Det 
er derfor hensiktsmessig at Kommisjonen gjennomgår 
gruppeunntaket for tariffkonsultasjonene om transport av 
passasjerer på ruter mellom Fellesskapet og disse statene 
innen nevnte tidspunkt.

18) Det bør samles inn data for å gi Kommisjonen økt 
kunnskap om den relative bruken av passasjertariffene 
som fastsettes ved konsultasjonene og deres relative 
betydning for den faktiske bruken av interlining på 
ruteflyginger mellom Fellesskapet og tredjestater. 
Dataene bør også sette Kommisjonen i stand til å foreta 
en bedre vurdering av virkningene av reguleringsmessige 
begrensninger som følger av bilaterale luftfartsavtaler. 
Det bør derfor kreves at luftfartsselskaper som deltar i 
konsultasjoner, for hver IATA-sesong fra 1. mai 2004 
samler inn data for alle takstklasser der det er avtalt 
interlining-takster.

19) I samsvar med artikkel 4 i forordning (EØF) nr. 3976/87 
bør denne forordning få anvendelse med tilbakevirkende 
kraft på avtaler, beslutninger og samordnet opptreden 
som foreligger den dagen denne forordning trer i kraft, 
forutsatt at de oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i 
denne forordning.

20) Fellesskapets regelverk om sivil luftfart som er relevant 
for det indre marked, ble utvidet til å gjelde området som 
omfatter Fellesskapet og Norge, Island og Liechtenstein 
gjennom avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde. Derfor bør flyginger mellom 
Fellesskapet og Norge, Island og Liechtenstein behandles 
på samme måte som flyginger innenfor Fellesskapet. 
Fellesskapets regelverk utvides til også å gjelde på 
territoriet som omfattes av EØS-avtalen etter beslutning 
i EØS-komiteen. I forbindelse med denne forordning er 
det imidlertid nødvendig å fastsette at gruppeunntaket 
som gis for flyginger utenfor Fellesskapet, ikke får 
anvendelse på flyginger mellom lufthavner i Fellesskapet 
og lufthavner i Norge, Island og Liechtenstein.

21) Fellesskapets regelverk om sivil luftfart som er relevant 
for det indre marked, ble utvidet til å gjelde i området 
som omfatter Fellesskapet og Sveits gjennom avtalen 
mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske 
edsforbund om lufttransport(1). Så lenge den avtalen 
er i kraft, bør derfor flyginger mellom Fellesskapet og 
Sveits behandles på samme måte som flyginger innenfor 

(1) Avtale mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om 
lufttransport (EFT L 114 av 30.4.2002, s. 73).

Fellesskapet. Fellesskapets regelverk utvides til også 
å gjelde på territoriet som omfattes av avtalen etter 
beslutning i felleskomiteen nedsatt i henhold til avtalen. 
I forbindelse med denne forordning er det imidlertid 
nødvendig å fastsette at gruppeunntaket som gis for 
flyginger mellom Fellesskapet og tredjestater, ikke får 
anvendelse på flyginger mellom lufthavner i Fellesskapet 
og lufthavner i Sveits.

22) Denne forordning berører ikke anvendelsen av traktatens 
artikkel 82.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Unntak

I samsvar med traktatens artikkel 81 nr. 3, og på vilkårene 
fastsatt i denne forordning, erklæres det at traktatens artikkel 
81 nr. 1 ikke får anvendelse på avtaler mellom foretak innen 
lufttransport, beslutninger truffet av sammenslutninger av 
slike foretak og samordnet opptreden mellom slike foretak der 
formålet er ett eller flere av følgende:

a) konsultasjoner om fordeling av tidsluker og trafikk i 
lufthavner for flyginger der avgangslufthavnen og/eller 
bestemmelseslufthavnen ligger i Fellesskapet,

b) tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer med 
bagasje ved ruteflyging mellom lufthavner i Fellesskapet, 
eller mellom Fellesskapet og lufthavner i Sveits, Norge, 
Island og Liechtenstein,

c) tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer med 
bagasje ved ruteflyging mellom lufthavner i Fellesskapet 
og lufthavner i Australia eller De forente stater,

d) tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer med 
bagasje ved ruteflyging mellom lufthavner i Fellesskapet 
og lufthavner i andre tredjestater enn dem som er nevnt i 
bokstav b) og c).
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Artikkel 2

Fordeling av tidsluker og fastsettelse av ruteplaner i 
lufthavnene

1. Artikkel 1 bokstav a) får anvendelse bare dersom følgende 
vilkår er oppfylt:

a) Konsultasjonene er åpne for alle luftfartsselskaper som 
har uttrykt interesse for de tidslukene som omfattes av 
konsultasjonene.

b) Det fastsettes regler om fortrinnsrett som anvendes 
uten forskjellsbehandling, direkte eller indirekte, av 
grunner knyttet til luftfartsselskapenes identitet eller 
nasjonalitet eller de tjenester de yter, som tar hensyn til 
de begrensninger eller regler for fordeling av lufttrafikken 
som er fastsatt av vedkommende nasjonale eller 
internasjonale myndigheter, og som tar behørig hensyn 
til de reisendes og vedkommende lufthavns behov; med 
forbehold for bokstav c) kan slike regler om fortrinnsrett 
ta hensyn til rettigheter som luftfartsselskapene har 
oppnådd gjennom bruk av visse tidsluker i den tilsvarende 
foregående sesongen.

c) Det tildeles tidsluker til nyinntredere som definert i 
artikkel 2 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 95/93, etter 
følgende regler:

i) i lufthavner i Fellesskapet, en andel på 50 % av 
nyopprettede eller ubrukte tidsluker eller tidsluker som 
et luftfartsselskap har frasagt seg i løpet av eller ved 
slutten av sesongen eller som er blitt tilgjengelige på 
annet vis, for at nyinntredere skal kunne konkurrere 
effektivt med etablerte luftfartsselskaper på ruter til 
eller fra de aktuelle lufthavnene; andelen som tildeles 
nyinntredere, kan være under 50 % dersom søknader 
fra nyinntredere står for mindre enn 50 % av alle 
søknader for slike nye tidsluker,

ii) i lufthavner i tredjestater, en tilstrekkelig andel av slike 
tilgjengelige tidsluker til at inntreden på overbelastede 
lufthavner fortsatt er mulig på ruter mellom slike 
lufthavner og lufthavner som ligger i Fellesskapet.

d) Når reglene om fortrinnsrett er fastsatt, gjøres de på 
anmodning tilgjengelige for alle berørte parter.

e) Luftfartsselskapene som deltar i konsultasjonene har, 
senest når konsultasjonene finner sted, tilgang til følgende 
opplysninger:

i) en oversikt over tidligere fordeling av tidsluker, 
etter luftfartsselskap og i kronologisk rekkefølge, for 
samtlige luftfartsselskaper som benytter lufthavnen,

ii) en oversikt over hvilke tidsluker det er søkt om 
(opprinnelig søknad), etter luftfartsselskap 
og i kronologisk rekkefølge, for samtlige 
luftfartsselskaper,

iii) en oversikt over alle tildelte tidsluker og søknader 
som ikke er avgjort, oppført enkeltvis og i kronologisk 
rekkefølge etter luftfartsselskap, for samtlige 
luftfartsselskaper,

iv) en oversikt over tidsluker som fortsatt er tilgjengelige,

v) utførlige og detaljerte opplysninger om kriteriene for 
tildeling.

f) Dersom en søknad om tidsluker ikke blir innvilget, har 
det berørte luftfartsselskapet rett til en begrunnelse for 
avslaget.

2. Kommisjonen og de berørte medlemsstatene skal ha 
rett til å sende observatører til konsultasjoner om fordeling 
av tidsluker og fastsettelse av ruteplaner i lufthavnene som 
finner sted i form av et multilateralt møte før hver sesong. 
I den forbindelse skal luftfartsselskapene gi de berørte 
medlemsstatene og Kommisjonen samme underretning som de 
gir deltakerne om tid og sted for konsultasjonene og om hva de 
skal omfatte. Underretningen til de berørte medlemsstatene og 
Kommisjonen skal gis minst 10 dager i forveien.

Slik underretning skal gis

a) til de berørte medlemsstatene etter en framgangsmåte 
som skal fastsettes av vedkommende myndigheter 
i disse medlemsstatene,

b) til Kommisjonen etter en framgangsmåte som skal 
offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 3

Tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer

1. Artikkel 1 bokstav b), c) og d) får anvendelse bare 
dersom følgende vilkår er oppfylt:

a) Deltakerne i konsultasjonene drøfter ikke annet enn 
flytakstene som skal betales av transportbrukerne direkte 
til et deltakende luftfartsselskap eller dets agenter som 
vederlag for transport av passasjerer på en ruteflyging, 
samt vilkårene knyttet til disse passasjertariffene; 
konsultasjonene skal ikke omfatte den kapasitet som 
tariffene skal gjelde for.
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b) Konsultasjonene fører til interlining, hvilket vil si at 
brukerne for hver type passasjertariff og for de sesonger 
som omfattes av konsultasjonene:

i) på en og samme billett skal kunne kombinere flygingen 
som var omfattet av konsultasjonene, med flyging på 
samme rute eller på korresponderende ruter som drives 
av andre luftfartsselskaper, etter de tariffer og på de 
vilkår som er fastsatt av det eller de luftfartsselskapene 
som utfører transporten, og 

ii) i den grad vilkårene for den opprinnelige reservasjonen 
tillater det, skal kunne endre en reservasjon på en 
flyging som var omfattet av konsultasjonene til en 
flyging med et annet luftfartsselskap på samme rute, 
etter de tariffer og på de vilkår som er fastsatt av det 
andre selskapet.

c) Et luftfartsselskap har rett til å nekte å tillate slike 
kombinasjoner og endringer av reservasjoner når det 
foreligger objektive tekniske eller forretningsmessige 
grunner som ikke innebærer forskjellsbehandling, særlig 
dersom luftfartsselskapet som utfører transporten er i tvil 
om hvorvidt luftfartsselskapet som skal motta betaling for 
transporten er kredittverdig; sistnevnte skal i slike tilfeller 
underrettes skriftlig om forholdet.

d) Tariffene for transport av passasjerer som omfattes 
av konsultasjonene, anvendes av de deltakende 
luftfartsselskapene uten forskjellsbehandling av 
passasjerene av grunner knyttet til nasjonalitet eller 
bosted.

e) Deltaking i konsultasjonene er frivillig og åpent for ethvert 
luftfartsselskap som driver eller har til hensikt å drive 
direkte eller indirekte flyginger på den aktuelle ruten.

f) Konsultasjonene binder ikke deltakerne, det vil si at 
deltakerne etter konsultasjonene beholder retten til å 
handle uavhengig med hensyn til tariffer for transport av 
passasjerer.

g) Konsultasjonene fører ikke til avtaler om vederlag til 
agenter eller om andre forhold ved tariffene som drøftes.

2. Luftfartsselskaper som deltar i tariffkonsultasjoner om 
transport av passasjerer på ruteflyginger mellom lufthavner i 
Fellesskapet og lufthavner i andre tredjestater enn dem som er 
nevnt i artikkel 1 bokstav b), skal samle inn data om:

a) antall billetter utstedt etter tariffer fastsatt i konsultasjonene 
sammenholdt med det samlede antall billetter utstedt for 
reiser mellom Fellesskapet og andre tredjestater enn dem 
som er nevnt i artikkel 1 bokstav b),

b) i hvilken utstrekning billetter utstedt etter tariffer som er 
fastsatt gjennom konsultasjonene blir utstedt for reiser der 
passasjeren benytter interlining,

c) i hvilken utstrekning billetter utstedt etter tariffer utenom 
dem som er fastsatt gjennom konsultasjonene, blir utstedt 
for reiser der passasjeren benytter interlining.

Disse dataene skal samles inn for alle typer billetter og 
takster som omfattes av konsultasjonene. Dataene skal 
gjøre det mulig å skille mellom de forskjellige formene for 
samarbeid mellom luftfartsselskaper som gir passasjerene 
mulighet til å kombinere flyginger som foretas av mer enn 
ett luftfartsselskap på én og samme billett. De innsamlede 
dataene skal oversendes Kommisjonen av eller på vegne av 
de berørte luftfartsselskapene for hver IATA-sesong fra 1. mai 
2004. Dataene kan også gjøres tilgjengelige for vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene.

3. Kommisjonen og de berørte medlemsstatene skal ha rett 
til å sende observatører til tariffkonsultasjoner om transport 
av passasjerer. I den forbindelse skal luftfartsselskapene gi de 
berørte medlemsstatene og Kommisjonen samme underretning 
som de gir deltakerne om tid og sted for konsultasjonene 
og om hva de skal omfatte. Underretningen til de berørte 
medlemsstatene og Kommisjonen skal gis minst 10 dager i 
forveien.

Slik underretning skal gis:

a) til de berørte medlemsstatene etter en framgangsmåte 
som skal fastsettes av vedkommende myndigheter i disse 
medlemsstatene,
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b) til Kommisjonen etter en framgangsmåte som skal 
offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

En fullstendig rapport om konsultasjonene skal framlegges for 
Kommisjonen av eller på vegne av de berørte luftfartsselskapene 
samtidig som den framlegges for deltakerne, men ikke senere 
enn seks uker etter at konsultasjonene fant sted.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

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

Unntak i henhold til artikkel 1 bokstav a) og b) får anvendelse 
til 31. desember 2006.

Unntak i henhold til artikkel 1 bokstav c) får anvendelse til 
30. juni 2007.

Unntak i henhold til artikkel 1 bokstav d) får anvendelse til 
31. oktober 2007.

Denne forordning får anvendelse med tilbakevirkende kraft på 
avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som foreligger 
den dag forordningen trer i kraft, med virkning fra det tidspunkt 
da vilkårene fastsatt i denne forordning var oppfylt. 

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

Utferdiget i Brussel, 28. september 2006.

 For Kommisjonen

 Neelie KROES

 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 rådsforordning (EF) nr. 994/98 av 7. 
mai 1998 om anvendelse av artikkel 92 og 93 i traktaten om 
opprettelse av Det europeiske fellesskap på visse kategorier 
horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i) og 
bokstav b),

etter offentliggjøring av utkast til denne forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 994/98 gir Kommisjonen myndighet 
til å erklære, i samsvar med traktatens artikkel 87, at 
støtte som er i samsvar med kartet som er godkjent 
av Kommisjonen for hver medlemsstat for tildeling 
av regionstøtte, er forenlig med det felles marked og 
ikke omfattes av meldingsplikten omhandlet i traktatens 
artikkel 88 nr. 3.

2) Kommisjonen har i en rekke vedtak anvendt traktatens 
artikkel 87 og 88 på ordninger for investeringsstøtte 
i støtteområder, og har dessuten vist sin politikk på 
dette området, særlig i retningslinjene for statsstøtte for 
tidsrommet 2007-2013(3) samt i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av 
EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små 
og mellomstore bedrifter(4). I lys av Kommisjonens 
omfattende erfaring med anvendelse av traktatens 
artikkel 87 og 88 på investeringsstøtte til regionene 
og i lys av retningslinjene for nasjonal regionstøtte 
som Kommisjonen har gitt på grunnlag av disse 
bestemmelsene, er det hensiktsmessig med sikte på å 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 1.11.2006, s. 29, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 26.

(1) EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1.
(2) EUT C 120 av 20.5.2006, s. 2.
(3) EUT C 54 av 4.3.2006, s. 13.
(4) EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33. Forordningen endret ved forordning (EF) 

nr. 1040/2006 (EUT L 187 av 8.7.2006, s. 8).

sikre et effektivt tilsyn og forenkle saksbehandlingen 
uten å svekke Kommisjonens kontroll, at Kommisjonen 
gjør bruk av den myndighet den er tillagt ved forordning 
(EF) nr. 994/98.

3) Ved å avhjelpe ulempene i de vanskeligstilte regionene 
fremmer nasjonal regionstøtte den økonomiske, sosiale 
og geografiske samhørigheten i medlemsstatene og i 
Fellesskapet som helhet. Nasjonal investeringsstøtte til 
regionene har som formål å bidra til utviklingen av de 
mest vanskeligstilte regionene ved å støtte investeringer 
og skaping av arbeidsplasser som ledd i en bærekraftig 
utvikling. Den fremmer ekspansjon, rasjonalisering, 
modernisering og en mer variert økonomisk virksomhet 
i foretak som ligger i de vanskeligstilte regionene, særlig 
ved å oppmuntre selskapene til å opprette nye foretak 
der.

4) For å fastslå om støtte er forenlig med det felles 
marked i henhold til denne forordning, er det nødvendig 
å vurdere støttens intensitet og dermed støttebeløpet 
uttrykt som tilskuddsekvivalent. Ved beregning av 
tilskuddsekvivalenten for støtte som utbetales i flere 
rater, er det nødvendig å benytte den markedsrenten som 
gjaldt da støtten ble gitt. Med henblikk på en ensartet, 
åpen og enkel anvendelse av reglene for statsstøtte 
bør markedsrentesatsene som skal gjelde i henhold til 
denne forordning, være de referansesatsene som jevnlig 
fastsettes av Kommisjonen på grunnlag av objektive 
kriterier og offentliggjøres i Den europeiske unions 
tidende og på Internett.

5) For å sikre åpenhet og effektiv kontroll bør denne forordning 
få anvendelse bare på åpne ordninger for investeringsstøtte 
til regionene. Dette er støtteordninger der det er mulig å 
forhåndsberegne nøyaktig bruttotilskuddsekvivalenten 
som en prosentdel av støtteberettigede utgifter uten at 
det må foretas en risikovurdering (for eksempel tilskudd, 
rentetilskudd og begrensede skatte- og avgiftsmessige 
tiltak). Offentlige lån bør anses som åpne forutsatt at de 
er sikret på vanlig måte og ikke innebærer unormal risiko 
og derfor ikke anses for å inneholde et innslag av statlig 
garanti. I prinsippet bør støtteordninger som innebærer 
statlige garantier eller offentlige lån med et innslag av 
statlig garanti, ikke anses som åpne. Slike støtteordninger 
bør imidlertid anses som åpne dersom de er meldt til 
Kommisjonen etter vedtakelsen av denne forordning og 
metoden for beregning av støtteandelen i statsgarantien er 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1628/2006

av 24. oktober 2006

om anvendelse av traktatens artikkel 87 og 88 på nasjonal investeringsstøtte til regionene(*)
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blitt godkjent av Kommisjonen før ordningen iverksettes. 
Metoden vil bli vurdert av Kommisjonen i samsvar 
med kommisjonskunngjøringen om anvendelse av 
EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte i form av 
garantier(1). Offentlige kapitalinteresser og støtte som 
inngår i risikokapitaltiltak, bør ikke anses som åpen støtte. 
Regionstøtteordninger som ikke er åpne, bør alltid meldes 
til Kommisjonen. Meldinger om regionstøtteordninger 
som ikke er åpne, vil bli vurdert av Kommisjonen særlig i 
lys av kriteriene i retningslinjene for nasjonal regionstøtte 
for tidsrommet 2007-2013.

6) Denne forordning bør også få anvendelse på ekstraordinær 
støtte, det vil si individuell støtte som ikke gis på 
grunnlag av en støtteordning, dersom den ekstraordinære 
støtten brukes til å supplere støtte gitt på grunnlag av 
en åpen ordning for investeringsstøtte til regionene, og 
andelen som utgjøres av den ekstraordinære støtten, ikke 
overstiger 50 % av den samlede støtten som skal gis til 
investeringen. Det bør minnes om at individuell støtte 
til små og mellomstore bedrifter som gis uavhengig av 
støtteordninger, i henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 70/2001 er forenlig med det felles marked i 
henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 og er unntatt fra 
meldingsplikten fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3.

7) Støtte som oppfyller alle vilkår i denne forordning, bør 
unntas fra meldingsplikten. Regionstøtteordninger som 
unntas i henhold til denne forordning, bør inneholde en 
uttrykkelig henvisning til denne forordning.

8) Denne forordning bør ikke få anvendelse på visse 
sektorer der det gjelder særskilte regler. Støtte som 
tildeles innenfor disse sektorene, må fortsatt meldes 
på forhånd til Kommisjonen i samsvar med traktatens 
artikkel 88 nr. 3. Dette gjelder kull- og stålindustrien, 
sektorene syntetiske fibrer og skipsbygging, samt 
fiskeri og akvakultur. I landbrukssektoren bør denne 
forordning ikke få anvendelse på virksomhet knyttet til 
primærproduksjon av landbruksvarer oppført i vedlegg 
I til traktaten. Den bør få anvendelse på bearbeiding og 
markedsføring av landbruksvarer, unntatt framstilling og 
markedsføring av produkter som etterligner eller erstatter 
melk og melkeprodukter, som omhandlet i artikkel 
3 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1898/87 av 2. juli 
1987 om beskyttelse av de betegnelser som benyttes 
ved markedsføring av melk og melkeprodukter(2). 
Gårdsvirksomhet knyttet til tilberedning av et produkt 
for første salg samt første salg til videreforhandler eller 
bearbeidingsforetak bør ikke anses som bearbeiding eller 
markedsføring i denne forbindelse. Denne forordning 
bør sikre at støtteandelen for foretak som bearbeider og 

(1) EFT C 71 av 11.3.2000, s. 14.
(2) EFT L 182 av 3.7.1987, s. 36. Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten 

av 1994.

markedsfører landbruksvarer fastsatt i artikkel 28 nr. 3 i 
rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 av 20. september 2005 
om støtte til utvikling i landdistriktene fra Det europeiske 
fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD)(3), alltid 
kan oppnås.

9) Kommisjonen har konsekvent inntatt en mindre positiv 
holdning til støtte rettet mot bestemte sektorer. Ordninger 
for investeringsstøtte rettet mot bestemte sektorer 
for økonomisk virksomhet innen produksjon eller 
tjenesteyting bør derfor ikke omfattes av unntaket fra 
meldingsplikten fastsatt i denne forordning. Ordninger 
for investeringsstøtte til regionene til virksomhet innen 
turisme bør likevel ikke anses som støtte rettet mot 
bestemte sektorer, og bør unntas fra meldingsplikten i 
traktatens artikkel 88 nr. 3, forutsatt at støtten som gis, 
oppfyller alle vilkår i denne forordning.

10) Støtte til små og mellomstore bedrifter som yter 
rådgivningstjenester og andre tjenester gitt i samsvar 
med artikkel 5 bokstav a) i forordning (EF) nr. 70/2001, 
er forenlig med det felles marked i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 3, og er unntatt fra meldingsplikten fastsatt 
i traktatens artikkel 88 nr. 3. Slik støtte bør derfor ikke 
omfattes av virkeområdet for denne forordning.

11) I samsvar med Kommisjonens faste praksis og for bedre 
å sikre at støtten er forholdsmessig og ikke høyere enn 
nødvendig, bør grensene for støtte heller uttrykkes som 
støtteandelen i forhold til en rekke støtteberettigede 
kostnader enn som høyeste støttebeløp.

12) Det er hensiktsmessig å fastsette ytterligere vilkår som 
bør oppfylles av alle støtteordninger eller all individuell 
støtte som er unntatt etter denne forordning. Under 
henvisning til traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav c) bør 
slik støtte normalt ikke bare føre til at driftskostnader 
som mottakeren normalt vil måtte bære, reduseres 
periodisk eller jevnlig, og støtten bør dessuten stå i 
forhold til de ulemper som må overvinnes for å sikre de 
sosioøkonomiske fordeler som anses å være i Fellesskapets 
interesse. Det er derfor hensiktsmessig å begrense 
virkeområdet for denne forordning til regionstøtte som 
gis til nyinvesteringer som definert i denne forordning. 
Regionstøtteordninger som omfatter driftsstøtte, er 
fortsatt underlagt meldingsplikten i traktatens artikkel 
88 nr. 3. Støtte til nyopprettede småbedrifter, bortsett 
fra investerings- eller rådgivningsstøtte, er også fortsatt 
underlagt meldingsplikten i traktatens artikkel 88 nr. 3.

(3) EUT L 277 av 21.10.2005, s. 1.
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13) Ettersom Kommisjonen må sikre at godkjent støtte ikke 
endrer vilkårene for handel på en måte som strider mot den 
felles interesse, bør virkeområdet for denne forordning 
ikke omfatte investeringsstøtte til en støttemottaker som 
ikke har oppfylt et krav om tilbakebetaling av støtte etter 
en forutgående avgjørelse i Kommisjonen der støtten 
er erklært ulovlig og uforenlig med det felles marked. 
Slik støtte er derfor fortsatt underlagt meldingskravene i 
traktatens artikkel 88 nr. 3.

14) For at kapitalfaktoren ved en investering ikke skal bli 
begunstiget i forhold til sysselsettingsfaktoren, bør denne 
forordning fastsette mulighet for å måle investeringsstøtte 
på grunnlag av enten investeringskostnadene eller 
kostnadene ved nyansettelser som er direkte knyttet til 
gjennomføringen av investeringsprosjektet.

15) Høye støttebeløp bør fortsatt underkastes individuell 
vurdering av Kommisjonen før de tildeles. Støttebeløp 
over en viss terskel som tildeles ett enkelt foretak eller 
én enkelt virksomhet på grunnlag av en eksisterende 
støtteordning, bør derfor ikke omfattes av unntaket 
fastsatt i denne forordning, og bør fortsatt omfattes av 
meldingsplikten i traktatens artikkel 88 nr. 3. For å hindre 
at store investeringsprosjekter på kunstig vis deles inn i 
underprosjekter, bør et stort investeringsprosjekt anses 
som ett investeringsprosjekt dersom nyinvesteringen 
foretas innen et tidsrom på tre år av det samme foretaket 
eller de samme foretakene og består av anleggsmidler 
kombinert på en økonomisk udelelig måte. Ved vurderingen 
av om en nyinvestering er økonomisk udelelig, vil 
Kommisjonen ta i betraktning de tekniske, funksjonelle og 
strategiske forbindelser og den umiddelbare geografiske 
nærhet. Den økonomiske udeleligheten vil bli vurdert 
uavhengig av eierskap. Dette innebærer at for å fastslå 
hvorvidt et stort investeringsprosjekt utgjør ett enkelt 
investeringsprosjekt, bør vurderingen være den samme 
enten prosjektet utføres av ett foretak, av flere foretak 
som deler investeringskostnadene, eller av flere foretak 
som står for kostnadene for hver sine investeringer 
innenfor samme investeringsprosjekt (for eksempel i 
forbindelse med et fellesforetak).

16) Det er viktig å sikre at regionstøtte får en reell 
stimulerende virkning og oppmuntrer til investeringer 
som ellers ikke ville blitt gjort i regionene som mottar 
støtte, og at den stimulerer til utvikling av ny virksomhet. 
Før igangsettingen av arbeidet på prosjektet som mottar 
støtte, bør derfor de ansvarlige myndigheter bekrefte 
skriftlig at prosjektet umiddelbart oppfyller vilkårene 

for å få støtte. Med skriftlig bekreftelse menes også 
underretning gitt per telefaks eller e-post.

17) På bakgrunn av særegenhetene ved regionstøtte bør denne 
forordning ikke unnta støtte som kumulert med annen 
statsstøtte, herunder støtte gitt av nasjonale, regionale 
eller lokale myndigheter eller med fellesskapsfinansiering 
til dekning av de samme støtteberettigede kostnadene, 
fører til at grensebeløpene fastsatt i denne forordning 
overskrides. Når investeringsstøtte til regionene er unntatt 
etter denne forordning, bør den ikke kumuleres med 
bagatellmessig støtte i henhold til kommisjonsforordning 
(EF) nr. 69/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av 
EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte(1) 
som gjelder de samme støtteberettigede kostnadene, 
dersom slik kumulering vil føre til en høyere støtteandel 
enn det som er fastsatt i denne forordning.

18) Denne forordning bør ikke få anvendelse på støtte til 
virksomhet i forbindelse med eksport til tredjestater eller 
medlemsstater, det vil si støtte som er direkte knyttet til 
eksportvolum, opprettelse og drift av distribusjonsnett 
eller andre løpende utgifter knyttet til eksportvirksomhet, 
eller på støtte som forutsetter at det brukes innenlandske 
framfor importerte produkter.

19) For å sikre åpenhet og effektiv kontroll i samsvar med 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 994/98 bør det opprettes 
et standardskjema som medlemsstatene kan bruke til 
å gi Kommisjonen opplysninger i sammendrags form 
med henblikk på offentliggjøring i Den europeiske 
unions tidende hver gang det iverksettes en støtteordning 
eller gis ekstraordinær støtte i samsvar med denne 
forordning. Av samme grunn bør det fastsettes regler 
for hva slags registre medlemsstatene bør føre over 
støtte som er unntatt etter denne forordning. For å lette 
den administrative behandling og fordi den nødvendige 
teknologi nå er allment tilgjengelig, bør sammendraget 
av opplysninger framlegges i elektronisk form. For 
å bedre åpenheten i forbindelse med regionstøtte i et 
utvidet Fellesskap, bør medlemsstatene offentliggjøre 
den fullstendige teksten til støtteordningen og meddele 
Kommisjonen internettadressen der den er offentliggjort.

20) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring, og særlig tatt 
i betraktning behovet for stadig å revidere politikken 
på statsstøtteområdet, er det hensiktsmessig å begrense 
gyldighetstiden for denne forordning.

(1) EFT L 10 av 13.1.2001, s. 30.
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21) Denne forordning berører ikke en medlemsstats plikt 
til å melde individuell støtte i samsvar med andre 
bestemmelser om statsstøtte, særlig forpliktelsen til å 
melde til eller underrette Kommisjonen om støtte til 
foretak som mottar støtte til redning og omstrukturering 
i henhold til Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte 
til redning og omstrukturering av kriserammede 
foretak(1) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på åpne ordninger for 
investeringsstøtte til regionene når støtten utgjør statsstøtte i 
henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1.

Den får også anvendelse på ekstraordinær støtte som utgjør 
statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1 dersom den 
ekstraordinære støtten brukes til å supplere støtte som er gitt på 
grunnlag av en åpen ordning for investeringsstøtte til regionene 
og den andelen som utgjøres av den ekstraordinære støtten, 
ikke overstiger 50 % av den samlede støtten som skal gis til 
investeringen.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på følgende 
sektorer:

a) fiskeri- og akvakultursektoren,

b) skipsbyggingssektoren,

c) kullindustrien,

d) stålindustrien,

e) sektoren syntetiske fibrer.

Den får ikke anvendelse på virksomhet knyttet til 
primærproduksjon av landbruksvarer oppført i vedlegg I til 
traktaten. Den får anvendelse på bearbeiding og markedsføring 
av landbruksvarer, unntatt framstilling og markedsføring 
av produkter som etterligner eller erstatter melk og 
melkeprodukter, som omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i forordning 
(EØF) nr. 1898/87.

3. Denne forordning får ikke anvendelse på følgende 
støttetyper:

(1) EUT C 244 av 1.10.2004, s. 20.

a) støtte til virksomhet i forbindelse med eksport til 
tredjestater eller medlemsstater, det vil si støtte som er 
direkte knyttet til eksportvolum, til opprettelse og drift av 
distribusjonsnett eller til andre løpende utgifter knyttet til 
eksportvirksomhet,

b) støtte som forutsetter at det brukes innenlandske framfor 
importerte produkter.

Artikkel 2

Definisjoner

1. I dette direktiv menes med:

a) «støtte» ethvert tiltak som oppfyller alle kriterier fastsatt i 
traktatens artikkel 87 nr. 1,

b) «små og mellomstore bedrifter (SMB)» små og mellomstore 
bedrifter som definert i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 70/2001,

c) «nyinvestering»

i) en investering i materielle og immaterielle eiendeler 
knyttet til opprettelsen av en ny virksomhet, utvidelse av 
en eksisterende virksomhet, utvidelse av en virksomhets 
produktspekter med nye tilleggsprodukter, eller en 
grunnleggende endring av hele produksjonsprosessen i 
en eksisterende virksomhet, eller 

ii) erverv av de anleggsmidlene som er direkte knyttet til 
et foretak dersom foretaket er nedlagt eller ville blitt 
nedlagt dersom de ikke var blitt ervervet, forutsatt at 
anleggsmidlene erverves av en uavhengig investor.

 Erverv av et foretaks aksjer utgjør ikke i seg selv en 
nyinvestering.

d) «ekstraordinær støtte» individuell støtte som ikke gis på 
grunnlag av en støtteordning,

e) «materielle eiendeler» eiendeler knyttet til grunn, bygninger 
og anlegg/maskiner,

f) «immaterielle eiendeler» eiendeler som utgjøres av 
teknologi overført ved erverv av patentrettigheter, lisenser, 
know-how eller ikke-patentert teknisk viten,
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g) «stort investeringsprosjekt» en nyinvestering i anleggsmidler 
med støtteberettigede utgifter på over 50 millioner euro, 
beregnet i henhold til priser og vekslingskurser den dagen 
støtten gis; et stort investeringsprosjekt skal anses som ett 
enkelt investeringsprosjekt dersom nyinvesteringen foretas 
i løpet av et tidsrom på tre år av det samme foretaket eller 
de samme foretakene og består av anleggsmidler som er 
kombinert på en økonomisk udelelig måte,

h) «støtteandel i bruttotilskuddsekvivalent» den diskonterte 
verdien av støtten uttrykt i prosent av den diskonterte 
verdien av de støtteberettigede kostnadene,

i) «åpne ordninger for investeringsstøtte til regionene» 
ordninger for investeringsstøtte til regionene der det er mulig 
å forhåndsberegne nøyaktig bruttotilskuddsekvivalent som 
en prosentandel av støtteberettigede utgifter uten at det må 
foretas en risikovurdering (for eksempel ordninger der det 
brukes tilskudd, rentetilskudd og begrensede skatte- og 
avgiftsmessige tiltak).

j) «igangsetting av arbeid» enten igangsetting av byggearbeid 
eller den første rettslig bindende forpliktelsen til å bestille 
utstyr, herunder forundersøkelser, alt etter hva som kommer 
først,

k) «skaping av arbeidsplasser» en nettoøkning i antall 
arbeidsenheter per år direkte sysselsatt i en bestemt 
virksomhet sammenlignet med gjennomsnittet i de 
foregående 12 måneder; arbeidsenheter er det antall 
personer som arbeider heltid i et helt år, idet deltidsarbeid 
og sesongarbeid regnes som deler av arbeidsenheter,

l) «arbeidskraftkostnad» det samlede beløp som faktisk skal 
utbetales av støttemottakeren i tilknytning til den aktuelle 
sysselsettingen, og som består av bruttolønn før skatter og 
obligatoriske premier som for eksempel trygdeavgifter,

m) «arbeidsplasser skapt direkte gjennom et 
investeringsprosjekt» arbeidsplasser som er knyttet til 
virksomheten investeringen gjelder og er skapt innen tre år 
etter at investeringen er avsluttet, herunder arbeidsplasser 
skapt etter en økning i bruken av kapasiteten som er skapt 
ved investeringen,

n) «landbruksvare»

i) varene oppført i vedlegg I til traktaten, unntatt 
fiskerivarer og akvakulturprodukter som omfattes av 
rådsforordning (EF) nr. 104/2000(1),

(1) EFT L 17 av 21.1.2000, s. 22.

ii) varer som omfattes av KN-kode 4502, 4503 og 4504 
(varer av kork),

iii) produkter beregnet på å etterligne eller erstatte melk 
og melkeprodukter, som omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i 
forordning (EØF) nr. 1898/87,

o) «produkter beregnet på å etterligne eller erstatte melk og 
melkeprodukter» produkter som kan forveksles med melk 
og/eller melkeprodukter, men som har en sammensetning 
som skiller dem fra disse produktene ved at de inneholder 
fett og/eller proteiner av annen opprinnelse enn melk, 
med eller uten protein framstilt av melk («andre produkter 
enn melkeprodukter» som omhandlet i artikkel 3 nr. 2 i 
forordning (EØF) nr. 1898/87),

p) «bearbeiding av landbruksvarer» en prosess der en 
landbruksvare omdannes til en annen landbruksvare, 
unntatt virksomhet på gård som er nødvendig for å 
tilberede et animalsk eller vegetabilsk produkt for første 
salg,

q) «markedsføring av en landbruksvare» oppbevaring eller 
utstilling med sikte på å selge, framby til salg, levere eller på 
annen måte markedsføre en vare, unntatt første salg fra en 
primærprodusent til videreselgere og bearbeidingsforetak 
og enhver tilberedning av et produkt for et slikt første 
salg; salg fra bonde til sluttforbrukere skal betraktes som 
markedsføring bare dersom det foregår i atskilte lokaler 
avsatt for dette formål,

r) «virksomhet innen turisme» følgende næringsvirksomheter 
i henhold til NACE Rev. 1.1(2):

i) NACE 55: Hotell- og restaurantvirksomhet,

ii) NACE 63.3: Reisebyrå-, turistkontor- og 
reisearrangørvirksomhet,

iii) NACE 92: Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og 
sport.

2. Ordninger der det brukes offentlige lån, anses som åpne 
ordninger for investeringsstøtte til regionene i henhold til 
nr. 1 i) dersom de er sikret på vanlig måte og ikke innebærer 
en unormalt stor risiko, og anses derfor ikke for å inneholde 
innslag av statlig garanti; ordninger som innebærer statlig 
garanti eller offentlige lån med innslag av statlig garanti, 
anses som åpne dersom de er meldt til Kommisjonen etter 
vedtakelsen av denne forordning, og metoden for beregning 
av støtteandelen i statsgarantien er blitt godkjent før ordningen 
iverksettes. Offentlige kapitalinteresser og støtte som inngår i 
risikokapitaltiltak, skal ikke anses som åpen støtte.

(2) Standard for næringsgruppering innen Det europeiske fellesskap.
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Artikkel 3

Vilkår for unntak

1. Åpne ordninger for investeringsstøtte til regionene som 
oppfyller alle vilkår i denne forordning, skal være forenlige 
med det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 
og være unntatt fra meldingsplikten fastsatt i traktatens artikkel 
88 nr. 3, forutsatt at

a) enhver støtte som gis etter støtteordningen, oppfyller alle 
vilkår i denne forordning,

b) ordningen inneholder en uttrykkelig henvisning til 
denne forordning ved angivelse av tittel og referanse til 
kunngjøringen i Den europeiske unions tidende.

2. Støtte opp til beløpet fastsatt i samsvar med artikkel 7 
bokstav e) som tildeles på grunnlag av ordningene omhandlet 
i nr. 1 i denne artikkel, skal være forenlig med det felles 
marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 og unntas fra 
meldingsplikten fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3 dersom 
den tildelte støtten umiddelbart oppfyller alle vilkår i denne 
forordning.

3. Ekstraordinær støtte som bare brukes til å supplere støtte 
gitt på grunnlag av åpne ordninger for investeringsstøtte til 
regionene, og som ikke overstiger 50 % av den samlede støtten 
som skal gis til investeringen, skal være forenlig med det felles 
marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 og være unntatt 
fra meldingsplikten i traktatens artikkel 88 nr. 3, forutsatt at 
den ekstraordinære støtten som gis, umiddelbart oppfyller alle 
vilkår i denne forordning.

Artikkel 4

Støtte til nyinvestering

1. Støtte til nyinvestering skal være forenlig med det felles 
marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 og unntas fra 
meldingsplikten i traktatens artikkel 88 nr. 3, forutsatt at

a) støtten gis i områder som er berettiget til regionstøtte 
i henhold til det godkjente kartet for regionstøtte som 
gjelder for vedkommende medlemsstat for tidsrommet 
2007-2013, og 

b) støtteandelen i bruttotilskuddsekvivalent ikke overstiger 
den øvre grensen for regionstøtte som gjelder på 
støttetildelingstidspunktet for den regionen der 
investeringen finner sted, som fastsatt i det godkjente 
kartet for regionstøtte for den berørte medlemsstat for 
tidsrommet 2007-2013.

Med unntak for støtte til store investeringsprosjekter og 
støtte til transportsektoren kan de øvre grensene i bokstav b) 
økes med 20 prosentpoeng for støtte til nyinvestering som 
gis til små bedrifter og med 10 prosentpoeng for støtte til 
mellomstore bedrifter.

2. I tillegg til de alminnelige vilkårene for unntak fastsatt i 
denne forordning skal støtte til nyinvestering oppfylle følgende 
særlige vilkår:

a) investeringen må opprettholdes i mottakerregionen i minst 
fem år, eller tre år for små og mellomstore bedrifter, etter 
at hele investeringen er avsluttet,

b) for å være berettiget til støtte, må immaterielle eiendeler

i)  brukes utelukkende i virksomheten som mottar 
regionstøtten,

ii) anses som eiendeler som kan avskrives,

iii) være ervervet fra tredjemann på markedsvilkår,

iv) inngå i foretakets eiendeler og fortsatt befinne seg i 
virksomheten som mottar regionstøtten, i minst fem 
år, eller tre år i forbindelse med små og mellomstore 
bedrifter,

c) dersom støtten er beregnet på grunnlag av kostnadene 
for materielle eller immaterielle investeringer, eller 
anskaffelseskostnad i forbindelse med overtakelser, må 
mottakeren sørge for et finansielt bidrag på minst 25 % 
av de støtteberettigede kostnadene, enten med egne midler 
eller gjennom ekstern finansiering, i en form som er fri for 
enhver offentlig støtte. Dersom den høyeste støtteandelen 
som er godkjent i forbindelse med det nasjonale kartet for 
regionstøtte for den berørte medlemsstat, om nødvendig 
forhøyet i samsvar med nr. 1 annet ledd, overstiger 75 %, 
reduseres mottakerens finansielle bidrag tilsvarende.

Vilkåret omhandlet i første ledd bokstav a) skal ikke være til 
hinder for utskifting av anlegg eller utstyr som er blitt foreldet 
i løpet av tidsrommet nevnt i nevnte bokstav på grunn av 
raske teknologiske endringer, forutsatt at den økonomiske 
virksomheten opprettholdes i vedkommende region i 
minimumsperioden.
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3. De øvre grensene fastsatt i nr. 1 får anvendelse på 
støtteandelen beregnet enten som en prosentandel av de 
støtteberettigede materielle og immaterielle kostnadene 
for investeringen, eller som en prosentandel av anslått 
arbeidskraftkostnad for ansatt person beregnet for et tidsrom 
på to år for arbeidsplasser som er skapt direkte gjennom 
investeringsprosjektet, eller som en kombinasjon av begge, 
forutsatt at støtten ikke overstiger beløpet som framkommer 
ved den gunstigste beregningsmåten.

4. De støtteberettigede investeringskostnadene skal 
diskonteres til sin verdi på tidspunktet da støtten ble tildelt. 
Støtte som utbetales i flere rater, skal diskonteres til sin verdi 
på tidspunktet da støtten ble tildelt. Rentesatsen som benyttes 
ved diskontering, skal være den referansesatsen som gjaldt på 
tidspunktet da støtten ble tildelt. I tilfeller der støtten gis gjennom 
skattefritak eller nedsatt framtidig skatt, skal diskonteringen av 
støttetransjene skje på grunnlag av referansesatsene som gjelder 
på tidspunktene da skattefordelene får virkning, forutsatt 
at en viss støtteandel definert i bruttotilskuddsekvivalent 
overholdes.

5. Ved erverv av en virksomhet skal bare kostnaden ved 
kjøp av eiendeler fra tredjemann tas i betraktning, forutsatt 
at transaksjonen har funnet sted på markedsvilkår. Dersom 
ervervet er ledsaget av andre nyinvesteringer, skal utgiftene 
knyttet til sistnevnte legges til anskaffelseskostnaden.

6. Kostnader knyttet til erverv av leide eiendeler utenom 
grunn og bygninger skal tas i betraktning bare dersom leien 
skjer i form av finansiell leasing med plikt til å kjøpe eiendelen 
når leieavtalen utløper. For leie av grunn og bygninger må 
leien fortsette å løpe i minst fem år etter den beregnede datoen 
for avslutning av investeringsprosjektet, eller i tre år for små 
og mellomstore bedrifter.

7. I transportsektoren skal utgifter til kjøp av transportutstyr 
(andre eiendeler enn fast eiendom) ikke være berettiget til 
støtte til nyinvestering.

8. Unntatt i forbindelse med små og mellomstore bedrifter 
og overtakelser skal de ervervede eiendelene være nye. Ved 
overtakelser skal eiendeler som det var gitt støtte til erverv av 
før kjøpet, trekkes fra. For små og mellomstore bedrifter kan 
de fulle kostnadene ved investeringer i immaterielle eiendeler 
også tas i betraktning. For store foretak er slike kostnader 
støtteberettiget bare opp til en grense på 50 % av de samlede 
støtteberettigede investeringsutgiftene for prosjektet.

9. Dersom støtten er beregnet på grunnlag av 
arbeidskraftkostnader, må følgende vilkår være oppfylt:

a) arbeidsplassene må skapes direkte gjennom et 
investeringsprosjekt,

b) arbeidsplassene må skapes innen tre år etter at investeringen 
er avsluttet, og hver arbeidsplass må opprettholdes i et 
tidsrom på minst fem år, eller tre år for små og mellomstore 
bedrifter.

10. Som unntak fra første ledd kan høyeste støtteandel for 
investeringer i bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer 
økes til:

a) 50 % av støtteberettigede investeringer i regioner som er 
støtteberettiget etter traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) 
og 40 % av støtteberettigede investeringer i andre regioner 
som er berettiget til regionstøtte i henhold til det godkjente 
kartet for regionstøtte for de berørte medlemsstater for 
tidsrommet 2007-2013, dersom mottakeren er en liten eller 
mellomstor bedrift,

b) 25 % av støtteberettigede investeringer i regioner som er 
støtteberettiget etter traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) og 
20 % av støtteberettigede investeringer i andre regioner som 
er berettiget til regionstøtte i henhold til det godkjente kartet 
for regionstøtte for den berørte medlemsstat for tidsrommet 
2007-2013, dersom mottakeren har mindre enn 750 ansatte 
og/eller en omsetning på mindre enn 200 millioner euro, 
beregnet i samsvar med kommisjonsrekommandasjon 
2003/361/EF(1), og vedkommende mottaker oppfyller de 
øvrige vilkårene i nevnte rekommandasjon.

Artikkel 5

Behovet for støtte

1. Denne forordning skal unnta støtte som gis i henhold 
til ordninger for investeringsstøtte til regionene bare dersom 
mottakeren før igangsettingen av arbeidet på prosjektet har 
inngitt en søknad om støtte til de nasjonale eller regionale 
støttemyndighetene og, for søknader inngitt fra og med 1. 
januar 2007, den myndighet som er ansvarlig for å forvalte 
ordningen, har bekreftet skriftlig at prosjektet, med forbehold 
for det endelige resultatet av en detaljert kontroll, er berettiget 
til støtte i henhold til kravene fastsatt i ordningen. En 
uttrykkelig henvisning til begge vilkår må også inngå i 
støtteordningen. Dersom arbeidet igangsettes før vilkårene 
fastsatt i denne artikkel er oppfylt, skal prosjektet i sin helhet 
ikke være berettiget til regionstøtte.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på støtteordninger der det 
automastisk gis skattefritak eller skattenedsettelse for 
støtteberettigede utgifter uten noen skjønnsmessig vurdering 
fra myndighetenes side.

(1) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36.
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Artikkel 6

Kumulering

1. De øvre grensene for støtte fastsatt i artikkel 4 får 
anvendelse på den samlede offentlige støtten som bevilges 
til prosjektet, uansett om støtten er finansiert med lokale, 
regionale eller nasjonale midler eller med fellesskapsmidler.

2. Støtte unntatt etter denne forordning skal ikke kumuleres 
med annen statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1 
eller med annen fellesskapsfinansiering som gjelder de samme 
støtteberettigede kostnadene, dersom slik kumulering ville 
føre til at støtteandelen overstiger det som er fastsatt i denne 
forordning.

3. Investeringsstøtte til regionene skal, når støtten er unntatt 
etter denne forordning, ikke kumuleres med bagatellmessig 
støtte i henhold til forordning (EF) nr. 69/2001 som gjelder 
de samme støtteberettigede utgiftene, dersom slik kumulering 
ville føre til at støtteandelen overstiger det som er fastsatt i 
denne forordning.

Artikkel 7

Støtte som skal meldes på forhånd til Kommisjonen

Følgende støtte skal ikke være unntatt fra meldingsplikten 
etter denne forordning, og skal fortsatt meldes som fastsatt i 
traktatens artikkel 88 nr. 3:

a) ordninger for investeringsstøtte til regionene som ikke er 
åpne,

b) regionstøtteordninger rettet mot bestemte sektorer 
for økonomisk virksomhet innen produksjon eller 
tjenesteyting. Ordninger for investeringsstøtte til regionene 
til virksomhet innen turisme anses ikke som rettet mot 
bestemte sektorer,

c) regionstøtteordninger som omfatter driftsstøtte,

d) regionstøtteordninger som omfatter annen støtte enn 
investerings- eller rådgivningsstøtte til nyopprettede 
småbedrifter,

e) regionstøtte til store investeringsprosjekter på grunnlag 
av eksisterende støtteordninger dersom det samlede 
støttebeløpet fra alle kilder overstiger 75 % av det høyeste 
støttebeløpet en investering med støtteberettigede utgifter 
på 100 millioner euro kan motta i henhold til gjeldende 
standard øvre grense for store foretak, som fastsatt i det 
godkjente kartet for regionstøtte på den datoen da støtten 
skal tildeles,

f) annen ekstraordinær regionstøtte enn den som er unntatt 
etter artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 70/2001 og 
artikkel 3 nr. 3 i denne forordning,

g) investeringsstøtte til en mottaker som ikke har oppfylt et 
krav om tilbakebetaling etter en forutgående avgjørelse i 
Kommisjonen der støtten er erklært ulovlig og uforenlig 
med det felles marked.

Artikkel 8

Åpenhet og kontroll

1. Ved gjennomføring av en støtteordning eller tildeling av 
ekstraordinær støtte som er unntatt etter denne forordning, skal 
medlemsstatene innen 20 virkedager oversende Kommisjonen 
et sammendrag av opplysningene om støtte i den form som 
er fastsatt i vedlegg I, med sikte på offentliggjøring i Den 
europeiske unions tidende. Sammendraget skal framlegges i 
elektronisk form.

2. Hver gang det gis regionstøtte på grunnlag av en 
eksisterende ordning for støtte til store investeringsprosjekter 
som faller under terskelen for individuell melding fastsatt 
i artikkel 7 bokstav e), skal medlemsstatene innen 20 
virkedager fra dagen da støtten blir gitt av vedkommende 
myndighet, oversende Kommisjonen de ønskede opplysninger 
på standardskjemaet fastsatt i vedlegg II i elektronisk form. 
Kommisjonen vil gjøre sammendraget av opplysningene 
tilgjengelig for offentligheten på sitt nettsted (http://ec.europa.
eu./comm/competition/).

3. Medlemsstatene skal føre detaljerte registre over de 
støtteordningene som er unntatt etter denne forordning og over 
individuell støtte som gis på grunnlag av disse ordningene. 
Slike registre skal inneholde alle opplysninger som er 
nødvendige for å fastslå om vilkårene for unntak fastsatt i 
denne forordning er oppfylt, herunder opplysninger om status 
for foretak som er støtteberettiget i kraft av status som liten 
eller mellomstor bedrift. Medlemsstatene skal oppbevare et 
register for en støtteordning i ti år fra den dato da det sist ble 
tildelt individuell støtte på grunnlag av ordningen. På skriftlig 
anmodning fra Kommisjonen skal den berørte medlemsstat 
innen 20 virkedager, eller eventuelt etter et lengre tidsrom 
fastsatt i anmodningen, oversende alle opplysninger som 
Kommisjonen finner nødvendige for å kunne vurdere om 
vilkårene i denne forordning er overholdt.

4. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen en 
rapport om anvendelsen av denne forordning for hele eller 
deler av hvert kalenderår forordningen anvendes, i den form 
som er fastsatt i kapittel III i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 794/2004(1).

5. Medlemsstaten skal offentliggjøre den fullstendige 
teksten til støtteordningene som omfattes av denne forordning 
og skal meddele Kommisjonen internettadressen der de er 
offentliggjort. Disse opplysningene skal også stå i årsrapporten 
som framlegges i samsvar med nr. 4. Prosjekter der utgifter var 
påløpt før datoen for offentliggjøring av støtteordningen, skal 
ikke være berettiget til regionstøtte.

(1) EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1. 
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Artikkel 9

Ikrafttredelse og gyldighetstid

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse 
på støtteordninger som trer i kraft eller iverksettes etter 
31. desember 2006.

Den skal gjelde fram til 31. desember 2013.

2. Meldinger som er under behandling når denne forordning 
trer i kraft, skal vurderes i samsvar med dens bestemmelser. 

Støtteordninger som iverksettes før dagen da denne forordning 
trer i kraft og støtte som gis i henhold til disse ordningene uten 
Kommisjonens godkjenning og i strid med meldingsplikten 
fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3, skal være forenlige med 
det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3, og 
skal være unntatt i henhold til denne forordning dersom de 
oppfyller alle vilkår i denne forordning.

Ved utløpet av denne forordnings gyldighetstid skal unntaket 
for støtteordninger unntatt etter denne forordning utløpe på 
samme dato som de godkjente kartene for regionstøtte.

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

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2006.

 For Kommisjonen
 Neelie KROES

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

Opplysninger oversendt av medlemsstatene om statsstøtte gitt i samsvar med forordning (EF) nr. 1628/2006 
om anvendelse av traktatens artikkel 87 og 88 på nasjonal investeringsstøtte til regionene

(oversendes i elektronisk form med e-post til stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Støtte nr. XR (utfylles av GD Konkurranse)/år

Medlemsstat

Region som ordningen gjelder for 
(NUTS II) 

Støtteordningens navn eller navnet 
på foretaket som mottar supplerende 
ekstraordinær støtte

Rettslig grunnlag 

(for ordningen eller for den 
ekstraordinære støtten)

Beregnede årlige utgifter i henhold til 
ordningen. Beløp oppgis i euro eller 
eventuelt i nasjonal valuta. Oppgi den eller 
de samlede årlige budsjettbevilgninger 
eller et overslag over tapte skatteinntekter 
per år for alle former for støtte som 
inngår i ordningen. 

Årlig samlet beløp i henhold til ordningen

… millioner euro

For ekstraordinær støtte oppgis det 
samlede støttebeløpet. Om relevant 
oppgis også antall år den ekstraordinære 
støtten vil bli utbetalt i rater, eller i hvor 
mange år det vil påløpe skattemessig 
underskudd. 

Samlet beløp for ekstraordinær støtte

… millioner euro

Utbetales over ... år

Høyeste støtteandel

Angi i prosent

I samsvar med forordningens artikkel 4 Ja Nei

Gjennomføringsdato
(Oppgi datoen da støtte kan gis i henhold 
til støtteordningen eller datoen for 
tildeling av ekstraordinær støtte)

 …/…/20... 

Varighet

(Angi til og med hvilken dato det kan 
gis støtte i henhold til ordningen, eller 
forventet dato for utbetaling av den siste 
raten i forbindelse med ekstraordinær 
støtte.)

T.o.m. …/…/20... 
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Berørte økonomiske sektorer Alle sektorer som er berettiget til 
investeringsstøtte til regionene

Ja 

Begrenset til bestemte sektorer Ja/Nei

Angi hvilke, etter gruppering i NACE 
Rev.1.1(1): 

Navn og adresse til den myndighet som 
tildeler støtten:

Navn

(Oppgi også telefon og e-postadresse)  

Oppgi adressen til nettstedet der 
støtteordningen er offentliggjort. 

(1)  NACE Rev.1.1 er den statistiske grupperingen av næringsvirksomhet i Det europeiske fellesskap. 
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VEDLEGG II

Skjema for oversending av opplysninger i sammendrags form angående støtte til 
store investeringsprosjekter der støtten ikke overskrider tersklene nevnt 

i artikkel 7 bokstav e)

1. Støtte til (navnet på foretaket/foretakene som mottar støtten).

2. Støtteordningens referansenummer (Kommisjonens referansenummer for den eller de eksisterende ordninger som 
støtten gis på grunnlag av).

3. Offentlig institusjon/institusjoner som bevilger støtten (navn på og kontaktopplysninger om den bevilgende 
myndighet eller myndigheter).

4. Medlemsstaten der investeringen gjøres.

5. Region (NUTS 3-nivå) der investeringen gjøres.

6. Kommunen (tidligere NUTS 5-nivå, nå LAU 2) der investeringen gjøres.

7. Prosjekttype (opprettelse av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet, utvidelse av en virksomhets 
produksjonsspekter med nye tilleggsprodukter eller en grunnleggende endring av hele produksjonsprosessen i en 
eksisterende virksomhet).

8. Produkter som framstilles eller tjenester som ytes på grunnlag av investeringsprosjektet (med PRODCOM/NACE-
nomenklatur eller CPA-nomenklatur for prosjekter i tjenestesektorene).

9. Kort beskrivelse av investeringsprosjektet.

10. Diskontert støtteberettiget kostnad for investeringsprosjektet (i euro).

11.  Diskontert støttebeløp (brutto) i euro.

12.  Støtteandel (% i bruttotilskuddsekvivalent).

13.  Eventuelle vilkår knyttet til utbetalingen av den foreslåtte støtten.

14.  Beregnet start- og avslutningsdato for prosjektet.

15.  Dato for tildeling av støtten.

___________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 138/2004 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper i 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 2 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg I og II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 138/2004 er det fastsatt 
metodikk og program for oversending av 
opplysninger for landbruksregnskaper i Fellesskapet 
(EAA). Som følge av endringene i det europeiske 
nasjonalregnskapssystemet (ENS 95) med hensyn til 
registrering av finansformidlingstjenester indirekte 
målt (FISIM), bør EAA-metodikken ajourføres for å 
opprettholde samsvar med ENS, som utgjør den viktigste 
rammen for nasjonalregnskapene.

2) Forordning (EF) nr. 138/2004 bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 21.6.2006, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 28.

(1) EUT L 33 av 5.2.2004, s. 1. Forordningen endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 306/2005 (EUT L 52 av 25.2.2005, s. 9).

3) 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 I til forordning (EF) nr. 138/2004 endres i samsvar 
med vedlegg I til denne forordning.

Artikkel 2

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 138/2004 endres i samsvar 
med vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 3

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

(2) EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 909/2006

av 20. juni 2006

om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 om 
landbruksregnskaper i Fellesskapet(*)

2009/EØS/69/47

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

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2006.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 138/2004 gjøres følgende endringer:

1. Nr. 2.096 utgår.

2. Følgende nummer innsettes etter nr. 2.107:

«j) Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM)

2.107.1. I samsvar med ENS 95 bør verdien av de indirekte målte finansformidlingstjenestene (FISIM) som 

brukes av landbruksnæringen, registreres som produktinnsats i landbruksnæringen (se vedlegg I til ENS 95).»

3. Overskriften til nr. 2.108 skal lyde:

«k) Andre varer og tjenester».

4. Nr. 2.108 bokstav i) skal lyde:

«i) fakturerte bankomkostninger (men ikke rente på banklån)».

5. Nytt nr. 3.079 skal lyde: 

«3.079. Ettersom verdien av finansformidlernes tjenester fordeles mellom ulike kunder, skal de faktiske 
rentebetalingene til eller fra finansformidlerne korrigeres for å eliminere marginene som utgjør 
finansformidlernes implisitte gebyrer. De rentebeløpene som betales av låntakere til finansformidlere, 
må reduseres med de beregnede verdiene av gebyrene som betales, mens de rentebeløpene som 
innskytere mottar, må økes tilsvarende. Verdien av gebyrene behandles som betaling for tjenester som 
finansformidlere yter til sine kunder, og ikke som betaling av renter (se nr. 2.107.1 og 2.108 bokstav i) og 
nr. 4.51 i vedlegg I til ENS 95).»

__________

VEDLEGG II

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 138/2004 erstattes post 19.10 «Andre varer og tjenester» med følgende to poster:

Post Variabler

Oversending for referanseår n

November
år n

(anslag)

Januar
år n + 1
(anslag)

September
år n + 1

«19.10 Finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) X X X

19.11 Andre varer og tjenester X X X»
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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. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 
informasjonssamfunnet(1), særlig artikkel 8, og

og ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 808/2004 ble det opprettet 
en felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over informasjonssamfunnet.

2) I samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 808/2004 skal det treffes gjennomføringstiltak som 
fastsetter hvilke data som skal oversendes for å utarbeide 
statistikkene som er definert i artikkel 3 og 4 i nevnte 
forordning, og for å fastsette fristene for oversending av 
dataene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 7.7.2006, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 29.

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49.

3) 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

Dataene som skal oversendes slik at det kan utarbeides 
fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet i henhold til 
artikkel 3 nr. 2 og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, er 
angitt i 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 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1031/2006

av 4. juli 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om 
fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet(*)

2009/EØS/69/48

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

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2006.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

Modul 1: Foretakene og informasjonssamfunnet

1. EMNER OG DERES KJENNETEGN

a) Følgende emner, som er valgt ut fra listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004, skal behandles for 
referanseåret 2007:

— IKT-systemer og bruken av disse i foretakene,

— bruken av Internett og andre elektroniske nettverk i foretakene,

— e-handel og e-forretningsdrift,

— IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter.

b) Følgende kjennetegn skal samles inn for foretak:

IKT-systemer og bruken av disse i foretakene

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak:

— bruk av datamaskiner.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:

— prosentdel av lønnstakere som bruker datamaskin minst én gang i uken (frivillig),

— trådløst lokalnett (LAN) tilgjengelig,

— trådbasert lokalnett (LAN) tilgjengelig,

— intranett tilgjengelig,

— ekstranett tilgjengelig,

— IT-basert system for å sende og/eller motta bestillinger.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har et IT-basert system for å sende eller motta bestillinger:

— IT-basert ordresystem knyttet til et internt system for gjenbestilling av varer,

— IT-basert ordresystem knyttet til fakturerings- og betalingssystemer,

— IT-basert ordresystem knyttet til et system for styring av produksjon, logistikk eller tjenester,

— IT-basert ordresystem knyttet til leverandørenes forretningssystemer,

— IT-basert ordresystem knyttet til kundenes forretningssystemer.

Bruken av Internett og andre elektroniske nettverk i foretakene

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:

— tilgang til Internett.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett:

— prosentdel av lønnstakere som minst én gang i uken bruker datamaskin som er tilkoplet Internett,

— Internett-tilkopling: tradisjonelt modem,

— Internett-tilkopling: ISDN,

— Internett-tilkopling: DSL,
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— Internett-tilkopling: annen fast Internett-tilkopling,

— Internett-tilkopling: mobil tilkopling,

— bruk av Internett til bank- og finanstjenester,

— bruk av Internett til utdanning og undervisning,

— bruk av Internett til markedsovervåkning,

— bruk av Internett for å kommunisere med offentlige myndigheter i foregående kalenderår,

— eget nettsted.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har kommunisert med offentlige myndigheter via Internett i 
foregående kalenderår:

— bruk av Internett for å hente opplysninger fra offentlige myndigheters nettsteder i foregående kalenderår,

— bruk av Internett for å hente skjemaer fra offentlige myndigheters nettsteder i foregående kalenderår,

— bruk av Internett for å sende tilbake utfylte skjemaer til offentlige myndigheter i foregående kalenderår,

— bruk av Internett for å innlevere anbud i et elektronisk anbudssystem (offentlig elektronisk tildeling av 
kontrakter) i foregående kalenderår.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har et nettsted:

— nettsted for å markedsføre egne produkter,

— nettsted som gir lettere adgang til kataloger og prislister,

 nettsted som gir kundestøtte.— 

E-handel og e-forretningsdrift

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:

— bruk av ERP-programvare,

— bruk av CRM-programvare for å lagre, behandle og analysere kundeopplysninger,

— bruk av CRM-programvare til datagraving,

— overgang til operativsystem basert på programvare med åpen kildekode,

— bruk av utgående e-fakturaer,

— bruk av innkommende e-fakturaer,

— bruk av avanserte e-signaturer (digitale signaturer).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett, og som ikke omfattes av 
næringshovedområde J i NACE Rev. 1.1:

— har sendt bestillinger via Internett i foregående kalenderår,

— har mottatt bestillinger via Internett i foregående kalenderår.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har sendt bestillinger via Internett, og som ikke omfattes av 
næringshovedområde J i NACE Rev. 1.1:

— andel av bestillinger sendt via Internett i foregående kalenderår i prosent av samlede kjøp, i prosentklasser 
( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;100] ).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger via Internett, og som ikke omfattes av 
næringshovedområde J i NACE Rev. 1.1:

— andel av bestillinger mottatt via Internett i foregående kalenderår i prosent av samlet omsetning,
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— bruk av sikkerhetsprotokoller (SSL/TLS) ved mottak av bestillinger via Internett.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner, og som ikke omfattes av 
næringshovedområde J i NACE Rev. 1.1:

— har sendt bestillinger via andre datanettverk enn Internett i foregående kalenderår,

— har mottatt bestillinger via andre datanettverk enn Internett i foregående kalenderår.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har sendt bestillinger via andre datanettverk enn Internett, og 
som ikke omfattes av næringshovedområde J i NACE Rev. 1.1:

— andel av bestillinger sendt via andre datanettverk enn Internett i foregående kalenderår, i prosent av 
samlede kjøp i prosentklasser ([0;1[ , [1;25[ , [25;50[ , [50;75[ , [75;100]).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger via andre datanettverk enn Internett, 
og som ikke omfattes av næringshovedområde J i NACE Rev. 1.1:

— andel av bestillinger mottatt via andre datanettverk enn Internett i foregående kalenderår, i prosent av 
samlet omsetning.

IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:

— antall ansatte IKT/IT-spesialister,

— har i foregående kalenderår rekruttert eller forsøkt å rekruttere personale til stillinger som krever IKT-
spesialkompetanse,

— har i foregående kalenderår rekruttert eller forsøkt å rekruttere personale til stillinger som krever IKT-
brukerkompetanse,

— har i foregående kalenderår sørget for opplæring for å utvikle eller forbedre IKT-spesialkompetanse,

— har i foregående kalenderår sørget for opplæring for å utvikle eller forbedre IKT-brukerkompetanse,

— har i foregående kalenderår brukt eksterne leverandører for å utføre IKT-oppgaver som krever IKT/
IT-spesialkompetanse,

— har i foregående kalenderår brukt leverandører fra utenlandske datterforetak, som er opprettet av foretaket 
for å utføre IKT-oppgaver som krever IKT/IT-spesialkompetanse,

— har i foregående kalenderår brukt leverandører fra andre utenlandske foretak for å utføre IKT-oppgaver 
som krever IKT/IT-spesialkompetanse,

— har i foregående kalenderår brukt eksterne leverandører for å utføre oppgaver i foretaket som krever IKT-
brukere (frivillig),

— har i foregående kalenderår brukt leverandører fra utenlandske datterforetak, som er opprettet av foretaket 
for å utføre oppgaver i foretaket som krever IKT-brukere, (frivillig),

— har i foregående kalenderår brukt leverandører fra andre utenlandske foretak i foregående kalenderår for 
å utføre oppgaver i foretaket som krever IKT-brukere (frivillig).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som ansetter IKT/IT-spesialister:

— andel av ansatte IKT/IT-spesialister i prosent av det samlede antall lønnstakere.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har rekruttert eller har forsøkt å rekruttere IKT/
IT-spesialister:

— ledige stillinger som i foregående kalenderår var vanskelige å besette med IKT/IT-spesialister.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har rekruttert eller har forsøkt å rekruttere personale til 
stillinger som krever IKT-brukerkompetanse:

— ledige stillinger som i foregående kalenderår var vanskelige å besette på grunn av søkernes manglende 
IKT-brukerkompetanse.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har brukt utenlandske leverandører for å utføre IKT-
oppgaver:
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— har i foregående kalenderår brukt utenlandske leverandørers IKT/IT-spesialister fra andre medlemsstater i 
Fellesskapet,

— har i foregående kalenderår brukt utenlandske leverandørers IKT/IT-spesialister fra tredjestater,

— IKT-oppgaver utført i foregående kalenderår av utenlandske leverandørers IKT/IT-spesialister (frivillig): 
IKT-administrasjon,

— IKT-oppgaver utført i foregående kalenderår av utenlandske leverandørers IKT/IT-spesialister (frivillig): 
IKT-utvikling og -gjennomføring,

— IKT-oppgaver utført i foregående kalenderår av utenlandske leverandørers IKT/IT-spesialister (frivillig): 
IKT-drift,

— IKT-oppgaver utført i foregående kalenderår av utenlandske leverandørers IKT/IT-spesialister (frivillig): 
annet.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har brukt utenlandske leverandører for å utføre oppgaver i 
foretaket (frivillig):

— oppgaver utført i foretaket i foregående kalenderår av utenlandske leverandørers IKT-brukere (valgfritt): 
salg og markedsføring, kundeservice,

— oppgaver utført i foretaket i foregående kalenderår av utenlandske leverandørers IKT-brukere (valgfritt): 
forskning og utvikling, produktutforming og konstruksjon,

— oppgaver utført i foretaket i foregående kalenderår av utenlandske leverandørers IKT-brukere (valgfritt): 
andre oppgaver i foretaket (unntatt IKT),

— har i foregående kalenderår brukt utenlandske leverandørers IKT-brukere fra andre medlemsstater i 
Fellesskapet (frivillig),

— har i foregående kalenderår brukt utenlandske leverandørers IKT-brukere fra tredjestater (frivillig).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har ledige stillinger som krever IKT/IT-spesialister, og som 
er vanskelige å besette:

— årsaker til at det i foregående kalenderår var vanskelig å besette ledige stillinger som krevde IKT/
IT-spesialister: ingen eller få søkere,

— årsaker til at det i foregående kalenderår var vanskelig å besette ledige stillinger som krevde IKT/
IT-spesialister: manglende kvalifikasjoner,

— årsaker til at det i foregående kalenderår var vanskelig å besette ledige stillinger som krevde IKT/
IT-spesialister: manglende arbeidserfaring,

— årsaker til at det i foregående kalenderår var vanskelig å besette ledige stillinger som krevde IKT/
IT-spesialister: altfor høye lønnskrav,

— årsaker til at det i foregående kalenderår var vanskelig å besette ledige stillinger som krevde IKT/
IT-spesialister (frivillig): annet.

c) Følgende bakgrunnskjennetegn for foretakene skal samles inn eller hentes fra alternative kilder:

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak:

— foretakets viktigste økonomiske virksomhet i foregående kalenderår,

— gjennomsnittlig antall lønnstakere i foregående kalenderår,

— beliggenhet i mål 1-region / ikke mål 1-region i forrige kalenderår.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som ikke omfattes av næringshovedområde J i NACE Rev. 1.1:

— samlet kjøp av varer og tjenester (angitt i verdi, uten merverdiavgift) i foregående kalenderår,

— samlet omsetning (angitt i verdi, uten merverdiavgift) i foregående kalenderår.
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2. DEKNING

Kjennetegnene definert i nr. 1 bokstav b) og nr. 1 bokstav c) i dette vedlegg, skal samles inn og innhentes for foretak 
som er klassifisert i henhold til følgende økonomiske virksomhet, foretaksstørrelse og geografisk dekning.

a) Økonomisk virksomhet: foretak som omfattes av følgende kategorier i NACE-Rev. 1.1:

NACE-kategori Beskrivelse

Næringshovedområde D «Industri»

Næringshovedområde F «Bygge- og anleggsvirksomhet»

Næringshovedområde G «Varehandel, reparasjon av motorvogner, husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk»

Næringsgruppe 55.1 og 55.2 «Hotellvirksomhet» og «Annen overnatting»

Næringshovedområde I «Transport, lagring og kommunikasjon»

Næringsgruppe 65.12 «Bankvirksomhet ellers»

Næringsgruppe 65.22 «Annen kredittgiving»

Næringsgruppe 66.01 «Livsforsikring»

Næringsgruppe 66.03 «Skadeforsikring»

Næringshovedområde K «Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting»

Næringsgruppe 92.1 og 92.2 «Film og video» og «Radio og fjernsyn»

Det er frivillig å opplyse om foretak i følgende kategorier i NACE-Rev. 1.1:

NACE-kategori Beskrivelse

Næringshovedområde E «Kraft- og vannforsyning»

Næringsgruppe 55.3, 55.4 og 55.5 «Restaurantvirksomhet», «Drift av barer» og «Kantine- og 
cateringvirksomhet»

Næringsgruppe 92.3-92.7 «Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport», unntatt «Film og 
video» og «Radio og fjernsyn»

Næring 93 «Annen personlig tjenesteyting»

Næringsgruppe 67.12, 67.13 og 67.2 «Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting», unntatt «Administrasjon 
av finansmarkeder»

b) Foretaksstørrelse: foretak med ti eller flere lønnstakere; det er valgfritt å opplyse om foretak med færre enn ti 
lønnstakere,

c) Geografisk dekning: foretak som befinner seg på medlemsstatens territorium.

3. REFERANSEPERIODER

Referanseperioden er 2006 for kjennetegn som viser til foregående kalenderår. Referanseperioden er januar 2007 
for de andre kjennetegnene.

4. FORDELING 

Emnene og deres kjennetegn som er oppført under nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg, skal oppgis for seg etter 
følgende fordelinger:
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a) Fordeling etter økonomisk virksomhet: dataene skal fordeles i samsvar med følgende aggregater i NACE Rev. 
1.1:

NACE-aggregater

DA + DB + DC + DD + DE

DF + DG + DH

DI + DJ

DK + DL + DM + DN

F

50

51

52

55.1 + 55.2

60 + 61 + 62 + 63

64

65.12 + 65.22

66.01 + 66.03

72

70 + 71 + 73 + 74

92.1 + 92.2

(Valgfritt) 22

(Valgfritt) 40 + 41

(Valgfritt) 55.3 + 55.4 + 55.5

(Valgfritt) 67.12 + 67.13 + 67.2

(Valgfritt) 92.3 + 92.7

(Valgfritt) 93

b) Fordeling etter størrelsesklasse: dataene skal fordeles etter følgende størrelsesklasser ut fra antall 
lønnstakere:

Størrelsesklasse

Færre enn 10 lønnstakere (valgfritt)

Færre enn 5 lønnstakere (valgfritt)

5-9 lønnstakere (valgfritt)

10 eller flere lønnstakere

10-49 lønnstakere

50-249 lønnstakere

250 eller fl ere lønnstakere

c) Geografisk fordeling: dataene skal fordeles etter følgende regionale grupper:

Regional gruppe

Mål 1-regioner (herunder regioner som midlertidig befinner seg i denne gruppen, eller som gradvis 
utfases)

Regioner som ikke er mål 1-regioner
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5. PERIODISITET

Dataene skal leveres én gang for 2007.

6. FRISTER

a) De aggregerte dataene, som eventuelt er merket som fortrolige eller upålitelige data, nevnt i artikkel 6 i 
forordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2007. Innen denne datoen skal alle data 
være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. Dataene skal overføres i et maskinlesbart tabellformat som er i 
samsvar med Eurostats retningslinjer.

b) Metadataene som er nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat før 31. mai 2007. 
Metadataene skal leveres i henhold til de rapporteringsmalene som Eurostat har levert.

c) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat innen 
5. november 2007. Kvalitetsrapporten skal følge rapporteringsmalen som Eurostat har levert.

____________
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VEDLEGG II

Modul 2: Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet

1. EMNER OG DERES KJENNETEGN

a) Følgende emner, som er valgt ut fra listen i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 808/2004, skal behandles for referanseåret 2007:

— tilgang til og bruk av IKT-systemer hos privatpersoner og/eller husholdninger,

— bruk av Internett for forskjellige formål hos privatpersoner og/eller husholdninger,

— IKT-sikkerhet,

— IKT-kompetanse,

— hindringer for bruk av IKT og Internett.

Følgende kjennetegn skal samles inn:b) 

Tilgang til og bruk av IKT hos privatpersoner og/eller husholdninger

Kjennetegn som skal samles inn for alle husholdninger:

— tilgang til IKT-utstyr hjemme: datamaskin,

— tilgang til Internett hjemme, uavhengig av om det benyttes eller ikke.

Kjennetegn som skal samles inn for husholdninger som har tilgang til Internett hjemme:

— utstyr som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: stasjonær datamaskin,

— utstyr som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: bærbar datamaskin,

— utstyr som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: fjernsynsapparat med særskilt Internett-
innretning,

— utstyr som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: spillkonsoll,

— utstyr som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: annet utstyr (valgfritt: Internett via mobiltelefon 
eller via håndholdt datamaskin oppgis for seg),

— type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: modem eller ISDN,

— type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: DSL (f.eks. ADSL, SHDSL osv.),

— type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: annen bredbåndtilkopling (f.eks. kabel, 
UMTS osv.),

— type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: mobiltelefon over smalbånd (GPRS 
osv.).

Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner:

— når ble datamaskinen sist brukt (i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, 
for mer enn ett år siden, har aldri brukt datamaskin),

— bruk av mobiltelefon.
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Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner, unntatt for pensjonister:

— egenvurdering av om datakunnskapene er tilstrekkelige dersom vedkommende skulle søke jobb/skifte 
jobb innen et år (ja, nei, ikke relevant).

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt datamaskin i løpet av de siste tre 
månedene:

— hvor ofte datamaskinen er i bruk (hver dag eller nesten hver dag, minst én gang hver uke (men ikke hver 
dag), minst én gang hver måned (men ikke hver uke), under én gang hver måned),

— hvor ble datamaskinen brukt i løpet av de siste tre månedene: hjemme,

— hvor ble datamaskinen brukt i løpet av de siste tre månedene: på det vanlige arbeidsstedet (ikke 
hjemme),

— hvor ble datamaskinen brukt i løpet av de siste tre månedene: på utdanningsstedet,

— hvor ble datamaskinen brukt i løpet av de siste tre månedene: hjemme hos en annen,

— hvor ble datamaskinen brukt i løpet av de siste tre månedene: andre steder.

Bruk av Internett for forskjellige formål hos privatpersoner og/eller husholdninger

Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner:

— når ble Internett sist brukt (i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for 
mer enn ett år siden, aldri brukt Internett).

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som allerede har brukt Internett:

— når ble Internett sist brukt privat i forretningsøyemed (i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre 
måneder og ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri kjøpt eller bestilt).

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene:

— hvor ofte Internett har vært i bruk i løpet av de siste tre månedene (hver dag eller nesten hver dag, minst 
én gang hver uke (men ikke hver dag), minst én gang hver måned (men ikke hver uke), under én gang 
hver måned,

— hvor ble Internett brukt i løpet av de siste tre månedene: hjemme,

— hvor ble Internett brukt i løpet av de siste tre månedene: på arbeidsstedet (ikke hjemme),

— hvor ble Internett brukt i løpet av de siste tre månedene: på utdanningsstedet,

— hvor ble Internett brukt i løpet av de siste tre månedene: hjemme hos en annen,

— hvor ble Internett brukt de siste tre månedene: andre steder (valgfritt: oppgis for seg for offentlig bibliotek, 
postkontor, offentlig kontor, rådhus eller offentlig organ, lokal eller frivillig organisasjon, Internett-kafé, 
trådløs Internett-sone (hotspot),

— bruk av mobilt utstyr for å få tilgang til Internett: mobiltelefon via GPRS,

— bruk av mobilt utstyr for å få tilgang til Internett: mobiltelefon via UMTS (3G),

— bruk av mobilt utstyr for å få tilgang til Internett: håndholdt datamaskin (palmtop, PDA),
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— bruk av mobilt utstyr for å få tilgang til Internett: bærbar datamaskin (laptop) via trådløs tilkopling fra 
andre steder enn hjemmet eller arbeidsstedet,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene for å sende og/eller motta privat e-post,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å telefonere via Internett,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for annen kommunikasjon (bruk av 
nettsteder for samtalerom (chat sites) og kommunikasjonstjenesten messenger osv.),

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter opplysninger om varer 
og tjenester,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å benytte tjenester knyttet til reiser 
og innkvartering,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene for å lytte til nettradio eller se på nettfjernsyn,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å spille eller laste ned spill, bilder 
eller musikk,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene for å laste ned programvare,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å lese eller laste ned nettaviser og 
-tidsskrifter,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter arbeid eller sende 
jobbsøknad,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter opplysninger knyttet til 
helse,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter andre opplysninger eller 
bruke nettjenester,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å benytte nettbank,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å selge varer eller tjenester 
(valgfritt),

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å skaffe opplysninger fra offentlige 
myndigheters nettsteder,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å laste ned offisielle skjemaer fra 
offentlige myndigheters nettsteder,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å sende utfylte skjemaer til 
offentlige myndigheter,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter opplysninger om 
utdanning, opplæring eller kurs,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å følge et kurs på nettet (uansett 
emne),

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke på Internett i 
læringsøyemed,

— deltaking på et kurs (alle typer opplæring, ikke bare innen data eller Internett, herunder kurs på skole eller 
universitet) i løpet av de siste tre månedene,

— er interessert i å bruke Internett enda mer.
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Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene til 
private formål for å lese eller laste ned nettaviser og –tidsskrifter:

— bruk av Internett de siste tre månedene til private formål for å lese eller laste ned nettaviser og -tidsskrifter 
som personen har abonnert på for å kunne motta dem regelmessig.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene og 
som har deltatt på et kurs i løpet av de siste tre månedene:

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene for å søke etter opplysninger som ledd i et kurs eller 
personens opplæring/utdanning,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene for å utveksle opplysninger om kurset med de andre 
kursdeltakerne,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene for å laste ned undervisningsmateriell fra nettet,

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene for å sjekke om en bok eller en artikkel til kurset finnes 
på et bibliotek.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett til e-handel i løpet av de siste tolv 
månedene:

— bruk av Internett for å bestille mat- eller dagligvarer,

— bruk av Internett for å bestille husholdningsartikler,

— bruk av Internett for å bestille filmer eller musikk (skal oppgis for seg: om levering er skjedd via nett eller 
ikke),

— bruk av Internett for å bestille bøker, tidsskrifter, aviser eller materiell for nettundervisning (skal oppgis 
for seg: om levering er skjedd via nett eller ikke),

— bruk av Internett for å bestille klær eller sportsartikler,

— bruk av Internett for å bestille programvare og oppgraderinger (skal oppgis for seg: om levering er skjedd 
via nett eller ikke),

— bruk av Internett for å bestille maskinvare,

— bruk av Internett for å bestille elektronisk utstyr,

— bruk av Internett for å bestille aksjer, finansielle tjenester eller forsikringer,

— bruk av Internett for å bestille reiser eller ferieinnkvartering,

— bruk av Internett for å bestille billetter til arrangementer,

— bruk av Internett for å delta i lotterier eller veddemål,

— bruk av Internett for å bestille andre varer eller tjenester.

IKT-sikkerhet

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene:

— forekomst av datavirus som har ført til tap av informasjon eller tid som følge av bruk av Internett i løpet 
av de siste tolv månedene,

— hvor ofte blir det tatt sikkerhetskopier eller laget sikkerhetsfiler (av dokumenter, bilder osv.) fra 
datamaskinen på f.eks. disketter, CD eller diskplass på Internett-servere (alltid eller nesten alltid, av og til, 
aldri eller nesten aldri, ikke relevant ettersom personen ikke lagrer filer på en datamaskin).
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IKT-kompetanse

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som allerede har brukt en datamaskin:

— siste kurs på minst tre timer om en hvilken som helst form for bruk av datamaskin (i løpet av de siste tre 
månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mellom ett og tre år siden, for mer enn tre år siden, 
har aldri gått på kurs),

— tilstrekkelig datakunnskap til å kopiere eller flytte en fil eller mappe,

— tilstrekkelig datakunnskap til å klippe og lime for å kopiere eller flytte informasjon i et dokument,

— tilstrekkelig datakunnskap til å foreta grunnleggende beregninger i et regneark,

— tilstrekkelig datakunnskap til å komprimere (eller zippe) filer,

— tilstrekkelig datakunnskap til å kople til og installere nytt utstyr, f.eks. skriver eller modem,

— tilstrekkelig datakunnskap til å skrive et dataprogram i et særskilt programmeringsspråk,

— tilstrekkelig datakunnskap til å kople datamaskiner til et lokalnett,

— tilstrekkelig datakunnskap til å påvise og løse dataproblemer (f.eks. datamaskinen arbeider sakte).

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som allerede har brukt Internett:

— tilstrekkelig kunnskap om Internett til å bruke en søkemotor for å finne informasjon,

— tilstrekkelig kunnskap om Internett til å sende e-post med vedlegg,

— tilstrekkelig kunnskap om Internett til å sende meldinger i samtalerom, nyhetsgrupper eller et 
diskusjonsforum på nettet,

— tilstrekkelig kunnskap om Internett til å telefonere via Internett,

— tilstrekkelig kunnskap om Internett til å bruke fildelingsprogrammer for å utveksle filmer, musikk osv.,

— tilstrekkelig kunnskap om Internett til å opprette en nettside,

— tilstrekkelig kunnskap om Internett til å finne, laste ned og installere programvare,

— tilstrekkelig kunnskap om Internett til å beskytte datamaskinen mot virus, spion- og reklameprogrammer.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har data- eller Internett-kunnskap på ett eller flere 
områder:

— hvordan e-kunnskaper er tilegnet: formell utdanning,

— hvordan e-kunnskaper er tilegnet: kurs på et voksenopplæringssenter (men ikke på initiativ fra 
arbeidsgiver),

— hvordan e-kunnskaper er tilegnet: yrkesrettet opplæring (på arbeidsgiverens anmodning).

— hvordan e-kunnskaper er tilegnet: selvstudier ved hjelp av bøker, CD-ROM osv.,

— hvordan e-kunnskaper er tilegnet: selvstudier ved å lære av egen erfaring,

— hvordan e-kunnskaper er tilegnet: uformell bistand fra kolleger, slektninger, venner,

— hvordan e-kunnskaper er tilegnet: på annen måte.
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Hindringer for bruk av IKT og Internett

Kjennetegn som skal samles inn for husholdninger som har tilgang til Internett hjemme, men ikke via 
bredbåndtilkopling:

— hindringer for Internett-tilgang hjemme via bredbånd: for dyrt,

— hindringer for Internett-tilgang hjemme via bredbånd: trenger det ikke,

— hindringer for Internett-tilgang hjemme via bredbånd: finnes ikke der jeg bor,

— hindringer for Internett-tilgang hjemme via bredbånd: har tilgang til bredbånd andre steder (f.eks. på 
arbeidsstedet),

— hindringer for Internett-tilgang hjemme via bredbånd: ingen av de ovennevnte hindringene, men andre.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene og 
som ønsker å benytte Internett oftere:

hindringer for økt bruk av Internett: ikke gode nok språkkunnskaper,

— hindringer for økt bruk av Internett: har ikke tid,

— hindringer for økt bruk av Internett: oppkoplingen er for langsom,

— hindringer for økt bruk av Internett: tilleggskostnader for oppkopling eller nedlasting av data etter 
mengde,

— hindringer for økt bruk av Internett: kostnaden for innholdet på nettet,

— hindringer for økt bruk av Internett: innholdet (det som finnes, er ikke interessant nok for å øke bruken av 
Internett),

— hindringer for økt bruk av Internett: manglende ferdigheter eller kunnskap (f.eks. er ikke nettstedene 
brukervennlige eller de er for kompliserte),

— hindringer for økt bruk av Internett: betenkeligheter med hensyn til sikkerhet eller personvern.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som allerede har brukt en datamaskin, men som ikke har 
tatt noen form for datakurs (på minst tre timer) i løpet av de siste tre årene:

— hindringer for å ta et datakurs: ikke behov for kurs på grunn av tilstrekkelig datakunnskap,

— hindringer for å ta et datakurs: ikke behov for kurs ettersom datamaskinen brukes sjelden,

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som allerede har brukt en datamaskin, men som ikke har 
tatt noen form for datakurs (på minst tre timer) i løpet av de siste tre årene, men som kunne hatt behov for et 
kurs:

— hindringer for å ta et datakurs: har ikke tid,

— hindringer for å ta et datakurs: kursavgiften,

— hindringer for å ta et datakurs: det finnes ingen passende kurs,

— hindringer for å ta et datakurs: kursene er for vanskelige.
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2. DEKNING

a) De statistiske enhetene som skal brukes ved innsamlingen av kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette 
vedlegg vedrørende husholdninger, er husholdninger der minst ett medlem tihører aldersgruppen 16-74 år.

b) De statistiske enhetene som skal brukes ved innsamlingen av kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette 
vedlegg vedrørende privatpersoner, er privatpersoner i alderen 16-74 år.

c) Den geografiske dekningen skal omfatte husholdinger og/eller privatpersoner som bor på medlemsstatens 
territorium.

3. REFERANSEPERIODE

Referanseperioden for de statistiske opplysningene som skal samles inn, er første kvartal av 2007.

4. FORDELING

a) For de emnene og kjennetegnene som er oppført under nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg vedrørende 
husholdninger, skal følgende bakgrunnsdata samles inn:

— beliggenhet: bor i mål 1-regioner (herunder regioner som midlertidig befinner seg i denne gruppen, eller 
som gradvis utfases), bor i andre regioner,

— grad av urbanisering: bor i tett befolkede områder, bor i middels tett befolkede områder, bor i tynt 
befolkede områder,

— type husholdning: antall medlemmer i husholdningen (samles inn for seg: antall barn under 16 år),

— (frivillig) husholdningens nettoinntekt per måned (samles inn som en verdi eller ved hjelp av kvartiler).

b) For de emnene og kjennetegnene som er oppført under nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg vedrørende 
privatpersoner, skal følgende bakgrunnsdata samles inn:

— beliggenhet: bor i mål 1-regioner (herunder regioner som midlertidig befinner seg i denne gruppen, eller 
som gradvis utfases), bor i andre regioner,

— grad av urbanisering: bor i tett befolkede områder, bor i middels tett befolkede områder, bor i tynt 
befolkede områder,

— kjønn: mann, kvinne,

— aldersgruppe: under 16 år (frivillig), 16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, over 74 år (frivillig),

— høyeste fullførte utdanningsnivå i samsvar med den internasjonale standard for utdanningsgruppering 
(ISCED 97): lavt nivå (ISCED 0, 1 eller 2), mellomnivå (ISCED 3 eller 4), høyt nivå (ISCED 5 eller 6),

— ansettelsesform: lønnstaker, selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende familiemedlemmer, 
arbeidsledig, studenter utenfor arbeidsstyrken, andre personer utenfor arbeidsstyrken,

— yrke i samsvar med den internasjonale standard for yrkesgruppering (ISCO-88 (COM)): kroppsarbeidere, 
ikke-kroppsarbeidere, IKT-arbeidstakere, ikke IKT-arbeidstakere.

5. PERIODISITET

Dataene skal leveres én gang for 2007.
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6. FRISTER

a) De aggregerte dataene, som eventuelt er merket fortrolige eller upålitelige data, nevnt i artikkel 6 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2007. Innen 
denne dato skal alle data være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. Dataene skal overføres i et maskinlesbart 
tabellformat som er i samsvar med Eurostats retningslinjer.

b) Metadataene nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til 
Eurostat innen 31. mai 2007. Metadataene skal leveres i henhold til de rapporteringsmalene som Eurostat har 
levert.

c) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes 
til Eurostat innen 5. november 2007. Rapporten skal følge rapporteringsmalen som Eurostat har levert.

______________
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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. 322/97 av 
17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(1), særlig artikkel 17 
nr. 2 og artikkel 20 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2002(2) er det 
fastsatt vilkår for tilgang til fortrolige opplysninger som 
oversendes til fellesskapsmyndigheten, med henblikk 
på at det skal kunne trekkes statistiske konklusjoner for 
vitenskapelig formål. I forordningen oppgis de ulike 
undersøkelsene og datakildene den gjelder for.

2) Det er økende etterspørsel, for vitenskapelige formål, 
fra forskere og det vitenskapelige miljø i alminnelighet 
etter tilgang også til fortrolige opplysninger fra 
lønnsstrukturundersøkelsen. Lønnsstrukturundersøkelsen 
inneholder harmoniserte strukturdata på fellesskapsplan 
om bruttolønn, betalte timeverk og antall dager betalt 
ferie per år, som samles inn hvert fjerde år i henhold til 
rådsforordning (EF) nr. 530/1999 av 9. mars 1999 om 
statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader(3). 
Tilgang til disse fortrolige opplysningene vil være til stor 
nytte for forskningsarbeid om enkeltpersoners lønn og 
dens sammenheng med arbeidsgivers kjennetegn. Denne 
undersøkelsen bør derfor tilføyes i forordning (EF) 
nr. 831/2002.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for fortrolig behandling av 
statistiske opplysninger —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 831/2002 gjøres følgende endringer:

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 19.7.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 29.

(1) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 133 av 18.5.2002, s. 7.
(3) EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 

1882/2003.

1. Artikkel 5 nr. 1 skal lyde:

«1. Fellesskapsmyndigheten kan i sine lokaler gi tilgang 
til fortrolige opplysninger fra følgende undersøkelser eller 
statistiske kilder:

Fellesskapets panelundersøkelse av husholdninger,– 

arbeidskraftundersøkelsen,– 

Fellesskapets nyskapingsundersøkelse,– 

undersøkelsen om yrkesrettet etter- og – 
videreutdanning,

lønnsstrukturundersøkelsen.– 

Tilgang til opplysninger for et bestemt forskningsprosjekt 
skal likevel nektes dersom den nasjonale myndigheten 
som sendte inn opplysningene, ønsker det.»

2. Artikkel 6 nr. 1 skal lyde:

«1. Fellesskapsmyndigheten kan frigi sett av anonymiserte 
mikrodata som er innhentet fra følgende undersøkelser 
eller statistiske kilder:

Fellesskapets panelundersøkelse av husholdninger,– 

arbeidskraftundersøkelsen,– 

Fellesskapets nyskapingsundersøkelse,– 

undersøkelsen om yrkesrettet etter- og – 
videreutdanning,

lønnsstrukturundersøkelsen.– 

Tilgang til opplysninger for et bestemt forskningsprosjekt 
skal likevel nektes dersom den nasjonale myndigheten 
som sendte inn opplysningene, ønsker det.»

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1104/2006

av 18. juli 2006

om endring av forordning (EF) nr. 831/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om 
fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål(*)
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. juli 2006.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

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

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 44 nr. 2 bokstav g),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og 
sosiale komité(1), etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 
artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 
1978 om årsregnskapene for visse selskapsformer(3), 
sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 om 
konsoliderte regnskaper(4), rådsdirektiv 86/635/EØF av 
8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners 
årsregnskaper og konsoliderte regnskaper(5) og 
rådsdirektiv 91/674/EØF av 19. desember 1991 om 
forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte 
regnskaper(6) må årsregnskap og konsernregnskap 
revideres av én eller flere personer som er godkjent til å 
foreta slik revisjon.

2) Vilkårene for godkjenning av personer med ansvar for å 
utføre lovfestet revisjon er fastsatt ved åttende rådsdirektiv 
84/253/EØF av 10. april 1984 om godkjennelse av personer 
med ansvar for lovfestet revisjon av regnskaper(7).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 30.

(1) EUT C 157 av 28.6.2005, s. 115.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 28.09.2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 25.04.2006.
(3) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/51/EF (EUT L 178 av 17.7.2003, s. 16).
(4) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/51/

EF.
(5) EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/51/

EF.
(6) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/51/

EF.
(7) EFT L 126 av 12.5.1984, s. 20.

3) Mangelen på en harmonisert metode for lovfestet revisjon 
i Fellesskapet var årsaken til at Kommisjonen i sin melding 
av 1998 om lovfestet revisjon i Den europeiske union: 
veien framover(8) foreslo å opprette en revisjonskomité, 
som kunne utvikle ytterligere tiltak i nært samarbeid med 
revisjonsbransjen og medlemsstatene.

4) På grunnlag av denne komiteens arbeid framla 
Kommisjonen 15. november 2000 en rekommandasjon om 
minstekrav til kvalitetssikring av lovfestet revisjon i Den 
europeiske union(9) og 16. mai 2002 en rekommandasjon 
om revisorers uavhengighet i Den europeiske union: 
Grunnleggende prinsipper(10).

5) Dette direktiv tilstreber harmonisering av kravene til 
lovfestet revisjon på et høyt nivå, om ikke fullt ut. En 
medlemsstat som krever lovfestet revisjon, kan pålegge 
strengere krav, med mindre annet er fastsatt i dette 
direktiv.

6) Revisjonskvalifikasjoner som revisorer oppnår på 
grunnlag av dette direktiv, bør anses som likeverdige. Det 
bør derfor ikke lenger være mulig for medlemsstater å 
kreve at et flertall av stemmerettene i et revisjonsselskap 
må innehas av lokalt godkjente revisorer, eller at et flertall 
av medlemmene av et revisjonsselskaps administrasjons- 
eller ledelsesorgan må være godkjent lokalt.

7) Den lovfestede revisjonen krever kunnskap innen områder 
som selskapsrett, skatterett og sosialrett. Slik kunnskap 
bør prøves før en revisor fra en annen medlemsstat kan 
godkjennes.

8) For å beskytte tredjemann bør alle godkjente revisorer og 
revisjonsselskaper oppføres i et register som er tilgjengelig 
for allmennheten, og som inneholder grunnleggende 
opplysninger om revisorer og revisjonsselskaper.

(8) EFT C 143 av 8.5.1998, s. 12.
(9) EFT L 91 av 31.3.2001, s. 91.
(10) EFT L 191 av 19.7.2002, s. 22.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/43/EF

av 17. mai 2006

om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF(*)

2009/EØS/69/50
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9) Revisorer bør overholde de høyeste etiske standarder. 
De bør derfor være underlagt yrkesetiske regler som 
minst omfatter deres funksjoner av allmenn interesse, 
deres integritet og objektivitet og deres faglige dyktighet 
og tilbørlige aktsomhet. At revisorer utfører funksjoner 
av allmenn interesse, innebærer at en større gruppe 
mennesker og institusjoner har tillit til kvaliteten på 
en revisors arbeid. God revisjonskvalitet bidrar til at 
markedene fungerer tilfredsstillende, ved at regnskapenes 
integritet og effektivitet forbedres. Kommisjonen kan som 
minstestandarder vedta gjennomføringsbestemmelser om 
yrkesetiske regler. Når den gjør det, kan den ta hensyn til 
prinsippene i de etiske reglene til International Federation 
of Accountants (IFAC).

10) Det er viktig at revisorer og revisjonsselskaper ivaretar 
klientenes personvern. De bør derfor være bundet av 
strenge regler med hensyn til fortrolighet og taushetsplikt, 
som imidlertid ikke bør hindre håndhevingen av dette 
direktiv. Disse fortrolighetsreglene bør også gjelde for 
enhver revisor og ethvert revisjonsselskap som ikke 
lenger er involvert i et bestemt revisjonsoppdrag.

11) Revisorer og revisjonsselskaper bør være uavhengige 
når de foretar sin lovfestede revisjon. De kan underrette 
foretaket som revideres, om spørsmål som oppstår i 
forbindelse med revisjonen, men bør avstå fra å delta i 
den interne beslutningsprosessen i det reviderte foretaket. 
Dersom de kommer i en situasjon der trusselen mot 
deres uavhengighet er for høy selv etter at de har tatt 
forholdsregler mot disse truslene, bør de trekke seg 
eller avstå fra revisjonsoppdraget. Konklusjonen om 
at det foreligger et forhold som bringer revisorens 
uavhengighet i fare, kan variere ut fra hvilket forhold 
det dreier seg om: forholdet mellom revisoren og det 
reviderte foretaket, eller forholdet mellom nettverket og 
det reviderte foretaket. Dersom det kreves eller tillates at 
et samvirkeforetak i henhold til artikkel 2 nr. 14, eller et 
lignende foretak som nevnt i artikkel 45 i direktiv 86/635/
EØF, i henhold til nasjonale bestemmelser er medlem av 
en ideell revisjonsorganisasjon, vil en objektiv, fornuftig 
og informert part ikke slutte at det medlemskapsbaserte 
forholdet bringer revisorens uavhengighet i fare, forutsatt 
at revisjonsselskapet ved utførelsen av lovfestet revisjon av 
et av sine medlemmer anvender uavhengighetsprinsippene 
for de revisorer som utfører revisjonen, og de personer 
som kan utøve innflytelse på den lovfestede revisjonen. 
Eksempler på trusler mot uavhengigheten til en revisor 
eller et revisjonsselskap er en direkte eller indirekte 

økonomisk interesse i foretaket som revideres, og 
utføring av andre tjenester utenfor revisjonen. Størrelsen 
på honorarer som mottas fra et foretak som revideres, 
og/eller honorarstrukturen kan true uavhengigheten til 
en revisor eller et revisjonsselskap. Forholdsregler for 
å redusere eller eliminere slike trusler kan være forbud, 
begrensninger, andre strategier eller framgangsmåter 
eller åpenhet. Revisorer og revisjonsselskaper bør 
nekte å utføre andre tjenester enn revisjon, som bringer 
deres uavhengighet i fare. Kommisjonen kan som 
minstestandarder vedta gjennomføringsbestemmelser 
om uavhengighet. Når Kommisjonen gjør det, kan den 
ta hensyn til prinsippene i nevnte rekommandasjon av 
16. mai 2002. For å fastslå revisorenes uavhengighet 
må begrepet om et «nettverk» som revisorene arbeider 
innenfor, klarlegges. I den forbindelse må det tas hensyn 
til forskjellige omstendigheter, for eksempel tilfeller der 
en struktur kan defineres som et nettverk fordi den sikter 
mot overskudds- eller kostnadsdeling. Kriteriene for å 
påvise at det finnes et nettverk, bør bedømmes og veies 
på grunnlag av alle tilgjengelige faktaopplysninger, for 
eksempel hvorvidt det forekommer felles faste klienter.

12) I tilfeller av egenkontroll eller egeninteresse og dersom 
det er relevant for å sikre uavhengighet for revisoren 
eller revisjonsselskapet, bør medlemsstaten snarere enn 
revisoren eller revisjonsselskapet avgjøre om revisoren 
eller revisjonsselskapet bør trekke seg eller avstå fra et 
revisjonsoppdrag hos sine revisjonsklienter. Dette bør 
imidlertid ikke føre til en situasjon der medlemsstatene 
har en generell plikt til å hindre revisorer eller 
revisjonsselskaper i å yte andre tjenester enn revisjon 
til revisjonsklientene. Med sikte på å avgjøre i tilfeller 
av egeninteresse eller egenkontroll om en revisor eller 
et revisjonsselskap ikke bør foreta lovfestet revisjon, 
for dermed å sikre uavhengigheten til revisoren eller 
revisjonsselskapet, bør én av de faktorene det tas hensyn 
til, være spørsmålet om hvorvidt det reviderte foretaket 
av allmenn interesse har utstedt omsettelige verdipapirer 
som er opptatt til notering på et regulert marked i henhold 
til artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter(1).

13) Det er viktig å sikre konsekvent høy kvalitet i all lovfestet 
revisjon som kreves i henhold til fellesskapsretten. 
All lovfestet revisjon bør derfor foretas på grunnlag 
av internasjonale revisjonsstandarder. De tiltak 
som er nødvendige for gjennomføringen av disse 
standardene i Fellesskapet, 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). 
En teknisk komité eller revisjonsgruppe bør bistå 
Kommisjonen i vurderingen av hvor teknisk fornuftige 
alle de internasjonale revisjonsstandardene er, og bør 
også trekke inn systemet av offentlige tilsynsorganer i 

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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medlemsstatene. For å oppnå størst mulig harmonisering 
bør medlemsstatene kunne pålegge ytterligere nasjonale 
revisjonshandlinger eller -krav bare dersom disse følger 
av bestemte nasjonale krav i lov eller forskrift knyttet til 
omfanget av den lovfestede revisjonen av årsregnskap 
eller konsernregnskap, i tilfeller der disse kravene ikke er 
oppfylt av de vedtatte internasjonale revisjonsstandardene. 
Medlemsstatene kan opprettholde disse ytterligere 
revisjonshandlingene til revisjonshandlingene eller 
-kravene er omfattet av senere vedtatte internasjonale 
revisjonsstandarder. Dersom de vedtatte internasjonale 
revisjonsstandardene inneholder revisjonshandlinger som 
ved utførelse vil skape en bestemt rettslig konflikt med 
nasjonal lovgivning ut fra bestemte nasjonale krav i 
lov eller forskrift knyttet til omfanget av den lovfestede 
revisjonen, kan imidlertid medlemsstatene fjerne den 
delen av den internasjonale standarden som er i motstrid, 
så lenge denne motstriden finnes, forutsatt at tiltakene 
nevnt i artikkel 26 nr. 3 treffes. Alle medlemsstatenes 
tilleggskrav eller utelatelser fra medlemsstatenes side bør 
bidra til å gi selskapenes årsregnskap høyere troverdighet 
og være i allmennhetens interesse. Dette innebærer at 
medlemsstatene for eksempel kan kreve en ytterligere 
revisjonsberetning til tilsynsorganet eller pålegge andre 
rapporterings- og revisjonskrav på grunnlag av nasjonale 
regler for eierstyring og foretaksledelse.

14) For at Kommisjonen skal vedta en internasjonal 
revisjonsstandard for anvendelse i Fellesskapet, må den 
være allment anerkjent internasjonalt og være utarbeidet 
med full deltakelse fra alle berørte parter i samsvar 
med en åpen framgangsmåte som gir innsyn, øker 
årsregnskaps og konsernregnskaps troverdighet og er 
i den europeiske allmennhetens interesse. Behovet for 
å vedta en internasjonal revisjonsuttalelse som en del 
av en standard, bør vurderes i samsvar med beslutning 
1999/468/EF i hvert enkelt tilfelle. Kommisjonen bør 
sikre at det før begynnelsen av vedtaksprosessen foretas 
en undersøkelse for å kontrollere om disse kravene er 
oppfylt, og rapportere til medlemmene av komiteen 
nedsatt i henhold til dette direktiv.

15) For konsernregnskap er det viktig at det finnes klare 
definisjoner av ansvarsforhold mellom revisorer 
når de reviderer deler av konsernet. Til dette 
formål bør konsernrevisoren ha fullt ansvar for 
revisjonsberetningen.

16) For å øke sammenlignbarheten mellom selskaper 
som anvender samme regnskapsstandarder, og øke 
allmennhetens tillit til revisjonsfunksjonen kan 
Kommisjonen vedta en felles revisjonsberetning 
vedrørende revisjonen av årsregnskap eller 
konsernregnskap som utarbeides på grunnlag av anerkjente 
internasjonale regnskapsstandarder, med mindre det på 

fellesskapsplan er vedtatt en hensiktsmessig standard for 
en slik beretning.

17) Regelmessige inspeksjoner er et godt middel til å 
oppnå konsekvent høy kvalitet i lovfestet revisjon. 
Revisorer og revisjonsselskaper bør derfor omfattes av 
et kvalitetssikringssystem som er organisert på en måte 
som er uavhengig av de revisorer og revisjonsselskaper 
som skal undersøkes. Ved gjennomføring av artikkel 29 
om kvalitetssikringssystemer kan medlemsstatene 
beslutte at det dersom enkeltrevisorer har en felles 
kvalitetssikringspolitikk, bare er nødvendig å ta i 
betraktning krav til revisjonsselskaper. Medlemsstatene 
kan organisere kvalitetssikringssystemet på en slik måte at 
hver enkelt revisor gjennomgår kvalitetssikringskontroll 
minst hvert sjette år. I den forbindelse bør finansieringen av 
kvalitetssikringssystemet ikke kunne utsettes for utilbørlig 
påvirkning. Kommisjonen bør ha myndighet til å vedta 
gjennomføringsbestemmelser i saker som er relevante 
for organiseringen av kvalitetssikringssystemer, og med 
hensyn til finansieringen, i tilfeller der allmennhetens 
tillit til kvalitetssikringssystemene er alvorlig truet. Det 
bør i medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn 
oppmuntres til å finne en samordnet framgangsmåte for 
å foreta undersøkelsene av kvalitetssikringen, slik at de 
berørte parter ikke pålegges unødige byrder.

18) Undersøkelser og hensiktsmessige sanksjoner bidrar 
til å forebygge og korrigere utilstrekkelig utførelse av 
lovfestet revisjon.

19) Revisorer og revisjonsselskaper er ansvarlige for å utføre 
sitt arbeid med aktsomhet og bør derfor være ansvarlige 
for økonomisk skade som oppstår som følge av manglende 
aktsomhet. Revisorenes og revisjonsselskapenes mulighet 
til å tegne yrkesansvarsforsikring kan imidlertid avhenge 
av om de har ubegrenset økonomisk erstatningsansvar. 
Kommisjonen vil på sin side undersøke disse spørsmålene 
og ta hensyn til at ordningene for erstatningsansvar kan 
variere betydelig blant medlemsstatene.

20) Medlemsstatene bør organisere et effektivt system 
for offentlig tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper 
på grunnlag av kontroll i hjemstaten. De ordningene 
som gjelder for offentlig tilsyn, bør muliggjøre 
effektivt samarbeid på fellesskapsplan med hensyn 
til medlemsstatenes tilsynsaktiviteter. Systemet for 
offentlig tilsyn bør ledes av ikke-praktiserende personer 
som har kunnskap på områder som er relevante for 
lovfestet revisjon. Disse ikke-praktiserende personene 
kan være spesialister som aldri har vært forbundet med 
revisoryrket, eller tidligere revisorer som har forlatt yrket. 
Medlemsstatene kan imidlertid tillate at et mindretall av 
revisorer deltar i styringen av systemet for offentlig 
tilsyn. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
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bør samarbeide med hverandre når det er nødvendig 
for å utføre tilsynspliktene overfor revisorer eller 
revisjonsselskaper som de har godkjent. Slikt samarbeid 
kan gi et viktig bidrag til å sikre konsekvent høy kvalitet 
i den lovfestede revisjonen i Fellesskapet. Ettersom det 
er nødvendig å sikre effektivt samarbeid og samordning 
på europeisk plan blant vedkommende myndigheter som 
medlemsstatene utpeker, bør utpeking av en enhet med 
ansvar for å sikre samarbeid ikke være til hinder for at 
hver enkelt myndighet samarbeider direkte med andre 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene.

21) For å sikre overholdelse av artikkel 32 nr. 3 om prinsipper 
om offentlig tilsyn anses en ikke-praktiserende person 
for å ha kunnskap på områder som er relevante for 
lovfestet revisjon, enten på grunnlag av sine tidligere 
yrkeskvalifikasjoner eller fordi vedkommende 
har kunnskaper innen minst ett av fagene oppført i 
artikkel 8.

22) Revisoren eller revisjonsselskapet bør utpekes av 
generalforsamlingen eller medlemmer av foretaket som 
revideres. For å beskytte revisorens uavhengighet er det 
viktig at det er mulig å avsette revisoren bare med gyldig 
grunn og dersom denne grunnen meddeles den eller de 
myndigheter som har ansvar for det offentlige tilsyn.

23) Ettersom foretak av allmenn interesse er mer synlige 
og økonomisk viktigere, bør det gjelde strengere 
krav ved lovfestet revisjon av deres årsregnskap og 
konsernregnskap.

24) Revisjonskomiteer og et effektivt internkontrollsystem 
bidrar til å redusere økonomisk risiko, driftsrisiko og faren 
for manglende overholdelse av lover og forskrifter og til å 
bedre kvaliteten i økonomirapporteringen. Medlemsstatene 
kan ta utgangspunkt i kommisjonsrekommandasjon av 
15. februar 2005 om rollen til eksterne styremedlemmer 
eller til medlemmer av tilsynsorganer i børsnoterte 
selskaper og om styrets/tilsynsorganets komiteer(1), som 
fastsetter hvordan revisjonskomiteer skal nedsettes og 
fungere. Medlemsstatene kan bestemme at de funksjoner 
som tillegges revisjonskomiteen eller et organ som utfører 
tilsvarende funksjoner, kan utføres av administrasjons- 
eller tilsynsorganet som helhet. Når det gjelder pliktene 
til revisjonskomiteen i henhold til artikkel 41, bør 

(1) EUT L 52 av 25.2.2005, s. 51.

revisoren eller revisjonsselskapet ikke på noen måte være 
underordnet komiteen.

25) Medlemsstatene kan også beslutte å unnta foretak av 
allmenn interesse som er foretak for kollektiv investering 
hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et 
regulert marked, fra kravet om å ha en revisjonskomité. 
Denne muligheten tar hensyn til at det ikke alltid er 
hensiktsmessig å trekke inn en revisjonskomité når et 
foretak for kollektiv investering bare har til oppgave 
å samle eiendeler. Den økonomiske rapporteringen og 
tilhørende risiko kan ikke sammenlignes med vilkårene 
for andre foretak av allmenn interesse. Dessuten 
opererer foretak for kollektiv investering i omsettelige 
verdipapirer (UCITS-fond) og deres forvaltningsselskaper 
i et strengt definert regelmiljø og er underlagt bestemte 
styringsmekanismer som f.eks. kontroll utført av deres 
depositar. For disse foretakene for kollektiv investering 
som ikke er harmonisert ved direktiv 85/611/EØF(2), 
men som er underlagt tilsvarende beskyttelsestiltak som 
dem som er vedtatt i nevnte direktiv, bør medlemsstatene 
i dette bestemte tilfellet kunne vedta likebehandling med 
foretak for kollektiv investering som er harmonisert i 
Fellesskapet.

26) For å styrke uavhengigheten til revisorer av foretak av 
allmenn interesse bør ansvarlig(e) revisjonspartner(e) som 
reviderer slike foretak, skiftes ut med jevne mellomrom. 
For å organisere denne utskiftingen bør medlemsstatene 
kreve en utskifting av ansvarlig(e) revisjonspartner(e) 
for et revidert foretak, samtidig som revisjonsselskapet 
som revisjonspartner(ne) er knyttet til, fortsatt er 
revisor for foretaket. Dersom en medlemsstat anser det 
som hensiktsmessig for å nå de tilsiktede målene, kan 
medlemsstaten alternativt kreve at revisjonsselskapet 
skiftes ut, med forbehold for artikkel 42 nr. 2.

27) Forbindelsen mellom kapitalmarkedene understreker 
behovet for å sikre at revisorer fra tredjestater utfører 
arbeid av høy kvalitet i forbindelse med Fellesskapets 
kapitalmarked. De berørte revisorene bør derfor registreres, 
slik at de kan omfattes av kvalitetssikringskontroller 
og systemet med undersøkelser og sanksjoner. Unntak 
gitt på gjensidig grunnlag bør være mulig, forutsatt at 
Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene har 
undersøkt likeverdigheten. Uansett bør et foretak som 
har utstedt omsettelige verdipapirer på et regulert marked 
i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/

(2) Rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985 om samordning av lover 
og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer 
(UCITS-fond) (EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3). Direktivet sist endret ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/1/EF (EUT L 79 av 24.3.2005, 
s. 9).



Nr. 69/318 23.12.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EF, alltid revideres av en revisor som enten er registrert i 
en medlemsstat eller føres tilsyn med av vedkommende 
myndigheter i den tredjestat revisoren kommer fra, 
forutsatt at Kommisjonen eller en medlemsstat anser 
nevnte tredjestat for å oppfylle krav som tilsvarer 
fellesskapskravene når det gjelder prinsipper for tilsyn, 
kvalitetssikringssystemer og systemer for undersøkelser 
og sanksjoner, og at grunnlaget for ordningen er 
gjensidighet. Selv om en medlemsstat kan anse en 
tredjestats kvalitetssikringssystem som likeverdig, bør 
ikke andre medlemsstater være forpliktet til å godta 
denne vurderingen, og Kommisjonens beslutning bør 
ikke foregripes av dette.

28) Kompleksiteten i internasjonal konsernrevisjon krever 
godt samarbeid mellom vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene og tredjestater. Medlemsstatene bør derfor 
sikre at vedkommende myndigheter i tredjestater kan få 
tilgang til revisjonsdokumenter og andre dokumenter 
gjennom de nasjonale vedkommende myndigheter. For 
å beskytte rettighetene til de berørte parter og samtidig 
lette tilgangen til slike papirer og dokumenter bør 
medlemsstatene kunne gi vedkommende myndigheter i 
tredjestater direkte tilgang, etter avtale med den nasjonale 
vedkommende myndighet. Et av de relevante kriteriene 
for å gi tilgang er hvorvidt vedkommende myndigheter 
i tredjestater oppfyller de krav Kommisjonen anser 
som tilstrekkelige. I påvente av at Kommisjonen treffer 
en slik beslutning, og med forbehold for denne kan 
medlemsstatene vurdere om kravene er tilstrekkelige.

29) Offentliggjøring av opplysninger som omhandlet i 
artikkel 36 og 47 bør skje i samsvar med reglene for 
overføring av personopplysninger til tredjestater som 
fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF 
av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og 
om fri utveksling av slike opplysninger(1).

30) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette 
direktiv, bør vedtas i samsvar med beslutning 1999/468/
EF og idet det tas behørig hensyn til Kommisjonens 
erklæring i Europaparlamentet 5. februar 2002 om 
gjennomføring av lovgivningen om finansielle tjenester.

31) Europaparlamentet bør få en frist på tre måneder fra 
utkastet til endringer og gjennomføringstiltak oversendes 
første gang, for å gjennomgå tiltakene og avgi uttalelse. I 
hastesaker og begrunnede tilfeller bør det imidlertid være 
mulig å forkorte denne fristen. Dersom Europaparlamentet 

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 
1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

innen nevnte frist vedtar en resolusjon, bør Kommisjonen 
gjennomgå utkastet til endringer eller tiltak på nytt.

32) Ettersom målene for dette direktiv, som er å kreve 
anvendelse av ett enkelt sett med internasjonale 
revisjonsstandarder, ajourføre opplæringskravene, 
definere yrkesetiske regler og praktisk gjennomføring 
av samarbeidet mellom vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene samt mellom disse og myndighetene 
i tredjestater, for å ytterligere forbedre og harmonisere 
kvaliteten på lovfestet revisjon i Fellesskapet og lette 
samarbeidet mellom medlemsstatene og med tredjestater, 
slik at tilliten til den lovfestede revisjonen styrkes, ikke 
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 
på grunn av dette direktivs omfang og virkninger bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå disse målene.

33) Med sikte på å gjøre forholdet mellom revisoren eller 
revisjonsselskapet og foretaket som revideres, mer åpent 
for innsyn bør direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF endres 
slik at det kreves offentliggjøring av revisjonshonoraret 
og honoraret som betales for andre tjenester enn revisjon, 
i notene til årsregnskap og konsernregnskap.

34) Direktiv 84/253/EØF bør oppheves fordi det mangler 
et omfattende sett med regler som sikrer tilstrekkelig 
revisjonsinfrastruktur, for eksempel offentlig tilsyn, 
sanksjonssystemer og kvalitetssikringssystemer, og 
fordi det ikke inneholder bestemte regler for samarbeid 
mellom medlemsstater og tredjestater. Av hensyn til 
rettssikkerheten er det et klart behov for å fastslå at 
revisorer og revisjonsselskaper som er godkjent i henhold 
til direktiv 84/253/EØF, anses som godkjent i henhold til 
dette direktiv —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

FORMÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

I dette direktiv fastsettes regler for lovfestet revisjon av 
årsregnskap og konsernregnskap.
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Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «lovfestet revisjon», revisjon av årsregnskap eller 
konsernregnskap i den grad som kreves i henhold til 
fellesskapsretten,

2. «revisor som foretar lovfestet revisjon», en fysisk 
person som i henhold til dette direktiv er godkjent av 
vedkommende myndigheter i en medlemsstat til å foreta 
lovfestet revisjon,

3. «revisjonsselskap», en juridisk person eller annen enhet, 
uansett juridisk form, som i henhold til dette direktiv er 
godkjent av vedkommende myndigheter i en medlemsstat 
til å foreta lovfestet revisjon,

4. «tredjestatsrevisjonsselskap», et foretak, uansett juridisk 
form, som foretar revisjon av årsregnskapene eller 
konsernregnskapene til et selskap som er registrert i en 
tredjestat,

5. «tredjestatsrevisor», en fysisk person som foretar revisjon 
av årsregnskapene eller konsernregnskapene til et selskap 
som er registrert i en tredjestat,

6. «konsernrevisor», revisor(er) eller revisjonsselskap(er) 
som foretar lovfestet revisjon av konsernregnskap,

7. «nettverk», en større struktur

som tar sikte på samarbeid, og som en revisor eller et – 
revisjonsselskap tilhører, og 

som klart tar sikte på overskudds- eller kostnadsdeling – 
eller har felles eierskap, kontroll eller ledelse, felles 
prinsipper og framgangsmåter for kvalitetskontroll, 
felles forretningsstrategi, bruk av felles merkenavn 
eller en betydelig andel av faglige ressurser,

8. «foretak tilknyttet et revisjonsselskap», et foretak, uansett 
juridisk form, som er tilknyttet et revisjonsselskap gjennom 
felles eierskap, kontroll eller ledelse,

9. «revisjonsberetning», rapporten omhandlet i artikkel 51a i 
direktiv 78/660/EØF og artikkel 37 i direktiv 83/349/EØF, 
utstedt av revisoren eller revisjonsselskapet som foretar 
lovfestet revisjon,

10. «vedkommende myndigheter», de myndigheter eller 
organer som er utpekt i henhold til lovgivningen og har 

til oppgave å utarbeide regler for og/eller føre tilsyn med 
revisorer og revisjonsselskaper eller for bestemte aspekter 
ved deres virksomhet; henvisningen til «vedkommende 
myndighet» i en bestemt artikkel innebærer en henvisning 
til de myndigheter eller organer som har ansvaret for 
funksjonene omhandlet i nevnte artikkel,

11. «internasjonale revisjonsstandarder», International 
Standards on Auditing (ISA) og tilhørende uttalelser 
og standarder, i den grad de er relevante for lovfestet 
revisjon,

12. «internasjonale regnskapsstandarder», International 
Accounting Standards (IAS), International Financial 
Reporting Standards (IFRS) og tilhørende tolkninger (SIC-
IFRIC-tolkninger), senere endringer i disse standardene 
og tilhørende tolkninger, og framtidige standarder 
og tilhørende tolkninger som utstedes eller vedtas av 
International Accounting Standards Board (IASB),

13. «foretak av allmenn interesse», foretak som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning og hvis omsettelige verdipapirer 
er opptatt til notering på et regulert marked i en medlemsstat 
i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/
EF, kredittinstitusjoner som definert i artikkel 1 nr. 1 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 
2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som 
kredittinstitusjon(1) og forsikringsforetak i henhold til 
artikkel 2 nr. 1 i direktiv 91/674/EØF. Medlemsstatene kan 
også utpeke andre foretak som foretak av allmenn interesse, 
for eksempel foretak som er av betydelig allmenn interesse 
ut fra virksomhetens art, størrelse eller antall ansatte,

14. «samvirkeforetak», et europeisk samvirkeforetak som 
definert i artikkel 1 i rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 
22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak 
(SCE-foretak)(2) eller et annet samvirkeforetak som det 
kreves lovfestet revisjon for i henhold til fellesskapsretten, 
for eksempel kredittinstitusjoner som definert i artikkel 1 
nr. 1 i direktiv 2000/12/EF og forsikringsforetak i henhold 
til artikkel 2 nr. 1 i direktiv 91/674/EØF,

15. «ikke-praktiserende», en fysisk person som i minst tre 
år før sin deltakelse i ledelsen av et system for offentlig 
tilsyn ikke har foretatt lovfestet revisjon, ikke har innehatt 
stemmeretter i et revisjonsselskap, ikke har vært medlem 
av et revisjonsselskaps administrasjons- eller ledelsesorgan 
og ikke har vært ansatt av, eller på annen måte knyttet til, 
et revisjonsselskap,

(1) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/29/EF (EUT L 70 av 9.3.2006, s. 50).

(2) EUT L 207 av 18.8.2003, s. 1.
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16. «ansvarlig(e) revisjonspartner(e)»,

a) den eller de revisorer som er utpekt av et revisjonsselskap 
for et bestemt revisjonsoppdrag som hovedansvarlig 
for å foreta den lovfestede revisjonen på vegne av 
revisjonsselskapet, eller

b) ved konsernrevisjon, minst den eller de revisorer som 
er utpekt av et revisjonsselskap som hovedansvarlig for 
å foreta den lovfestede revisjonen på konsernnivå, og 
den eller de revisorer som er utpekt som hovedansvarlig 
for viktige datterforetak, eller

c)  den eller de revisorer som undertegner 
revisjonsberetningen.

KAPITTEL II

GODKJENNING, ETTER- OG VIDEREUTDANNING 
OG GJENSIDIG GODKJENNING

Artikkel 3

Godkjenning av revisorer og revisjonsselskaper til å foreta 
lovfestet revisjon

1. Lovfestet revisjon skal foretas bare av revisorer og 
revisjonsselskaper som er godkjent av den medlemsstat som 
krever lovfestet revisjon.

2. Hver medlemsstat skal utpeke vedkommende 
myndigheter som skal ha ansvar for å godkjenne revisorer og 
revisjonsselskaper til å foreta lovfestet revisjon.

Vedkommende myndigheter kan være yrkesorganisasjoner, 
forutsatt at de omfattes av et system for offentlig tilsyn som 
fastsatt i kapittel VIII.

3. Med forbehold for artikkel 11 kan vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene godkjenne som revisorer til å 
foreta lovfestet revisjon bare fysiske personer som oppfyller 
vilkårene fastsatt i artikkel 4 og artikkel 6-10.

4. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan 
godkjenne som revisjonsselskaper bare foretak som oppfyller 
følgende vilkår:

a)  de fysiske personer som foretar lovfestet revisjon på 
vegne av et revisjonsselskap, skal minst oppfylle vilkårene 
fastsatt i artikkel 4 og artikkel 6-12, og skal være godkjent 
som revisorer til å foreta lovfestet revisjon i den berørte 
medlemsstat,

b) et flertall av stemmerettene i et foretak skal innehas av 
revisjonsselskaper som er godkjent i en medlemsstat, 
eller av fysiske personer som minst oppfyller vilkårene 
fastsatt i artikkel 4 og artikkel 6-12. Medlemsstatene 
kan bestemme at slike fysiske personer også må være 

godkjent i en annen medlemsstat. For lovfestet revisjon 
av samvirkeforetak og lignende foretak som omhandlet 
i artikkel 45 i direktiv 86/635/EØF kan medlemsstatene 
utarbeide andre særlige bestemmelser med hensyn til 
stemmeretter,

c) et flertall – inntil høyst 75 % – av medlemmene av 
foretakets administrasjons- eller ledelsesorgan skal være 
revisjonsselskaper som er godkjent i en annen medlemsstat, 
eller fysiske personer som minst oppfyller vilkårene pålagt 
ved artikkel 4 og artikkel 6-12. Medlemsstatene kan 
bestemme at slike fysiske personer også må være godkjent 
i en annen medlemsstat. Dersom et organ ikke har flere 
enn to medlemmer, skal ett av disse medlemmene minst 
oppfylle vilkårene i denne bokstav,

d) selskapet skal oppfylle vilkårene pålagt ved artikkel 4.

Medlemsstatene kan fastsette ytterligere vilkår bare med 
hensyn til bokstav c). Slike vilkår skal være forholdsmessige 
ut fra målene som etterstrebes, og skal ikke gå utover det som 
er strengt nødvendig.

Artikkel 4

God vandel

Vedkommende myndigheter i en medlemsstat kan gi 
godkjenning bare til fysiske personer eller selskaper med god 
vandel.

Artikkel 5

Tilbakekalling av godkjenning

1. Godkjenning av en revisor eller et revisjonsselskap til å 
foreta lovfestet revisjon skal trekkes tilbake dersom revisorens 
eller selskapets vandel er alvorlig svekket. Medlemsstatene 
kan imidlertid fastsette en rimelig frist for å oppfylle kravene 
til god vandel.

2. Godkjenning av et revisjonsselskap skal trekkes tilbake 
dersom noen av vilkårene pålagt ved artikkel 3 nr. 4 bokstav 
b) og c) ikke lenger er oppfylt. Medlemsstatene kan imidlertid 
fastsette en rimelig frist for å oppfylle disse vilkårene.

3. Dersom en revisors eller et revisjonsselskaps godkjenning 
av en eller annen grunn trekkes tilbake, skal vedkommende 
myndighet i medlemsstaten der godkjenningen trekkes tilbake, 
gi underretning om dette og årsakene til tilbaketrekningen 
overfor vedkommende myndigheter i medlemsstatene der 
revisoren eller revisjonsselskapet også er godkjent, og som 
er oppført i førstnevnte medlemsstats register i samsvar med 
artikkel 16 nr. 1 bokstav c).
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Artikkel 6

Utdanningskvalifikasjoner

Med forbehold for artikkel 11 kan en fysisk person godkjennes 
til å foreta lovfestet revisjon først etter å ha oppnådd adgang 
til et universitet eller tilsvarende nivå, deretter fulgt teoretisk 
undervisning, gjennomgått praktisk opplæring og bestått en 
fageksamen på nivå med avgangseksamen ved universitetet 
eller tilsvarende nivå som er organisert eller anerkjent av den 
berørte medlemsstat.

Artikkel 7

Fageksamen

Fageksamenen nevnt i artikkel 6 skal sikre det nødvendige nivå 
av teoretisk kunnskap innen fag som er relevante for lovfestet 
revisjon, og evnen til å omsette slik kunnskap i praksis. En del 
av eksamenen skal være skriftlig.

Artikkel 8

Teoretisk kunnskapsprøve

1. Den teoretiske kunnskapsprøven som inngår i eksamen, 
skal særlig omfatte følgende fag:

a) generell regnskapsteori og -prinsipper,

b) juridiske krav og standarder knyttet til utarbeiding av 
årsregnskap og konsernregnskap,

c) internasjonale regnskapsstandarder,

d) regnskapsanalyse,

e) kostnads- og driftsregnskap,

f) risikostyring og internkontroll,

g) revisjonsferdigheter og faglig dyktighet,

h) juridiske krav og faglige standarder knyttet til lovfestet 
revisjon og revisorer som foretar denne,

i) internasjonale revisjonsstandarder,

j) yrkesetiske regler og uavhengighet.

2. Den skal også minst omfatte følgende fag i den grad de er 
relevante for revisjonen:

a) selskapsrett og foretaksledelse,

b) konkursrett og regler om tilsvarende prosedyrer,

c) skatterett,

d) sivilrett og handelsrett,

e) arbeidsrett og trygderett,

f) informasjonsteknologi og datasystemer,

g) bedriftsøkonomi, sosialøkonomi og finansøkonomi,

h) matematikk og statistikk,

i) grunnleggende prinsipper for økonomistyring av foretak.

3. Kommisjonen kan, etter framgangsmåten i artikkel 48 
nr. 2, tilpasse listen over fag som skal tas med i den teoretiske 
kunnskapsprøven, som omhandlet i nr. 1. Når Kommisjonen 
tilpasser disse gjennomføringstiltakene, skal den ta hensyn til 
utviklingen innen revisjon og revisjonsyrket.

Artikkel 9

Unntak

1. Som unntak fra artikkel 7 og 8 kan en medlemsstat 
bestemme at en person som har bestått en universitetseksamen 
eller tilsvarende eksamen, eller som innehar en universitetsgrad 
eller tilsvarende kvalifikasjon i ett eller flere av fagene nevnt 
i artikkel 8, kan unntas fra den teoretiske kunnskapsprøven i 
fagene som omfattes av nevnte eksamen eller grad.

2. Som unntak fra artikkel 7 kan en medlemsstat bestemme 
at en innehaver av en universitetsgrad eller tilsvarende 
kvalifikasjon i ett eller flere av fagene nevnt i artikkel 8 kan 
unntas fra prøvingen av evnen til å anvende den teoretiske 
kunnskapen i praksis dersom han eller hun har gjennomgått 
praktisk opplæring i disse fagene og fått det attestert ved en 
eksamen eller et diplom som er anerkjent av staten.

Artikkel 10

Praktisk opplæring

1. For å sikre evnen til å anvende teoretisk kunnskap i 
praksis, noe som prøves ved eksamen, skal det gjennomføres 
en praktisk opplæring av minst tre års varighet som blant 
annet omfatter revisjon av årsregnskap, konsernregnskap eller 
lignende regnskap. Minst to tredeler av slik praktisk opplæring 
skal fullføres hos en revisor eller et revisjonsselskap som 
foretar lovfestet revisjon og er godkjent i en medlemsstat.

2. Medlemsstatene skal sikre at hele opplæringen 
gjennomføres hos personer som gir tilstrekkelige garantier 
med hensyn til sin evne til å gi praktisk opplæring.
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Artikkel 11

Kvalifikasjoner gjennom langvarig praktisk erfaring

En medlemsstat kan godkjenne en person som ikke oppfyller 
vilkårene i artikkel 6, til å foreta lovfestet revisjon, dersom 
vedkommende kan påvise at han eller hun

a) i femten år har utøvd faglig virksomhet som har gjort 
det mulig for ham eller henne å tilegne seg tilstrekkelig 
erfaring på områdene økonomi, jus og regnskap, og har 
bestått fageksamenen omhandlet i artikkel 7, eller

b) i sju år har drevet faglig virksomhet innenfor disse områdene 
og i tillegg har gjennomgått den praktiske opplæringen 
omhandlet i artikkel 10 og bestått fageksamenen omhandlet 
i artikkel 7.

Artikkel 12

Kombinasjon av praktisk opplæring og teoretisk 
undervisning

1. Medlemsstatene kan bestemme at perioder med teoretisk 
undervisning på områdene nevnt i artikkel 8 skal medregnes 
i periodene for yrkesvirksomhet omhandlet i artikkel 11, 
forutsatt at slik undervisning dokumenteres med en eksamen 
som er anerkjent av staten. Slik undervisning skal vare i minst 
et år og kan ikke gi fradrag i perioden for yrkesvirksomhet med 
mer enn fire år.

2. Perioden for yrkesvirksomhet og praktisk opplæring 
skal ha minst samme varighet som kurset med teoretisk 
undervisning og den praktiske opplæringen som kreves i 
artikkel 10.

Artikkel 13

Etter- og videreutdanning

Medlemsstatene skal sikre at det kreves at revisorer deltar 
i relevante programmer for etter- og videreutdanning for å 
opprettholde et tilstrekkelig høyt nivå av teoretisk kunnskap, 
faglig dyktighet og verdier, og at manglende overholdelse 
av kravet om etter- og videreutdanning gir opphav til 
hensiktsmessige sanksjoner som omhandlet i artikkel 30.

Artikkel 14

Godkjenning av revisorer fra andre medlemsstater

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal fastsette 
framgangsmåter for godkjenning av revisorer til å foreta 
lovfestet revisjon som er godkjent i andre medlemsstater. Disse 
framgangsmåtene skal ikke gå lenger enn kravet om å bestå en 
egnethetsprøve i samsvar med artikkel 4 i rådsdirektiv 89/48/
EØF av 21. desember 1988 om en generell ordning for 
godkjenning av diplomer for høyere yrkeskompetansegivende 
utdanning av minst tre års varighet(1). Egnethetsprøvingen, 
som skal foregå på et av de språkene som et tillatt i henhold 
til relevante språkregler i den berørte medlemsstat, skal bare 
omfatte revisorens kunnskap om den aktuelle medlemsstats 
lover og forskrifter i den grad som er relevant for lovfestet 
revisjon.

KAPITTEL III

REGISTRERING

Artikkel 15

Offentlig register

1. Hver medlemsstat skal sikre at revisorer og 
revisjonsselskaper oppføres i et offentlig register i samsvar 
med artikkel 16 og 17. I unntakstilfeller kan medlemsstater 
fravike kravene i denne artikkel og artikkel 16 med hensyn 
til offentliggjøring bare i den grad det er nødvendig for å 
redusere en overhengende og vesentlig trussel mot en persons 
sikkerhet.

2. Medlemsstatene skal sikre at hver revisor og hvert 
revisjonsselskap identifiseres i det offentlige registeret med 
sitt eget nummer. Registeropplysningene skal lagres i registeret 
i elektronisk form, og skal være elektronisk tilgjengelig for 
allmennheten.

3. Det offentlige registeret skal også inneholde navn 
og adresse for vedkommende myndigheter med ansvar for 
godkjenningen som omhandlet i artikkel 3, for kvalitetssikringen 
som omhandlet i artikkel 29, for undersøkelser og sanksjoner 
for revisorer og revisjonsselskaper som omhandlet i artikkel 30 
og for offentlig tilsyn som omhandlet i artikkel 32.

4. Medlemsstatene skal sikre at det offentlige registeret er i 
full drift innen 29. juni 2009.

(1) EFT L 19 av 24.1.1989, s. 16. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/19/EF (EFT L 206 av 31.7.2001, s. 1).



23.12.2009 Nr. 69/323EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 16

Registrering av revisorer

1. For revisorer som foretar lovfestet revisjon, skal det 
offentlige registeret minst inneholde følgende opplysninger:

a) navn, adresse og registreringsnummer,

b) om relevant, navn, adresse, nettstedsadresse og 
registreringsnummer for det eller de revisjonsselskapene 
som revisoren er ansatt i eller knyttet til som partner eller 
på annen måte,

c) eventuelt andre registreringer som revisor til å foreta 
lovfestet revisjon hos vedkommende myndigheter i andre 
medlemsstater og som revisor i tredjestater, herunder 
registreringsmyndigheten(e)s navn og, om relevant, 
registreringsnummer.

2. Tredjestatsrevisorer som er registrert i samsvar med 
artikkel 45, skal klart framgå i registeret som slike og ikke som 
revisorer som foretar lovfestet revisjon.

Artikkel 17

Registrering av revisjonsselskaper

1. For revisjonsselskaper skal det offentlige registeret minst 
inneholde følgende opplysninger:

a) navn, adresse og registreringsnummer,

b) juridisk form,

c) kontaktopplysninger, primær kontaktperson og, om 
relevant, nettstedsadresse,

d) adressen til hvert avdelingskontor i medlemsstaten,

e) navn og registreringsnummer for alle revisorer som foretar 
lovfestet revisjon og er ansatt av eller knyttet som partner 
eller på annen måte til revisjonsselskapet,

f) navn og forretningsadresser for alle eiere og aksjonærer,

g) navn og forretningsadresser for alle medlemmer av 
administrasjons- eller ledelsesorganet,

h) om relevant, medlemskap i et nettverk og en liste over navn 
og adresser for medlemsselskaper og tilknyttede foretak 
eller en angivelse av sted dersom slike opplysninger er 
offentlig tilgjengelige,

i) eventuelt andre registreringer som revisjonsselskap 
hos vedkommende myndigheter i andre medlemsstater 
og som revisjonsselskap i tredjestater, herunder 
registreringsmyndigheten(e)s navn og, om relevant, 
registreringsnummer.

2. Tredjestatsrevisjonsselskaper som er registrert i samsvar 
med artikkel 45, skal klart framgå i registeret som slike og ikke 
som revisjonsselskaper.

Artikkel 18

Ajourføring av registeropplysninger

Medlemsstatene skal sikre at revisorer og revisjonsselskaper 
uten unødig opphold underretter vedkommende myndigheter 
som har ansvaret for det offentlige registeret, om eventuelle 
endringer i registeropplysningene. Registeret skal oppdateres 
uten unødig opphold etter en underretning.

Artikkel 19

Ansvar for registeropplysninger

Opplysningene som gis til relevante vedkommende 
myndigheter i samsvar med artikkel 16, 17 og 18, skal 
undertegnes av revisoren eller revisjonsselskapet. Dersom 
vedkommende myndighet sørger for å gjøre opplysningene 
tilgjengelige elektronisk, kan det for eksempel gjøres ved 
hjelp av en elektronisk signatur som definert i artikkel 2 
nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 
13. desember 1999 om en fellesskapsramme for elektroniske 
signaturer(1).

Artikkel 20

Språk

1. Opplysningene som legges inn i det offentlige registeret, 
skal gis på et av språkene som er tillatt i henhold til gjeldende 
språkregler i den berørte medlemsstat.

2. Medlemsstatene kan dessuten tillate at opplysningene 
som legges inn i det offentlige registeret, gis på ett eller flere 
av Fellesskapets øvrige språk. Medlemsstatene kan kreve at 
oversettelsen av opplysningene bekreftes.

I alle tilfeller skal den berørte medlemsstat sikre at registeret 
angir om oversettelsen er bekreftet.

KAPITTEL IV

YRKESETISKE REGLER, UAVHENGIGHET, 
OBJEKTIVITET, FORTROLIGHET OG 

TAUSHETSPLIKT

Artikkel 21

Yrkesetiske regler

1. Medlemsstatene skal sikre at alle revisorer og 
revisjonsselskaper omfattes av yrkesetiske prinsipper, som 
minst omfatter deres funksjon av allmenn interesse, integritet 
og objektivitet samt faglige dyktighet og tilbørlige aktsomhet.

(1) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.
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2. For å sikre tillit til revisjonsfunksjonen og sikre enhetlig 
anvendelse av nr. 1 i denne artikkel kan Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 48 nr. 2 vedta prinsippbaserte 
gjennomføringstiltak vedrørende yrkesetikk.

Artikkel 22

Uavhengighet og objektivitet

1. Medlemsstatene skal sikre at revisoren og/eller 
revisjonsselskapet ved utførelse av lovfestet revisjon er 
uavhengig av foretaket som revideres, og ikke er involvert i 
det reviderte foretakets beslutningstaking.

2. Medlemsstatene skal sikre at en revisor eller et 
revisjonsselskap ikke foretar lovfestet revisjon dersom 
det foreligger direkte eller indirekte økonomiske, 
forretningsmessige, ansettelsesmessige eller andre forhold – 
herunder yting av andre tjenester enn revisjon – mellom revisor, 
revisjonsselskap eller nettverk og det reviderte foretaket som 
kan få en objektiv, fornuftig og informert tredjemann til å 
slutte at revisorens eller revisjonsselskapets uavhengighet er i 
fare. Dersom revisorens eller revisjonsselskapets uavhengighet 
trues, for eksempel gjennom egenkontroll, egeninteresse, 
partiskhet, fortrolighet, tillit eller press, skal revisoren eller 
revisjonsselskapet anvende forholdsregler for å redusere disse 
truslene. Dersom betydningen av truslene sammenlignet med 
forholdsreglene som anvendes, er slik at vedkommendes 
uavhengighet er i fare, skal revisoren eller revisjonsselskapet 
ikke utføre den lovfestede revisjonen.

Medlemsstatene skal dessuten ved lovfestet revisjon av foretak 
av allmenn interesse og dersom det er relevant for å sikre 
revisorens eller revisjonsselskapets uavhengighet, sikre at en 
revisor eller et revisjonsselskap ikke foretar lovfestet revisjon 
ved tilfeller av egenkontroll eller egeninteresse.

3. Medlemsstatene skal sikre at en revisor eller et 
revisjonsselskap dokumenterer i revisjonsdokumentene alle 
betydelige trusler mot vedkommendes uavhengighet samt de 
forholdsregler som anvendes for å redusere disse truslene.

4. For å sikre tillit til revisjonsfunksjonen og sikre 
enhetlig anvendelse av nr. 1 og 2 i denne artikkel kan 
Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 48 nr. 2 vedta 
prinsippbaserte gjennomføringstiltak vedrørende

a) truslene og forholdsreglene nevnt i nr. 2,

b) de situasjoner der betydningen av truslene nevnt i nr. 2 er 
slik at revisorens eller revisjonsselskapets uavhengighet er 
i fare,

c) de tilfellene av egenkontroll og egeninteresse nevnt i 
nr. 2 annet ledd der lovfestet revisjon kan eller ikke kan 
foretas.

Artikkel 23

Fortrolighet og taushetsplikt

1. Medlemsstatene skal sikre at alle opplysninger og 
dokumenter som en revisor eller et revisjonsselskap har 
tilgang til ved utførelse av lovfestet revisjon, er beskyttet av 
tilstrekkelige regler for fortrolighet og taushetsplikt.

2. Regler for fortrolighet og taushetsplikt i forbindelse med 
revisorer og revisjonsselskaper skal ikke være til hinder for 
håndhevingen av bestemmelsene i dette direktiv.

3. Dersom en revisor eller et revisjonsselskap erstattes 
med en annen revisor eller et annet revisjonsselskap, skal 
førstnevnte revisor eller revisjonsselskap gi den nye revisoren 
eller det nye revisjonsselskapet tilgang til alle relevante 
opplysninger om foretaket som revideres.

4. En revisor eller et revisjonsselskap som ikke lenger 
deltar i et bestemt revisjonsoppdrag, og en tidligere revisor 
eller et tidligere revisjonsselskap skal fortsatt omfattes av 
bestemmelsene i nr. 1 og 2 med hensyn til revisjonsoppdraget.

Artikkel 24

Uavhengighet og objektivitet for revisorer som foretar 
lovfestet revisjon på vegne av revisjonsselskaper

Medlemsstatene skal sikre at eierne eller aksjonærene i 
et revisjonsselskap samt medlemmer av administrasjons-, 
ledelses- og tilsynsorganer i et slikt selskap eller et tilknyttet 
foretak ikke griper inn i utførelsen av en lovfestet revisjon 
på noen måte som truer uavhengigheten og objektiviteten til 
revisoren som foretar den lovfestede revisjonen på vegne av 
revisjonsselskapet.

Artikkel 25

Revisjonshonorarer

Medlemsstatene skal sikre at det finnes tilstrekkelige regler 
som sørger for at honorarer til revisorer,

a) ikke påvirkes eller bestemmes av utføringen av andre 
tjenester til foretaket som revideres,

b) ikke knyttes til noen form for betingelser.
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KAPITTEL V

REVISJONSSTANDARDER OG 
REVISJONSBERETNING

Artikkel 26

Revisjonsstandarder

1. Medlemsstatene skal kreve at revisorer og 
revisjonsselskaper foretar lovfestet revisjon i samsvar med 
internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av Kommisjonen 
etter framgangsmåten i artikkel 48 nr. 2. Medlemsstatene kan 
anvende en nasjonal revisjonsstandard så lenge Kommisjonen 
ikke har vedtatt en internasjonal revisjonsstandard som dekker 
samme emne. Vedtatte internasjonale revisjonsstandarder skal 
offentliggjøres i sin helhet på hvert av Fellesskapets offisielle 
språk i Den europeiske unions tidende.

2. Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 48 
nr. 2 treffe beslutning om anvendelsen av internasjonale 
revisjonsstandarder i Fellesskapet. Kommisjonen skal vedta 
internasjonale revisjonsstandarder for anvendelse i Fellesskapet 
bare dersom de

a) er utarbeidet på egnet måte, under offentlig tilsyn og 
innsyn og er generelt akseptert internasjonalt,

b) bidrar til å gi årsregnskap og konsernregnskap en høy grad 
av troverdighet og kvalitet i samsvar med prinsippene i 
artikkel 2 nr. 3 i direktiv 78/660/EØF og artikkel 16 nr. 3 i 
direktiv 83/349/EØF, og

c) er i den europeiske allmennhets interesse.

3. Medlemsstatene kan pålegge revisjonshandlinger eller 
-krav i tillegg til – eller, i unntakstilfeller, utelate deler av 
– de internasjonale revisjonsstandardene bare dersom disse 
følger av bestemte nasjonale krav i lov eller forskrift knyttet 
til den lovfestede revisjonens omfang. Medlemsstatene skal 
sikre at disse revisjonshandlingene eller -kravene overholder 
bestemmelsene i nr. 2 bokstav b) og c), og skal underrette 
Kommisjonen og medlemsstatene om dem før de vedtas. 
I det særlige unntakstilfelle at deler av en internasjonal 
revisjonsstandard utelates, skal medlemsstatene meddele sine 
bestemte nasjonale krav i lov eller forskrift, og årsakene til å 
opprettholde dem, til Kommisjonen og de andre medlemsstatene 
senest seks måneder før de vedtas nasjonalt, eller, dersom 
krav allerede foreligger på det tidspunkt da en internasjonal 
revisjonsstandard vedtas, senest tre måneder etter vedtakelsen 
av den relevante internasjonale revisjonsstandarden.

4. Medlemsstatene kan vedta ytterligere krav knyttet til 
lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap fram til 
29. juni 2010.

Artikkel 27

Lovfestet revisjon av konsernregnskap

Medlemsstatene skal ved lovfestet revisjon av et konserns 
konsoliderte regnskap sikre følgende:

a) konsernrevisoren har fullt ansvar for revisjonsberetningen 
vedrørende konsernregnskapet,

b) konsernrevisoren foretar en gjennomgang og beholder 
dokumentasjonen for sin gjennomgang av det revisjonsarbeid 
som er utført av tredjestatsrevisor(er), revisor(er) som 
foretar lovfestet revisjon, tredjestatsrevisjonsselskap(er) 
eller revisjonsselskap(er) med sikte på konsernrevisjonen. 
Dokumentasjonen som konsernrevisoren beholder, 
skal være slik at relevant vedkommende myndighet på 
tilstrekkelig måte kan gjennomgå konsernrevisorens 
arbeid,

c) når en del av et konsern revideres av revisor(er) eller 
revisjonsselskap(er) fra en tredjestat som ikke har 
noen arbeidsavtale som omhandlet i artikkel 47, 
er konsernrevisoren ansvarlig for å sikre at de 
revisjonsdokumenter som tredjestatsrevisor(er) eller 
tredjestatsrevisjonsselskap(er) har utarbeidet, herunder 
relevante arbeidsdokumenter for konsernrevisjonen, på 
anmodning oversendes til myndighetene for offentlig 
tilsyn. For å sikre slik oversending skal konsernrevisoren 
beholde et eksemplar av dokumentasjonen eller 
alternativt inngå avtale med tredjestatsrevisor(er) eller 
tredjestatsrevisjonsselskap(er) som gir konsernrevisoren 
uhindret og ubegrenset tilgang til dokumentasjonen 
på anmodning, eller treffer andre hensiktsmessige 
tiltak. Dersom juridiske eller andre hindringer hindrer 
at revisjonsdokumenter sendes fra en tredjestat til 
konsernrevisoren, skal den dokumentasjonen som 
konsernrevisoren beholder, omfatte bevis på at 
vedkommende har fulgt relevante framgangsmåter for å 
få tilgang til revisjonsdokumentasjonen, og dersom andre 
hindringer enn juridiske hindringer følger av en stats 
lovgivning, bevis som dokumenterer slike hindringer.

Artikkel 28

Revisjonsberetning

1. Dersom et revisjonsselskap foretar lovfestet revisjon, skal 
revisjonsberetningen minst undertegnes av den eller de revisorer 
som foretar lovfestet revisjon på vegne av revisjonsselskapet. 
I unntakstilfeller kan medlemsstatene bestemme at det ikke er 
nødvendig å offentliggjøre denne underskriften, dersom slik 
offentliggjøring kan innebære en overhengende og betydelig 
trussel mot en persons sikkerhet. Under alle omstendigheter 
skal navnet eller navnene på personen(e) som er involvert, 
være kjent for vedkommende myndigheter.
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2. Uansett artikkel 51a nr. 1 i direktiv 78/660/EØF kan 
Kommisjonen, dersom den ikke har vedtatt en felles standard 
for revisjonsberetninger etter framgangsmåten i artikkel 26 
nr. 1 i dette direktiv, etter framgangsmåten i artikkel 48 nr. 2 i 
dette direktiv vedta en felles standard for revisjonsberetninger 
vedrørende årsregnskap og konsernregnskap som er utarbeidet 
i samsvar med anerkjente internasjonale regnskapsstandarder, 
for å styrke allmennhetens tillit til revisjonsfunksjonen.

KAPITTEL VI

KVALITETSSIKRING

Artikkel 29

Kvalitetssikringssystemer

1. Hver medlemsstat skal sikre at alle revisorer og alle 
revisjonsselskaper omfattes av et kvalitetssikringssystem som 
minst oppfyller følgende kriterier:

a) kvalitetssikringssystemet skal organiseres på en slik måte 
at det er uavhengig av de revisorer og revisjonsselskaper 
som undersøkes, og er omfattet av offentlig tilsyn som 
fastsatt i kapittel VIII,

b) finansieringen av kvalitetssikringssystemet skal være 
sikker og fri for enhver mulig urimelig påvirkning fra 
revisorer eller revisjonsselskaper,

c) kvalitetssikringssystemet skal ha tilstrekkelige ressurser,

d) de personer som foretar kvalitetssikringskontrollen, skal 
ha relevant faglig opplæring og relevant erfaring innen 
lovfestet revisjon og finansiell rapportering kombinert med 
konkret opplæring innen kvalitetssikringskontroll,

e) valget av kontrollører for bestemte kvalitetssikringsoppgaver 
skal skje i samsvar med en objektiv framgangsmåte 
som skal sikre at det ikke er interessekonflikter mellom 
kontrollørene og revisoren eller revisjonsselskapet som 
undersøkes,

f) kvalitetssikringskontrollen skal på grunnlag av tilstrekkelig 
prøving av utvalgte revisjonsdokumenter omfatte en 
vurdering av overholdelsen av relevante revisjonsstandarder 
og uavhengighetskrav, av anvendte ressursers mengde 
og kvalitet, av revisjonshonorarene som kreves, og av 
revisjonsselskapets system for intern kvalitetskontroll,

g) kvalitetssikringskontrollen skal presenteres i en rapport 
som skal inneholde de viktigste konklusjonene av 
kvalitetssikringskontrollen,

h) kvalitetssikringskontroller skal finne sted minst hvert sjette 
år,

i) de samlede resultatene av kvalitetssikringssystemet skal 
offentliggjøres hvert år,

j) anbefalinger fra kvalitetskontroller skal følges opp 
av revisoren eller revisjonsselskapet innen et rimelig 
tidsrom.

Dersom anbefalingene nevnt i bokstav j) ikke følges opp, 
kan det overfor revisoren eller revisjonsselskapet eventuelt 
iverksettes et system av disiplinære tiltak eller sanksjoner som 
omhandlet i artikkel 30.

2. Kommisjonen kan, etter framgangsmåten i artikkel 48 
nr. 2, vedta gjennomføringstiltak for å styrke allmennhetens 
tillit til revisjonsfunksjonen og sikre enhetlig anvendelse av 
nr. 1 bokstav a), b) og e)-j).

KAPITTEL VII

UNDERSØKELSER OG SANKSJONER

Artikkel 30

Systemer for undersøkelser og sanksjoner

1. Medlemsstatene skal sikre at det finnes effektive systemer 
for undersøkelser og sanksjoner for å oppdage, korrigere og 
forebygge utilstrekkelig utførelse av lovfestet revisjon.

2. Med forbehold for medlemsstatenes ordninger for 
erstatningsansvar skal medlemsstatene sørge for effektive, 
forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner overfor revisorer 
og revisjonsselskaper dersom lovfestet revisjon ikke foretas i 
samsvar med bestemmelsene vedtatt ved gjennomføringen av 
dette direktiv.

3. Medlemsstatene skal sørge for at de tiltak som treffes 
og sanksjoner som pålegges revisorer og revisjonsselskaper, 
blir offentliggjort på egnet måte. Sanksjonene skal omfatte 
muligheten for tilbakekalling av godkjenningen.

Artikkel 31

Revisorers erstatningsansvar

Kommisjonen skal innen 1. januar 2007 framlegge en rapport om 
virkningen av gjeldende nasjonale regler for erstatningsansvar 
i forbindelse med utførelse av lovfestet revisjon på europeiske 
kapitalmarkeder og de forsikringsvilkårene som gjelder for 
revisorer og revisjonsselskaper, herunder en objektiv analyse 
av grensene for økonomisk erstatningsansvar. Kommisjonen 
skal, dersom det er relevant, gjennomføre en offentlig høring. 
På bakgrunn av rapporten skal Kommisjonen, dersom den 
anser det som hensiktsmessig, framlegge rekommandasjoner 
for medlemsstatene.
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KAPITTEL VIII

OFFENTLIG TILSYN OG GJENSIDIG 
GODKJENNING AV MEDLEMSSTATENES 

ORDNINGER

Artikkel 32

Prinsipper for offentlig tilsyn

1. Medlemsstatene skal organisere et effektivt system for 
offentlig tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper ut fra 
prinsippene i nr. 2-7.

2. Alle revisorer og revisjonsselskaper skal underlegges 
offentlig tilsyn.

3. Systemet for offentlig tilsyn skal ledes av ikke-
praktiserende personer som har kunnskap på områder som er 
relevante for lovfestet revisjon. Medlemsstatene kan imidlertid 
tillate at et mindretall av praktiserende personer deltar i 
styringen av systemet for offentlig tilsyn. Personer som deltar 
i styringen av systemet for offentlig tilsyn, skal velges etter en 
uavhengig og åpen framgangsmåte.

4. Systemet for offentlig tilsyn skal ha det endelige ansvar 
for tilsyn med

a) godkjenning og registrering av revisorer og 
revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon,

b) vedtakelse av standarder for yrkesetikk, intern 
kvalitetskontroll av revisjonsselskaper og revisjon, og

c) etter- og videreutdanning, kvalitetssikring og undersøkelses- 
og sanksjonssystemer.

5. Systemet for offentlig tilsyn skal om nødvendig ha rett til 
å foreta undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper, og 
rett til å treffe de nødvendige tiltak.

6. Systemet for offentlig tilsyn skal være åpent for innsyn. 
Dette skal omfatte offentliggjøring av årlige arbeidsprogrammer 
og aktivitetsrapporter.

7. Systemet for offentlig tilsyn skal være tilstrekkelig godt 
finansiert. Finansieringen av systemet for offentlig tilsyn skal 
være sikker og fri for enhver urimelig påvirkning fra revisorer 
eller revisjonsselskaper.

Artikkel 33

Samarbeid mellom systemer for offentlig tilsyn på 
fellesskapsplan

Medlemsstatene skal sikre at systemer for offentlig tilsyn 
muliggjør effektivt samarbeid på fellesskapsplan med hensyn 
til medlemsstatenes tilsynsvirksomhet. I den forbindelse skal 
hver medlemsstat gi én enhet særlig ansvar for å sikre dette 
samarbeidet.

Artikkel 34

Gjensidig godkjenning av medlemsstatenes ordninger

1. Medlemsstatenes ordninger skal følge prinsippet om 
hjemstatskontroll og tilsyn ved den medlemsstat der revisoren 
eller revisjonsselskapet er godkjent og det reviderte foretaket 
har sitt forretningskontor.

2. Ved lovfestet revisjon av konsernregnskap kan 
medlemsstaten som krever slik revisjon, ikke pålegge 
ytterligere krav i forbindelse med revisjonen når det gjelder 
registrering, kvalitetssikringskontroll, revisjonsstandarder, 
yrkesetiske regler og uavhengighet overfor en revisor eller 
et revisjonsselskap som foretar lovfestet revisjon av et 
datterforetak som er etablert i en annen medlemsstat.

3. For et selskap hvis omsettelige verdipapirer er opptatt 
til notering på et regulert marked i en annen medlemsstat enn 
den der selskapet har sitt forretningskontor, kan medlemsstaten 
der verdipapirene omsettes, ikke pålegge ytterligere krav i 
forbindelse med den lovfestede revisjonen når det gjelder 
registrering, kvalitetssikringskontroll, revisjonsstandarder, 
yrkestiske regler og uavhengighet overfor en revisor eller et 
revisjonsselskap som foretar lovfestet revisjon av selskapets 
årsregnskap eller konsernregnskap.

Artikkel 35

Utpeking av vedkommende myndigheter

1. Medlemsstatene skal utpeke én eller flere vedkommende 
myndigheter med sikte på oppgavene fastsatt i dette direktiv. 
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sin 
utpeking.

2. Vedkommende myndigheter skal organiseres slik at 
interessekonflikter unngås.
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Artikkel 36

Taushetsplikt og samarbeid mellom medlemsstatenes 
reguleringsmyndigheter

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstater som 
har ansvar for godkjenning, registrering, kvalitetssikring, 
inspeksjon og disiplin, skal samarbeide med hverandre når 
det er nødvendig med sikte på å utføre sine respektive 
ansvarsoppgaver i henhold til dette direktiv. Vedkommende 
myndigheter i en medlemsstat som har ansvar for godkjenning, 
registrering, kvalitetssikring, inspeksjon og disiplin, skal yte 
bistand til vedkommende myndigheter i andre medlemsstater. 
Særlig skal vedkommende myndigheter utveksle opplysninger 
og samarbeide ved undersøkelser knyttet til utførelsen av 
lovfestet revisjon.

2. Alle personer som arbeider eller har arbeidet for 
vedkommende myndigheter, skal være pålagt taushetsplikt. 
De opplysninger som omfattes av taushetsplikten, kan ikke gis 
videre til noen annen person eller myndighet, unntatt når dette 
skjer i henhold til en medlemsstats lover og forskrifter.

3. Nr. 2 skal ikke være til hinder for at vedkommende 
myndigheter utveksler fortrolige opplysninger. Opplysninger 
utvekslet på denne måten omfattes av den taushetsplikt 
som gjelder for personer som arbeider eller har arbeidet for 
vedkommende myndigheter.

4. Vedkommende myndigheter skal på anmodning uten 
unødig opphold formidle alle opplysninger som kreves for det 
formål som er nevnt i nr. 1. Om nødvendig skal vedkommende 
myndigheter som mottar en slik anmodning, uten unødig 
opphold treffe de nødvendige tiltak for å samle inn de 
ønskede opplysningene. Opplysninger gitt på denne måten skal 
omfattes av den taushetsplikt som gjelder for personer som 
arbeider eller har arbeidet for vedkommende myndigheter som 
mottar opplysningene.

Dersom vedkommende anmodede myndighet ikke er i stand til 
å gi opplysningene uten unødig opphold, skal den underrette 
vedkommende anmodende myndighet om årsaken til dette.

Vedkommende myndigheter kan nekte å etterkomme en 
anmodning om opplysninger

a) dersom det å gi opplysninger kan skade den anmodede 
medlemsstats suverenitet, sikkerhet eller offentlige orden 
eller krenke nasjonale sikkerhetsregler, eller

b) når det hos myndighetene i den medlemsstat som anmodes 
om opplysninger, allerede er innledet rettergang for 
de samme forhold og mot de samme revisorer eller 
revisjonsselskaper, eller

c) når det hos myndighetene i den medlemsstat som anmodes 
om opplysninger, allerede er avsagt endelig dom for 
de samme forhold og mot de samme revisorer eller 
revisjonsselskaper.

Med forbehold for de plikter som i forbindelse med rettergang 
påhviler myndighetene, kan vedkommende myndigheter som 
mottar opplysninger i henhold til nr. 1, bruke dem bare i 
sammenheng med at de utfører oppgaver som omfattes av dette 
direktivs virkeområde, og i forbindelse med forvaltningssaker 
eller rettergang i tilknytning til disse oppgaver.

5. Dersom en vedkommende myndighet konkluderer med 
at det utføres eller er utført aktiviteter som strider mot dette 
direktiv, på en annen medlemsstats territorium, skal den 
underrette vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten 
om denne konklusjonen på en mest mulig konkret måte. 
Vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten skal 
treffe hensiktsmessige tiltak. Den skal underrette vedkommende 
myndighet som har gitt meldingen, om resultatet, og i den 
grad det er mulig også om viktige forhold i sakens videre 
utvikling.

6. Vedkommende myndighet i en medlemsstat kan 
også anmode om at vedkommende myndighet i en annen 
medlemsstat gjennomfører en undersøkelse på sistnevnte 
medlemsstats territorium.

Den kan dessuten be om tillatelse til å la noen av dens egne 
medarbeidere bistå personale fra vedkommende myndighet i 
den andre medlemsstaten ved undersøkelsen.

Det er imidlertid den medlemsstat på hvis territorium 
undersøkelsen foretas, som har ansvaret for den overordnede 
kontrollen med hele undersøkelsen.

Vedkommende myndigheter kan nekte å følge opp en 
anmodning om å foreta en undersøkelse som omhandlet i første 
ledd, eller om å la dens medarbeidere bistås av personale fra en 
annen medlemsstats vedkommende myndighet som omhandlet 
i annet ledd,

a) dersom en slik undersøkelse kan skade den anmodede 
medlemsstats suverenitet, sikkerhet eller offentlige orden, 
eller
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b) når det hos myndighetene i den medlemsstat som anmodes 
om opplysninger, allerede er innledet rettergang for de 
samme forhold og mot de samme personer, eller

c) når det hos myndighetene i den medlemsstat som anmodes 
om opplysninger, allerede er avsagt endelig dom for de 
samme forhold og mot de samme personer.

7. Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 48 
nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for å lette samarbeidet mellom 
vedkommende myndigheter om framgangsmåter for utveksling 
av opplysninger og nærmere regler for undersøkelser på tvers 
av landegrenser som omhandlet i nr. 2-4 i denne artikkel.

KAPITTEL IX

VALG OG AVSETTELSE

Artikkel 37

Valg av revisorer og revisjonsselskaper

1. Revisoren eller revisjonsselskapet skal velges av 
generalforsamlingen til foretaket som skal revideres.

2. Medlemsstatene kan tillate alternative systemer eller 
regler for valg av revisor eller revisjonsselskap, forutsatt at 
disse systemene eller reglene er utformet med sikte på å sikre 
revisorens eller revisjonsselskapets uavhengighet i forhold til 
det reviderte foretakets ledelses- eller administrasjonsorgan.

Artikkel 38

Revisorers og revisjonsselskapers avsettelse og fratreden

1. Medlemsstatene skal sikre at revisorer og 
revisjonsselskaper kan avsettes bare i behørig begrunnede 
tilfeller. Meningsforskjeller vedrørende regnskapsbehandling 
eller revisjonshandlinger skal ikke anses som behørig 
begrunnelse for avsettelse.

2. Medlemsstatene skal sikre at foretaket som revideres, og 
revisoren eller revisjonsselskapet underretter myndigheten(e) 
som har ansvar for offentlig tilsyn i forbindelse med revisorens 
eller revisjonsselskapets avsettelse eller fratreden i løpet av 
utnevnelsesperioden, og gir en fyllestgjørende forklaring på 
årsaken til dette.

KAPITTEL X

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM LOVFESTET 
REVISJON AV FORETAK AV ALLMENN INTERESSE

Artikkel 39

Anvendelse på unoterte foretak av allmenn interesse

Medlemsstatene kan unnta foretak av allmenn interesse som 
ikke har utstedt omsettelige verdipapirer som er opptatt til 
notering på et regulert marked i henhold til artikkel 4 nr. 1 
punkt 14 i direktiv 2004/39/EF, samt deres revisor(er) eller 
revisjonsselskap(er) fra ett eller flere av kravene i dette 
kapittel.

Artikkel 40

Innsynsrapport

1. Medlemsstatene skal sikre at revisorer eller 
revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak 
av allmenn interesse, innen tre måneder etter utgangen av 
hvert regnskapsår på sine nettsteder offentliggjør årlige 
innsynsrapporter som minst inneholder følgende:

a) en beskrivelse av juridisk struktur og eierskap,

b) dersom revisjonsselskapet tilhører et nettverk, en 
beskrivelse av nettverket og de juridiske og strukturelle 
ordningene i nettverket,

c) en beskrivelse av revisjonsselskapets styringsstruktur,

d) en beskrivelse av revisjonsselskapets system for intern 
kvalitetskontroll og en erklæring fra administrasjons- eller 
ledelsesorganet om dets effektivitet,

e) en angivelse av når siste kvalitetssikringskontroll som 
omhandlet i artikkel 29 fant sted,

f) en liste over foretak av allmenn interesse som 
revisjonsselskapet har foretatt lovfestet revisjon for i løpet 
av det foregående regnskapsår,

g) en erklæring om revisjonsselskapets uavhengighetstiltak 
som også bekrefter at det er utført en intern undersøkelse 
av at uavhengighetskravene er oppfylt,

h) en erklæring om de retningslinjene revisjonsselskapet følger 
med hensyn til etter- og videreutdanning av revisorene 
omhandlet i artikkel 13,
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i) finansiell informasjon som viser revisjonsselskapets 
betydning, for eksempel samlet omsetning fordelt på 
honorarer for lovfestet revisjon av årsregnskap og 
konsernregnskap og honorarer for andre attestasjonstjenester, 
skatterådgivning og andre tjenester enn revisjon,

j) opplysninger om grunnlaget for partnernes vederlag.

Medlemsstatene kan i unntakstilfeller frafalle kravet i bokstav 
f) i den grad det er nødvendig for å redusere en overhengende 
og betydelig trussel mot en persons sikkerhet.

2. Innsynsrapporten skal undertegnes av revisoren eller 
revisjonsselskapet. Dette kan for eksempel skje ved hjelp av 
en elektronisk signatur som definert i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 
1999/93/EF.

Artikkel 41

Revisjonskomité

1. Alle foretak av allmenn interesse skal ha en 
revisjonskomité. Medlemsstaten skal avgjøre om 
revisjonskomiteen skal bestå av medlemmer av det reviderte 
foretakets administrasjonsorgan og/eller tilsynsorgan som 
ikke er medlemmer av ledelsen, og/eller medlemmer utnevnt 
av det reviderte foretakets generalforsamling. Minst ett av 
medlemmene av revisjonskomiteen skal være uavhengig, og 
skal ha kompetanse innen regnskap og/eller revisjon.

I foretak av offentlig interesse som oppfyller kriteriene i artikkel 
2 nr. 1 bokstav f) i direktiv 2003/71/EF(1), kan medlemsstatene 
tillate at funksjonene som er tillagt revisjonskomiteen, utføres 
av administrasjons- eller tilsynsorganet som helhet, forutsatt 
at når lederen for et slikt organ er medlem av ledelsen, er han 
eller hun ikke leder for revisjonskomiteen.

2. Uten at det berører det ansvar som påhviler medlemmene 
av administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorganene eller 
andre medlemmer som er utnevnt av det reviderte foretakets 
generalforsamling, skal revisjonskomiteen blant annet

a) overvåke den finansielle rapporteringen,

b) overvåke effektiviteten til selskapets systemer for 
internkontroll, eventuell internrevisjon og risikostyring,

c) følge opp den lovfestede revisjonen av årsregnskap og 
konsernregnskap,

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om 
det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig 
tegning eller opptas til notering (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64).

d) kontrollere og følge opp revisorens eller revisjonsselskapets 
uavhengighet, særlig utføringen av tilleggstjenester til 
foretaket som revideres.

3. I et foretak av allmenn interesse skal administrasjons- eller 
tilsynsorganets forslag til valg av revisor eller revisjonsselskap 
til å foreta lovfestet revisjon bygge på en anbefaling fra 
revisjonskomiteen.

4. Revisoren eller revisjonsselskapet skal rapportere til 
revisjonskomiteen i viktige saker som vedgår den lovfestede 
revisjonen, særlig om betydelige svakheter i internkontrollen 
knyttet til den finansielle rapporteringen.

5. Medlemsstatene kan tillate eller beslutte at bestemmelsene 
fastsatt i nr. 1-4 ikke skal gjelde for foretak av allmenn 
interesse som har et organ som utfører tilsvarende funksjoner 
som en revisjonskomité, som er nedsatt og fungerer etter 
bestemmelsene i medlemsstaten der foretaket som skal 
revideres, er registrert. I et slikt tilfelle skal foretaket opplyse 
om hvilket organ som utfører disse funksjonene, og hvordan 
det er sammensatt.

6. Medlemsstatene kan frita følgende foretak fra plikten til 
å ha en revisjonskomité:

a) foretak av allmenn interesse som er datterforetak i 
henhold til artikkel 1 i direktiv 83/349/EØF, dersom 
foretaket oppfyller kravene i nr. 1-4 i denne artikkel på 
konsernnivå,

b) foretak av allmenn interesse som er foretak for kollektiv 
investering i henhold til artikkel 1 nr. 2 i direktiv 85/611/
EØF. Medlemsstatene kan også unnta foretak av allmenn 
interesse hvis eneste formål er kollektiv investering av 
kapital fra allmennheten, og som driver etter prinsippet 
om risikospredning og ikke søker å oppnå juridisk eller 
styringsmessig kontroll over noen av utstederne av deres 
underliggende investeringer, forutsatt at disse foretakene 
for kollektiv investering er godkjent av og underlagt tilsyn 
av vedkommende myndigheter, og at de har en depositar 
som utøver funksjoner tilsvarende dem i direktiv 85/611/
EØF,

c) foretak av allmenn interesse hvis eneste formål er å utstede 
verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som definert i artikkel 
2 nr. 5 i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(2). I et 
slikt tilfelle skal medlemsstaten kreve at foretaket redegjør 
overfor allmennheten for årsakene til at det ikke anser 
det som hensiktsmessig å ha en revisjonskomité eller et 
administrasjons- eller tilsynsorgan med oppgave å utføre 
funksjonene til en revisjonskomité,

(2) EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1.
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d) en kredittinstitusjon i henhold til artikkel 1 nr. 1 i direktiv 
2000/12/EF hvis aksjer ikke er opptatt til notering på et 
regulert marked i noen medlemsstat i henhold til artikkel 4 
nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF, og som løpende eller 
gjentatte ganger bare har utstedt obligasjoner, forutsatt at 
det samlede pålydende beløpet for alle slike obligasjoner er 
under 100 000 000 EUR, og at det ikke har offentliggjort et 
prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF.

Artikkel 42

Uavhengighet

1. Utover bestemmelsene i artikkel 22 og 24 skal 
medlemsstatene sikre at revisorer eller revisjonsselskaper som 
foretar lovfestet revisjon av et foretak av allmenn interesse,

a) årlig bekrefter skriftlig overfor revisjonskomiteen at de er 
uavhengige av det foretaket av allmenn interesse som de 
reviderer,

b) årlig opplyser revisjonskomiteen om eventuelle 
tilleggstjenester de utfører overfor foretaket som revideres, 
og

c) drøfter med revisjonskomiteen de trusler mot deres 
uavhengighet og de forholdsregler de anvender for å 
redusere disse truslene, som dokumentert i henhold til 
artikkel 22 nr. 3.

2. Medlemsstatene skal sikre at den (de) ansvarlige 
revisjonspartner(ne) for en lovfestet revisjon, utfører 
revisjonsoppdraget i høyst sju år av gangen fra utnevnelsesdatoen 
og tidligst kan delta i revisjon av foretaket igjen etter et tidsrom 
på minst to år.

3. Revisoren eller den ansvarlige revisjonspartneren som 
foretar lovfestet revisjon på vegne av et revisjonsselskap, 
skal ikke kunne påta seg en ledende stilling i foretaket som 
revideres, før etter minst to år fra han eller hun har fratrådt 
som revisor eller ansvarlig revisjonspartner i forbindelse med 
revisjonsoppdraget.

Artikkel 43

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringskontrollen nevnt i artikkel 29 skal utføres 
minst hvert tredje år for revisorer eller revisjonsselskaper som 
foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse.

KAPITTEL XI

INTERNASJONALE ASPEKTER

Artikkel 44

Godkjenning av revisorer fra tredjestater

1. Under forutsetning av gjensidighet kan vedkommende 
myndigheter i en medlemsstat godkjenne en tredjestatsrevisor 
som revisor til å foreta lovfestet revisjon dersom vedkommende 
har framlagt dokumentasjon på at han eller hun oppfyller krav 
som tilsvarer dem i artikkel 4 og artikkel 6-13.

2. Vedkommende myndigheter i en medlemsstat skal, før de 
godkjenner en tredjestatsrevisor som oppfyller kravene i nr. 1, 
anvende kravene i artikkel 14.

Artikkel 45

Registrering av og tilsyn med tredjestatsrevisorer og 
tredjestatsrevisjonsselskaper

1. Vedkommende myndigheter i en medlemsstat 
skal, i samsvar med artikkel 15-17, registrere enhver 
tredjestatsrevisor eller ethvert tredjestatsrevisjonsselskap som 
framlegger revisjonsberetning vedrørende årsregnskap eller 
konsernregnskap for et selskap som er registrert utenfor 
Fellesskapet og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til 
notering på et regulert marked i medlemsstaten i henhold til 
artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF, med mindre 
selskapet bare utsteder obligasjoner som er opptatt til notering 
på et regulert marked i en medlemsstat i henhold til artikkel 2 
nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/109/EF(1), og hvis pålydende 
beløp per enhet er minst 50 000 euro eller, for obligasjoner 
utstedt i en annen valuta, tilsvarer minst 50 000 euro på 
utstedelsesdatoen.

2. Artikkel 18 og 19 får anvendelse.

3. Medlemsstatene skal la registrerte tredjestatsrevisorer og 
tredjestatsrevisjonsselskaper omfattes av deres tilsynssystemer, 
kvalitetssikringssystemer og systemer for undersøkelse 
og sanksjoner. En medlemsstat kan frita en registrert 
tredjestatsrevisor eller et registrert tredjestatsrevisjonsselskap 
fra sitt kvalitetssikringssystem dersom en annen medlemsstats 
eller en tredjestats kvalitetssikringssystem som er vurdert 
som tilsvarende i henhold til artikkel 46, har utført en 
kvalitetskontroll av den berørte tredjestatsrevisor eller det 
berørte tredjestatsrevisjonsselskap i løpet av de siste tre år.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om 
harmonisering av krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere 
av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked (EUT L 390 
av 31.12.2004, s. 38).



Nr. 69/332 23.12.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4. Med forbehold for artikkel 46 skal revisjonsberetninger 
vedrørende årsregnskap eller konsernregnskap som er nevnt 
i nr. 1 i denne artikkel og utstedt av tredjestatsrevisorer 
eller tredjestatsrevisjonsselskaper som ikke er registrert i 
medlemsstaten, ikke ha noen rettsvirkning i medlemsstaten.

5. En medlemsstat kan registrere et tredjestatsrevisjonsselskap 
bare dersom

a) det oppfyller krav som tilsvarer dem i artikkel 3 nr. 3,

b) flertallet av medlemmene av administrasjons- eller 
ledelsesorganet i tredjestatsrevisjonsselskapet oppfyller 
krav som tilsvarer dem i artikkel 4-10,

c) tredjestatsrevisoren som foretar revisjon på vegne av 
tredjestatsrevisjonsselskapet, oppfyller krav som tilsvarer 
dem i artikkel 4-10,

d) den revisjon av årsregnskap eller konsernregnskap som 
det vises til i nr. 1, utføres i samsvar med internasjonale 
revisjonsstandarder som omhandlet i artikkel 26 og kravene 
fastsatt i artikkel 22, 24 og 25, eller med tilsvarende 
standarder og krav,

e) vedkommende på sitt nettsted offentliggjør en årlig 
innsynsrapport som omfatter opplysningene nevnt i artikkel 
40, eller overholder tilsvarende offentliggjøringskrav.

6. For å sikre enhetlig anvendelse av nr. 5 bokstav d) skal 
likeverdigheten omhandlet der vurderes av Kommisjonen 
i samarbeid med medlemsstatene, og Kommisjonen treffer 
beslutning om dette etter framgangsmåten i artikkel 48 nr. 2. 
I påvente av Kommisjonens beslutning kan medlemsstatene 
vurdere likeverdigheten nevnt i nr. 5 bokstav d).

Artikkel 46

Unntak i tilfelle likeverdighet

1. Medlemsstatene kan på grunnlag av gjensidighet 
unnlate å anvende, eller eventuelt endre, kravene i artikkel 
45 nr. 1 og 3 bare dersom tredjestatsrevisorene eller 
tredjestatsrevisjonsselskapene omfattes av systemer for 
offentlig tilsyn, kvalitetssikring og undersøkelse og sanksjoner 
i tredjestaten som oppfyller krav som tilsvarer dem i artikkel 
29, 30 og 32.

2. For å sikre enhetlig anvendelse av nr. 1 i denne artikkel 
skal likeverdigheten omhandlet der vurderes av Kommisjonen 
i samarbeid med medlemsstatene, og Kommisjonen treffer 
beslutning om dette etter framgangsmåten i artikkel 48 nr. 2. Inntil 
Kommisjonen har truffet sin beslutning, kan medlemsstatene 
vurdere likeverdigheten nevnt i nr. 1 i denne artikkel eller 

bygge på vurderinger foretatt av andre medlemsstater. Dersom 
Kommisjonen beslutter at likeverdighetskravet nevnt i 
nr. 1 i denne artikkel ikke er oppfylt, kan den tillate at de 
berørte revisorene eller revisjonsselskapene fortsetter sin 
revisjonsvirksomhet i samsvar med den relevante medlemsstats 
krav i en overgangsperiode.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om

a) sine vurderinger av likeverdigheten nevnt i nr. 2, og

b) hovedelementene i sine samarbeidsavtaler med 
tredjestatssystemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring og 
undersøkelser og sanksjoner, på grunnlag av nr. 1.

Artikkel 47

Samarbeid med tredjestaters vedkommende myndigheter

1. Medlemsstatene kan tillate at revisjonsdokumenter eller 
andre dokumenter hos revisorer eller revisjonsselskaper som 
de har godkjent, overføres til vedkommende myndigheter i en 
tredjestat, forutsatt at

a) disse revisjonsdokumentene eller andre dokumentene 
vedrører revisjon av selskaper som har utstedt verdipapirer 
i tredjestaten, eller som utgjør en del av et konsern som 
utarbeider lovfestet konsernregnskap i tredjestaten,

b) overføringen finner sted via vedkommende myndigheter 
i hjemstaten, til vedkommende myndigheter i tredjestaten 
og på disses anmodning,

c) vedkommende myndigheter i den berørte tredjestat 
oppfyller krav som er erklært tilstrekkelige i henhold til 
nr. 3,

d) det foreligger arbeidsavtaler på grunnlag av gjensidighet 
mellom de berørte vedkommende myndigheter,

e) overføringen av personopplysninger til tredjestaten skjer i 
samsvar med kapittel IV i direktiv 95/46/EF.

2. Arbeidsavtalene nevnt i nr. 1 bokstav d) skal sikre at

a) vedkommende myndigheter begrunner formålet med 
anmodningen om revisjonsdokumenter eller andre 
dokumenter,

b) de personer som er eller har vært ansatt hos vedkommende 
myndigheter i tredjestaten som mottar opplysningene, 
omfattes av taushetsplikt,
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c) vedkommende myndigheter i tredjestaten kan bruke 
revisjonsdokumentene og andre dokumenter bare til å 
utføre sine funksjoner i forbindelse med offentlig tilsyn, 
kvalitetssikring og undersøkelser som oppfyller krav 
tilsvarende dem i artikkel 29, 30 og 32,

d) anmodningen fra en vedkommende myndighet i en 
tredjestat om revisjonsdokumenter eller andre dokumenter 
som en revisor eller et revisjonsselskap innehar, kan 
avvises

 dersom utlevering av disse revisjonsdokumentene eller – 
andre dokumenter kan skade Fellesskapets eller den 
anmodede medlemsstats suverenitet, sikkerhet eller 
offentlige orden, eller

 når det hos myndighetene i den medlemsstat som – 
anmodes om opplysninger, allerede er innledet 
rettergang for de samme forhold og mot de samme 
personer.

3. For å lette samarbeidet mellom vedkommende 
myndigheter treffer Kommisjonen beslutning om hvorvidt 
kriteriene omhandlet i nr. 1 bokstav c) er tilstrekkelige, 
etter framgangsmåten i artikkel 48 nr. 2. Vurderingen av 
tilstrekkelighet skal foretas i samarbeid med medlemsstatene 
og bygge på kravene i artikkel 36 eller reelt tilsvarende 
resultater. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for 
å etterkomme Kommisjonens beslutning.

4. I unntakstilfeller kan medlemsstatene som unntak fra 
nr. 1 tillate at revisorer og revisjonsselskaper som de har 
godkjent, overfører revisjonspapirer og andre dokumenter 
direkte til vedkommende myndigheter i en tredjestat, forutsatt 
at

a) vedkommende myndigheter i tredjestaten har innledet 
undersøkelser,

b) overføringen ikke er i strid med revisorers og 
revisjonsselskapers forpliktelser i forbindelse med 
overføring av revisjonsdokumenter og andre dokumenter 
til vedkommende myndighet i hjemstaten,

c) det foreligger arbeidsavtaler med vedkommende 
myndigheter i tredjestaten som gir vedkommende 
myndigheter i medlemsstaten gjensidig, direkte tilgang til 
revisjonsdokumenter og andre dokumenter hos tredjestatens 
revisjonsselskaper,

d) anmodende vedkommende myndighet i tredjestaten på 
forhånd underretter vedkommende myndighet i revisorens 
eller revisjonsselskapets hjemstat om hver direkte 
anmodning om opplysninger og angir årsaken til denne,

e) vilkårene omhandlet i nr. 2 er oppfylt.

5. Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 48 
nr. 2 angi unntakstilfellene omhandlet i nr. 4 i denne artikkel 

for å lette samarbeidet mellom vedkommende myndigheter og 
sikre enhetlig anvendelse av nr. 4 i denne artikkel.

6. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
arbeidsavtalene nevnt i nr. 1 og 4.

KAPITTEL XII

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 48

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité (heretter kalt 
«komiteen»).

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

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

4. Med forbehold for gjennomføringsbestemmelser som 
allerede er vedtatt, og bortsett fra bestemmelsene i artikkel 
26 innstilles ved utløpet av toårsperioden fra dette direktivs 
vedtakelse og senest 1. april 2008 anvendelsen av de av 
direktivets bestemmelser som krever vedtakelse av tekniske 
forskrifter, endringer og beslutninger i henhold til nr. 2. Etter 
forslag fra Kommisjonen kan Europaparlamentet og Rådet 
fornye de berørte bestemmelser etter framgangsmåten fastsatt 
i traktatens artikkel 251, og for dette formål skal de gjennomgå 
dem før utløpet av tidsrommet nevnt ovenfor.

Artikkel 49

Endring av direktiv 78/660/EØF og direktiv 83/349/EØF

1. I direktiv 78/660/EØF gjøres følgende endringer:

a)  i artikkel 43 nr. 1 skal ny post lyde:

«15) hver for seg, størrelsen på det samlede honorar 
som revisoren eller revisjonsselskapet i løpet av 
regnskapsåret innkrever for lovfestet revisjon 
av årsregnskap, samlet honorar innkrevd for 
andre attestasjonstjenester, samlet honorar for 
skatterådgivning og samlet honorar for andre tjenester 
enn revisjon. 
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Medlemsstatene kan bestemme at dette kravet 
ikke skal gjelde dersom selskapet er omfattet av 
konsernregnskapet som skal utarbeides i henhold til 
artikkel 1 i direktiv 83/349/EØF, forutsatt at disse 
opplysningene gis i notene til konsernregnskapet.»

b) artikkel 44 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene kan tillate at selskapene nevnt i 
artikkel 11 utarbeider notesammendrag til regnskapene 
uten opplysningene som kreves i artikkel 43 nr. 1 post 5-12, 
post 14 bokstav a) og post 15. Notene skal imidlertid 
inneholde opplysningene i artikkel 43 nr. 1 post 6 samlet 
for alle berørte poster.»,

c) artikkel 45 nr. 2 skal lyde:

«2. Nr. 1 bokstav b) får også anvendelse for opplysningene 
fastsatt i artikkel 43 nr. 1 post 8.

Medlemsstatene kan tillate at selskapene nevnt i artikkel 
27 utelater opplysningene som kreves etter artikkel 43 nr. 
1 post 8. Medlemsstatene kan også tillate at selskapene 
nevnt i artikkel 27 utelater opplysningene som kreves etter 
artikkel 43 nr. 1 post 15, forutsatt at slike opplysninger 
gis til systemet for offentlig tilsyn nevnt i artikkel 32 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 
17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og 
konsernregnskap(*), dersom et slikt system for offentlig 
tilsyn anmoder om det.»

_________________________
(*) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87.

2. I artikkel 34 i direktiv 83/349/EØF skal nytt nr. 16 lyde:

«16) Hver for seg, størrelsen på det samlede honorar som 
revisoren eller revisjonsselskapet i løpet av regnskapsåret 
innkrever for lovfestet revisjon av konsernregnskap, samlet 
honorar innkrevd for andre attestasjonstjenester, samlet 
honorar for skatterådgivning og samlet honorar for andre 
tjenester enn revisjon.»

Artikkel 50

Oppheving av direktiv 84/253/EØF

Direktiv 84/253/EØF oppheves med virkning fra 29. juni 2006. 
Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 51

Overgangsbestemmelser

Revisorer eller revisjonsselskaper som vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene har godkjent i samsvar med 
direktiv 84/253/EØF før bestemmelsene nevnt i artikkel 53 
nr. 1 trer i kraft, skal anses som godkjent i henhold til dette 
direktiv.

Artikkel 52

Minsteharmonisering

Medlemsstater som krever lovfestet revisjon, kan pålegge 
strengere krav, med mindre annet er fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 53

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 29. juni 2008 vedta og 
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

2. 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.

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

Artikkel 54

Ikrafttredelse

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

Artikkel 55

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 17. mai 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J.P. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

 President Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), særlig 
artikkel 46 nr. 1 og artikkel 70 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1622/2000(2) er 
det fastsatt grenseverdier og visse bruksvilkår for 
stoffer godkjent ved forordning (EF) nr. 1493/1999. 
Grenseverdiene for bruk av de berørte stoffene er oppført 
i vedlegg IV til nevnte forordning. Som følge av at 
L-askorbinsyre og dimetyldikarbonat er tilføyd i listen 
over tillatte ønologiske framstillingsmåter i vedlegg 
IV til forordning (EF) nr. 1493/1999, bør det fastsettes 
grenseverdier og bruksvilkår for disse stoffene.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 884/2001(3) er det 
fastsatt regler for inngangs- og utgangsregistre og særlig 
om angivelse av visse behandlinger i registrene. De 
særlige kjennetegnene for tilsetting av dimetyldikarbonat 
i vin medfører at bruk av stoffet må angis i registeret.

3) Forordning (EF) nr. 1622/2000 og (EF) nr. 884/2001 bør 
derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 28.4.2006, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin , se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 15 av 29.3.2007, s. 31.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2165/2005 (EUT L 345 av 28.12.2005, s. 1).

(2) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1163/2005 (EUT L 188 av 20.7.2005, s. 3).

(3) EFT L 128 av 10.5.2001, s. 32. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 908/2004 (EUT L 163 av 30.4.2004, s. 56).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 15a skal lyde:

«Artikkel 15a

Dimetyldikarbonat

Tilsetting av dimetyldikarbonat, som er oppført i nr. 3 
bokstav zc) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999, 
kan foretas bare innenfor grenseverdiene fastsatt i vedlegg 
IV til denne forordning og dersom den oppfyller kravene i 
vedlegg IXa til denne forordning.»

2. Vedlegg IV erstattes med vedlegg I til denne forordning.

3. Vedlegg II til denne forordning innsettes som vedlegg 
IXa.

Artikkel 2

I artikkel 14 nr. 1 første ledd i forordning (EF) nr. 884/2001 
tilføyes følgende strekpunkt:

«— tilsetting av dimetyldikarbonat (DMDC) i vin.»

Artikkel 3

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 643/2006

av 27. april 2006

om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 
av forordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et 
fellesskapsregelverk for ønologiske behandlings- og framstillingsmåter, og om endring av forordning 
(EF) nr. 884/2001 om fastsettelse av nærmere regler for bruk av følgedokumenter ved transport av 

vinprodukter og om registre som skal føres i vinsektoren(*)

2009/EØS/69/51
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 27. april 2006.

 For Kommisjonen
 Mariann FISCHER BOEL

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

«VEDLEGG IV

Grenseverdier for bruk av visse stoffer

(Artikkel 5 i denne forordning)

Grenseverdiene for bruk av stoffene nevnt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 i samsvar med vilkårene 
fastsatt i nevnte vedlegg, er som følger:

Stoffer

Bruk til friske druer, druemost, druemost 
i gjæring, druemost i gjæring av 

rosindruer, konsentrert druemost og ung, 
ikke ferdiggjæret vin

Bruk til druemost i gjæring beregnet 
på direkte konsum i ubearbeidet stand, 

vin egnet til å gi bordvin, bordvin, 
musserende vin, kullsyreimpregnert 

musserende vin, perlende vin, 
kullsyreimpregnert perlende vin, sterkvin 

og kvbd

Preparater av gjærskorpe 40 g/hl 40 g/hl

Karbondioksid Høyeste innhold i behandlet vin: 
2 g/l

L-askorbinsyre 250 mg/l 250 mg/l; høyeste innhold i 
behandlet vin skal ikke overstige 
250 mg/l

Sitronsyre Høyeste innhold i behandlet vin: 
1 g/l

Metavinsyre 100 mg/l

Kobbersulfat 1 g/hl, forutsatt at kobberinnholdet 
i det behandlede produktet ikke 
overstiger 1 mg/l

Trekull til ønologisk bruk 100 g tørrstoff per hl 100 g tørrstoff per hl

Næringssalter: diammoniumfosfat 
eller ammoniumsulfat

1 g/l (uttrykt i salt)(*) 0,3 g/l (uttrykt i salt) til framstilling 
av musserende vin

Ammoniumsulfitt eller 
ammoniumbisulfitt

0,2 g/l (uttrykt i salt)(*)

Vekstfremmende stoffer: tiamin i 
form av tiaminhydroklorid

0,6 mg/l (uttrykt i tiamin) 0,6 mg/l (uttrykt i tiamin) til 
framstilling av musserende vin

Polyvinylpolypyrrolidon 80 g/hl 80 g/hl

Kalsiumtartrat 200 g/hl

Kalsiumfytat 8 g/hl

Lysozym 500 mg/l(**) 500 mg/l(**)

Dimetyldikarbonat 200 mg/l; rester skal ikke kunne 
påvises i vin som markedsføres

(*) Disse produktene kan også brukes sammen opptil en samlet grenseverdi på 1 g/l, uten at grenseverdien på 0,2 g/l ovenfor 
berøres.

(**) Når stoffet tilsettes både most og vin, skal samlet mengde ikke overstige grenseverdien på 500 mg/l».
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VEDLEGG II

«VEDLEGG IXA

Bestemmelser om dimetyldikarbonat

(Artikkel 15a i denne forordning)

VIRKEOMRÅDE

Dimetyldikarbonat kan tilsettes vin for følgende formål: mikrobiologisk stabilisering av vin på flaske som inneholder 
gjærbart sukker.

BESTEMMELSER

Stoffet skal tilsettes kort tid før tapping.

– Behandlingen skal anvendes bare på vin med et sukkerinnhold på minst 5 g/l.

– Høyeste tillatte mengde er fastsatt i vedlegg IV til denne forordning, og produktet skal ikke kunne påvises i vin 
som markedsføres.

– Produktet som brukes, skal oppfylle renhetskriteriene fastsatt i direktiv 96/77/EF.

– Denne behandlingen skal angis i registeret nevnt i artikkel 70 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1493/1999.»

______________


