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2.12.2010 Nr. 67/1EØS-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 2003/85/EF av 29. september 
2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 
om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF 
og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), 
særleg artikkel 69 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 2003/85/EF er det fastsett at det skal peikast 
ut eit fellesskapsreferanselaboratorium for munn- og 
klauvsjuke. Kommisjonen har, i nært samarbeid med 
medlemsstatane, lyst ut ei tilbodsinnbyding for utveljing 
av eit fellesskapsreferanselaboratorium, samstundes som 
det vert teke omsyn til krava om teknisk og vitskapleg 
kompetanse og den faglege kunnskapen til dei tilsette.

2) Det vart òg teke omsyn til tilleggskrava for utpeiking av 
offisielle laboratorium slik det er fastsett i artikkel 12 
nr. 4 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).

3) Framgangsmåten for utveljing er no avslutta, og som 
følgje av dette bør det utpeikte laboratoriet, Institute for 
Animal Health, Pirbright Laboratory, som er finansiert av 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 7.6.2006, s. 31, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) TEU L 306 av 22.11.2003, s. 1. Direktivet endra ved kommisjonsvedtak 
2005/615/EF (TEU L 213 av 18.8.2005, s. 14).

(2) TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1, retta ved TEU L 191 av 28.5.2004, s. 1. 
Forordninga endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 (TEU L 
136 av 24.5.2006, s. 3).

 Biotechnology and Biological Sciences Research Council 
(BBSRC), peikast ut som fellesskapsreferanselaboratorium 
for munn- og klauvsjuke for eit tidsrom på fem år.

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

1. Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, som 
er ein del av Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council (BBSRC) i Det sameinte kongeriket, vert utpeikt som 
fellesskapsreferanselaboratorium for munn- og klauvsjuke for 
eit tidsrom på fem år rekna frå den datoen då dette vedtaket 
vert kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

2. Vedlegg XVI til direktiv 2003/85/EF inneheld dei 
føresegnene som er nemnde i nr. 1 om funksjonane og 
oppgåvene til fellesskapsreferanselaboratoriet.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 31. mai 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 31. mai 2006

om utpeiking av fellesskapsreferanselaboratoriet for munn- og klauvsjuke(*)

[meldt under nummeret K(2006) 2069]

(2006/393/EF)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

 2010/EØS/67/01



Nr. 67/2 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 
2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa, 
og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(1), særlig artikkel 66 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Aviær influensa er en alvorlig og meget smittsom sykdom 
hos fjørfe og andre fugler, som skyldes forskjellige typer 
influensavirus som tilhører den svært store virusfamilien 
Influenzaviridae. Aviært influensavirus kan også spres til 
pattedyr, og dermed også til mennesker, vanligvis etter 
direkte kontakt med angrepne fugler. Den helsefaren som 
er forårsaket av såkalt svakt sykdomsframkallende aviært 
influensavirus (LPAI), må på grunnlag av den kunnskapen 
vi har i dag, vurderes å være mindre enn faren ved sterkt 
sykdomsframkallende aviært influensavirus (HPAI), som 
oppstår ved mutasjon av bestemte LPAI-virus.

2) Fellesskapstiltak for å bekjempe aviær influensa 
som er forårsaket av HPAI-virus, ble vedtatt ved 
rådsdirektiv 92/40/EØF av 19. mai 1992 om innføring av 
fellesskapstiltak for å bekjempe hønsepest(2) for å verne 
dyrehelsen og bidra til å utvikle fjørfesektoren.

3) De tiltakene som er fastsatt i direktiv 92/40/EØF, har 
fått 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. På grunnlag av denne gjennomgåelsen 
ble direktiv 92/40/EØF opphevet og erstattet av direktiv 
2005/94/EF. I henhold til direktiv 2005/94/EF skal 
medlemsstatene innarbeide dets bestemmelser i nasjonal 
lovgivning innen 1. juli 2007.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 16.6.2006, s. 61, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.
(2) EFT L 167 av 22.6.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 

2003.

4) På grunn av den nåværende situasjonen i verden med 
hensyn til aviær influensa, er det nødvendig å fastsette 
overgangstiltak som får anvendelse på driftsenheter der 
det er mistanke om eller bekreftet utbrudd av aviær 
influensa som er forårsaket av HPAI-virus hos fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, i påvente av at medlemsstatene 
innarbeider direktiv 2005/94/EF.

5) Overgangstiltakene fastsatt i dette vedtak 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 ulike 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.

6) Av hensyn til sammenhengen og klarheten i Fellesskapets 
lovgivning bør overgangstiltakene som fastsettes i dette 
vedtaket, ta hensyn til bekjempelsestiltakene mot sykdom 
i direktiv 2005/94/EF, og definisjonene fastsatt i nevnte 
direktiv, bør også få anvendelse på dette vedtak.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved dette vedtak fastsettes visse overgangstiltak som får 
anvendelse i en medlemsstat der utbrudd av aviær influensa 
som skyldes sterkt sykdomsframkallende aviært influensavirus 
(HPAI), er mistenkt eller bekreftet hos fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap.

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. juni 2006

om visse overgangstiltak i forbindelse med sterkt sykdomsframkallende aviær influensa hos fjørfe  
eller andre fugler i fangenskap i Fellesskapet(*)

[meddelt under nummer K(2006) 2402]

(2006/416/EF)

 2010/EØS/67/02
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2. Med forbehold for tiltakene som får anvendelse på 
driftsenheter og i verne- og overvåkingssonene i henhold 
til direktiv 92/40/EØF, skal tiltakene som er fastsatt i dette 
vedtak, anvendes av medlemsstatene som ikke i sin helhet har 
innarbeidet bestemmelsene i direktiv 2005/94/EF, som berøres 
av dette vedtak.

Artikkel 2

Melding

1. Medlemsstatene skal sikre at det er obligatorisk å melde 
fra til vedkommende myndighet om mistanke om og forekomst 
av HPAI umiddelbart.

2. Medlemsstatene skal melde fra om resultatene 
av all overvåking av sterkt sykdomsframkallende aviært 
influensavirus hos pattedyr, og skal omgående underrette 
Kommisjonen om positive resultater av denne overvåkingen.

Artikkel 3

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 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 der det holdes fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap, og ved selve driftsenheten i 
samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet.

3. Vedkommende myndighet skal sørge for at det foretas en 
epidemiologisk undersøkelse.

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

Artikkel 4

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

1. Vedkommende myndighet kan fravike de tiltakene som 
er fastsatt i artikkel 3 nr. 2 bokstav c)-e), på grunnlag av en 
risikovurdering og med hensyn til de forholdsreglene som er 
tatt, samt bestemmelsesstedet til de fuglene og produktene som 
skal flyttes.

2. Vedkommende myndighet kan også fravike de tiltakene 
som er fastsatt i artikkel 3 nr. 2 bokstav h) når det gjelder 
andre fugler i fangenskap som holdes på ikke-kommersielle 
driftsenheter.
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3. Med henvisning til artikkel 3 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 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(1), 
og håndteres og behandles i samsvar med kapittel XI i 
vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 852/2004(2). Når vedkommende myndighet gir en slik 
tillatelse, skal den gis i henhold til vilkårene fastsatt i 
vedlegg III til direktiv 2005/94/EF, eller

b) til disponering.

Artikkel 5

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

De tiltakene som skal anvendes på driftsenheter i tilfelle 
mistanke om utbrudd som fastsatt i artikkel 3, skal fortsette 
å gjelde inntil vedkommende myndighet finner det godtgjort 
at mistanken om aviær influensa på driftsenheten er blitt 
utelukket.

Artikkel 6

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 gjelde i høyst 72 
timer, med mindre en forlengelse kan begrunnes.

3. Tiltakene fastsatt i artikkel 7 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.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22.
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3.

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

4. Det kan opprettes en midlertidig kontrollsone rundt 
driftsenheten, og noen av eller alle tiltakene som er fastsatt 
i artikkel 3 nr. 2, skal om nødvendig gjennomføres på 
driftsenhetene innenfor denne sonen.

Artikkel 7

Tiltak som skal gjennomføres på driftsenheter der 
utbrudd er bekreftet

1. Ved utbrudd av HPAI skal vedkommende myndighet 
sikre at tiltakene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 og 3 og nr. 2-9 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 for at bestemte arter 
av fjørfe eller andre fugler i fangenskap 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 3 nr. 2, skal 
settes under offentlig tilsyn, og det skal foretas undersøkelser.

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 3 nr. 2, skal dersom det er mulig, 
spores og disponeres under offentlig tilsyn.
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6. Alle stoffer, all husdyrgjødsel 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. 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, rengjøres og desinfiseres i 
samsvar med instruksene fra offentlig veterinær.

8. 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.

9. Ved et primærutbrudd skal virusisolatet gjennomgå 
laboratorieundersøkelser for å identifisere den genetiske 
undertypen. Dette virusisolatet skal så snart som mulig sendes 
til Fellesskapets referanselaboratorium for aviær influensa, 
som nevnt i artikkel 51 nr. 1 i direktiv 2005/94/EF.

Artikkel 8

Unntak gitt for bestemte driftsenheter

1. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i første ledd i artikkel 7 nr. 2 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 instruksene fra offentlig veterinær og ikke flyttes før 
laboratorieundersøkelsene viser at de ikke lenger utgjør 
noen vesentlig risiko for ytterligere spredning av HPAI, 
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 dersom 
bestemmelsesmedlemsstaten har gitt sitt samtykke.

3. Uten hensyn til forbudet mot forflytning av fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap i samsvar med nr. 2 bokstav 
b), kan vedkommende myndighet på grunnlag av en 
risikovurdering tillate transport samtidig som det tas hensyn til 
biosikkerhetstiltak, av fjørfe eller fugler som ikke kan holdes 
eller overvåkes på en ordentlig måte på opprinnelsesenheten, 
til en utpekt driftsenhet i samme medlemsstat, der ytterligere 
overvåking og prøving skal utføres under offentlig overvåking; 
forutsatt at en slik tillatelse ikke setter bekjempelsen av 
sykdommen i fare.

4. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra tiltakene 
fastsatt i artikkel 7 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.

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om eventuelle unntak som er gitt på 
grunnlag av denne bestemmelsen.

Artikkel 9

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 første ledd i 
artikkel 7 nr. 2 for produksjonsenheter som inneholder 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.
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Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om eventuelle unntak som er gitt på grunnlag 
av denne bestemmelsen.

Artikkel 10

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 3 nr. 2, gjennomføres på kontaktenhetene inntil 
forekomsten av HPAI er utelukket.

2. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av den 
epidemiologiske undersøkelsen gjennomføre de tiltakene som 
er fastsatt i artikkel 7, for kontaktenheter, og særlig dersom 
kontaktenheten ligger i et område med høy fjørfetetthet.

De viktigste kriteriene for hvorvidt tiltakene fastsatt i artikkel 7 
skal gjennomføres på kontaktenheter, er oppført i vedlegg IV 
til direktiv 2005/94/EF.

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

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, 
rengjort og desinfisert i samsvar med instruksene fra offentlig 
veterinær.

Artikkel 11

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 bestemmelsene 
i artikkel 11-26 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,

c) driftsenhetenes beliggenhet og nærhet til hverandre og 
beregnet antall fjørfe,

d) forflytningsmønstre for og handel med fjørfe eller 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.
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Artikkel 12

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.

Artikkel 13

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 instruksene fra offentlig veterinær; 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 instruksene fra offentlig veterinær for å 
fastslå om det er skjedd en ytterligere spredning av aviær 
influensa på de driftsenhetene som ligger i vernesonen.

Artikkel 14

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,

b) skrotter skal disponeres så snart som mulig,

c) kjøretøyer og utstyr som er brukt for 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, skal rengjøres og desinfiseres i samsvar med 
instruksene fra offentlig veterinær,

d) alle deler av kjøretøyer som benyttes av personalet eller 
andre personer som ankommer eller forlater driftsenhetene, 
og som kan være kontaminert, skal rengjøres og desinfiseres 
i samsvar med instruksene fra offentlig veterinær,

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 
bestemmelsen 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,
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f) enhver økning av sykelighet eller dødelighet eller betydelig 
produksjonsnedgang på driftsenheter skal umiddelbart 
meldes til vedkommende myndighet, som skal foreta 
relevante undersøkelser i samsvar med instruksene fra 
offentlig veterinær,

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 bør ikke føres 
over besøkende til driftsenheter som zoologiske hager og 
viltreservater, der de ikke har adgang til de områdene der 
fuglene blir holdt.

Artikkel 15

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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002(1).

Artikkel 16

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 17

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

1. Vedkommende myndighet skal sikre at det i vernesonen 
er forbud mot forflytning og transport fra driftsenhetene og ut 
på veiene, unntatt på driftsenhetenes private forbindelsesveier, 

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.

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 infeksjonen 
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.

Artikkel 18

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

fjørfekjøtt

1. Som unntak fra artikkel 17 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 instruksene 
fra offentlig veterinær 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 ansvaret for det utpekte 
slakteriet, er underrettet og har samtykket i å motta fjørfeet 
og bekrefter deretter slaktingen overfor vedkommende 
avsendermyndighet,
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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(1),

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 det er blitt behandlet som fastsatt i vedlegg III 
til direktiv 2002/99/EF.

2. Som unntak fra artikkel 17 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 ansvaret 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) de animalske biproduktene disponeres.

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

Artikkel 19

Unntak som gjelder direkte transport av daggamle 
kyllinger

1. Som unntak fra artikkel 17 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,

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 17 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 20

Unntak som gjelder direkte transport av verpeklare 
unghøner

Som unntak fra artikkel 17 kan vedkommende myndighet tillate 
direkte transport av verpeklare unghøner til en driftsenhet eller 
et lokale på nevnte driftsenhet, fortrinnsvis innenfor verne- og 
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,
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b) ved behov er det foretatt laboratorieundersøkelser av 
fjørfeet på opprinnelsesenheten i samsvar med instruksene 
fra offentlig veterinær 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 21

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

1. Som unntak fra artikkel 17 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 av den offentlige veterinæren i samsvar med 
instruksene fra vedkommende myndighet, og at det 
ikke foreligger 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 17 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 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

c) til disponering.

Artikkel 22

Unntak for direkte transport av skrotter

Som unntak fra artikkel 17 kan vedkommende myndighet 
tillate direkte transport av skrotter forutsatt at de transporteres 
for disponering.

Artikkel 23

Rengjøring og desinfisering av transportmidler

Vedkommende myndighet skal sikre at kjøretøyene og utstyret 
som brukes til transport som fastsatt i artikkel 18-22, rengjøres 
og desinfiseres umiddelbart etter transporten i samsvar med 
instruksene fra offentlig veterinær.

Artikkel 24

Tiltakenes varighet

1. De tiltakene som er fastsatt i artikkel 13-23, skal gjelde 
i minst 21 dager etter at det foreløpige rengjørings- og 
desinfiseringsarbeidet på den infiserte driftsenheten er fullført 
i samsvar med instruksene fra offentlig veterinær, og inntil 
driftsenhetene i vernesonen er blitt undersøkt i samsvar med 
instruksene fra offentlig veterinær.

2. Når de tiltakene som er fastsatt i artikkel 13-23, ikke 
lenger skal anvendes i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, 
skal de tiltakene som er fastsatt i artikkel 25, anvendes i 
den tidligere vernesonen inntil de oppheves i samsvar med 
artikkel 26.

Artikkel 25

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,
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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 og 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 18 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. 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,

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 i samsvar med 
instruksene fra offentlig veterinær,

f) fjørfe, andre fugler i fangenskap eller husdyr i klassen 
pattedyr får 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 foreta 
egnede undersøkelser i samsvar med instruksene fra 
offentlig veterinær,
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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,

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 26

Tiltakenes varighet

De tiltakene som er fastsatt i artikkel 25, skal gjelde i 
minst 30 dager etter at det foreløpige rengjørings- og 
desinfiseringsarbeidet på den infiserte driftsenheten er fullført 
i samsvar med instruksene fra offentlig veterinær.

Artikkel 27

Tiltak som skal gjennomføres i andre restriksjonssoner

1. Vedkommende myndighet kan fastsette at noen eller alle 
tiltakene fastsatt i artikkel 13-26 skal gjennomføres innenfor 
andre restriksjonssoner som fastsatt i artikkel 11 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 til direktiv 2005/94/EF.

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 underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 28

Laboratorieundersøkelser og andre tiltak vedrørende svin 
og andre arter

1. Etter at det er bekreftet forekomst av HPAI på en 
driftsenhet, skal vedkommende myndighet sikre at det foretas 

laboratorieundersøkelser på alle svin som oppholder seg på 
driftsenheten, for å bekrefte eller utelukke at disse svinene er 
eller har vært angrepet av sterkt sykdomsframkallende 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 HPAI-virus 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 spredningen av aviært influensavirus, 
særlig under transport, og i samsvar med rådsdirektiv 93/119/
EF(1).

4. Etter at det er bekreftet 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 
rammen av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen om resultatene av de undersøkelsene og tiltakene 
som er gjennomført i henhold til nr. 1-4.

6. Etter at det er bekreftet HPAI-virus hos svin eller alle 
andre pattedyr på en driftsenhet, kan vedkommende myndighet 
iverksette overvåking for å fastslå og forebygge ytterligere 
spredning av HPAI til andre arter.

Artikkel 29

Gjeninnsetting på driftsenheter

1. Medlemsstatene skal sikre at nr. 2-5 i denne artikkel 
overholdes når tiltakene som er fastsatt i artikkel 7, er 
gjennomført.

2. Gjeninnsetting av dyr på kommersielle driftsenheter for 
fjørfe skal ikke finne sted de første 21 dagene etter at endelig 
rengjøring og desinfisering i samsvar med instruksene fra 
offentlig veterinær, er fullført.

(1) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1/2005 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1).



2.12.2010 Nr. 67/13EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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 som mulig opp mot 
slutten av ovennevnte tidsrom på 21 dager,

b) laboratorieundersøkelser foretas i samsvar med instruksene 
fra vedkommende myndighet,

c) fjørfe som dør i gjeninnsettingsfasen skal undersøkes i 
samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet,

d) alle personer som ankommer eller forlater de kommersielle 
driftsenhetene for fjørfe, skal overholde egnede relevante 
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.

Artikkel 30

Gyldighet

Dette vedtak får anvendelse til 30. juni 2007.

Artikkel 31

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. juni 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 77/504/EØF av 25. juli 1977 
om renrasede avlsdyr av storfe(1), særlig artikkel 6 nr. 1 første 
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 86/130/EØF av 11. mars 1986 om 
fastsettelse av metoder til kontroll av ytelsesevne og til 
vurdering av avlsverdi hos renrasede avlsdyr av storfe(2) 
er blitt betydelig endret(3). Av klarhetshensyn og av 
praktiske årsaker bør nevnte vedtak konsolideres.

2) Kommisjonen skal fastsette metodene for registrering av 
ytelse og avlsverdivurdering av storfe.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for avlsspørsmål —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 169 av 22.6.2006, s. 56, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) EFT L 206 av 12.8.1977, s. 8. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 101 av 17.4.1986, s. 37. Vedtaket endret ved vedtak 94/515/EF (EFT 
L 207 av 10.8.1994, s. 30).

(3) Se vedlegg II.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Metodene til kontroll av ytelse og til vurdering av avlsverdi 
hos renrasede avlsdyr av storfe, er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 2

Vedtak 86/130/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtak skal forstås 
som henvisninger til dette vedtak og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. juni 2006

om fastsettelse av metoder til kontroll av ytelse og til vurdering av avlsverdi hos  
renrasede avlsdyr av storfe(*)

[meddelt under nummer K(2006) 2376]

(2006/427/EF)

 2010/EØS/67/03
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VEDLEGG I

I. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal godkjenne organene som skal ha ansvar for å opprette regler 
for registrering av ytelse, vurdering av avlsverdi og for å kunngjøre vurderingsresultatene for renrasede avlsdyr av 
storfe. Navnene på de godkjente organene skal meldes til Kommisjonen og til de andre medlemsstatene.

 Disse organene skal særlig gjøre rede for registreringsmetodene, modellen for beskrivelse av ytelse, den statistiske 
analysemetoden og de genetiske parametrene som er benyttet for hver egenskap som er vurdert.

II. Registrering av ytelse

 Alle opplysninger skal registreres på det godkjente organets ansvar.

1. Kjøttproduksjonsegenskaper

a)  Individgransking og/eller avkomsgransking på en stasjon

i) Granskingsmetoden og antall dyr som granskes, skal angis.

ii) Granskingsprotokollen skal inneholde følgende opplysninger:

– vilkår for opptak ved stasjonen,

– i relevante tilfeller, dyrenes ytelse på driftsenheten før de ankommer stasjonen,

–  til eieren av dyrene som skal individgranskes,

– høyeste alder ved ankomst til stasjonen og aldersgrupper for de dyrene som er på stasjonen 
samtidig,

– varigheten av og granskingsperioden på stasjonen,

– fôrplan og fôringssystem.

iii) Registrerte egenskaper: Det skal minst registreres tilvekst og muskelutvikling (kjøttfylde) og 
eventuelt andre egenskaper som fôropptak og skrottegenskaper.

Spesialiserte enheter kan fungere som stasjoner på de godkjente organenes ansvar.

b)  Individgransking utenfor stasjon (på driftsenhet)

 Granskingsmetoden og metoden som gjør det mulig å vurdere resultatene av denne kontrollen, skal 
framlegges av de godkjente organene. Det skal minst registreres levendevekt og alder, og eventuelt andre 
egenskaper som kjøttfylde.

c)  Gransking i form av undersøkelser på driftsenhetene, i salgs- og slaktelokalene

 Dersom det foreligger slike opplysninger, skal data om levendevekten, slaktevekten, salgsprisene og 
slakteklassen i henhold til Fellesskapets klassifisering, kjøttkvaliteten og andre kjøttproduksjonsegenskaper 
registreres.

2. Melkeproduksjon

 Opplysningene om melkeproduksjon skal registreres i samsvar med prinsippene som er anerkjent av 
vedkommende internasjonale myndigheter [for eksempel Den internasjonale komité for kontroll av ytelse 
innen avl (ICAR)].

3. Reproduksjon (sekundære egenskaper)

 Vurderingen av fruktbarhet, kalvingsvansker og levetid skal bygge på henholdsvis opplysninger om 
befruktning (for eksempel ikke-omløpsprosent), kalvingsopplysninger og funksjonell alder (for eksempel 
holdbarhet, utrangeringsalder, produktiv alder). 

4. Eksteriørbedømmelse

 Dersom det foretas en eksteriørbedømmelse, skal den utføres etter et anerkjent klassifiseringssystem.
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III. Avlsverdivurdering

1. Prinsipper

 Avlsverdivurderingen av avlsdyr skal utføres på de godkjente organenes ansvar og skal, i samsvar med 
utvalgsmålsettingene, omfatte følgende egenskaper:

melkeproduksjonsegenskaper for melkerasene,– 

kjøttproduksjonsegenskaper for kjøttferasene,– 

melke- og kjøttproduksjonsegenskaper for kombinasjonsrasene.– 

 Det er dessuten ønskelig at denne avlsverdivurderingen også omfatter reproduksjonsegenskaper og eksteriør 
for de rasene som disse egenskapene registreres for.

 Et dyrs avlsverdi skal beregnes ut fra resultatene oppnådd ved individgransking av det aktuelle dyret og/eller 
av dyrets slektninger.

 De statistiske metodene som er brukt til avslverdivurderingen, skal være i samsvar med prinsippene fastsatt 
av vedkommende internasjonale organer (for eksempel ICAR), og skal sikre at avlsverdivurderingen ikke er 
påvirket av de viktigste miljøfaktorene eller av strukturen i opplysningene.

 Påliteligheten til avlsverdivurderingen skal måles som bestemmelseskoeffisienten i samsvar med prinsippene 
fastsatt av vedkommende internasjonale organer (for eksempel ICAR). Ved offentliggjøring av resultatene av 
vurderingen bør påliteligheten samt datoen for vurderingen presiseres.

 Dyrets genetiske særegenheter og defekter, definert av organene som offisielt har fått fullmakt til å fastsette 
disse egenskapene, i forståelse med avlsorganisasjoner eller avlslag som er offentlig anerkjent i samsvar med 
kommisjonsvedtak 84/247/EØF(1), skal offentliggjøres.

2. Avlsverdivurdering av avlsokser beregnet på kunstig sædoverføring

 Avlsoksene skal underlegges en avlsverdivurdering som omfatter de pålagte egenskapene, og opplysningene 
om reproduksjon som gjelder disse oksene, skal offentliggjøres. De andre tilgjengelige opplysningene om 
reproduksjon skal også offentliggjøres.

 Disse bestemmelsene får ikke anvendelse på utryddelsestruede raser.

a) Avslverdivurdering av melkeproduksjonsegenskaper hos avlsokser beregnet på kunstig sædoverføring

 Avlsverdivurderingen av melkeproduksjonsegenskapene skal omfatte melkeavdråttet og sammensetningen 
av melken (innhold av melkefett og proteiner angitt i prosent) samt andre tilgjengelige relevante 
opplysninger for å fastsette avlsverdien for melkeproduksjonsegenskapene.

 Den laveste påliteligheten i avlsverdivurderingen av alle avlsokser av melkerase beregnet på kunstig 
sædoverføring, skal være minst 0,5 for de vesentligste produksjonsegenskapene i samsvar med ICAR-
prinsippene, samtidig som det tas hensyn til all informasjon om slektninger.

b)  Avlsverdivurdering av kjøttproduksjonsegenskaper hos avlsokser beregnet på kunstig sædoverføring

 Avlsverdivurderingen av disse avlsoksene skal utføres etter en av følgende metoder for 
individgransking:

i) individgransking på en stasjon,

ii) avkoms- og/eller søskengransking på en stasjon eller i spesialiserte enheter,

iii) avkoms- og/eller søskengransking i driftsenhetene; avkommet skal fordeles i kontrollerte besetninger 
slik at det skal kunne foretas en gyldig sammenligning av avlsoksene,

iv) avkoms- og/eller søskengransking ved innsamling av opplysninger på driftsenhetene, i salgs- eller 
slaktelokalene for at det skal kunne foretas en gyldig sammenligning av avlsoksene.

 Dersom slaktevekten og eventuelt egenskapene med hensyn til kjøttkvalitet, vekst og kalvingsvansker 
registreres, skal disse opplysningene og alle andre relevante egenskaper inngå i avlsverdivurderingen av 
avlsoksen.

________________

(1) EFT L 125 av 12.5.1984, s. 58.
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VEDLEGG II

Opphevet vedtak med endringer

Kommisjonsvedtak 86/130/EØF (EFT L 101 av 17.4.1986, s. 37)

Kommisjonsvedtak 94/515/EF (EFT L 207 av 10.8.1994, s. 30)

___________

VEDLEGG III

Sammenligningstabell

Vedtak 86/130/EØF Dette vedtak

Artikkel 1 Artikkel 1

— Artikkel 2

Artikkel 2 Artikkel 3

Vedlegg Vedlegg I

— Vedlegg II og III
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 
2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 
om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF 
og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), 
særlig artikkel 67 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2003/85/EF fastsettes minstekrav til 
bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av 
munn- og klovsyke samt visse forebyggende tiltak som 
har som mål å gjøre vedkommende myndigheter og 
landbrukerne mer bevisst  og bedre forberedt på nevnte 
sykdom.

2) De forebyggende tiltakene som er fastsatt i direktiv 
2003/85/EF, fastsetter blant annet at medlemsstatene 
skal sikre at håndteringen av levende munn- og 
klovsykevirus for framstilling av inaktiverte antigener 
til vaksineproduksjon eller for produksjon av bruksklare 
vaksiner og for tilknyttede forskningsformål, utføres bare 
i godkjente laboratorier oppført i del B av vedlegg XI til 
nevnte direktiv.

3) Vedkommende myndigheter i Tyskland har offisielt 
informert Kommisjonen om noen endringer i tilknytning 
til produsenter av munn- og klovsykevaksiner i denne 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 8.8.2006, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1. Direktivet endret ved kommisjonsvedtak 
2005/615/EF (EUT L 213 av 18.8.2005, s. 14).

medlemsstaten. Tyskland har fornyet de nødvendige 
sikkerhetsgarantiene for de laboratoriene som befinner 
seg på sitt territorium.

4) Av sikkerhetsgrunner er det viktig at listen i direktiv 
2003/85/EF over nasjonale laboratorier med tillatelse 
til å håndtere levende munn- og klovsykevirus til 
vaksineproduksjon, ajourføres.

5) Det er derfor nødvendig at listen over laboratorier som har 
tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus 
til vaksineproduksjon i del B i vedlegg XI til direktiv 
2003/85/EF, erstattes med teksten i vedlegget til dette 
vedtak.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Del B i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF erstattes med 
teksten i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 3. juli 2006.

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. august 2006

om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over laboratorier som  
har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus til vaksineproduksjon(*)

[meddelt under nummer K(2006) 3447]

(2006/552/EF)

 2010/EØS/67/04



2.12.2010 Nr. 67/19EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. august 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

__________

VEDLEGG

I vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF skal del B lyde:

«Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus til vaksineproduksjon

Medlemsstaten der laboratoriet ligger
Laboratorium

ISO-kode Navn

DE Tyskland Intervet International GmbH, Köln

FR Frankrike Merial, S.A.S., Laboratoire IFFA, Lyon

GB Det forente kongerike Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright

NL Nederland CIDC-Lelystad,

Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad»
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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 påvist 
forekomst av smittebæreren i en rekke nye områder i 
randen av restriksjonssonen.

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

5) Portugal har meddelt Kommisjonen at virus ikke er 
spredt i kommunene Oleiros, Sertã og Vila de Rei siden 
november 2005.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 227 av 19.8.2006, s. 60, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, 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 2006/273/

EF (EUT L 99 av 7.4.2006, s. 35).

6) Disse kommunene bør derfor anses å være fri for blåtunge, 
og på grunnlag av Portugals begrunnede anmodning 
slettes fra listen over restriksjonssoner.

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

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2005/393/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

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, 18. august 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. august 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) 3700]

(2006/572/EF)

 2010/EØS/67/05
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VEDLEGG

1. I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF skal listen over restriksjonssonene i sone E (serotype 4), som gjelder Spania, 
lyde:

«Spania:

– Den autonome regionen Extremadura: provinsene Cáceres, Badajoz

– Den autonome regionen Andalucia: provinsene Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (comarcas Alcalá la Real, 
Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla

– Den autonome regionen Castilla-La Mancha: provinsene Albacete (comarca Alcaraz), Ciudad Real, Toledo

– Den autonome regionen Castilla y León: provinsene Avila (comarcas Arenas de San Pedro, Candeleda, 
Cebreros, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca (comarcas Béjar, Ciudad 
Rodrigo og Sequeros)

– Den autonome regionen Madrid: provinsen Madrid (comarcas Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del 
Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Griñón, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, 
Torrelaguna, Villarejo de Salvanés).»

2. I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF skal listen over restriksjonssonene i sone E (serotype 4), som gjelder Portugal, 
lyde:

«Portugal:

– Landbruksdepartementets regionkontor i Algarve: 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  og Sardoal,

– Landbruksdepartementets regionkontor i Beira Interior: concelhos Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, 
Castelo Branco, Proença-a-Nova, VilaVelha de Ródão og Mação»

____________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 
2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa, 
og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(1), særlig artikkel 50 
nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2005/94/EF er det fastsatt visse forebyggende 
tiltak med hensyn til overvåking og tidlig påvisning 
av aviær influensa samt de minimumstiltakene for 
bekjempelse av sykdom som skal gjennomføres ved 
utbrudd av nevnte sykdom hos fjørfe og andre fugler i 
fangenskap.

2) Det er på fellesskapsplan nødvendig å fastsette 
diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier 
for vurdering av resultatene av laboratorieundersøkelser 
for å kunne bekrefte utbrudd av aviær influensa.

3) I vedlegg VII til direktiv 2005/94/EF er det fastsatt hvilke 
oppgaver og plikter Fellesskapets referanselaboratorium 
for aviær influensa har for å samordne, i samråd med 
Kommisjonen, de metodene som brukes i medlemsstatene 
for å diagnostisere denne sykdommen. Disse oppgavene 
og pliktene omfatter å legge til rette for regelmessige 
sammenlignende analyser og å levere standardreagenser 
på fellesskapsplan.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 237 av 31.8.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.

4) Det er nylig utarbeidet laboratorieundersøkelser som skal 
sikre en rask diagnostisering av aviær influensa.

5) På grunnlag av de erfaringene som er gjort de siste årene 
for å bekjempe aviær influensa, har det vært mulig å 
finne fram til de prøvetakingsmetodene og kriteriene for 
vurdering av resultatene av laboratorieundersøkelsene 
som er best egnet til å diagnostisere denne sykdommen 
riktig under forskjellige forhold.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Diagnosehåndboken som er fastsatt i direktiv 2005/94/EF og 
beskrevet i vedlegget til dette vedtak, er godkjent.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal anvende diagnosehåndboken fra den 
datoen de innarbeider direktiv 2005/94/EF i nasjonal lovgivning, 
eller fra 1. juli 2007, etter hvilken dato som inntreffer først.

KOMMISJONSVEDTAK

av 4. august 2006

om godkjenning av en diagnosehåndbok for aviær influensa som fastsatt i rådsdirektiv 2005/94/EF(*)

[meddelt under nummer K(2006) 3477]

(2006/437/EF)

 2010/EØS/67/06
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. august 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

DIAGNOSEHÅNDBOK FOR AVIÆR INFLUENSA

KAPITTEL I

Innledning, mål og definisjoner

1. For å sikre ensartede metoder for diagnostisering av aviær influensa (AI) i Fellesskapet, blir det i denne 
diagnosehåndboken fastsatt:

a) retningslinjer og minstekrav til diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for vurdering av 
resultatene av laboratorieundersøkelser med sikte på å diagnostisere AI riktig,

b) hvilke laboratorieundersøkelser som skal brukes til å diagnostisere AI, og hvilke laboratoriemetoder som skal 
brukes til gentypebestemmelse av AI-virusisolater,

c) minstekrav til biosikkerhet samt hvilke kvalitetsstandarder som skal oppfylles av diagnoselaboratoriene og ved 
transport av prøver.

2. Denne diagnosehåndboken er rettet til de myndighetene som er ansvarlige for bekjempelsen av AI. Den dreier seg 
derfor i hovedsak om prinsipper for og anvendelse av laboratorieundersøkelser og vurdering av resultatene av disse, 
samt om laboratoriemetoder.

3. I tillegg til definisjonene i artikkel 2 i direktiv 2005/94/EF, menes i denne diagnosehåndboken med:

«diagnoseprøve» alt animalsk materiale, herunder hele skrotter, som transporteres med sikte på diagnostisering 
eller undersøkelser; dette omfatter imidlertid ikke levende angrepne dyr.

4. Bekreftelse av AI hos fjørfe og andre fugler i fangenskap skal skje i samsvar med de framgangsmåtene, 
prøvetakingsmetodene og kriteriene for vurdering av resultatene av laboratorieundersøkelser som er fastsatt i denne 
diagnosehåndboken, og bygge på ett eller flere av kriteriene i bokstav a), b) og c):

a) påvisning av infeksiøst virus, antigen eller spesifikt genmateriale i prøver av vev, organer, blod eller ekskreter 
fra fjørfe eller andre fugler,

b) påvisning av kliniske tegn på sykdom og lesjoner post mortem hos disse fuglene,

c) påvisning av en spesifikk antistoffreaksjon i blodprøver fra disse fuglene.

5. Bekreftelse av infeksjon hos pattedyr med influensa A-virus av aviær opprinnelse som er enten sterkt 
sykdomsframkallende, eller dersom det er svakt sykdomsframkallende, av undertypene H5 eller H7, må bygge på 
ett eller flere av kriteriene nevnt i bokstav a) eller b):

a) påvisning av infeksiøst AI-virus, antigen eller spesifikt genmateriale i prøver av vev, organer, blod eller 
ekskreter fra pattedyr,

b) påvisning av en spesifikk antistoffreaksjon på AI i blodprøver fra pattedyr.

6. Framgangsmåtene, prøvetakingsmetodene og kriteriene for vurdering av resultatene av laboratorieundersøkelsene, 
skal være følgende:

a) de som er fastsatt i denne diagnosehåndboken, eller

b) de som er godkjent av vedkommende myndighet, forutsatt at:

i) følsomheten og spesifisiteten til de godkjente laboratorieundersøkelsene har vist seg å være effektive 
etter en sammenlignende analyse tilrettelagt av Fellesskapets referanselaboratorium for aviær influensa 
(Fellesskapets referanselaboratorium), eller

ii) dersom Fellesskapets referanselaboratorium ikke har tilrettelagt for noen slik vurdering for en bestemt 
type laboratorieundersøkelse, følsomheten og spesifisiteten til den godkjente laboratorieundersøkelsen er 
validert av det nasjonale referanselaboratoriet slik at laboratorieundersøkelsen er egnet til det formålet 
den brukes til; resultatene av en slik validering skal framlegges for Fellesskapets referanselaboratorium 
for gjennomgåelse.



2.12.2010 Nr. 67/25EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KAPITTEL II

Beskrivelse av AI med vekt på differensialdiagnostisering

1. Etiologi og virulens

AI er en svært smittsom virusinfeksjon som forårsakes av virus av familien Orthomyxoviridae og slekten 
influensavirus A. Influensa A-virus er de eneste orthomyxovirusene der det er konstatert evne til å angripe fugler. 
Mange fuglearter har vist seg å være mottakelige for infeksjon med influensa A-virus; sjøfugl utgjør et stort 
reservoar for slike virus, men en stor majoritet av isolatene har vært svakt sykdomsframkallende hos kyllinger og 
kalkuner, som har størst økonomisk betydning av de fuglene som er berørt av sykdommen.

Influensa A-virus har antigent beslektede nukleoproteiner og antigent beslektede matriksproteiner, men er delt 
inn i undertyper på grunnlag av det antigene slektskapet med overflateglykoproteinene hemagglutinin (HA) og 
neuraminidase (NA). Hittil er det identifisert 16 HA-undertyper (H1–H16) og 9 NA-undertyper (N1–N9). Hvert 
influensa A-virus har ett HA- og ett NA-antigen, der alle kombinasjoner tilsynelatende er mulig.

Influensa A-virus deles inn i to grupper på grunnlag av deres evne til å forårsake sykdom hos mottakelig fjørfe:

a) sterkt sykdomsframkallende aviært influensavirus (HPAI), som forårsaker svært alvorlig sykdom, som 
kjennetegnes av allment utbredt infeksjon hos det angrepne fjørfeet og kan medføre svært høy dødelighet i 
flokken (inntil 100 %), og

b) svakt sykdomsframkallende aviært influensavirus (LPAI), som forårsaker en mild sykdom hos fjørfe, først 
og fremst i åndedrettsorganene, med mindre den ikke forverres som følge av andre samtidige infeksjoner eller 
faktorer.

Viltlevende fugler, særlig trekkende sjøfugl, spiller en svært viktig rolle som reservoar for influensa A-virus, noe 
som vises ved at man har isolert nesten alle mulige kombinasjoner av undertypene HA og NA fra viltlevende fugler. 
Generelt påvises det bare LPAI-virus hos viltlevende fugler, unntatt når HPAI er overført fra angrepet fjørfe.

Første innførsel av AI-virus til driftsenheter for fjørfe kommer mest sannsynlig fra direkte eller indirekte kontakt 
med viltlevende fugler.

Det er mulig at LPAI-virus som innføres fra et viltreservoar, kan være i omløp hos tamfjørfe uten at det blir påvist, 
siden de kliniske tegnene ofte er milde eller ikke forekommer.

Når LPAI-virusstammer av undertype H5 og H7 er innført hos fjørfe, kan de mutere til HPAI-stammer. Hittil er det 
bare virus av undertype H5 og H7 som er konstatert som årsak til HPAI.

Selv om en rekke mekanismer tilsynelatende kan være årsak til mutasjonen fra LPAI- til HPAI-viruset, er det ikke 
kjent hvilke faktorer som forårsaker denne mutasjonen. I enkelte tilfeller virker det som om mutasjonen har skjedd 
hurtig på det opprinnelige stedet etter innførsel fra viltlevende fugler, og i andre tilfeller har LPAI-viruset vært i 
omløp hos fjørfeet i flere måneder før det har mutert. Det er derfor umulig å forutsi om og når en slik mutasjon 
vil skje. Det kan imidlertid være rimelig å anta at i jo større grad LPAI er i omløp hos fjørfe, desto større er 
mulighetene for at det vil skje en mutasjon til HPAI.

Det er vanskelig å beregne inkubasjonstiden, og den varierer sannsynligvis med virusstammen og verten; normalt 
bruker man å si fem til seks dager, men for enkeltfugler varierer den trolig fra noen timer til omkring sju dager.

2. Kliniske tegn hos fugler som er angrepet av HPAI-virus

De kliniske tegnene varierer betydelig og påvirkes av faktorer som det infiserende virusets virulens, hvilke arter 
som er berørt, alder, kjønn, forekomst av andre sykdommer og miljø.
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Tidlige tegn kan omfatte mangel på appetitt, redusert inntak av vann og relativt lav dødelighet. Sykdommen 
kan imidlertid også dukke plutselig opp i en flokk, og mange fugler kan dø uten forvarsel, eller med minimale 
tegn på medtatthet, manglende appetitt, pjuskete fjærdrakt og feber. Jo lenger fuglene overlever, desto tydeligere 
er vanligvis de kliniske tegnene. Tidsspennet for utviklingen av tegn er avhengig av viruset, verten og den 
opprinnelige infeksjonsdosen, samt av oppdrettsformen. Viruset sprer seg langsommere blant verpehøner i bur og 
blant fugler som går ute, enn i hus til oppfôringskyllinger.

Høner som er angrepet av HPAI-viruset, legger eventuelt først egg med mykt skall, men slutter snart å verpe. 
Syke fugler sitter eller står ofte i halvkomatøs tilstand med hodet mot bakken. Kam og hakelapp er cyanotiske og 
ødematøse og kan ha petekkier eller bloduttredelser i spissene. Voldsom, tynn diaré forekommer ofte, og fuglene er 
ekstremt tørste. Åndedrettet kan være anstrengt, og det kan forekomme tåreflod. Det kan ses blødninger på fjærløs 
hud. Dødeligheten i flokken varierer fra 50 til 100 %.

Hos broilere er tegnene på HPAI ofte mindre tydelige enn hos annet fjørfe, og omfatter vanligvis kraftig medtatthet 
og manglende appetitt, og en svært tydelig økning i dødeligheten kan være den første anomalien som observeres. 
Ødem på hode og hals og nevrologiske tegn som torticollis og ataksi, kan også forekomme.

For HPAI hos kalkuner gjelder det samme som hos tamfjørfe, men visse HPAI-virus synes å være mer virulente 
hos kalkuner, mens andre tilsynelatende er mindre virulente.

Hos gjess som er angrepet av HPAI-virus, er tegnene på medtatthet, manglende appetitt og diaré de samme som hos 
verpehøner, men ofte med hevelser i bihulene. Hos yngre fugler kan det forekomme nevrologiske tegn.

Hos ender trenger det ikke forekomme noen kliniske tegn når de er angrepet av HPAI-virus, men det er meldt at 
noen stammer forårsaker lignende tegn som hos gjess, med en viss dødelighet.

Ved HPAI- og LPAI-infeksjon hos struts forekommer det ikke nødvendigvis kliniske tegn. I forbindelse med 
HPAI-utbrudd, for eksempel i Italia i 1999 og 2000, er det meldt at perlehøns og japansk vaktel er mottakelige for 
infeksjoner, med tegn og dødelighet som ligner sykdommen hos kyllinger og kalkuner. Ved visse eksperimentelle 
undersøkelser har det imidlertid vist seg at vaktler er resistente mot visse HPAI-stammer. For alle fugler gjelder 
at forekomst av antistoffer mot samme H-undertype, uansett om det er som følge av vaksinasjon eller naturlig 
infeksjon, kan innebære at infeksjon med HPAI-virus ikke medfører klare kliniske tegn.

3. Lesjoner post mortem hos fugler som er angrepet av HPAI-virus

Fugler som dør etter et perakutt forløp, kan ha svært få makroskopiske lesjoner som følge av dehydrering og 
sirkulasjonssvikt i indre organer og muskler.

Hos fugler som dør etter et langvarig klinisk forløp, forekommer petekkier og bloduttredelser i hele kroppen, særlig 
i strupehode, luftrør, kjertelmage og fettvev rundt epikardium, samt på serøse hinner inntil brystbeinet. Omfattende 
subkutant ødem forekommer, særlig rundt hode og haseledd. Skrotten kan være dehydrert. Gule eller grå nekroser 
kan forekomme i milt, lever, nyrer og lunger. Luftsekken kan inneholde et eksudat. Milten kan være forstørret og 
blodfylt.

AI kjennetegnes histologisk ved forstyrrelser i karsystemet som fører til ødem, blødninger og perivaskulær 
infiltrasjon, særlig i hjertets muskelvev, milt, lunger, hjerne, bukspyttkjertel og hakelapper. Det forekommer 
nekroser i lunger, lever og nyrer. Det kan forekomme gliose, vaskulær proliferasjon og nevrondegenerasjon i 
hjernen.

4. Differensialdiagnostisering

Ved differensialdiagnostisering av HPAI, skal særlig følgende sykdommer tas i betraktning:

a) andre sykdommer som forårsaker plutselig høy dødelighet, blant annet:

i) Newcastle disease,

ii) infeksiøs laryngotrakeitt,
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iii) virusenteritt hos and,

iv) akutt forgiftning,

b) andre sykdommer som forårsaker hevelse i kam og hakelapper, blant annet:

i) akutt fuglekolera og andre septikemiske sykdommer,

ii) bakteriell cellulitt i kam og hakelapper.

5. Kliniske tegn hos fugler som er angrepet av LPAI-virus

Hvor alvorlig sykdom som forårsakes av LPAI-virus er, påvirkes i stor grad av:

a) virusstammen,

b) vertens art og alder,

c) vertens immunstatus med hensyn til viruset og særlig forekomsten av andre smittestoffer, blant annet:

i) Pasteurella spp.,

ii) Newcastle disease-virus (herunder vaksinestammer),

iii) aviært pneumovirus, infeksiøst bronkittvirus,

iv) E. coli,

v) Mycoplasma spp.,

d) tilstand med nedsatt immunforsvar,

e) miljøfaktorer (for eksempel for mye ammoniakk, støv, høye eller lave temperaturer).

På den ene siden kan de kliniske tegnene på sykdommen være utydelige eller milde og ses bare som lett 
åndedrettsbesvær eller problemer med eggproduksjonen hos eggleggende fjørfe. På den annen side kan infeksjoner 
med LPAI-virus være forbundet med alvorlige kliniske tegn på sykdommen, særlig hos kalkuner, vanligvis med 
rallelyder, hoste, hevelse i de infraorbitale bihulene, feber og mangel på appetitt, og med høy dødelighet.

LPAI kan forveksles med eller kompliseres av mange av sykdommene med symptomer fra åndedrettsorgan 
eller tarmer. AI skal alltid mistenkes når det hos fjørfe utbryter sykdom som vedvarer, til tross for at det treffes 
forebyggende og terapeutiske tiltak for andre sykdommer.

6. Kliniske tegn hos fugler i fangenskap

Det kan forekomme en mengde kliniske tegn, og på samme måte som når det gjelder fjørfe, kan de variere fra 
utydelige til alvorlige tegn på sykdommen og medføre høy dødelighet.

Normalt sprer infeksjonen seg langsommere blant fugler i fangenskap, på grunn av at det da holdes flere 
forskjellige arter med forskjellig mottakelighet, det er variasjoner i virusets ekskresjonshastighet og ofte relativt 
langsom overføring, noe som skyldes lav grad av kontakt og relativt lav dyretetthet.

KAPITTEL III

Retningslinjer ved mistanke om AI på en driftsenhet

Siden de kliniske tegnene på både HPAI og LPAI kan være så forskjellige, er det ikke mulig å gi helt klare retningslinjer 
ved mistanke om utbrudd. En plutselig, høy dødelighet hos fjørfe med eller uten noen av de tilknyttede kliniske tegnene 
som er beskrevet i kapittel II, skal undersøkes ved at det innleveres prøver til laboratorieundersøkelse. Dersom det ikke 
forekommer høy dødelighet, er det vanskeligere å mistenke eller utelukke forekomst av AI.
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Siden hurtig diagnostisering av HPAI eller LPAI forårsaket av undertypene H5 og H7 er svært viktig for at de skal 
kunne bekjempes og utryddes tidlig, skal AI alltid vurderes ved differensialdiagnostisering av åndedrettsbesvær, 
problemer med eggproduksjonen og økt dødelighet hos fjørfe, samt ved de relevante prøvene som er innlevert til 
laboratorieundersøkelse.

Figur

Skjematisk oversikt over trinnene i diagnostiseringen for å bekrefte AI

KAPITTEL IV

Generelle framgangsmåter for innsamling og transport av prøver

1. Direktiv 2005/94/EF og diagnosehåndboken

Når det i direktiv 2005/94/EF vises til diagnosehåndboken, skal undersøkelsene, prøvetakingen og 
framgangsmåtene for overvåking beskrevet i dette kapittel i diagnosehåndboken, utføres.

2. Framgangsmåter som skal følges ved mistanke om utbrudd av AI

Dersom den offentlige veterinæren har en klinisk mistanke om et utbrudd av AI, eller dersom resultatene av 
en laboratorieundersøkelse for denne sykdommen ikke er negative, skal vedkommende myndighet sikre at en 
undersøkelse som beskrevet i dette kapittel i diagnosehåndboken, utføres i samsvar med artikkel 7 i direktiv 
2005/94/EF, og at den er sluttført på tilfredsstillende måte før det utelukkes at sykdommen forekommer.
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3. Fortolkning av virologisk undersøkelse

Vedkommende myndighet kan anse at forekomst av AI-virus kan utelukkes når et tilstrekkelig antall syke 
eller døde fugler og svaberprøver fra luftrør/svelg eller kloakksvaberprøver er innlevert i samsvar med dette 
kapittel for påvisning av nevnte virus eller dets genom, og prøvene har gitt negative resultater når det ved 
undersøkelsen er brukt én av de angitte viruspåvisningsmetodene som er nevnt i kapittel V eller VI, eller som 
er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med nr. 6 bokstav b) i kapittel I.

4. Standardsett av prøver til virologisk eller serologisk laboratorieundersøkelse

Ved undersøkelse av en driftsenhet som er mistenkt for å være angrepet av AI-virus, skal det tas et standardsett 
av prøver for virologisk eller serologisk undersøkelse, som nevnt i bokstav a) og b) (standardprøvene), som 
skal innleveres direkte med sikte på virologisk og serologisk laboratorieundersøkelse.

a) Standardsettet av prøver for virologisk undersøkelse er:

i) minst fem syke/døde fugler, dersom slike forekommer og/eller

ii) minst 20 svaberprøver fra luftrør/svelg og 20 kloakksvaberprøver.

Skrottene skal være av fugler som nylig har dødd, eller som er alvorlig syke eller døende, og som er 
avlivet på en human måte.

Svaberprøvene skal tas fra det antall fugler som er nevnt i bokstav a), eller fra alle fugler på den 
mistenkte driftsenheten dersom antall fugler der er færre. Det skal først og fremst tas prøver av fugler 
som viser kliniske tegn på sykdom.

Kloakksvaberprøvene skal være dekket med avføring (optimal mengde: 1 g). Dersom det av en 
eller annen grunn ikke er praktisk mulig å ta kloakksvaberprøver av levende fugler, kan prøver fra 
omhyggelig innsamlet fersk avføring brukes i stedet.

Ofte er det mest praktisk å ta svaberprøver fra luftrør/svelg fra munnhulen.

Så snart vekstegenskapene til viruset er kjent, kan vedkommende myndighet beslutte å velge enten 
svaberprøver fra luftrør/svelg eller kloakksvaberprøver, heller enn å samle inn begge typer, avhengig av 
om virusreplikasjonen er best i luftveiene eller i mage-tarm-kanalen, samtidig som det tas hensyn til den 
aktuelle arten.

b) Standardsettet av prøver for serologisk undersøkelse omfatter minst 20 blodprøver.

Prøvene skal tas fra det antall fugler som er nevnt i bokstav b), eller fra alle fugler på driftsenheten 
dersom antall fugler der er færre. Det skal først og fremst tas prøver av fugler som virker syke eller som 
tilsynelatende har blitt friske.

Vedkommende myndighet kan beslutte at det ikke er nødvendig å ta alle standardprøvene, og at det i 
stedet kan tas et delsett av standardprøvene.

5. Transport av prøver

Det må utvises særlig aktsomhet ved lagring av prøvene og ved transport til laboratoriet for undersøkelse.

Svaberprøvene må kjøles umiddelbart på is eller ved hjelp av kjøleblokker og leveres til laboratoriet så 
raskt som mulig. Prøvene skal ikke fryses, med mindre det er absolutt nødvendig. Dersom hurtig transport 
til laboratoriet i løpet av 24 timer ikke kan garanteres, skal prøvene fryses umiddelbart, lagres og deretter 
transporteres på tørris.

I tillegg, og ikke som et alternativ til kjøling, skal svaberprøvene plasseres helt nedsenket i et medium med 
antibiotika eller i en særlig virustransportvæske ved 4 oC. Dersom et slikt medium eller en slik væske ikke er 
tilgjengelig, skal svaberprøvene legges tilbake i beholderen og leveres tørre til laboratoriet for undersøkelse.

Lagring og transport av prøver kan bli påvirket av en rekke faktorer, så den metoden som blir valgt for 
transport, må være egnet til formålet.

6. Medium med antibiotika

Mediet med antibiotika som er nevnt i nr. 5, skal være basert på fosfatbufret saltløsning med en pH på 7,0-7,4 
(kontrollert etter tilsetning av antibiotika).
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Proteinbaserte medier, for eksempel BHI-buljong eller trisbufret tryptosebuljong kan gi viruset økt stabilitet, 
særlig under transport. Hvilke antibiotika som brukes, og i hvilken konsentrasjon, kan tilpasses lokale forhold 
og tilgjengelighet.

Svært høyt innhold at antibiotika kan være nødvendig for avføringsprøver, og passende mengder er: 10 000 IE/
ml penicillin, 10 mg/ml streptomycin, 0,25 mg/ml gentamycin og 5 000 IE/ml nystatin. Disse mengdene kan 
reduseres inntil fem ganger for vev og svaberprøver fra luftrør.

Dersom man ønsker å nøytralisere Chlamydophila, skal det tilsettes 0,05-0,1 mg/ml oksytetrasyklin.

7. BHI-buljong

Løsningen tilberedes i vann og inneholder 15 % w/v BHI-buljongpulver før sterilisering (ved autoklavering 
ved 121 oC/15 minutter).

Etter sterilisering skal antibiotika tilsettes slik: 10 000 IE/ml penicillin G, 20 μg amfotericin B og 1 000 μg/ml 
gentamycin. Væskene kan lagres ved 4 oC i høyst to måneder.

8. Framgangsmåter som skal anvendes med hensyn til de relevante bestemmelsene i direktiv 2005/94/EF

8.A  Mistanke om utbrudd

8.1.  Artikkel 7 nr. 1 — Tiltak på driftsenheter der det er mistanke om utbrudd

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet der det er mistanke om utbrudd, skal følgende tiltak 
treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler. Opplysninger 
om daglig dødelighet og daglig eggproduksjon samt om inntak av fôr og/eller vann for det tidsrommet 
som starter én uke før datoen da de første kliniske tegnene på AI viste seg, og som slutter den dagen den 
offentlige veterinæren foretar inspeksjon på driftsenheten, skal dokumenteres i den offentlige veterinærens 
inspeksjonsrapport.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) Med mindre vedkommende myndighet kan konstatere at en mistanke om utbrudd kan utelukkes på 
grunnlag av de kliniske inspeksjonene som er gjennomført i samsvar med bokstav a) og b), skal det tas 
standardprøver fra hver produksjonsenhet.

d) Uavhengig av negative resultater fra undersøkelser av standardprøver, og med forbehold for lokale 
faktorer, skal en klinisk inspeksjon av fjørfeet i hver produksjonsenhet gjennomføres før den offentlige 
overvåkingen kan oppheves.

8.2.  Artikkel 10 nr. 3 — Ytterligere tiltak på grunnlag av en epidemiologisk undersøkelse

 Det skal i hver produksjonsenhet tas standardprøver av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som blir 
avlivet.

8.B.  Sterkt sykdomsframkallende aviær influensa (HPAI)

8.3. Artikkel 11 nr. 4 — Tiltak for fjørfe som er klekket ut av egg som er innsamlet på driftsenheter der det er 
bekreftet utbrudd

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet der det finnes fjørfe som allerede er klekket ut av egg som 
er innsamlet i inkubasjonstiden på en driftsenhet der HPAI er bekreftet, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler. Opplysninger om daglig dødelighet og daglig 
inntak av fôr og/eller vann, dersom slike foreligger, for det tidsrommet som starter én uke før datoen da 
de første kliniske tegnene på HPAI viste seg, og som slutter den dagen den offentlige veterinæren foretar 
inspeksjon på driftsenheten, skal dokumenteres i den offentlige veterinærens inspeksjonsrapport.
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b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet og en klinisk undersøkelse av fjørfe, særlig av dem som 
virker syke eller ikke vokser som forventet.

c) Standardprøvene skal tas av fjørfe som er mellom to og tre uker gamle.

d) Den offentlige overvåkingen av driftsenheten kan oppheves når det er foretatt en klinisk undersøkelse 
av fjørfe som er mer enn 21 dager gamle, og det foreligger negative resultater fra undersøkelsene av 
standardprøvene.

8.4.  Artikkel 13 nr. 2 bokstav b) — Unntak gitt for bestemte driftsenheter

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet som er gitt unntak fra artikkel 11 nr. 2 første ledd i direktiv 
2005/94/EF, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) I stedet for standardprøvene skal følgende prøver tas til laboratorieundersøkelse 21 dager etter det siste 
positive funnet av HPAI, fra hver produksjonsenhet og med 21 dagers mellomrom:

i) prøver av alt fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er døde når prøvetaking skjer,

ii) dersom det er praktisk mulig, svaberprøver fra luftrør/svelg og kloakksvaberprøver av minst 60 
fjørfe eller andre fugler i fangenskap, eller av alt slikt fjørfe eller andre fugler i fangenskap dersom 
det er færre enn 60 på driftsenheten; dersom fuglene er små, eksotiske og ikke er vant med å bli 
håndtert, eller dersom det kan være farlig for mennesker å håndtere dem, skal det innsamles prøver 
av fersk avføring.

Vedkommende myndighet kan imidlertid gi unntak fra prøvestørrelsen nevnt i nr. i) og ii), på grunnlag 
av resultatet av en risikovurdering.

d) Prøvetakingen nevnt i bokstav c), og laboratorieundersøkelsene av slike prøver skal fortsette til det 
foreligger to negative laboratorieresultater etter hverandre med minst 21 dagers mellomrom.

8.5.  Artikkel 15 nr. 1 og 3 — Tiltak på kontaktenheter

Når en offentlig veterinær inspiserer en kontaktenhet, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler. Opplysninger 
om daglig dødelighet og daglig inntak av fôr og/eller vann, dersom slike foreligger, for det tidsrommet 
som starter én uke før kontakten med den flokken som er mistenkt for å være angrepet av AI, og som 
slutter den dagen den offentlige veterinæren foretar inspeksjon på driftsenheten, skal dokumenteres i den 
offentlige veterinærens inspeksjonsrapport.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) Dersom det foreligger kliniske tegn hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap, eller indikasjoner på økt 
daglig dødelighet (> 3 ganger normal dødelighet i flokken), nedsatt daglig eggproduksjon (> 5 %) eller 
redusert daglig inntak av fôr og/eller vann (> 5 %), skal det umiddelbart tas standardprøver fra hver 
produksjonsenhet.

d) Dersom det ikke foreligger noen tegn som nevnt i bokstav b) og c), skal det tas standardprøver 21 dager 
etter den siste mistenkte kontakten med en angrepet driftsenhet, eller når fjørfeet eller andre fugler i 
fangenskap blir avlivet.

8.6.  Artikkel 18 bokstav b) og c) — Telling, inspeksjoner av offentlig veterinær og overvåking på driftsenheter i 
vernesonen

Når en offentlig veterinær inspiserer en kommersiell driftsenhet, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler. Dersom det foreligger indikasjoner på økt daglig 
dødelighet (> 3 ganger normal dødelighet i flokken), nedsatt daglig eggproduksjon (> 5 %) eller redusert 
daglig inntak av fôr og/eller vann (> 5 %), skal det tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe og andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.
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c) Dersom det dreier seg om arter av fjørfe eller andre fugler i fangenskap som ikke forventes å vise 
tydelige kliniske tegn på sykdom, eller dersom det dreier seg om vaksinerte fugler, kan vedkommende 
myndighet på grunnlag av resultatet av en risikovurdering beslutte at det skal tas standardprøver fra hver 
produksjonsenhet.

d) På grunnlag av resultatet av en risikovurdering, skal vedkommende myndighet beslutte om det skal 
treffes ytterligere tiltak for offentlig overvåking i form av kliniske inspeksjoner og prøvetaking for 
laboratorieundersøkelser på utpekte driftsenheter, seksjoner eller produksjonstyper.

8.7.  Artikkel 19 bokstav f) — Tiltak på driftsenheter i vernesoner

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet der det er meldt om økt sykelighet, dødelighet eller 
endringer i produksjonsdata, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler. Dersom det foreligger indikasjoner på økt daglig 
dødelighet (> 3 ganger normal dødelighet i flokken), nedsatt daglig eggproduksjon (> 5 %) eller redusert 
daglig inntak av fôr og/eller vann (> 5 %), skal det tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

8.8.  Artikkel 23 bokstav b) — Unntak for direkte transport av fjørfe for umiddelbar slakting

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet som er gitt unntak fra artikkel 22 i direktiv 2005/94/EF, 
skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold 
og kliniske undersøkelser av alt fjørfe, særlig av dem som virker syke, mindre enn 24 timer før de skal 
sendes.

c) På grunnlag av resultatet av en risikovurdering foretatt av vedkommende myndighet, og i stedet for 
standardprøvene, skal det fra hver produksjonsenhet tas minst 60 svaberprøver fra luftrør/svelg og/eller 60 
kloakksvaberprøver av fjørfe som skal sendes til slakting, mindre enn 48 timer før fjørfeet skal sendes.

8.9.  Artikkel 25 bokstav b) — Unntak for direkte transport av verpeklart fjørfe

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet som er gitt unntak fra artikkel 22, skal følgende tiltak treffes 
før direkte transport av verpeklart fjørfe:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold 
og kliniske undersøkelser av fjørfeet, særlig av dem som virker syke, mindre enn 24 timer før de skal 
sendes.

c) På grunnlag av resultatet av en risikovurdering foretatt av vedkommende myndighet, og i stedet for 
standardprøvene, skal det fra hver produksjonsenhet tas minst 60 svaberprøver fra luftrør/svelg og/eller 
kloakksvaberprøver av fjørfe som skal transporteres, mindre enn 48 timer før fjørfeet skal sendes.

8.10.  Artikkel 26 nr. 1 bokstav a) — Unntak for direkte transport av rugeegg og egg beregnet på direkte konsum

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet med flokker av avlsfjørfe, som er gitt unntak fra artikkel 22, 
skal følgende tiltak treffes før direkte transport av rugeegg:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet hver 15. dag.

c) Det skal tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.
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8.11.  Artikkel 29 nr. 1 — Tiltakenes varighet

De tiltakene som får anvendelse i vernesonen i samsvar med kapittel IV avsnitt 3 i direktiv 2005/94/EF, kan 
oppheves tidligst 21 dager etter at den foreløpige rengjøringen og desinfiseringen i infiserte driftsenheter er 
fullført, forutsatt at:

a) Alle kommersielle driftsenheter som ligger i vernesonen, er inspisert av en offentlig veterinær, og alle 
kontroller og kliniske inspeksjoner og laboratorieundersøkelser nevnt i nr. 8.6 bokstav a), b) og c) og i 
nr. 8.7, har gitt negative resultater.

b) Alle identifiserte ikke-kommersielle driftsenheter som ligger i vernesonen, er inspisert av en offentlig 
veterinær, og verken den kliniske undersøkelsen eller resultatene av laboratorieundersøkelser som er 
foretatt, har gitt mistanke om AI-infeksjon.

c) All offentlig overvåking som eventuelt er gjennomført i tillegg i samsvar med nr. 8.6 bokstav d), har gitt 
negative resultater.

8.12.  Artikkel 30 bokstav g) — Tiltak i overvåkingssoner

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet der det er meldt om økt sykelighet, dødelighet eller 
endringer i produksjonsdata, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) Det skal tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

8.13.  Artikkel 35 — Undersøkelse av mistanke om forekomst av HPAI på slakterier og i transportmidler

Når en offentlig veterinær inspiserer en opprinnelsesenhet for fugler som er på slakterier eller transportmidler, 
skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold 
og kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, idet det tas hensyn til samrådet med 
den offentlige veterinæren på slakteriet, som skal gi opplysninger om eventuelle tidligere inspeksjoner og 
resultater av kontroller ante mortem og post mortem.

c) Med mindre vedkommende myndighet kan konstatere at den mistenkte forekomsten av HPAI kan 
utelukkes på grunnlag av veterinærundersøkelsen som er gjennomført i samsvar med bokstav a) og b), 
skal det tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

d) I tillegg til standardprøvene, skal prøver av minst fem syke, døde eller slaktede fugler i slakteriet med 
patologiske funn, innleveres til laboratorieundersøkelser.

8.14.  Artikkel 36 nr. 1 — Tiltak på slakterier

Når undersøkelsene nevnt i nr. 8.13 er fullført, og forutsatt at resultatene av laboratorieundersøkelsene er 
negative og at det ikke foreligger noen klinisk mistanke om forekomst av HPAI på opprinnelsesenheten og i 
slakteriet, kan den offentlige overvåkingen oppheves.

8.15.  Artikkel 37 nr. 1 og 2 — Tiltak på grensekontrollstasjoner eller i transportmidler

8.15.1. Når en offentlig veterinær undersøker fjørfe eller andre fugler i fangenskap som holdes isolert, og som 
er flyttet fra en grensekontrollstasjon eller et transportmiddel på grunn av mistanke om eller bekreftet 
forekomst av HPAI, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av relevante dokumenter og journaler, dersom det finnes slike dokumenter eller journaler.

b) En klinisk undersøkelse av slikt fjørfe eller andre fugler i fangenskap som holdes isolert, og en klinisk 
inspeksjon av alt annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig dem som virker syke.

c) Det skal tas standardprøver av fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra forskjellige transportkasser eller 
transportbur.
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8.15.2. Når en offentlig veterinær inspiserer en identifisert opprinnelsesenhet ved slakting av fjørfe eller andre fugler 
i fangenskap, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold 
og kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, idet det tas hensyn til samrådet med 
den offentlige veterinæren på slakteriet, som skal gi opplysninger om eventuelle tidligere inspeksjoner og 
resultater av kontroller ante mortem og post mortem.

c) Med mindre vedkommende myndighet kan konstatere at den mistenkte forekomsten av HPAI kan 
utelukkes på grunnlag av veterinærundersøkelsen som er gjennomført i samsvar med bokstav a) og b), 
skal det tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

d) I tillegg til standardprøvene nevnt i bokstav c), skal prøver av minst fem syke, døde eller slaktede fugler 
i slakteriet med patologiske funn, innleveres til laboratorieundersøkelser.

e) Forutsatt at resultatene av laboratorieundersøkelsene av prøvene nevnt i bokstav c) og d) er negative, og 
at det ikke foreligger noen klinisk mistanke om HPAI på opprinnelsesenheten og i slakteriet, kan den 
offentlige overvåkingen oppheves.

8.C.  Svakt sykdomsframkallende aviær influensa (LPAI)

8.16.  Artikkel 39 nr. 6 bokstav b) og h) — Tiltak på driftsenheter der det er bekreftet utbrudd av LPAI

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet, før transport av fjørfe til et slakteri eller en driftsenhet der 
det finnes fjørfe som allerede er klekket ut av egg som er innsamlet i inkubasjonstiden, skal følgende tiltak 
treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

c) Det skal tas standardprøver av fugler fra hver produksjonsenhet som skal sendes til slakting, mindre enn 
48 timer før fjørfeet sendes.

d) Det skal tas standardprøver fra hver produksjonsenhet av fjørfe som allerede er klekket ut av egg som er 
innsamlet i inkubasjonstiden.

8.17.  Artikkel 40 nr. 2 bokstav b) — Unntak for bestemte driftsenheter fra tiltak der det er bekreftet utbrudd

Når en offentlig veterinær inspiserer en driftsenhet som er gitt unntak fra artikkel 39 nr. 2 og artikkel 39 nr. 5 
bokstav b) i direktiv 2005/94/EF, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet med jevne mellomrom, herunder en vurdering av dens 
kliniske sykdomsforhold og kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem 
som virker syke.

c) I stedet for standardprøvene skal følgende prøver tas til laboratorieundersøkelse 21 dager etter det siste 
positive funnet av LPAI, fra hver produksjonsenhet og med 21 dagers mellomrom:

i) prøver av alt fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er døde når prøvetaking skjer,

ii) svaberprøver fra luftrør/svelg og kloakksvaberprøver av 60 fjørfe og andre fugler i fangenskap, 
eller av alt fjørfe og andre fugler i fangenskap dersom det er færre enn 60 på driftsenheten; dersom 
fjørfeet eller de andre fuglene i fangenskap er små, eksotiske og ikke er vant med å bli håndtert, 
eller dersom det kan være farlig for mennesker å håndtere dem, skal det innsamles prøver av fersk 
avføring.

Vedkommende myndighet kan imidlertid gi unntak fra prøvestørrelsen nevnt i nr. i) og ii), på grunnlag 
av resultatet av en risikovurdering.
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d) Prøvetakingen nevnt i bokstav c) og laboratorieundersøkelsene av slike prøver, skal fortsette til det 
foreligger to negative laboratorieresultater etter hverandre der prøvene er tatt med minst 21 dagers 
mellomrom.

8.18.  Artikkel 42 nr. 1 og 3 — Tiltak på kontaktenheter

Når en offentlig veterinær inspiserer en kontaktenhet, skal følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av kontaktenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) Det skal tas standardprøver fra hver produksjonsenhet, eller når fjørfe eller andre fugler i fangenskap blir 
avlivet.

8.19.  Artikkel 44 nr. 1 bokstav b) — Tiltak i restriksjonssoner

Når en offentlig veterinær inspiserer en kommersiell driftsenhet i en restriksjonssone, skal følgende tiltak 
treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) Det skal tas standardprøver fra hver produksjonsenhet.

d) På grunnlag av resultatet av en risikovurdering, skal vedkommende myndighet beslutte om det skal 
treffes ytterligere tiltak for offentlig overvåking i form av kliniske inspeksjoner og prøvetaking for 
laboratorieundersøkelser på utpekte driftsenheter, seksjoner eller produksjonstyper.

8.20.  Artikkel 45 bokstav a) og b) — Tiltakenes varighet

De tiltakene som får anvendelse i restriksjonssonen i samsvar med kapittel V avsnitt 3 i direktiv 2005/94/EF, 
kan oppheves tidligst 21 dager etter at den foreløpige rengjøringen og desinfiseringen i infiserte driftsenheter 
er fullført etter utslakting av driftsenheten, eller tidligst 42 dager etter den datoen da LPAI ble bekreftet, 
forutsatt at:

a) alle kommersielle driftsenheter som ligger i restriksjonssonen, er inspisert av en offentlig veterinær, og 
alle laboratorieundersøkelser av prøvene nevnt i bokstav c) og d) i nr. 8.13, er utført og resultatene av disse 
foreligger,

b) resultatene fra eventuelle kliniske inspeksjoner og laboratorieundersøkelser, som kan omfatte ikke-
kommersielle driftsenheter for å fastslå risikoen for spredning av LPAI, foreligger,

c) vedkommende myndighet på grunnlag av resultatet av en risikovurdering som tar hensyn til den 
epidemiologiske situasjonen og resultatene av laboratorieundersøkelsene nevnt i bokstav a) og b), kan 
konstatere at risikoen for spredning av LPAI er ubetydelig; konklusjonen av en slik vurdering kan være at 
ved positive serologiske funn og negative virologiske funn, kan restriksjonene oppheves.

8.D.  Tiltak for å unngå at influensavirus av aviær opprinnelse spres til  andre arter

8.21.  Artikkel 47 nr. 1 og 6 — Laboratorieundersøkelser og andre tiltak vedrørende svin og andre arter

Når en offentlig veterinær etter bekreftet forekomst av AI inspiserer en driftsenhet der det holdes svin, skal 
følgende tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler, dersom det finnes slike journaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av svinene, særlig av dem som virker syke.

c) Svaberprøver fra nesehule/svelg av minst 60 svin fra hver produksjonsenhet, eller av alle svinene dersom 
det er færre enn 60 svin i produksjonsenheten, skal tas før eller på den dagen det angrepne fjørfeet eller 
andre fugler i fangenskap avlives. Det skal tas minst 60 blodprøver fra svinene to til fire uker etter datoen 
for avlivingen. Prøvene skal tas på en slik måte at minst én prøve tas fra hver gruppe av svin som er i 
direkte kontakt med hverandre.
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d) Forflytning av svin til andre driftsenheter kan tillates dersom minst 60 svaberprøver fra nesehule/svelg og 
60 blodprøver tatt av svin fra hver produksjonsenhet 14 dager etter det positive funnet av forekomst av 
AI, har gitt negative resultater.

Forflytning av svin til et slakteri kan tillates dersom minst 60 svaberprøver fra nesehule/svelg tatt fra hver 
produksjonsenhet 14 dager etter det positive funnet av forekomst av AI, har gitt negative resultater.

Dersom laboratorieresultatene er usikre eller positive, skal alle ytterligere undersøkelser som kreves for å 
utelukke infeksjon med eller overføring av AI blant svin, gjennomføres.

e) Dersom den offentlige veterinæren har mistanke om at andre pattedyr som holdes som husdyr på 
driftsenhetene, særlig dem som det er fastslått er mottakelige for infeksjon med AI-virus av undertypene 
H5 og H7, kan ha vært i kontakt med det fjørfeet eller andre fugler i fangenskap som er angrepet, skal det 
tas prøver for laboratorieundersøkelser.

8.E.  Gjeninnsetting

8.22.  Artikkel 49 nr. 3 bokstav b) og c) — Gjeninnsetting på driftsenheter

Når en offentlig veterinær inspiserer en kommersiell driftsenhet der det er foretatt gjeninnsetting, skal følgende 
tiltak treffes:

a) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

b) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og 
kliniske undersøkelser av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, særlig av dem som virker syke.

c) I stedet for standardprøver, skal følgende prøver tas fra hver produksjonsenhet:

i) minst 20 blodprøver så snart fjørfeet er plassert i driftsenheten, med unntak for daggamle kyllinger; 
dersom det er relevant, kan slik prøvetaking foretas på fjørfeets opprinnelsesenhet før forflytning til 
driftsenheten der gjeninnsetting skal skje,

ii) prøver av dødt fjørfe eller svaberprøver tatt av skrottene av dødt fjørfe av høyst ti døde fugler per 
uke i løpet av de første 21 dagene etter gjeninnsettingen.

d) Dersom driftsenheten tidligere har vært infisert med HPAI, skal det også tas 20 svaberprøver fra luftrør/
svelg og 20 kloakksvaberprøver av sjøfugl (ender/gjess) fra hver produksjonsenhet, dersom det er 
relevant, i løpet av den siste uken av de første 21 dagene etter gjeninnsettingen.

e) Dersom driftsenheten tidligere har vært infisert med LPAI, skal det tas 20 svaberprøver fra luftrør/svelg, 
20 kloakksvaberprøver og 20 blodprøver fra hver produksjonsenhet.

8.F.  Vaksinasjon

8.23.  Artikkel 56 nr. 2 bokstav i) — Forebyggende vaksinasjon av fjørfe eller andre fugler i fangenskap

Laboratorieundersøkelser som fastsatt i kapittel IX i direktiv 2005/94/EF, skal gjennomføres på fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap som er vaksinert, ved bruk av godkjente DIVA-prøver, dersom feltviruset er kjent.

Når det brukes kontrollfugler, skal de finnes i hver vaksinerte flokk, inspiseres klinisk og undersøkes ved hjelp 
av hemagglutinasjonshemmingsprøven (HI). For dette formål skal det minst hver 60. dag tas 20 blodprøver fra 
de uvaksinerte kontrollfuglene på hver driftsenhet der det er foretatt vaksinasjon.

8.24.  Vedlegg IX — Krav til forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap og fjørfeprodukter ved 
nødvaksinasjon

Det skal anvendes strenge overvåkingstiltak ved forflytning av levende fjørfe og andre fugler i fangenskap og 
deres egg for å redusere risikoen for en ytterligere spredning av AI-infeksjon så mye som mulig.
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For dette formål skal de samme overvåkingstiltakene anvendes ved begynnelsen av en nødvaksinasjonskampanje 
i forbindelse med forflytning av levende fjørfe og andre fugler i fangenskap og deres egg, for å redusere 
risikoen for en ytterligere spredning av AI-infeksjon innenfor og ut av vaksinasjonssonen så mye som mulig.

a) Før den første forflytningen av rugeegg og egg beregnet på direkte konsum innenfor og ut av 
vaksinasjonssonen, og deretter minst hver 30. dag, skal den offentlige veterinæren treffe følgende tiltak:

i) en klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet av uvaksinert avlsfjørfe eller eggleggende fjørfe, 
herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og kliniske undersøkelser av fjørfeet, særlig 
av dem som virker syke; det skal tas standardprøver av fjørfe fra hver produksjonsenhet, eller

ii) en klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet av vaksinert avlsfjørfe eller eggleggende fjørfe, 
herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold og kliniske undersøkelser av kontrollfuglene 
i disse flokkene; det skal tas standardprøver av disse kontrollfuglene.

b) Når det gjelder forflytning av levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er vaksinert, til 
andre driftsenheter, eller når det gjelder forflytning av levende, vaksinert fjørfe innenfor og ut av 
vaksinasjonssonen, skal den offentlige veterinæren treffe følgende tiltak:

i) Kontroll av driftsenhetens produksjons- og helsejournaler.

ii) En klinisk inspeksjon i hver produksjonsenhet, herunder en vurdering av dens kliniske sykdomsforhold 
og kliniske undersøkelser av fjørfeet eller andre fugler i fangenskap, i løpet av de 72 timene før de 
skal sendes, med særlig oppmerksomhet rettet mot kontrollfuglene.

iii) Dersom resultatene av kontrollene og de kliniske inspeksjonene og undersøkelsene i nr. i) og ii) ikke 
er tilfredsstillende, skal det tas standardprøver av kontrollfuglene; dersom imidlertid disse resultatene 
er tilfredsstillende, skal følgende prøver tas av:

fjørfe eller andre fugler i fangenskap som er vaksinert: minst 20 svaberprøver fra luftrør/svelg, 20 – 
kloakksvaberprøver og 20 blodprøver for å gjennomføre en hensiktsmessig DIVA-prøve i løpet 
av de siste 72 timene før de skal sendes, og

kontrollfugler: 20 svaberprøver fra luftrør/svelg, 20 kloakksvaberprøver og 20 blodprøver – 
for å gjennomføre serologiske undersøkelser ved hjelp av HI-prøven før de skal sendes. 
 

KAPITTEL V

Diagnostiske virologiske undersøkelser og vurdering av resultater

1. Før det forelå og ble utviklet molekylærbiologiske undersøkelser, ble virusisolering ved inokulering av 
embryonerte hønseegg betraktet som den avgjort mest følsomme diagnostiske undersøkelsen for AI, og av 
avgjørende betydning for etterfølgende identifikasjon og karakterisering av det infiserende viruset. Dette 
kapittel inneholder en beskrivelse av de viktigste trinnene.

2. Behandling av prøver

Dersom svaberprøver leveres «tørre», skal de plasseres i en tilstrekkelig mengde medium med antibiotika for 
å sikre at de er helt nedsenket. Prøvene kan grupperes i partier på fem, forutsatt at de kommer fra samme art, 
tilhører samme epidemiologiske enhet og er tatt på samme tidspunkt. 

Skrotter som er innlevert til laboratoriet, skal gjennomgå kontroll post mortem, og det skal tas prøver av 
følgende organer: avføring eller tarminnhold, hjernevev, luftrør, lunger, lever, milt og andre tydelig angrepne 
organer. Disse organene og dette vevet kan samles, men det er viktig at avføringsmateriale behandles for seg.

Avføringsprøver og organprøver skal homogeniseres (i en lukket blander eller med en pistill og morter og steril 
sand) i et medium med antibiotika til en suspensjon på 10-20 % w/v i mediet.

De nedsenkede svaberprøvene og suspensjonene skal stå i ca. to timer i romtemperatur (eller lenger ved 4 oC) 
og deretter klares ved sentrifugering (for eksempel 800-1 000 x g i 10 minutter).
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3. Virusisolering i embryonerte hønseegg

Mellom 0,1 og 0,2 ml klaret supernatant skal inokuleres i allantoishulen på minst fire embryonerte hønseegg 
som har vært ruget i ni til elleve dager. Disse eggene skal helst komme fra en flokk som er fri for spesifikke 
patogener (SPF-flokk), men når dette ikke er praktisk mulig, kan det brukes egg fra en flokk som er konstatert 
fri for antistoffer mot AI (seronegativ).

De inokulerte eggene skal oppbevares ved 37 oC og gjennomlyses daglig. Egg med døde eller døende 
embryoer og alle egg som er igjen seks dager etter inokuleringen, skal kjøles til 4 oC, og allantois-/
amnionvæsken skal etter hvert undersøkes for hemagglutinasjon. Dersom det ikke påvises hemagglutinasjon, 
skal denne framgangsmåten gjentas ved hjelp av ufortynnet allantois-/amnionvæske som inokulat. Dersom det 
påvises hemagglutinasjon, skal forekomst av bakterier utelukkes ved dyrking. Dersom det finnes bakterier, kan 
væskene siles gjennom et 450 nm membranfilter, tilsettes ytterligere antibiotika og inokuleres i embryonerte 
egg som angitt ovenfor.

For å påskynde diagnostiseringen har enkelte laboratorier forkortet inkuberingstiden til to 3-dagersperioder 
eller 2- og 4-dagersperioder, og har meldt om resultater som kan sammenlignes med to 6-dagersperioder, men 
dette er ennå ikke fullt ut evaluert.

Positive væsker skal undersøkes for å fastslå om de er fri for bakterier. Dersom det finnes bakterier, kan 
væskene siles gjennom et 450 nm membranfilter eller sentrifugeres for å fjerne bakterier og igjen inokuleres i 
eggene etter tilsetting av ytterligere antibiotika.

4. Differensialdiagnostisering

a) Foreløpig differensiering

Det er viktig å iverksette bekjempelsestiltak for å begrense spredning av AI-viruset så snart som mulig, 
og hvert nasjonale referanselaboratorium som har isolert et hemagglutinerende virus, skal kunne 
identifisere om det er et influensa A-virus av undertypene H5 eller H7 eller et Newcastle disease-virus. 
De hemagglutinerende væskene skal brukes i hemagglutinasjonshemmingsprøver som beskrevet i 
kapittel IX. Positiv hemming, for eksempel en titer mellom 2 og 3 log2 av en positiv kontrollprøve, med 
polyklonale antisera som er spesifikke for undertype H5 eller H7 av aviær influensa type A, kan brukes 
som foreløpig identifikasjon, slik at det kan iverksettes midlertidige bekjempelsestiltak.

b) Bekreftende identifikasjon

Ettersom det finnes 16 undertyper av hemagglutinin og 9 neuraminidase-undertyper av influensavirus 
samt variasjoner innenfor hver av disse undertypene, er det verken praktisk mulig eller lønnsomt for 
hvert nasjonale referanselaboratorium å oppbevare antisera som gjør det mulig å foreta en fullstendig 
undertypeidentifikasjon av influensaisolater. Imidlertid skal hvert nasjonale referanselaboratorium minst 
kunne:

i) bekrefte at isolatet er et influensa A-virus ved en immunodobbeldiffusjonsprøve for å påvise 
gruppeantigener,

ii) fastslå om isolatet er av undertype H5 eller H7, positiv identifikasjon krever at 
bekjempelsestiltakene for LPAI av undertypene H5 og H7 iverksettes,

iii) umiddelbart oversende alle HPAI-isolater og alle H5- og H7-isolater til Fellesskapets 
referanselaboratorium for bekreftelse og full karakterisering, med mindre det er gitt unntak i 
samsvar med bokstav d).

I tillegg er det ønskelig at laboratorier med egnet utstyr:

iv) foretar en intravenøs patogenisitetsindeksprøve på seks uker gamle kyllinger som beskrevet i 
kapittel VII. En intravenøs patogenisitetsindeks over 1,2 er et tegn på virusforekomst, og krever full 
iverksetting av bekjempelsestiltak mot HPAI.

Nasjonale referanselaboratorier skal også vurdere å få på plass ekspertise og nødvendig utstyr slik at 
det for alle LPAI H5- eller H7-virus kan foretas nukleotidsekvensering av hemagglutiningenet for å 
avgjøre om det finnes eller ikke finnes flerbasiske aminosyrer i kløyvingspunktet for hemagglutininets 
forløperprotein. Selv om Fellesskapets referanselaboratorium vil foreta bestemmelse av patogenisitet 
som en høyt prioritert oppgave innenfor rammen av de pliktene som er nevnt i nr. 2 bokstav b) i 
vedlegg VII til direktiv 2005/94/EF, vil slik viruskarakterisering på nasjonalt plan i stor grad redusere 
den tiden som brukes til diagnostisering, og, dersom prøven er positiv, den tiden som brukes til full 
iverksetting av bekjempelsestiltakene mot HPAI.
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c) Videre typebestemmelse og karakterisering av isolater

Fellesskapets referanselaboratorium skal motta alle hemagglutinerende virus fra de nasjonale 
referanselaboratoriene for videre antigen- og genstudier som kan bidra til å øke kunnskapen om 
sykdommens eller sykdommenes epizootiologi i Fellesskapet i samsvar med oppgavene og pliktene til 
Fellesskapets referanselaboratorium som beskrevet i vedlegg VII til direktiv 2005/94/EF.

I tillegg til disse oppgavene og pliktene skal Fellesskapets referanselaboratorium foreta fullstendig 
antigen-typebestemmelse av alle influensavirus det mottar. For H5- og H7-virus som ikke har 
en intravenøs patogenisitetsindeks over 1,2, skal nukleotidsekvensering av hemagglutiningenet 
for å fastslå om det finnes eller ikke finnes flerbasiske aminosyrer i kløyvingspunktet for 
hemagglutininets forløperprotein også foretas umiddelbart, og det nasjonale referanselaboratoriet og 
vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal underrettes så snart resultatene foreligger, slik at 
bekjempelsestiltakene mot HPAI iverksettes fullt ut.

d) Siden den epidemiologiske situasjonen med hensyn til HPAI/LPAI veksler, er det ved avtale med både 
Kommisjonen og Fellesskapets referanselaboratorium mulig å gi unntak for laboratorier som har full 
kapasitet til rask viruskarakterisering, slik at de kan sende inn et delsett av disse virusene, etter at det er 
foretatt en undersøkelse av data og Fellesskapets referanselaboratorium har gjort et relevant utvalg. Dette 
unntaket skal bare tillates dersom data raskt kan genereres av det nasjonale referanselaboratoriet og deles 
med Fellesskapets referanselaboratorium.

KAPITTEL VI

Molekylære undersøkelser og vurdering av resultater

Den gjeldende definisjonen av HPAI tillater molekylær identifikasjon av virulensfaktorer og bekrefter bruken av 
molekylærmetoder i diagnostiseringen av AI. I det siste har det vært en utvikling i deres anvendelse for påvisning og 
karakterisering av AI-virus direkte fra kliniske prøver av angrepne fugler. Konvensjonelle RT-PCR-metoder på kliniske 
prøver kan, med korrekt definerte primere, gi rask påvisning og identifikasjon av undertype (i det minste av H5 og H7), 
samt et PCR-amplikon som kan brukes til nukleotidsekvensering, og som det er dokumentert kan ha stor betydning ved 
at man raskt kan identifisere etterfølgende utbrudd når det første infiserte stedet er påvist og viruset er karakterisert. 
Ett-trinns RT-PCR i ‘sanntid’ med bruk av primer/fluorogenprobesystemer (rRT-PCR) gir mulighet for enda raskere og 
mer følsom diagnostisering med påvisning av AI-virus og bestemmelse av undertype H5 eller H7 i kliniske prøver.

Et stort problem med RT-PCR- og rRT-PCR-metoder er at forskjellige laboratorier hittil har utviklet forskjellige 
systemer, som selv om det er helt legitimt, ikke har blitt validert eller har gjennomgått prøving med et stort antall prøver 
i forskjellige laboratorier. Fellesskapets referanselaboratorium og visse nasjonale referanselaboratorier har arbeidet 
med dette problemet som et ledd i et fellesskapsfinansiert prosjekt (EU AVIFLU) for å utarbeide ratifiserte protokoller 
for konvensjonelle RT-PCR- og rRT-PCR-metoder som kan overtas av andre nasjonale referanselaboratorier. Dersom 
prøvingsparametrene, for eksempel temperatursyklus og temperaturendringenes hastighet, varieres i forhold til dem 
som er anbefalt i de angitte protokollene, skal det før de tas i bruk, dokumenteres at de er egnet for formålet i samsvar 
med nr. 6 i kapittel I i denne diagnosehåndboken.

Standardprotokollene for disse molekylære undersøkelsene og vurderingen av dem, som anvendt av Fellesskapets 
referanselaboratorium, finnes på følgende nettsted:

http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-viral-ai-reflab.htm

KAPITTEL VII

In vivo-patogenisitetsprøve og vurdering av resultater

Virulensen for kyllinger når det gjelder influensa A-virus som isoleres fra fugler, skal beregnes ved bruk av intravenøs 
patogenisitetsindeksprøve (IVPI), som skal gjennomføres slik:

a) Fersk, infisert allantoisvæske med en HA-titer >1/16 (>24 eller >log2 4 når den uttrykkes som den resiproke 
verdien) fra det lavest mulige nivå, helst fra den første isoleringen uten forhåndsutvelging, fortynnes til 1/10 i steril 
isotonisk saltløsning.

b) 0,1 ml fortynnet virus injiseres intravenøst i ti seks uker gamle kyllinger som er fri for spesifikke patogener (SPF) 
eller er seronegative (SPF- eller SAN-kyllinger).
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c) Fuglene undersøkes med 24 timers mellomrom i ti dager. Ved hver observasjon betegnes hver fugl som normal (0), 
syk (1), svært syk (2) eller død (3). Betegnelsen av syke og svært syke fugler er en subjektiv klinisk vurdering.

 Normalt vil «syke» fugler vise ett av de følgende tegnene, og «svært syke» flere enn ett av de følgende tegnene: 
åndedrettsbesvær, medtatthet, diaré, cyanose på blottet hud eller hakelapper, ødem i ansikt/og eller hode, utslag 
fra nervesystemet. Døde fugler skal betegnes som 3 på hver av de gjenværende daglige observasjonene etter at 
de er døde.

 Av velferdshensyn skal fugler som er for syke til at de kan spise eller drikke, avlives humant og betegnes som 
døde  ved neste observasjon, siden de kommer til å dø i løpet av 24 timer dersom de ikke avlives. Denne 
metoden er akseptabel for akkrediteringsmyndighetene.

d) IVPI er det gjennomsnittlige resultatet per fugl per observasjon i et tidsrom på ti dager. En indeks på 3,00 betyr 
at alle fuglene døde i løpet av 24 timer, og en indeks på 0,00 betyr at ingen fugl viste kliniske tegn i løpet av 
observasjonstiden på ti dager.

I eksempelet nedenfor vises en enkel metode for å registrere resultatene og beregne indekser:

Kliniske tegn
Dag etter inokulering

Sammenlagt resultat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Normal 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 x 0 = 0

Syk 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 x 1 = 6

Svært syk 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 x 2 = 12

Død 0 2 6 8 10 10 10 10 10 10 76 x 3 = 228

I alt = 246

Merknader:

10 fugler observert i 10 dager = 100 observasjoner

Indeks = gjennomsnittlig resultat per fugl per observasjon = 246/100 = 2,46

Alle influensa A-virus, uansett undertype, som gir en verdi større enn 1,2 ved en IVPI-prøve, anses å være et HPAI-
virus.

KAPITTEL VIII

Serologiske prøver og vurdering av resultater

For å påvise forekomst av influensa A-virus foretrekkes en metode som viser at det forekommer nukleoprotein- eller 
matriksantigener, som er felles for alle influensa A-virus.

Dette kan gjøres ved immunodobbeldiffusjonsprøver med enten konsentrerte viruspreparater eller ekstrakter fra 
infiserte korioallantoismembraner.

De metodene som foretrekkes for serologiske prøver for å påvise AI-virusantistoffer, er hemagglutinasjonsprøver 
(HA-prøver) og hemagglutinasjonshemmingsprøver (HI-prøver).

I kapittel 2.7.12 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdens dyrehelseorganisasjon 
(OIE) finnes det nærmere opplysninger om laboratoriemetoder og vurdering av resultater.

Standardprotokollene for serologiske prøver og vurderingen av resultatene av dem, som anvendt av Fellesskapets 
referanselaboratorium, finnes på følgende nettsted:

http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-viral-ai-reflab.htm

KAPITTEL IX

Overvåkingssystemer i forbindelse med vaksinasjon

1. Direktiv 2005/94/EF og diagnosehåndboken

Avsnitt 2 og 3 i kapittel IX i direktiv 2005/94/EF tillater bruk av nødvaksinasjon og forebyggende vaksinasjon 
på visse vilkår. Ett av disse vilkårene er at det benyttes en DIVA-strategi (differensiering mellom angrepne og 
vaksinerte dyr).
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Målet for vaksinasjonen skal være å forhindre infeksjon og senere spredning av virus mellom flokker. Det er klart 
dokumentert at vaksinasjon innebærer at det er nødvendig med en større mengde virus for å infisere fugler, og at 
det utskilles en mindre mengde virus. Selv om vaksinerte fugler ikke lenger utvikler kliniske tegn, kan de imidlertid 
fortsatt spre viruset dersom organismen er angrepet. På denne måten kan HPAI-virus av undertypene H5 og H7 
ubemerket være i omløp i en viss tid i en flokk uten fullstendig immunitet, slik tilfellet er med LPAI-virus i en 
uvaksinert flokk. Det er derfor nødvendig å kunne identifisere viruspositive vaksinerte flokker som er angrepet av 
feltvirus, slik at andre bekjempelsestiltak, for eksempel utslakting, kan gjennomføres.

2. Bruk av kontrolldyr for å overvåke infeksjon

På flokknivå er regelmessig kontroll av kontrollfugler som ikke er vaksinert i hver vaksinerte flokk, en enkel 
metode, men det er visse styringsproblemer forbundet med denne metoden, særlig når det gjelder å identifisere 
kontrollfuglene i store flokker. Det må sikres at det er kontakt mellom kontrollfuglene og de vaksinerte fuglene.

3. DIVA-laboratorieundersøkelse for å overvåke infeksjon

Som et alternativ eller et tillegg til denne metoden kan man fastslå om de vaksinerte fuglene er utsatt for 
naturlig eksponering ved hjelp av DIVA-laboratorieundersøkelser. Det er i de siste årene utarbeidet flere 
undersøkelsessystemer som også gjør det mulig å påvise naturlig infeksjon hos vaksinerte fugler. En metode som 
har vist seg å fungere, er bruken av en vaksine som inneholder et virus av samme undertype av hemagglutinin 
(H), men en annen neuraminidase (N) enn det aktuelle feltviruset. Antistoffer mot N av feltviruset fungerer som 
naturlige infeksjonsmarkører.

Dette systemet ble brukt i Italia etter at et LPAI H7N1-virus oppstod på nytt i 2000. For å kunne supplere direkte 
bekjempelsestiltak, ble det iverksatt en DIVA-strategi ved hjelp av en vaksine som inneholdt H7N3 for å bekjempe 
en naturlig H7N1-infeksjon. Det ble differensiert mellom vaksinerte fugler og naturlig eksponerte fugler ved hjelp 
av en serologisk prøve for å påvise særlige anti-N1-antistoffer. Samme strategi ble brukt til å bekjempe LPAI 
forårsaket av H7N3 i Italia i 2002-2003, i det tilfellet med en H7N1-vaksine og en serologisk prøve som spesifikt 
påviser antistoffer mot N3. I begge tilfeller medførte vaksinasjon kombinert med utslakting ved hjelp av denne 
DIVA-strategien at feltviruset ble utryddet.

Problemer med dette systemet oppstår dersom det oppstår et feltvirus som har samme N-antigen som det 
eksisterende feltviruset, men er av en annen H-undertype enn H5 eller H7, eller dersom undertyper med de samme 
N-antigenene allerede er i omløp i felten. Særlig er ender kjent for å være bærere av mer enn én undertype. Det var 
også nødvendig å utarbeide en egnet undersøkelse som ville gjøre det mulig å rutineovervåke flokker med hensyn til 
anti-neuraminidase-antistoffer. I Italia ble det utarbeidet og brukt en ‘ad hoc’ serologisk prøve basert på en indirekte 
immunfluorescens-antigenprøve, der man som et antigen brukte N-proteiner uttrykt ved bakulovirusrekombinanter. 
Dette kan få bredere og enklere anvendelse når det blir utarbeidet en ELISA-prøve.

Bruk av vaksiner som inneholder bare HA, for eksempel rekombinante vektorvaksiner, gjør det mulig å bruke 
klassiske AGID-prøver eller ELISA-prøver basert på nukleoprotein, ikke-overflateassosierte proteiner eller 
matriksproteiner til å påvise infeksjon hos vaksinerte fugler.

For inaktiverte vaksiner er det beskrevet en undersøkelse som påviser antistoffer mot det ikke-overflateassosierte 
virusproteinet som bare dannes ved naturlig infeksjon. Et slikt system er ennå ikke validert i felten, men har den 
begrensningen at naturlig infeksjon i en flokk med ethvert influensavirus, uavhengig av undertype, fører til at det 
dannes antistoffer mot det ikke-overflateassosierte proteinet.

Utviklingen av raske og følsomme viruspåvisningsmetoder, særlig slike som kan automatiseres, for eksempel 
sanntids RT-PCR, betyr at disse kan brukes til enkel, omfattende og regelmessig undersøkelse av vaksinerte fugler 
for å påvise forekomst av feltvirus. Påvisning av agens vil imidlertid være begrenset til et kort tidsrom i den akutte 
infeksjonsfasen, og kan ikke brukes til å fastslå at en flokk ikke har vært eksponert for viruset tidligere. Denne 
metoden er særlig hensiktsmessig for undersøkelse av vaksinerte fugler før forflytning, for å dokumentere at de er 
fri for aktiv infeksjon.

Antall prøver som skal undersøkes ved hjelp av de systemene som velges, skal gjøre det mulig å utelukke en 
prevalens av AI-virusinfeksjon i en flokk på mer enn 15 %, med et konfidensintervall på 95 %.
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KAPITTEL X

Strategier ved diagnostisering av AI

Som fastsatt i vedlegg IV til direktiv 2005/94/EF, kan beslutninger om å gjennomføre tiltak i særlige områder eller 
på kontaktenheter, og hvor omfattende disse tiltakene skal være, i høy grad variere etter hvor stor risikoen er. På 
samme måte vil sannsynligvis den nødvendige diagnostiske bekreftelsen på sykdommen bli veid opp mot den rådende 
situasjonen, hvor stor faren er og graden av risiko. Veterinærmyndighetene skal treffe beslutninger om diagnostiske 
bevis, der rask bekjempelse og utryddelse av sykdommen veies opp mot de mulige konsekvensene av feildiagnose. 
Slike vurderinger skal gjøres på bakgrunn av en rekke foreliggende faktorer, men visse situasjoner kan forutses.

Sykdomssituasjon Mulige problemer Diagnostiske kriterier

Ingen spesifikke tegn, ingen 
offisiell mistanke

Isolert driftsenhet Foreta rask påvisning basert på M-gen-
RT-PCR. Differensialdiagnostisering etter 
behov

Mistanke om primærutbrudd Isolert driftsenhet Foreta full diagnostisk undersøkelse, 
virusisolering og karakterisering

Mistanke om primærutbrudd Driftsenhet i område med stor 
tetthet av fjørfe

Foreta full diagnostisk undersøkelse, 
virusisolering og karakterisering, men 
prioritere metoder for rask påvisning og 
karakterisering, særlig dem som bygger på 
RT-PCR og sekvensering(1).

Mistanke om sekundærutbrudd 
og etterfølgende utbrudd

Isolerte driftsenheter, 
epidemiologisk knyttet til 
mistenkt primærutbrudd

Prioritere metoder for rask påvisning og 
karakterisering, særlig dem som bygger på 
RT-PCR og sekvensering(1).

Mistanke om sekundærutbrudd 
og etterfølgende utbrudd

Driftsenheter i område med 
stor tetthet av fjørfe, eller 
med mange epidemiologiske 
forbindelser

Bruke metoder for rask påvisning som 
snarest mulig viser forekomst av AI-virus(1).

Mistanke om flere utbrudd eller 
rask spredning av sykdom, 
herunder overvåking

Spredning vil komme ut av 
kontroll uten rask inngripen

Bruke metoder for rask påvisning som 
snarest mulig viser forekomst av AI-virus, 
eller vektlegge kliniske tegn(1).

(1) Det bør foretas full prøvetaking, og prøvene bør oppbevares til senere vurdering.

KAPITTEL XI

Diagnostisering av infeksjon med AI-virus hos svin og andre pattedyr

1. AI hos svin

AI-virus angriper lett svin, og selv om replikasjonen i de fleste tilfeller er relativt begrenset, er det en mulighet 
for at angrepne svin kan overføre sykdommen til fjørfe og andre mottakelige dyr. Hittil finnes det ingen konkrete 
eksempler fra felten på at angrepne svin overfører AI-virus av undertypene H5 og H7.

Erfaringer fra utbruddet i Nederland i 2003 viste at H7N7-angrepne svin ikke viste kliniske tegn som kunne 
tilskrives H7N7-infeksjon. Dessuten har det hittil tilsynelatende ikke blitt meldt om syke svin ved H5N1-utbruddet 
i Asia eller andre steder.
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Man kan derfor ikke stole på kliniske tegn som indikasjon på om svin er angrepet, selv om kliniske symptomer 
på grunn av infeksjon hos svin med andre influensavirus av aviær opprinnelse, kan oppstå når et virus har 
tilpasset seg verten. Diagnostiseringen av AI-virusinfeksjoner hos svin er i store trekk lik diagnostiseringen hos 
fuglearter, idet det brukes virusisolering, molekylærmetoder og påvisning av særlige antistoffer ved hjelp av 
hemagglutinasjonshemmingsprøver. Det er imidlertid visse forskjeller, og ingen av undersøkelsene er fullstendig 
validert for bruk på svin for å bekrefte infeksjon med AI-virus.

2. Prøver til virusisolering

AI-virusinfeksjoner hos svin er vanligvis begrenset til luftveiene, og prøvene må være vevsprøver fra luftveiene og 
eventuelt svaberprøver fra svelg eller nesehule, helst tatt av svin som viser tegn på sykdommen. Disse prøvene og 
svaberprøvene kan behandles med sikte på virusisolering eller molekylærpåvisning av virus, ved å bruke de samme 
metodene som er beskrevet ovenfor for prøver fra fugler. Når det brukes PCR-metoder, skal man imidlertid sørge 
for riktig kontroll, for å sikre at amplifikasjonen ikke hemmes av stoffer i prøvene fra svin.

3. Inokulering og ruging av egg

For å isolere influensavirus fra pattedyr i ni til elleve dager gamle embryonerte hønseegg, er det vanlig praksis 
å inokulere hvert egg via allantoishulen til amnionhulen. Ved undersøkelse av svin som har vært i kontakt med 
AI-virus, når viruset har hatt liten mulighet til å tilpasse seg, er imidlertid inokulering i allantoishulen sannsynligvis 
tilstrekkelig.

På samme måte anbefales vanligvis 35 oC som rugetemperatur ved isolering av influensa A-virus fra pattedyr, men 
når det dreier seg om virus som i liten grad har tilpasset seg svin, er 37 oC ikke skadelig for virusisoleringen.

4. Undersøkelse for påvisning av særlige antistoffer i HI-prøver

Virusisolering eller molekylær påvisning er sannsynligvis de mest følsomme metodene for å fastslå AI-virusinfeksjon 
hos svin. Det er imidlertid påvist serologiske reaksjoner hos svin uten at virus er isolert eller påvist. HI-prøver 
der det brukes svineserum, krever visse endringer i forhold til den prøven som brukes til fugleserum, nevnt i 
kapittel VIII.

Svineserum er allment kjent for sine egenskaper til ikke-spesifikk hemming ved HI-prøver, og derfor skal hver 
serumprøve behandles med et reseptorødeleggende enzym (RDE) for å hindre at dette skjer. Følgende metode skal 
brukes:

a) Til 100 μl svineantiserum tilsettes 400 μl RDE (forhåndsbestemt arbeidsfortynning), og dette blandes 
grundig.

b) Inkuber ved 37 oC i én time.

c) Inkuber deretter i 30 minutter ved 56 oC.

d) Avkjøl prøvene ved 4 oC i minst 15 minutter.

e) Tilsett 10 μl av 30 % (pakket celle v/v) røde blodlegemer fra kylling og bland grundig.

f) Inkuber ved 4 °C over natten. Dersom det er av avgjørende betydning å bruke prøvene samme dag, kan det 
alternativt inkuberes ved 37 oC i én time og sentrifugeres ved 300 x g i fem minutter.

Det behandlede serumet brukes deretter ved HI-prøver som beskrevet for fugleserum i nr. [..]; den første 
fortynningen er 1:10. Et sett med svineserum med kjent seronegativ status med hensyn til AI, skal benyttes til å 
vurdere HI-prøvens spesifisitet for den virusstammen som skal brukes (se bruk av virusstammer fra utbruddet for 
serologisk undersøkelse; kapittel VIII). Ved utbruddet i Nederland i 2003, ble det påvist opptil 2,6 % ikke-spesifikke 
reaksjoner ved den HI-prøven der det ble brukt svineserum som var samlet inn uavhengig av utbruddet.

5. Prøvetaking på svin

Særlig på driftsenheter der det holdes både svin og fjørfe, enten blandet eller i atskilte hus, er det risiko for at svin 
blir angrepet av AI direkte eller indirekte ved kontakt med fjørfe eller fjørfeprodukter. For å utelukke slik infeksjon, 
skal det tas svaberprøver fra nesehule/svelg og blodprøver etter framgangsmåten beskrevet i nr. 8.21 i kapittel IV. 
Prøvene skal tas av svin som viser kliniske tegn på sykdommen. Når de ikke viser kliniske tegn, kan det imidlertid 
tas prøver tilfeldig i alle deler av huset. Dersom laboratoriet har mulighet for det, skal svaberprøver undersøkes 
ved hurtige molekylære undersøkelser og/eller virusisolering. RT-PCR skal være validert riktig og ha en følsomhet 
som minst tilsvarer virusisolering i egg for influensa A-virus.
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To til fire uker etter avlivingen av det AI-angrepne fjørfeet, skal det tas minst 60 blodprøver fra svin på en slik måte 
at minst noen prøver tas fra grupper av svin som er i direkte kontakt med hverandre. Prøvene skal undersøkes ved 
HI-prøve med bruk av virus fra utbruddet hos fjørfe. Prøvene fra både akutt- og rekonvalesensfasen skal undersøkes 
samtidig. Positive prøver kan bekreftes ved bruk av virusnøytralisasjons- og/eller Western blot-analyse.

Dersom noen av disse prøvene er positive, skal det foretas en epidemiologisk undersøkelse i alle driftsenheter for 
svin i vernesonen, uavhengig av om det dreier seg om blandede besetninger eller ikke.

6. AI-virus hos andre pattedyr enn svin

Det skal foretas undersøkelser av andre pattedyr enn svin som er mottakelige for AI, herunder katter. Med særlig 
henvisning til HPAI H5N1, skal følgende utføres når det gjelder undersøkelse av katter:

Store patologiske lesjoner i tilknytning til virusreplikasjon er konsentrert på lunger og lever, og derfor skal prøver 
for virologisk undersøkelse helst tas fra disse organene på døde dyr. Hos levende dyr er det best å ta svaberprøver 
fra luftrør/svelg for å påvise virus. I tillegg kan det tas fekale svaberprøver separat.

Blodprøver som skal undersøkes ved HI-prøver, må varmebehandles ved 56 oC i 30 minutter, og RDE-behandling 
kan sløyfes.

KAPITTEL XII

Minstekrav til sikkerhet ved transport av prøver

1. Transport av prøver der man vet eller har mistanke om at det finnes sykdomsframkallende stoffer, er underlagt 
strenge nasjonale og internasjonale regler som må følges til enhver tid. Virusisolater er ikke klassifisert som 
diagnoseprøver, men skal emballeres i samsvar med internasjonale standarder.

 Anvisningene som er fastsatt i dette kapittel, gjelder for lufttransport, men lignende emballasje skal også brukes 
når prøvene transporteres på land eller til sjøs.

2. Emballering av diagnoseprøver for transport

 Diagnoseprøver som transporteres i samsvar med IATA-reglene, har identifikasjonsnummer UN 2814, 2900 eller 
3373, avhengig av hva som er relevant.

 Det er avsenderen, og ikke transportforetaket, som er ansvarlig for forsendelsen til pakken når fram til 
mottakeren.

3. Primæremballasje

a) Primærbeholdere skal være vanntette, for eksempel skal skrukorker være forseglet med parafilm eller tape, 
eller det skal brukes lignende beskyttelse.

b) Dersom det er flere primærbeholdere, skal de pakkes hver for seg for å hindre at de går i stykker.

c) Når det skal bestemmes hvor mange diagnoseprøver som skal sendes, skal det tas hensyn til virusets 
transportmedium.

d) En primærbeholder skal ikke inneholde mer enn 500 ml eller 500 g.

Primærbeholderen skal ikke inneholde noe annet enn diagnoseprøven.

4. Sekundæremballasje

a) Det må brukes nok absorberende materiale i sekundærbeholderen til å kunne absorbere hele innholdet av alle 
primærbeholderne dersom det skulle oppstå lekkasje eller skade.

b) Sekundæremballasjen skal oppfylle IATAs emballasjekrav til diagnoseprøver, herunder fallprøven på 1,2 
meter. Siden kravene til emballasje for smittefarlige stoffer er strengere enn kravene til emballasje for 
diagnoseprøver (IATAs emballeringsforskrift 602), kan disse brukes.
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c) Emballasje for smittefarlige stoffer skal være utstyrt med påkrevd merking på emballasjen (med «UN» i en 
sirkel), for eksempel:

«UN 4G/CLASS 6.2/99/GB/2450»

d) Sekundæremballasje skal være vanntett. Emballeringsanvisningene fra emballasjeprodusenten eller annen 
godkjent part, som følger med sekundæremballasjen, skal følges.

e) Sekundæremballasjens minste ytre mål skal være minst 100 mm.

f) Sekundæremballasjen skal være stor nok til å romme forsendelsesdokumenter, for eksempel et luftfraktbrev.

5. Ytre emballasje

a) Den ytre emballasjen skal ikke inneholde mer enn 4 l eller 4 kg.

b) Ved behov skal tørris eller is plasseres utenfor sekundæremballasjen. Dersom tørris brukes, skal emballasjen 
være slik at den slipper ut karbondioksid og at det ikke bygger seg opp et trykk som kan få emballasjen til å 
sprekke. Dersom det brukes is, skal emballasjen være tett.

Hver emballasje og luftfraktbrevet skal være påført følgende tekst:

«UN 3373 DIAGNOSTIC SPECIMEN 
PACKED IN COMPLIANCE WITH 
IATA PACKING INSTRUCTION 650»

c) En spesifisert liste over innholdet skal være vedlagt mellom sekundæremballasjen og den ytre emballasjen.

d) Den ytre emballasjen skal være plassert i en forseglet plastpose som beskyttelse mot fuktighet.

e) Transportdokumentet «Shipper’s Declaration for Dangerous Goods» er ikke påkrevd.

KAPITTEL XIII

Forsendelse av virus og prøver til Fellesskapets referanselaboratorium

1. Prøvene som skal sendes til Fellesskapets referanselaboratorium, skal være i samsvar med anbefalingene for 
transport av farlige sykdomsframkallende stoffer i Fellesskapet, samt gjeldende lover og forskrifter i Det forente 
kongerike.

Anvisningene som er fastsatt i dette kapittel, skal følges.

2. Forsendelse av virus eller annet materiale til Fellesskapets referanselaboratorium

a) Alt materiale skal emballeres i samsvar med anvisningene fastsatt i dette kapittel.

b) Den ytre emballasjen skal være merket slik:

«ANIMAL PATHOGEN — PACKAGE ONLY TO BE OPENED AT THE AVIAN VIROLOGY 
SECTION, VLA, WEYBRIDGE. IMPORTATION AUTHORISED BY LICENCE NUMBER ....*...... 
ISSUED UNDER THE IMPORTATION OF ANIMAL PATHOGENS ORDER.»

c) Ett av følgende lisensnumre skal settes inn:

i)  for AI-virus: «AHZ/2232/2002/5*»

ii)  for vev og annet materiale: «AHZ/2074C/2004/3*»

Siden disse lisensnumrene endres fra tid til annen, må laboratorier som sender prøver, sikre at de bruker de 
gjeldende lisensnumrene før de sender pakkene.
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d) Pakken skal adresseres til:

Avian Virology 
VLA Weybridge, 
New Haw, Addlestone, 
Surrey KT15 3NB 
Det forente kongerike

e) Med pakken sendes det et følgebrev som skal inneholde så mange bakgrunnsopplysninger om isolatene 
som mulig, for eksempel art og alder, område/stat der isolering har funnet sted og eventuelle kliniske 
sykdomsforhold.

f) Pakkene skal sendes som luftpost eller luftfrakt.

Dersom pakkene sendes som luftfrakt, skal luftfraktbrevets nummer oppgis til Fellesskapets referanselaboratorium 
på telefaks, telefon eller e-post før materialet ankommer.

Pakker som sendes som luftfrakt, skal være tydelig merket slik:

«CARE OF TRANSGLOBAL» for å sikre rask behandling i lufthavnen.

Kontaktpersoner på Fellesskapets referanselaboratorium

Ian H. Brown, direktør for referanselaboratoriet 
Direkte telefonnr. 00441932357339 
Direkte faksnr. 00441932357239 
E-post: i.h.brown@vla.defra.gsi.gov.uk

Ruth Manvell, leder av referanselaboratoriet 
Direkte telefonnr. 00441932357736 eller 00441932357708 
Direkte faksnr. 00441932357856 
E-post: r.manvell@vla.defra.gsi.gov.uk

KAPITTEL XIV

Minstekrav til sikkerhet for et diagnoselaboratorium for AI

1. Sikkerhetskravene i diagnoselaboratorier som arbeider med AI-virus, skal omfatte både inneslutning av virus 
som en trussel for dyrehelsen, og beskyttelse av dem som arbeider på laboratoriet (og mennesker utenfor) mot 
eventuelle zoonotiske risikoer.

I Fellesskapet er det i flere direktiver fastsatt minstekrav til sikkerhet for laboratorier. I tillegg er det beskrevet og 
fastsatt driftsmessige aspekter i underliggende europeiske standarder (EN). Når det gjelder driften av laboratorier 
for diagnostiske formål, finnes det supplerende forskrifter (EN), for eksempel god laboratoriepraksis.

2. Fellesskapsdirektiver om laboratorier

Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og 
helse på arbeidsplassen (EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1).

Rådsdirektiv 90/679/EØF av 26. november 1990 om vern av arbeidstakere mot fare ved å være utsatt for 
biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) 
(EFT L 374 av 31.12.1990, s. 1).

Dersom det foretas diagnostisering ved hjelp av PCR og kloning av PCR-produkter i et bakterieplasmid med sikte 
på formering, for eksempel for DNA-sekvensering, får følgende direktiv og europeiske standarder (EN) anvendelse 
i tillegg til de to nevnte direktivene:

Rådsdirektiv 90/219/EØF av 23. april 1990 om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer (EFT 
L 117 av 8.5.1990, s. 1).

3. I tillegg til fellesskapsdirektivene, skal det tas hensyn til følgende europeiske standarder (EN):

EN 12128 Bioteknologi. Laboratorier for forskning, utvikling og analyse. Inneslutningsnivåer for mikrobiologiske 
laboratorier, risikoområder, lokaliteter og fysiske sikkerhetskrav
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EN 12738 Bioteknologi. Laboratorier for forskning, utvikling og analyse. Retningslinjer for inneslutning av 
forsøksdyr inokulert med mikroorganismer

EN 12740 Bioteknologi. Laboratorier for forskning, utvikling og analyse. Retningslinjer for håndtering, 
inaktivering og prøving av avfall

EN 12741 Bioteknologi. Laboratorier for forskning, utvikling og analyse. Retningslinjer for bioteknologisk 
laboratorievirksomhet

Når det gjelder drift/ledelse av et laboratorium, gjelder følgende:

4. Krav til laboratorier (inneslutningsnivå 1-4)

I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF av 18. september 2000 om vern av arbeidstakere 
mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 
nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 262 av 17.10.2000, s. 21), direktiv 90/219/EØF og de europeiske standardene 
EN 12128; EN 12740 og EN 12741.

Inneslutningstiltak
Inneslutningsnivå

1 2 3 4

Laboratorieområde: isolering nei ja ja ja

Laboratorier skilt med dører nei ja ja ja

Krav om et observasjonsvindu eller 
tilsvarende slik at de som er i lokalet, 
skal kunne ses

valgfritt valgfritt valgfritt ja

Personalet skal ha mulighet til å vaske 
hender

ja ja ja ja

Det skal være mulighet til desinfisering 
(hender)

valgfritt ja ja ja

Begrenset adgang nei ja ja ja

Særlige tiltak for å begrense spredning 
av aerosol

nei ja

redusere mest 
mulig

ja

forhindre

ja

forhindre

Biologisk faremerke på døren nei ja ja ja

Dusj nei nei valgfritt ja

Øyeskylling ja ja ja ja

Laboratorium: skal kunne forsegles for 
å muliggjøre utgassing

nei nei ja ja

Overflatene skal være bestandige 
mot vann, syrer, alkaliske stoffer, 
løsemidler, desinfeksjonsmidler og 
dekontaminerings midler og skal være 
lette å rengjøre

Ja (arbeids-
benk)

Ja 
(arbeidsbenk)

Ja 
(arbeidsbenk, 

gulv)

Ja 
(arbeidsbenk, 

gulv)

Inngang til laboratorium via luftsluse nei nei valgfritt ja

Undertrykk i forhold til trykket i de 
umiddelbare omgivelsene

nei nei valgfritt ja

Avtrekk og inntak av luft fra laboratoriet 
skal HEPA-filtreres

nei nei ja 
(avtrekksluft)

ja

Autoklav på stedet i bygningen i laboratorie-
området

i laboratoriet, 
gjennomgang
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Inneslutningstiltak
Inneslutningsnivå

1 2 3 4

Vernetøy Egnet vernetøy Egnet vernetøy Egnet vernetøy 
(valgfritt 
fottøy)

Fullstendig 
klesskift

Hansker nei valgfritt ja ja

Effektiv kontroll med smittebærere 
(f.eks. gnagere og insekter)

valgfritt ja ja ja

Sikker oppbevaring av biologisk agens ja ja ja ja

Laboratoriet skal ha sitt eget utstyr nei nei Anbefales ja

Det finnes ytterligere europeiske standarder som omhandler ledelse og organisering av laboratorier.

Det er også andre nasjonale og internasjonale bestemmelser og anbefalinger som skal følges. WHO har lagt ut sin 
«Laboratory Biosafety Manual 3rd Edition» på sitt nettsted:

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/

5. Inneslutning med hensyn til dyrehelse

Veterinærmyndighetene i medlemsstatene skal fastsette regler for inneslutning av AI-virus, særlig HPAI, men 
herunder også alle AI-virus av undertypene H5 og H7. Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) gir noen retningslinjer 
i kapittel 1.4.5 av Terrestrial Animal Health Code 2005, og HPNAI anses som et sykdomsframkallende stoff i OIEs 
inneslutningsgruppe 4.

Veterinærmyndighetene i medlemsstatene skal fastsette reglene for håndtering av AI-virus.

Minstekravene til sikkerhet som Fellesskapets referanselaboratorium bruker, som er de nasjonale reglene for Det 
forente kongerike, finnes på følgende nettsted:

http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-viral-ai-reflab.htm

6. Inneslutning med hensyn til menneskers helse

Laboratorier som arbeider med AI-virus, skal til enhver tid være oppmerksom på at disse virusene i det minste 
er mulige sykdomsframkallende stoffer for mennesker, og skal lede laboratoriets drift på en slik måte at de som 
arbeider i laboratoriet, ikke blir angrepet, og at virus ikke spres til mennesker utenfor laboratoriet.

Retningslinjer for håndtering av prøver som mistenkes å inneholde AI A-virus, ligger på nettstedet til Verdens 
helseorganisasjon (WHO):

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/handlingspecimens/en/

_______________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte 
på gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 10 
nr. 4,

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(2), særlig artikkel 6 
nr 1 annet ledd, artikkel 8 nr. 2 bokstav d), artikkel 8 nr. 3, 
artikkel 9 nr. 1 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(3), avgrenses de geografiske områdene der 
medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner 
(«restriksjonssoner») i forbindelse med blåtunge.

3) Kommisjonen ble 17., 19. og 21. august 2006 underrettet 
av henholdsvis Nederland, Belgia og Tyskland om at det 
var mistanke om en rekke kliniske tilfeller av blåtunge i 
driftsenheter for sauer og storfe i områder i Nederland, 
Belgia og Tyskland som ligger nær Luxembourg og 
Frankrike, og innenfor en omkrets på 50 km fra Kerkrade 
i Nederland, der det første mistenkte tilfellet ble meldt.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 2.9.2006, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

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

(2) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(3) EUT L 130 av 24.5.2005, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2006/572/

EF (EUT L 227 av 19.8.2006, s. 60).

4) For å hindre at sykdommen sprer seg fra det berørte 
området gjorde Kommisjonen vedtak 2006/577/EF av 
22. august 2006 om visse vernetiltak mot blåtunge(4), 
der det fastsettes regler for forflytning av dyr av arter 
som er mottakelige for blåtunge, og av deres sæd, egg og 
embryoer, fra de berørte områdene.

5) Fellesskapets referanselaboratorium for blåtunge 
i Pirbright (Det forente kongerike) har bekreftet 
forekomsten av blåtunge og at det aktuelle viruset er av 
serotype 8. Det har aldri før blitt rapportert om denne 
serotypen i Europa.

6) På bakgrunn av nevnte funn bør vedtak 2005/393/EF 
endres slik at det innføres en ny restriksjonssone som 
omfatter det berørte området, og vedtak 2006/577/EF bør 
oppheves.

7) Idet det tas hensyn til landbrukspraksis kan særskilte 
forflytninger av mottakelige dyr tillates under de berørte 
vedkommende myndigheters tilsyn, uten at dette setter 
sykdomsbekjempelsen i fare.

8) For å hindre ytterligere spredning av sykdommen bør 
dette vedtak få anvendelse omgående.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

Avgrensing av restriksjonssoner

Restriksjonssonene skal avgrenses innenfor de geografiske 
områdene som er oppført for sone A, B, C, D, E og F i 
vedlegg I.

(4) EUT L 229 av 23.8.2006, s. 10.

KOMMISJONSVEDTAK

av 1. september 2006

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

[meddelt under nummer K(2006) 3947]

(2006/591/EF)

 2010/EØS/67/07
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Unntak fra utførselsforbudet for disse restriksjonssonene 
kan gjøres bare i samsvar med artikkel 3, 4, 5 og 6.

Når det gjelder restriksjonssone E, skal forflytninger 
av levende dyr av drøvtyggende arter mellom Spania 
og Portugal finne sted bare med tillatelse fra de berørte 
vedkommende myndigheter på grunnlag av en bilateral 
avtale.

Når det gjelder restriksjonssone F, skal forflytninger av 
levende dyr av arter som er mottakelige for blåtunge, samt 
av deres sæd, egg og embryoer, tillates innenfor sonen.

Artikkel 2a

Unntak fra forflytningsforbudet i 20 km-sonen

Som unntak fra artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2000/75/
EF skal følgende dyr unntas fra forflytningsforbudet i 
20 km-sonen:

dyr som skal slaktes umiddelbart, forutsatt – 
at vedkommende veterinærmyndighet gir sin 
godkjenning,

dyr fra en driftsenhet utenfor 20 km-sonen som skal – 
sendes til en driftsenhet innenfor 20 km-sonen,

dyr som skal sendes til en driftsenhet i – 
restriksjonssonen, forutsatt at vedkommende 
veterinærmyndighet gir sin godkjenning, og forutsatt 
at dyrene oppfyller de krav til dyrehelse som er 
fastsatt av vedkommende veterinærmyndighet.»

2. Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til dette 
vedtak.

Artikkel 2

Vedtak 2006/577/EF oppheves.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. september 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF skal ny sone F lyde:

«Sone F

(serotype 8)

Belgia:

Hele territoriet

Frankrike:

Aisne: arrondissementene Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

Ardennes: arrondissementene Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Vouziers

Marne: arrondissementene Châlons-sur-Marne, Reims, Sainte-Menehould

Meurthe et Moselle: arrondissementet Briey

Meuse: arrondissementene Bar-le-Duc, Commercy, Verdun

Moselle: arrondissementene Boulay-Moselle, Metz-Campagne, Thionville-Est, Thionville-Ouest, Metz-Ville

Nord: arrondissementene Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Valenciennes

Tyskland:

Nordrhein-Westfalen

– Stadt Aachen

– Kreis Aachen

– Stadt Bochum

– Stadt Bonn

– Kreis Borken

– Stadt Bottrop

– Kreis Coesfeld

– Stadt Dortmund

– Kreis Düren

– Stadt Düsseldorf

– Stadt Duisburg

– Ennepe-Ruhr-Kreis

– Erftkreis

– Kreis Euskirchen

– Stadt Essen

– Stadt Gelsenkirchen

– Stadt Hagen

– Stadt Hamm

– Kreis Heinsberg

– Stadt Herne

– Hochsauerlandkreis
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– Kreis Kleve

– Stadt Köln

– Stadt Krefeld

– Stadt Leverkusen

– Märkischer Kreis

– Kreis Mettmann

– Stadt Mönchengladbach

– Stadt Mülheim a. d. Ruhr

– Kreis Neuss

– Oberbergischer Kreis

– Stadt Oberhausen

– Kreis Olpe

– Kreis Recklinghausen

– Stadt Remscheid

– Rheinisch-Bergischer Kreis

– Rhein-Sieg-Kreis

– Kreis Siegen-Wittgenstein

– Kreis Soest

– Stadt Solingen

– Kreis Unna

– Kreis Viersen

– Kreis Wesel

– Stadt Wuppertal

Rheinland-Pfalz

– Kreis Ahrweiler

– Kreis Altenkirchen

– Kreis Bernkastel-Wittlich

– I Kreis Birkenfeld området nord for B41

– Kreis Bitburg-Prüm

– Kreis Cochem-Zell

– Kreis Daun

– Stadt Koblenz

– I Kreis Mainz Bingen kommunene Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach, Manubach

– Kreis Mayen-Koblenz

– Kreis Neuwied
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– Rhein-Hunsrück-Kreis

– Rhein-Lahn-Kreis

– Stadt Trier

– Kreis Trier-Saarburg

– Westerwaldkreis

Saarland

– I Kreis Merzig-Wadern kommunene Mettlach og Perl

Hessen

– I Lahn-Dill-Kreis kommunene Breitscheid, Diedorf, Haiger

– I Kreis Limburg-Weilburg kommunene Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a. d. Lahn, Mengerskirchen, 
Waldbrunn (Westerwald)

– I Rheingau-Taunus-Kreis kommunen Heidenrod

Luxembourg:

Hele territoriet

Nederland

1. Fra den belgiske grensen nordover langs Tractaatweg (N253), følg Guido Gezellestraat vestover, følg Willem de 
Zwijgerlaan nordover fram til vannet.

2. Langs vannet i nordøstlig retning, følg Veerweg N60 nordover fram til A58 (E312).

3. Følg A58 vestover fram til Deltaweg (A256).

4. Deltaweg (A256) nordover fram til vannet.

5. Langs vannet i nordøstlig retning fram til Philipsdam (N257).

6. Philipsdam (N257) langs vannet i østlig retning fram til Hellegatsplein (A29/A59).

7.  Hellegatsplein (A29/A59) nordover, følg Rijksweg (A29) nordover fram til Ring Rotterdam (A15).

8.  Ring Rotterdam (A15) vestover fram til A16/E19.

9.  A16/E19 nordover, A20/E25 østover, A12/E30 i nordøstlig retning fram til A27/E231.

10.  A27/E231 nordover fram til A28/E30.

11.  A28/E30 i østlig, nordøstlig retning fram til A1/E30.

12.  A1/E30 østover fram til den tyske grensen.

13.  Langs den tyske grensen sørover, deretter langs den belgiske grensen i nordlig, nordvestlig retning fram til 
Tractaatweg.»

_____________________
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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 6 
nr 1 annet ledd, artikkel 8 nr. 2 bokstav d), artikkel 8 nr. 3, 
artikkel 9 nr. 1 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) Ved vedtak 2006/591/EF endret Kommisjonen vedtak 
2005/393/EF med hensyn til avgrensningen av de 
fastsatte restriksjonssonene, etter å ha blitt underrettet 
av vedkommende myndigheter i Nederland, Tyskland og 
Belgia om utbrudd av blåtunge.

4) Kommisjonen ble 31. august og 5. september 2006 
underrettet av henholdsvis Frankrike og Tyskland om 
nye bekreftede tilfeller av blåtunge. På bakgrunn av disse 
nye funnene bør vedtak 2005/393/EF endres slik at det 
berørte området blir omfattet av restriksjonssonen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 21.9.2006, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, 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 2006/591/

EF (EUT L 240 av 2.9.2006, s. 15).

5) Idet det tas hensyn til de tiltak som de berørte 
medlemsstatene har truffet for å hindre spredning av 
sykdommen, bør forflytninger av mottakelige dyr inn 
i overvåkingssonen tillates under tilsyn av de berørte 
vedkommende myndigheter.

6) På anmodning fra vedkommende myndighet i Nederland 
må det foretas mindre endringer i avgrensningen av 
restriksjonssonen som gjelder Nederland.

7) For å hindre ytterligere spredning av sykdommen bør 
dette vedtak få anvendelse omgående.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

Avgrensing av restriksjonssoner

Restriksjonssonene skal avgrenses innenfor de geografiske 
områdene som er oppført for sone A, B, C, D, E og F i 
vedlegg I.

Unntak fra utførselsforbudet for disse restriksjonssonene 
kan gjøres bare i samsvar med artikkel 3, 4, 5 og 6.

Når det gjelder restriksjonssone E skal forflytninger av 
levende dyr av drøvtyggende arter mellom Spania og 
Portugal finne sted bare med tillatelse fra de berørte 
vedkommende myndigheter på grunnlag av en bilateral 
avtale.

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. september 2006

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

[meddelt under nummer K(2006) 4132]

(2006/633/EF)

 2010/EØS/67/08
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Når det gjelder restriksjonssone F, skal forflytninger av 
levende dyr av arter som er mottakelige for blåtunge, samt 
av deres sæd, egg og embryoer, tillates innenfor sonen. 
I medlemsstater som har opprettet en overvåkingssone, 
kan forflytninger inn i denne sonen imidlertid finne 
sted bare med tillatelse fra vedkommende myndighet på 
bestemmelsesstedet.

Dette vedtak får dessuten ikke anvendelse på forflytninger 
av sæd, egg og embryoer som er samlet inn eller produsert 
før 1. mai 2006.»

2. Artikkel 2a skal lyde:

«Artikkel 2a

Unntak fra forflytningsforbudet i 20 km-sonen

Som unntak fra artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2000/75/
EF skal følgende dyr unntas fra forflytningsforbudet i 20 
km-sonen:

– dyr som skal slaktes umiddelbart, forutsatt 
at vedkommende veterinærmyndighet gir sin 
godkjenning,

– dyr som skal sendes til en driftsenhet innenfor 20 
km-sonen,

– dyr som skal sendes til en driftsenhet i 
restriksjonssonen, forutsatt at vedkommende 
veterinærmyndigheter på opprinnelsesstedet og 
bestemmelsesstedet gir sin godkjenning, og forutsatt 
at dyrene oppfyller de krav til dyrehelse som er 
fastsatt av vedkommende veterinærmyndigheter, og 
som minst skal omfatte vilkår om vern av dyr mot 
angrep fra smittebærere.»

3. Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til dette 
vedtak.

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, 15. september 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1)  I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF skal listen over restriksjonssonene i sone F (serotype 8) som gjelder Frankrike, 
lyde:

«Frankrike:

Vernesone:

– Departmentet Ardennes

– Departmentet Aisne: arrondissementene Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

– Departmententet Marne: arrondissementene Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-
François

– Departmentet Meurthe-et-Moselle: arrondissementet Briey

– Departmentet Meuse

– Departmentet Moselle: arrondissementene Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest

– Departmentet Nord: arrondissementene Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Valenciennes

Overvåkingssone:

– Departmentet Aube

– Departmentet Aisne: arrondissementet Château-Thierry

– Departmentet Marne: arrondissementet Epernay

– Departmentet Haute-Marne: arrondissementene Saint-Dizier, Chaumont

– Departmentetet Meurthe-et-Moselle: arrondissementene Toul, Nancy, Lunéville

– Departmentet Moselle: arrondissementene Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach

– Departmentet Nord: arrondissementene Dunkerque, Lille

– Departmentet Oise: arrondissementene Clermont, Compiègne, Senlis

– Departmentet Pas-de-Calais: arrondissementene Arras, Béthune, Lens

– Departmentet Seine-et-Marne: arrondissementene Meaux, Provins

– Departmentet Somme : arrondissementene Amiens, Montdidier, Péronne

– Departmentetet Vosges: arrondissementet Neufchâteau»

2) I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF skal listen over restriksjonssonene i sone F (serotype 8) som gjelder Tyskland, 
lyde:

«Tyskland:

Hessen

– i Landkreis Kassel kommunene Breuna, Liebenau, Zierenberg, Wolfhagen, Naumburg, Bad Emstal, 
Schauenburg, Habichtswald, Calden, Ahnatal, Baunatal

– Stadt Kassel

– i Schwalm-Eder-Kreis kommunene Fritzlar, Niedenstein, Gudensberg, Wabern, Borken (Hessen), Bad Zwesten, 
Jesberg, Gilserberg, Schwalmstadt, Neuental, Frielendorf, Homberg (Efze), Neukirchen, Schrecksbach, 
Willingshausen, Edermünde

– Landkreis Waldeck-Frankenberg

– Landkreis Marburg-Biedenkopf

– Vogelsbergkreis
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– Lahn-Dill-Kreis

– Landkreis Gießen

– Landkreis Limburg-Weilburg

– Wetteraukreis

– Hochtaunuskreis

– Stadt Frankfurt am Main

– Stadt Offenbach

– Landkreis Offenbach

– i Main-Kinzig-Kreis kommunene Hammersbach, Nidderau, Schöneck, Niederdorfelden, Maintal, Hanau, 
Bruchköbel, Neuberg, Erlensee, Ronneburg, Großkrotzenburg

– Rheingau-Taunus-Kreis

– Stadt Wiesbaden

– Main-Taunus-Kreis

– Landkreis Groß-Gerau

– Stadt Darmstadt

– i Landkreis Darmstadt-Dieburg kommunene Erzhausen, Weiterstadt, Griesheim, Pfungstadt, Seeheim-
Jugenheim, Alsbach-Hähnlein, Bickenbach

– i Landkreis Bergstraße kommunene Groß-Rohrheim, Biblis, Lampertheim, Bürstadt, Zwingenberg, Bensheim, 
Einhausen, Lorsch, Heppenheim

Niedersachsen

– Stadt Osnabrück

– I Landkreis Grafschaft Bentheim kommunene Bad Bentheim, Suddendorf, Ohne, Samern, Schüttorf, Quendorf, 
Isterberg, Nordhorn, Engden

– I Landkreis Emsland kommunene Emsbüren, Salzbergen, Lünne, Spelle, Schapen

– I Landkreis Osnabrück kommunene Glandorf, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Bad Iburg, Hilter, Melle, 
Bissendorf, Georgsmarienhütte, Hagen, Hasbergen

Nordrhein-Westfalen

Hele delstatens område

Rheinland-Pfalz

– Kreis Ahrweiler

– Kreis Altenkirchen

– Kreis Alzey-Worms

– I Kreis Bad Dürkheim storkommunene Lambrecht (Pfalz), Hettenleidelheim, Freinsheim, Grünstadt Land

– Stadt Bad Dürkheim

– Kreis Bad Kreuznach

– Kreis Bernkastel-Wittlich

– Kreis Birkenfeld
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– Kreis Bitburg-Prüm

– Kreis Cochem-Zell

– Kreis Daun

– Donnersbergkreis

– Stadt Grünstadt

– Kreis Kaiserslautern

– Stadt Kaiserslautern

– Stadt Koblenz

– Kreis Kusel

– Stadt Mainz

– Kreis Mainz Bingen

– Kreis Mayen-Koblenz

– Kreis Neuwied

– I Kreis Südwestpfalz storkommunene Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben, Thaleischweiler-Fröschen, 
Zweibrücken-Land samt kommunene Donsieders, Clausen, Leimen i storkommunen Rodalben, den 
selvstendige kommunen Rodalben og eksklaven til Wilgartswiesen i storkommunen Rodalben

– I Stadt Pirmasens bydelene Windsberg, Hengsberg, Fehrbach

– Rhein-Hunsrück-Kreis

– Rhein-Lahn-Kreis

– I Rhein-Pfalz Kreis storkommunen Heßheim, den uavhengige kommunen Bobenheim-Roxheim

– Stadt Trier

– Kreis Trier-Saarburg

– Westerwaldkreis

– Stadt Worms

– Stadt Zweibrücken

Saarland

Hele delstatens område.»

3)  I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF skal listen over restriksjonssonene i sone F (serotype 8) som gjelder Nederland, 
lyde:

«Nederland:

1. Fra den belgiske grensen nordover langs Tractaatweg (N253), følg Guido Gezellestraat vestover, følg Willem 
de Zwijgerlaan nordover fram til vannet.

2. Langs med vannet i nordøstlig retning, følg Veerweg N60 nordover fram til A58 (E312).

3. A58 vestover fram til Deltaweg (A256).

4. Deltaweg (A256) nordover fram til vannet.

5. Langs vannet i nordøstlig retning fram til Philipsdam (N257).

6. Philipsdam (N257) langs vannet i østlig retning fram til Hellegatsplein (A29/A59).

7.  Hellegatsplein (A29/A59) nordover, følg Rijksweg (A29) nordover fram til Ring Rotterdam (A15).
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8.  Ring Rotterdam (A15) østover fram til A16/E19.

9.  A16/E19 nordover, følg A20/E25 østover, følg A12/E30 i nordøstlig retning fram til A2/E35.

10.  A2/E35 i nordøstlig retning fram til Ds Martin Luther Kingweg.

11.  Ds Martin Luther Kingweg østover fram til Pijperlaan.

12.  Pijperlaan i nordøstlig retning, følg Joseph Haydnlaan nordover, følg Lessinglaan i nordøstlig retning, 
følg Spinozaweg nordover, følg Cartesiusweg nordover, følg St. Josephlaan i nordøstlig retning, følg 
Einsteindreef i nordøstlig retning fram til Albert Schweitzerdreef (N230).

13.  Albert Schweitzerdreef (N230) i sørøstlig retning fram til A27/E231.

14.  A27/E231 nordover fram til A28/E30.

15.  A28/E30 i østlig, nordøstlig retning fram til A1/E30.

16.  A1/E30 østover fram til den tyske grensen.

17.  Sørover langs den tyske grensen, deretter langs den belgiske grensen i nordlig, nordvestlig retning fram til 
Tractaatweg.»

______________________
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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 d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved 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) for blåtunge.

3) Etter at Belgia, Tyskland, Frankrike og Nederland i 
midten av august og tidlig i september 2006 meldte fra 
om utbrudd av blåtunge, har Kommisjonen flere ganger 
endret vedtak 2005/393/EF når det gjelder avgrensning 
av de aktuelle restrikssjonssonene.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 267 av 27.9.2006, s. 45, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, 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 2006/633/

EF (EUT L 258 av 21.9.2006, s. 7).

4) 8. september 2006 informerte Nederland Kommisjonen 
om et nytt bekreftet tilfelle av blåtunge hos storfe i den 
nordlige delen av landet. På bakgrunn av disse funnene 
bør restriksjonssonen utvides til hele Nederland.

5) Etter en behørig begrunnet anmodning fra Tyskland, 
er det hensiktsmessig å endre avgrensningen av 
restriksjonssonen i Tyskland.

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

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2005/393/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. september 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. september 2006

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

[meddelt under nummer K(2006) 4227]

(2006/650/EF)

 2010/EØS/67/09
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VEDLEGG

I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

1. Listen over restriksjonssoner i Sone F (serotype 8) som gjelder Nederland, skal lyde:

«Nederland: Hele territoriet»

2. Listen over restriksjonssoner i Sone F (serotype 8) som gjelder Tyskland, skal lyde:

Tyskland:

Hessen

– im Landkreis Kassel die Gemeinden Breuna, Liebenau, Zierenberg, Wolfhagen, Naumburg, Bad Emstal, 
Schauenburg, Habichtswald, Calden, Ahnatal, Baunatal, Hofgeismar, Grebenstein, Fuldabrück

– Stadt Kassel

– im Schwalm-Eder-Kreis die Gemeinden Fritzlar, Niedenstein, Gudensberg, Wabern, Borken (Hessen), 
Bad Zwesten, Jesberg, Gilserberg, Schwalmstadt, Neuental, Frielendorf, Homberg (Efze), Neukirchen, 
Schrecksbach, Willingshausen, Edermünde, Guxhagen, Körle, Melsungen, Felsberg, Malsfeld, Knüllwald, 
Schwarzenborn, Oberaula, Ottrau, Morschen

– Landkreis Waldeck-Frankenberg

– im Landkreis Hersfeld-Rotenburg die Gemeinden Ludwigsau, Neuenstein, Kirchheim, Niederaula, Breitenbach 
a. Herzberg

– im Landkreis Fulda die Gemeinden Bad Salzschlirf, Großenlüder, Fulda, Hosenfeld, Neuhof, Flieden, 
Eichenzell, Kalbach

– Landkreis Marburg-Biedenkopf

– Vogelsbergkreis

– Lahn-Dill-Kreis

– Landkreis Gießen

– Landkreis Limburg-Weilburg

– Wetteraukreis

– Hochtaunuskreis

– Stadt Frankfurt am Main

– Stadt Offenbach

– Landkreis Offenbach

– Main-Kinzig-Kreis

– Rheingau-Taunus-Kreis

– Stadt Wiesbaden

– Main-Taunus-Kreis

– Landkreis Groß-Gerau

– Stadt Darmstadt

– Landkreis Darmstadt-Dieburg

– im Landkreis Bergstraße die Gemeinden Groß-Rohrheim, Biblis, Lampertheim, Bürstadt, Zwingenberg, 
Bensheim, Einhausen, Lorsch, Heppenheim, Lautertal, Lindenfels

Niedersachsen

– Stadt Osnabrück

– Im Landkreis Grafschaft Bentheim die Gemeinden Bad Bentheim, Suddendorf, Ohne, Samern, Schüttorf, 
Quendorf, Isterberg, Nordhorn, Engden

– Im Landkreis Emsland die Gemeinden Emsbüren, Salzbergen, Lünne, Spelle, Schapen

– Im Landkreis Osnabrück die Gemeinden Glandorf, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Bad Iburg, Hilter, 
Melle, Bissendorf, Georgsmarienhütte, Hagen, Hasbergen
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Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Kreis Ahrweiler– 

Kreis Altenkirchen– 

Kreis Alzey-Worms– 

Im Kreis Bad Dürkheim die Verbandsgemeinden Lambrecht (Pfalz), Hettenleidelheim, Freinsheim, Grünstadt – 
Land

Stadt Bad Dürkheim– 

Kreis Bad Kreuznach– 

Kreis Bernkastel-Wittlich– 

Kreis Birkenfeld– 

Kreis Bitburg-Prüm– 

Kreis Cochem-Zell– 

Kreis Daun– 

Donnersbergkreis– 

Stadt Grünstadt– 

Kreis Kaiserslautern– 

Stadt Kaiserslautern– 

Stadt Koblenz– 

Kreis Kusel– 

Stadt Mainz– 

Kreis Mainz Bingen– 

Kreis Mayen-Koblenz– 

Kreis Neuwied– 

Im Kreis Südwestpfalz die Verbandsgemeinden Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben, Thaleischweiler-– 
Fröschen, Zweibrücken-Land sowie die Ortsgemeinden Donsieders, Clausen, Leimen aus der Verbandsgemeinde 
Rodalben, die verbandsfreie Gemeinde Rodalben und die Exklave zu Wilgartswiesen in der Verbandsgemeinde 
Rodalben

In der Stadt Pirmasens die Stadtteile Windsberg, Hengsberg, Fehrbach– 

Rhein-Hunsrück-Kreis– 

Rhein-Lahn-Kreis– 

Im Rhein-Pfalz Kreis die Verbandsgemeinde Heßheim, verbandsfreie Gemeinde Bobenheim-Roxheim– 

Stadt Trier– 

Kreis Trier-Saarburg– 

Westerwaldkreis– 

Stadt Worms– 

Stadt Zweibrücken– 

Saarland

Gesamtes Landesgebiet.»

_________________________
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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 blåtunge(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet 
ledd, artikkel 8 nr. 3, artikkel 11 og 12 og artikkel 19 annet 
ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) Ved 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) Når forekomsten av blåtungeviruset er blitt offisielt 
bekreftet på en driftsenhet, skal det i henhold til direktiv 
2000/75/EF innføres visse restriksjoner i en radius 
på 20 km rundt den infiserte driftsenheten. Disse 
restriksjonene omfatter et forbud mot forflytning av 
dyr som er mottakelige for sykdommen, fra og til 
driftsenheter som ligger innenfor denne radiusen («forbud 
mot forflytning»). Ved dette direktiv fastsettes unntak fra 
forbudet mot forflytning av dyr i vernesonen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 14.10.2006, s. 52, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(2) EUT L 130 av 24.5.2005, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2006/633/
EF (EUT L 258 av 21.9.2006, s. 7).

4) Det er derfor hensiktsmessig å tillate forflytning av dyr 
fra driftsenheter som er berørt av forbudet mot forflytning 
innenfor restriksjonssonen, for direkte transport til et 
slakteri. Vedtak 2005/393/EF bør derfor endres for å 
tillate slike forflytninger.

5) Idet det tas hensyn til praksis innenfor landbruket, er det 
også hensiktsmessig å fastsette særlige vilkår som minsker 
risikoen for virusoverføring når dyr fra driftsenheter 
som er berørt av forbudet mot forflytning, overføres til 
bestemte driftsenheter innenfor restriksjonssonen, som de 
bare kan forlate når de skal slaktes. Vedtak 2005/393/EF 
bør også endres for å fastsette slike vilkår.

6) I henhold til artikkel 4 i vedtak 2005/393/EF er det 
for tiden fastsatt at innenlands forflytning av dyr fra 
en restriksjonssone med sikte på umiddelbar slakting 
innenfor en og samme medlemsstat, kan unntas fra 
utførselsforbudet av vedkommende myndighet, forutsatt 
at det i hvert enkelt tilfelle foretas en risikovurdering, 
og at visse vilkår oppfylles. Denne bestemmelsen 
fastsetter imidlertid for tiden ikke at unntak fra 
utførselsforbudet skal være betinget av et positivt resultat 
av risikovurderingen. Med hensyn til åpenheten bør det 
kreves at slike unntak innvilges på grunnlag av et positivt 
resultat av risikovurderingen.

7) Unntaket fra utførselsforbudet for dyr som forlater 
restriksjonssonene i forbindelse med handel innenfor 
Fellesskapet, slik det for tiden er fastsatt i artikkel 5 
nr. 1 i vedtak 2005/393/EF, forutsetter at de kravene 
til dyrehelse som gjelder innenlands forflytning til en 
driftsenhet, som fastsatt i artikkel 3 i dette vedtak, 
oppfylles, og at mottakermedlemsstaten på forhånd har 
godkjent dette.

8) Av hensyn til sammenhengen bør de kravene til dyrehelse 
som er fastsatt i artikkel 4 i vedtak 2005/393/EF for 
unntak fra utførselsforbudet for innenlands forflytning 
med sikte på slakting, sammen med forhåndsgodkjenning 
fra mottakermedlemsstaten, også gjelde for unntaket fra 
utførselsforbudet for dyr som er beregnet på umiddelbar 
slakting i en annen medlemsstat.

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. oktober 2006

om endring av vedtak 2005/393/EF angående vilkårene som gjelder forflytninger fra eller  
gjennom restriksjonssoner i forbindelse med blåtunge(*)

[meddelt under nummer K(2006) 4813]

(2006/693/EF)

 2010/EØS/67/10
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9) Bestemmelsene i vedlegg II til vedtak 2005/393/EF om 
forflytninger av levende dyr av arter som er mottakelige 
for blåtunge, samt deres sæd, egg og embryoer fra 
restriksjonssoner, bør være i samsvar med vilkårene 
fastsatt i kapittel 2.2.13 i helseregelverket for landdyr fra 
Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

10) Handel med fryst sæd innenfor Fellesskapet, som 
oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg II til vedtak 
2005/393/EF, bør ikke kreve forhåndsgodkjenning fra 
mottakermedlemsstaten, ettersom det ved prøving etter 
oppsamling med sikkerhet kan påvises at sykdommen 
ikke forekommer hos donordyret.

11) Frankrike og Tyskland har underrettet Kommisjonen 
om at det er nødvendig å tilpasse restriksjonssonene i 
disse medlemsstatene. Dermed bør vedlegg I til vedtak 
2005/393/EF endres.

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

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2a skal lyde:

«Artikkel 2a

Unntak fra forflytningsforbudet

Som unntak fra artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2000/75/
EF, skal følgende dyr unntas fra forflytningsforbudet:

a) dyr som skal transporteres direkte til et slakteri som ligger 
innenfor restriksjonssonen rundt avsenderenheten,

b) dyr beregnet på en driftsenhet som ligger innenfor 
restriksjonssonen rundt avsenderenheten, og

i) innenfor en radius på 20 km rundt en infisert 
driftsenhet, eller

ii) utenfor en radius på 20 km rundt en infisert 
driftsenhet, forutsatt at

 – forhåndsgodkjenning fra vedkommende 
myndigheter på stedet der avsender- og 
mottakerenhetene ligger med hensyn til 
eventuelle dyrehelsegarantier som kreves 
av nevnte myndigheter med hensyn til tiltak 
for å hindre spredning av blåtungevirus og 
beskyttelse mot angrep av smittebærere, eller

 – en prøve for identifisering av agens i samsvar 
med del A nr. 1 bokstav c) i vedlegg II, som 
er utført med negativt resultat på en prøve tatt 
innen 48 timer fra avsendelse av det berørte 
dyret, som skal være beskyttet mot alle angrep 
av smittebærere minst fra det tidspunktet 
prøven ble tatt, og som ikke skal forlate 
mottakerenheten, med mindre det sendes til 
umiddelbar slakting.»

2. I artikkel 3 skal innledningen i nr. 3 lyde:

«Når det i et epidemiologisk relevant område i 
restriksjonssonene har gått mer enn 40 dager fra den datoen 
da smittebæreren sluttet å være aktiv, skal vedkommende 
myndighet gi unntak fra utførselsforbudet for innenlands 
forflytning for:»

3. Innledningen til artikkel 4 samt innledningen i bokstav a) 
skal lyde:

«Som unntak fra utførselsforbudet skal vedkommende 
myndighet tillate forflytning av dyr fra en restriksjonssone 
med sikte på umiddelbar slakting innenfor en og samme 
medlemsstat, forutsatt:

a) at det i hvert enkelt tilfelle er utført en risikovurdering 
med positivt resultat når det gjelder muligheten for 
kontakt mellom dyrene og smittebærerne under 
transporten til slakteriet, der det tas hensyn til:»
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4. I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 skal lyde:

«1. Som unntak fra utførselsforbudet ved handel 
innenfor Fellesskapet kan vedkommende myndighet 
tillate forflytning av dyr og deres sæd, egg og embryoer 
fra restriksjonssonene, forutsatt:

a) at dyrene og deres sæd, egg og embryoer oppfyller 
vilkårene fastsatt i artikkel 3 eller 4, og

b) bortsett fra når det gjelder fryst sæd, at det 
foreligger forhåndsgodkjenning fra 
bestemmelsesmedlemsstaten.»

b) nytt nr. 3 skal lyde:

«3. Denne artikkel får ikke anvendelse på forflytning 
av dyr som skjer i samsvar med unntaket fastsatt i 
artikkel 2a.»

5. Vedlegg I og II endres i samsvar med vedlegget til dette 
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I. I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

1. Listen over restriksjonssoner i Sone F (serotype 8) som gjelder Tyskland, skal lyde:

«Tyskland:

Hessen

Hele delstatens område

Niedersachsen

I Landkreis Ammerland: Apen, Edewecht, Westerstede, Bad Zwischenahn– 

I Landkreis Aurich: Krummhörn, Hinte, Ihlow– 

Landkreis Cloppenburg– 

I Landkreis Diepholz: Stemshorn, Quernheim, Brockum, Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz, Wetschen, – 
Rehden, Hemsloh, Wagenfeld, Bahrenborstel, Kirchdorf, Varrel, Barver, Drebber, Dickel, Freistatt, 
Wehrlbleck, Barenburg, Maasen, Borstel, Sulingen, Eydelstedt, Barnstorf, Drentwede, Ehrenburg, Scholen, 
Schwaförden, Mellinghausen, Siedenburg, Staffhorst, Asendorf, Engeln, Affinghausen, Sudwalde, 
Neuenkirchen, Twistringen, Bassum, Lemförde

Stadt Emden– 

Landkreis Emsland– 

I Landkreis Göttingen: Staufenberg, Hannoversch-Münden, Bühren, Scheden, Jühnde, Friedland, – 
Gleichen, Rosdorf, Niemetal, Dransfeld, Landolfshausen, Waake, Ebergötzen, Wollbrandshausen, 
Krebeck, Bovenden, Göttingen, Adelebsen

Landkreis Grafschaft Bentheim– 

Landkreis Hameln-Pyrmont– 

I Region Hannover: Springe, Pattensen, Wenningen, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg, Gehrden, – 
Barsinghausen, Seelze, Stadt Hannover, Garbsen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge

I Landkreis Hildesheim: Landwehr, Freden, Winzenburg, Everode, Lamspringe, Neuhof, Woltershausen, – 
Harbarnsen, Selem, Adenstedt, Alfeld, Coppengrave, Duingen, Weenzen, Hoyershausen, Brüggen, 
Eberholzen, Westfeld, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Sibbesse, Rheden, Banteln, Eime, Marienhagen, Elze, 
Gronau an der Leine, Despetal, Diekholzen, Stadt Hildesheim, Betheln, Nordstemmen, Giesen, Sarstedt

Landkreis Holzminden– 

I Landkreis Leer: Moormerland, Hesel, Uplengen, Jemgum; Leer, Holtland, Brinkum, Nortmoor, Filsum, – 
Detern, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Westoverledingen, Weener, Bunde

I Landkreis Nienburg (Weser): Diepenau, Warmsen, Raddestorf, Uchte, Stolzenau, Steyerberg, Leese, – 
Rehburg-Loccum, Landesbergen, Husum, Linsburg, Estorf, Binnen, Pennigsehl, Wietzen, Marklohe, 
Nienburg, Stöckse, Drakenburg, Balge, Warpe, Liebenau

I Landkreis Northeim: Bodenfelde, Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Katlenburg-Lindau, Northeim, – 
Moringen, Solling, Dassel, Einbeck, Kreiensen, Kalefeld, Bad Gandersheim

I Landkreis Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, – 
Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen

Landkreis Osnabrück– 
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Stadt Osnabrück– 

Landkreis Schaumburg– 

Landkreis Vechta– 

Nordrhein-Westfalen

Hele delstatens område

Rheinland-Pfalz

Hele delstatens område

Saarland

Hele delstatens område.»

2. Listen over restriksjonssoner i Sone F (serotype 8) som gjelder Frankrike, skal lyde:

«Frankrike:

Vernesone:

Departementet Ardennes– 

Department Aisne: arrondissementene Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins– 

Departementet Marne: arrondissementene Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-– 
François

Departementet Meurthe-et-Moselle: arrondissementet Briey– 

Departementet Meuse– 

Departementet Moselle: arrondissementene Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest– 

Departementet Nord– 

Departementet Pas-de-Calais– 

Departementet Somme: arrondissementet Péronne– 

Overvåkingssone:

Departementet Aube– 

Departementet Aisne: arrondissementet Château-Thierry– 

Departementet Marne: arrondissementet Epernay– 

Departementet Haute-Marne: arrondissementene Saint-Dizier, Chaumont– 

Departementet Meurthe-et-Moselle: arrondissementene Toul, Nancy, Lunéville– 

Departementet Moselle: arrondissementene Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach– 

Departementet Oise: arrondissementene Clermont, Compiègne, Senlis– 

Departementet Seine-et-Marne: arrondissementene Meaux, Provins– 

Departementet Somme: arrondissementene Abbeville, Amiens, Montdidier– 

Departementet Vosges: arrondissementet Neufchâteau.»– 
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II.  Vedlegg II til vedtak 2005/393/EF skal lyde:

«VEDLEGG II

som nevnt i artikkel 3 nr. 1

a. levende drøvtyggere

1. Før transport skal levende drøvtyggere være beskyttet mot angrep fra Culicoides, som sannsynligvis er 
kompetente smittebærere for blåtungevirus i minst:

a) 60 dager, eller

b) 28 dager, og de skal i dette tidsrommet ha gjennomgått med negativt resultat en serologisk prøve 
i henhold til OIEs Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals for å påvise 
antistoffer mot blåtungevirusgruppen, som er utført minst 28 dager etter den datoen da perioden med 
beskyttelse mot smittebærerangrep ble påbegynt, eller

c) 14 dager, og de skal i dette tidsrommet ha gjennomgått med negativt resultat en prøve for identifisering 
av agens i henhold til OIEs Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, som 
er utført minst 14 dager etter den datoen da perioden med beskyttelse mot smittebærerangrep ble 
påbegynt.

2. Under transporten til bestemmelsesstedet skal levende drøvtyggere være beskyttet mot angrep fra 
Culicoides.

B. sæd fra drøvtyggere

1. Sæd skal komme fra donordyr som:

a) har vært beskyttet mot angrep fra Culicoides, som sannsynligvis er kompetente smittebærere for 
blåtungevirus i minst 60 dager før oppsamlingen av sæd begynner og mens den pågår, eller

b) har gjennomgått med negativt resultat en serologisk prøve i henhold til OIEs Manual of Diagnostic 
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals for å påvise antistoffer mot blåtungevirusgruppen, som er 
utført minst hver 60. dag i oppsamlingsperioden og mellom 21 og 60 dager etter siste oppsamling, 
eller

c) har gjennomgått med negativt resultat en prøve for identifisering av agens i henhold til OIEs 
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, som utføres på blodprøver som er 
innsamlet:

i) i forbindelse med starten og avslutningen av sædopppsamlingen, og

ii) i sædoppsamlingsperioden:

minst hver sjuende dag dersom det er snakk om en virusisolasjonsprøve, eller– 

minst hver 28. dag dersom det er snakk om en polymerasekjedereaksjonsprøve.– 

2. Fersk sæd kan tas fra donorhanndyr som har vært beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 30 dager før 
oppsamlingen av sæd begynner og mens den pågår, og som:

a) har gjennomgått med negativt resultat en serologisk prøve i henhold til OIEs Manual of Diagnostic 
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals for å påvise antistoffer mot blåtungevirusgruppen, som er 
utført før den første oppsamlingen og minst hver 28. dag i oppsamlingsperioden og hver 28. dag etter 
siste oppsamling, eller

b) har gjennomgått med negativt resultat en prøve for identifisering av agens i henhold til OIEs 
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, som utføres på blodprøver som er 
innsamlet:

i) i forbindelse med starten og avslutningen av sædoppsamlingen, og sju dager etter siste 
oppsamling, og

ii) i sædoppsamlingsperioden:

minst hver sjuende dag dersom det er snakk om en virusisolasjonsprøve, eller– 

minst hver 28. dag dersom det er snakk om en polymerasekjedereaksjonsprøve.– 
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3. Fryst sæd kan komme fra donorhanndyr som har gjennomgått med negativt resultat en serologisk prøve i 
henhold til OIEs Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals for å påvise antistoffer 
mot blåtungevirusgruppen, og prøven ble utført på en blodprøve som ble tatt mellom 21 og 30 dager etter 
sædoppsamlingen i den obligatoriske oppbevaringsperioden i samsvar med nr. 1 bokstav f) i vedlegg C til 
rådsdirektiv 88/407/EØF(1) eller kapittel III bokstav g) i vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF(2).

4. Hunndyr av drøvtyggere skal holdes under observasjon på opprinnelsesenheten i minst 28 dager etter 
sædoverføring med fersk sæd som nevnt i nr 1 og 2.

C. Oocytter og embryoer fra drøvtyggere

1. Embryoer fra storfe som har oppstått ved befruktning in vivo, skal samles opp i samsvar med rådsdirektiv 
89/556/EØF(3)

2. Embryoer fra andre drøvtyggere enn storfe som har oppstått ved befruktning in vivo, og storfeembryoer 
som har oppstått ved befruktning in vitro, skal komme fra donorhunndyr som:

a) har vært beskyttet mot angrep fra Culicoides, som sannsynligvis er kompetente smittebærere for 
blåtungevirus i minst 60 dager før oppsamlingen av embryoer/oocytter begynner og mens den pågår, 
eller

b) har gjennomgått med negativt resultat en serologisk prøve i henhold til OIEs Manual of Diagnostic 
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals for å påvise antistoffer mot blåtungevirusgruppen, mellom 
21 og 60 dager etter oppsamlingen av embryoer/oocytter, eller

c) har gjennomgått med negativt resultat en prøve for identifisering av agens i henhold til OIEs Manual 
of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, som utføres på en blodprøve som er tatt på 
dagen for oppsamling av embryoer/oocytter.

______________

(1) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10.
(2) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(3) EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 
2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa 
og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(1), særleg artikkel 57 
nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I Tyskland har det nyleg vore ei mengd positive funn 
av sterkt sjukdomsframkallande aviær influensa A-virus 
av undertypen H5N1 hjå ville fuglar. Det vart òg påvist 
utbrot av sjukdommen i ei driftseining for fjørfe og i ein 
zoologisk hage.

2) Vaksinasjon mot aviær influensa av undertypen H5 og H7 
kan vere eit godt middel for å førebyggje og motkjempe 
sjukdommen. Slik vaksinasjon er likevel ikkje vorten 
nytta enno ved driftseiningar for fjørfe i Tyskland.

3) Tyskland ønskjer å samle inn fleire opplysningar om 
bruken av vaksinasjon ved hjelp av ein omfattande 
feltstudie.

4) 24. august 2006 la Tyskland fram for godkjenning 
ein plan for førebyggjande vaksinasjon som skal 
gjennomførast ved tre kommersielle driftseiningar i 
Nordrhein-Westfalen, innanfor ramma av ein studie som 
skal vurdere den førebyggjande verknaden av ein vaksine 
undertypen H5 mot aviær influensa gjennom vaksinasjon 
av fjørfe som vert haldne under normale felttilhøve.

5) Den framlagde planen for førebyggjande vaksinasjon 
inneheld dei opplysningane som krevst i artikkel 56 
nr. 2 til direktiv 2005/94/EF, og er i samsvar med 
vaksinasjonsstrategien DIVA (Differentiating Infected 
from Vaccinated Animal). På grunnlag av ei vurdering 
av planen og drøftingar med Tyskland verkar det 
føremålstenleg å godkjenne planen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 21.10.2006, s. 38, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) TEU L 10 av 14.1.2006, s. 16.

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

Plan for førebyggjande vaksinasjon

1. Planen for førebyggjande vaksinasjon mot sterkt 
sjukdomsframkallande aviær influensa av undertypen H5 som 
skal gjelde fram til 30. september 2008 og vart lagd fram av 
Tyskland 24. august 2006, vert godkjend.

I den førebyggjande vaksinasjonen skal det i samsvar med 
den nemnde planen, nyttast ein inaktivert vaksine av aviær 
influensa av undertypen H5N2 hjå tre utvalde driftseiningar for 
fjørfe i Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

2. I dei driftseiningane for fjørfe som er nemnde i nr. 1, 
skal det utførast offentleg overvaking og høvelege tiltak for 
biotryggleik, slik det er fastlagt i planen for førebyggjande 
vaksinasjon.

3. Planen for førebyggjande vaksinasjon skal gjennomførast 
på ein effektiv måte.

4. Kommisjonen skal offentleggjere planen for førebyggjande 
vaksinasjon.

Artikkel 2

Tiltak for avgrensing av flytting

1. Den rette styresmakta skal sikre at

a) fjørfe, egg, skrottar av fjørfe og ferskt fjørfekjøt frå fjørfe 
som vert haldne i dei driftseiningane som er nemnde i 
artikkel 1 nr. 11 («fjørfe og andre produkt»), ikkje vert 
flytte frå desse driftseiningane,

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. oktober 2006

om godkjenning av den planen som Tyskland har lagt fram i medhald av rådsdirektiv 2005/94/EF for førebyggjande 
vaksinasjon mot aviær influensa av undertypen H5 i visse driftseiningar i Nordrhein-Westfalen(*)

[meldt under nummeret K(2006) 4906]

(Berre den tyske teksta er gyldig)

(2006/705/EF)

 2010/EØS/67/11



2.12.2010 Nr. 67/71EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) fjørfe og andre fuglar i fangenskap ikkje vert tekne inn i 
dei driftseiningane som er nemnde i artikkel 1 nr. 1 medan 
planen for førebyggjande vaksinasjon vert gjennomførd.

2. Som eit unntak frå nr. 1 bokstav a) og i samsvar med 
planen for førebyggjande vaksinasjon kan den rette styresmakta 
godkjenne følgjande flytting av fjørfe og andre produkt:

a) flytting til det nasjonale referanselaboratoriet for aviær 
influensa i Tyskland,

b) transport for omgåande disponering innanfor Tyskland 
etter innsamling av høvelege prøvar som skal sendast til 
det nemnde laboratoriet.

Artikkel 3

Reingjering og desinfisering av driftseiningar og 
transportmiddel

1. Den rette styresmakta skal syte for at dei driftseiningane 
for fjørfe som er nemnde i artikkel 1 nr. 1, er reingjorde 
og desinfiserte i samsvar med instruksjonane frå den rette 
styresmakta etter at alt fjørfe er fjerna frå driftseiningane.

2. Den rette styresmakta skal syte for at alle transportmiddel 
som er vortne nytta til flytting av fjørfe og andre produkt, 

vert reingjorde og desinfiserte etter kvar transport med 
desinfeksjonsmiddel og metodar som den rette styresmakta 
har godkjent.

Artikkel 4

Rapportar

Tyskland skal innan éin månad rekna frå datoen då dette 
vedtaket tek til å gjelde, sende over til Kommisjonen ein 
rapport om gjennomføringa av planen for førebyggjande 
vaksinasjon.

Frå og med 3. oktober 2006 skal Tyskland kvart kvartal leggje 
fram rapport for Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og 
dyrehelsa.

Artikkel 5

Adressatar

Dette vedtaket er retta til Sambandsrepublikken Tyskland.

Utferda i Brussel, 20. oktober 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, 
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) Etter at Belgia, Tyskland, Frankrike og Nederland i 
midten av august og tidlig i september 2006 underrettet 
om utbrudd av blåtunge, har Kommisjonen flere ganger 
endret vedtak 2005/393/EF med hensyn til avgrensningen 
av de berørte restriksjonssonene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 10.11.2006, s. 51, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, 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 2006/693/

EF (EUT L 283 av 14.10.2006, s. 52).

4) Kommisjonen ble 13. og 16. oktober 2006 underrettet av 
henholdsvis Frankrike og Tyskland om nye bekreftede 
tilfeller av blåtunge. På bakgrunn av disse funnene 
bør avgrensningen av restriksjonssonen i disse statene 
endres.

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

Vedlegg I til vedtak 2005/393/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. november 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. november 2006

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

[meddelt under nummer K(2006) 5311]

(2006/761/EF)

 2010/EØS/67/12
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VEDLEGG

I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

1.  Listen over restriksjonssoner i Sone F (serotype 8) som gjelder Frankrike, skal lyde:

«Frankrike:

Vernesone:

– Departementet Ardennes

– Departementet Aisne: arrondissementene Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

– Departementet Marne: arrondissementene Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-
François

– Departementet Haute-Marne: arrondissementet Saint-Dizier

– Departementet Meurthe-et-Moselle: arrondissementene Briey, Nancy, Toul

– Departementet Meuse

– Departementet Moselle: arrondissementene Boulay-Moselle, Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, 
Thionville-ouest

– Departementet Nord

– Departementet Pas-de-Calais

– Departementet Somme: arrondissementene Abbeville, Amiens, Péronne

Overvåkingssone:

– Departementet Aube

– Departementet Aisne: arrondissementet Château-Thierry

– Departementet Bas-Rhin: arrondissementet Saverne

– Departementet Marne: arrondissementet Epernay

– Departementet Haute-Marne: arrondissementet Chaumont

– Departementet Meurthe-et-Moselle: arrondissementet Lunéville

– Departementet Moselle: arrondissementene Château-Salins, Forbach, Sarrebourg, Sarreguemines

– Departementet Oise

– Departementet Seine-Maritime: arrondissementet Dieppe

– Departementet Seine-et-Marne: arrondissementene Meaux, Provins

– Departementet Somme: arrondissementet Montdidier

– Departementet Vosges: arrondissementene Epinal, Neufchâteau»

2.  Listen over restriksjonssoner i Sone F (serotype 8) som gjelder Tyskland, skal lyde:

«Tyskland:

Baden-Württemberg

Stadtkreis Heidelberg

I Landkreis Karlsruhe: Bad Schönborn, Graben-Neudorf, Ubstadt-Weiher, Linkenheim-Hochstetten, Eggenstein-
Leopoldshafen, Dettenheim, Philippsburg, Oberhausen-Rheinhausen, Waghäusel, Hambrücken, Kronau, Forst, 
Karlsdorf-Neuthard
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Stadtkreis Mannheim

I Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Külsheim, Wertheim

I Neckar-Odenwald-Kreis: Walldürn, Buchen, Mudau, Limbach, Waldbrunn, Neckargerach, Zwingenberg, 
Neunkirchen, Schwarzach, Aglasterhausen, Höpfingen, Hardheim, Fahrenbach, Mosbach

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Stadt Aschaffenburg

Landkreis Aschaffenburg

Landkreis Main-Spessart-Kreis

Landkreis Miltenberg

I Landkreis Bad Kissingen kommunene Motten, Zeitlofs, Wildflecken, Bad Brückenau, Riedenberg, 
Oberleichtersbach, Schondra, Wartmannsroth, Elferhausen, Euerdorf, Bad Bocklet, Burkardroth, Bad Kissingen, 
Oberthulba, Aura, Gerode, Fuchsstadt, Hammelburg

Bremen

Freie Hansestadt Bremen — Stadtgemeinde — med unntak av Stadtbremischen Überseehafengebietes i 
Bremerhaven

Hessen

Hele delstatens område

Niedersachsen

I Landkreis Ammerland kommunene Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht og Westerstede

I Landkreis Aurich kommunene Krummhörn, Hinte og Ihlow

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden
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I Landkreis Leer byene Leer og Weener og kommunene Brinkum, Bunde, Detern, Filsum, Hesel, Holtland, 
Jemgum, Moormerland, Nortmoor, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen og Westoverledingen

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

I Landkreis Rotenburg (Wümme): Hellwege, Ahausen, Westerwalsede, Kirchwalsede, Visselhövede, Brockel, 
Bothel, Hemsbünde, Rotenburg (Wümme), Hassendorf, Sottrum

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

I Landkreis Soltau-Fallingbostel: Rethem (Aller), Frankenfeld, Ahlden (Aller), Grethem, Gilten, Schwarmstedt, 
Buchholz (Aller), Essel, Hademstorf, Eickeloh, Hodenhagen, Walsrode, Böhme, Häuslingen, gemeindefreier 
Bezirk Osterheide, Fallingbostel, Bomlitz, Neuenkirchen, Soltau, Wietzendorf, Munster, Lindwedel

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Hele delstatens område

Rheinland-Pfalz

Hele delstatens område

Saarland

Hele delstatens område

Sachsen-Anhalt

I Kreis Mansfelder Land: Wippra

I Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn 
(Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, 
Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg

I Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, 
Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, 
Wulferstedt

I Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, 
Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, 
Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, 
Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, 
Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly

I Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen

I Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, 
Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, 
Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen

Kreis Wernigerode
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Thüringen

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

I Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, 
Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, 
Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, 
Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, 
Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

I Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, 
Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, 
Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, 
Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

I Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, 
Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, 
Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, 
Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, 
Wernshausen

I Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, 
Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis»

________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/629/EØF av 19. november 
1991 om fastsettelse av minstestandarder for vern av kalver(1), 
særlig artikkel 7 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 91/630/EØF av 19. november 
1991 om fastsettelse av minstestandarder for vern av svin(2), 
særlig artikkel 7 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 98/58/EF av 20. juli 1998 
om vern av dyr som holdes for landbruksformål(3), særlig 
artikkel 6 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 1999/74/EF av 19. juli 1999 
om fastsettelse av minstestandarder for vern av verpehøner(4), 
særlig artikkel 8 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 91/629/EØF er det fastsatt minstestandarder 
for vern av kalver som holdes innelukket med henblikk på 
avl og oppfôring. Det er fastsatt at medlemsstatene skal 
sørge for at vedkommende myndighet tar ansvaret for at 
inspeksjoner utføres for å kontrollere at bestemmelsene i 
nevnte direktiv overholdes.

2) Ved direktiv 91/630/EØF er det fastsatt minstestandarder 
for vern av svin som holdes innelukket med henblikk på 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 15.11.2006, s. 39, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) EFT L 340 av 11.12.1991, s. 28. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) EFT L 340 av 11.12.1991, s. 33. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.

(3) EFT L 221 av 8.8.1998, s. 23. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.

(4) EFT L 203 av 3.8.1999, s. 53. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.

avl og oppfôring. Det er fastsatt at medlemsstatene skal 
sørge for at vedkommende myndighet tar ansvaret for at 
inspeksjoner utføres for å kontrollere at bestemmelsene i 
nevnte direktiv overholdes.

3) Ved direktiv 98/58/EF er det fastsatt minstestandarder 
for vern av dyr som holdes for landbruksformål. 
Det er fastsatt at medlemsstatene skal sørge for at 
vedkommende myndighet foretar inspeksjoner for å 
kontrollere at bestemmelsene i nevnte direktiv overholdes, 
og at medlemsstatene skal framlegge rapporter for 
Kommisjonen om disse inspeksjonene.

4) Ved kommisjonsvedtak 2000/50/EF av 17. desember 
1999 om minstekrav til inspeksjon av driftsenheter 
med dyr som holdes for landbruksformål(5), er det 
fastsatt at rapporter som medlemsstatene skal framlegge 
for Kommisjonen i henhold til direktiv 98/58/EF, skal 
omfatte kalver, svin og verpehøner. Det er også angitt 
hvilke opplysninger medlemsstatene skal framlegge for 
hver dyreart og -kategori.

5) Inspeksjoner av dyr som holdes for landbruksformål, og 
som foretas i medlemsstatene, bør ikke bare omfatte krav 
som er fastsatt i særlige rettsakter, for eksempel dem som 
gjelder kalver, svin eller verpehøner, men også generelle 
krav til dyrs velferd som fastsatt i direktiv 98/58/EF. 
Medlemsstatenes forpliktelser til å framlegge rapporter 
for Kommisjonen, bør derfor omfatte både generelle og 
særlige krav i henhold til Fellesskapets regelverk.

6) Inspeksjoner av dyr som holdes for landbruksformål, og 
som foretas i medlemsstatene, bør også omfatte alle andre 
arter av produksjonsdyr som er innenfor virkeområdet for 
direktiv 98/58/EF. Medlemsstatenes forpliktelser til å 
framlegge rapporter for Kommisjonen, bør derfor utvides 
tilsvarende.

7) Ved direktiv 1999/74/EF er det fastsatt minstestandarder 
for vern av verpehøner. Det er fastsatt at medlemsstatene 
skal sørge for at vedkommende myndighet foretar 
inspeksjoner for å kontrollere at bestemmelsene i nevnte 
direktiv overholdes.

(5) EFT L 19 av 25.1.2000, s. 51. Vedtaket sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. november 2006

om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder  
der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

[meddelt under nummer K(2006) 5384]

(2006/778/EF)

 2010/EØS/67/13
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8) Erfaringene fra direktiv 91/629/EØF, 91/630/EØF, 98/58/
EF og 1999/74/EF viser forskjeller mellom medlemsstatene 
når det gjelder planlegging, gjennomføring, registrering 
og rapportering av opplysninger om inspeksjoner som 
vedkommende myndighet foretar i henhold til disse 
direktivene.

9) Innsamling av data om inspeksjoner for å vurdere dyrs 
velferd er avgjørende for at Fellesskapet skal kunne 
vurdere virkningene av sin politikk på dette området. 
Dessuten er det viktig at bestemmelsene om dyrs 
velferd anvendes på en ensartet måte, særlig fordi disse 
bestemmelsene kan påvirke konkurranseevnen til enkelte 
landbruksaktiviteter. Derfor er det nødvendig å ajourføre 
minstekravene til inspeksjon av produksjonssteder der 
dyr holdes for landbruksformål.

10) Ved 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(1) 
er det i avdeling V fastsatt krav om å utarbeide 
kontrollplaner, herunder årsrapporter. Medlemsstatenes 
gjeldende forpliktelser til å framlegge rapporter i henhold 
til vedtak 2000/50/EF bør tilpasses nevnte forordning, 
særlig når det gjelder hyppighet og frist for framlegging 
for Kommisjonen.

11) Dyrs velferd påvirkes av oppdrettsformene. Derfor utgjør 
disse et nyttig grunnlag for innsamling av opplysninger. 
Når det gjelder verpehøner, bør det tas særlig hensyn 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 2295/2003 av 
23. desember 2003 om nærmere regler for gjennomføring 
av rådsforordning (EØF) nr. 1907/90 om visse 
markedsstandarder for egg(2), ettersom den fastsetter 
tilleggskrav til alternative systemer.

12) Det nåværende systemet for innsamling og analyse av 
opplysninger fra medlemsstatene utgjør en administrativ 
byrde både for Kommisjonen og medlemsstatene. Det 
innebærer også risiko for at dataene endres. Derfor er 
det nødvendig å foreta en forundersøkelse knyttet til et 
moderne informasjonssystem på fellesskapsplan med 
sikte på å forbedre og tilrettelegge for innsamling og 
analyse av nødvendige opplysninger.

13) Vedtak 2000/50/EF bør derfor oppheves og erstattes av 
dette vedtak.

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, 
s.1. Forordningen endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 
(EUT L 136 av 24.5.2006, s. 3).

(2) EUT L 340 av 24.12.2003, s. 16. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 89/2006 (EUT L 15 av 20.1.2006, s. 30).

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål

Ved dette vedtak fastsettes bestemmelser om harmonisering 
av:

a) innsamling av opplysninger ved inspeksjoner som 
vedkommende myndighet foretar i henhold til direktiv 
91/629/EØF, 91/630/EØF, 98/58/EF og 1999/74/EF, og

b) rapportering av slike opplysninger til Kommisjonen.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette vedtak får definisjonene i direktivene nevnt i artikkel 1 
bokstav a), anvendelse.

I dette vedtak menes med:

a) «inspeksjon» en kontroll som vedkommende myndighet 
foretar på et produksjonssted der det holdes dyr på 
kontrolltidspunktet i henhold til et av direktivene nevnt i 
artikkel 1 bokstav a),

b) «manglende overholdelse» manglende overholdelse 
av bestemmelser i et av direktivene nevnt i artikkel 1 
bokstav a), som:

i) ble avdekket av vedkommende myndighet ved en 
inspeksjon,

ii) vedkommende myndighet ved et offisielt dokument 
underrettet eieren av eller dyreholderen for dyrene på 
produksjonsstedet om.

Artikkel 3

Opplysninger som skal innsamles og registreres ved hver 
inspeksjon

Ved hver inspeksjon skal vedkommende myndighet samle inn 
og registrere følgende opplysninger skriftlig eller elektronisk:

a) dato og identifikasjon av produksjonsstedet,

b) kategorier av oppdrettsformer og tilsvarende bestemmelser 
i Fellesskapets regelverk som oppført i vedlegg I,
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c) kategorier av manglende overholdelse og tilsvarende 
bestemmelser i Fellesskapets regelverk som oppført i 
vedlegg II,

d) administrative kategorier av manglende overholdelse og 
tiltakene som vedkommende myndighet har truffet, som 
oppført i vedlegg III.

Artikkel 4

Minstekrav til kontroll og registrering av inspeksjoner 
foretatt i henhold til direktiv 91/629/EØF

Ved hver inspeksjon som foretas i henhold til direktiv 91/629/
EØF, skal vedkommende myndighet kontrollere minst fem av 
kategoriene nevnt i kapittel I i vedlegg II til dette vedtak, og de 
tilsvarende bestemmelsene i direktiv 91/629/EØF som oppført 
i nevnte kapittel. Vedkommende myndighet skal registrere alle 
tilfeller av manglende overholdelse som avdekkes.

Artikkel 5

Minstekrav til kontroll og registrering av inspeksjoner 
foretatt i henhold til direktiv 91/630/EØF

Ved hver inspeksjon som foretas i henhold til direktiv 91/630/
EØF, skal vedkommende myndighet kontrollere minst fire av 
kategoriene nevnt i kapittel II i vedlegg II til dette vedtak, og de 
tilsvarende bestemmelsene i direktiv 91/630/EØF som oppført 
i nevnte kapittel. Vedkommende myndighet skal registrere alle 
tilfeller av manglende overholdelse som avdekkes.

Artikkel 6

Minstekrav til kontroll og registrering av inspeksjoner 
foretatt i henhold til direktiv 98/58/EF

Ved hver inspeksjon som foretas i henhold til direktiv 98/58/
EF, skal vedkommende myndighet kontrollere minst fem av 
kategoriene nevnt i kapittel III i vedlegg II til dette vedtak, og 
de tilsvarende bestemmelsene i direktiv 98/58/EF som oppført 
i nevnte kapittel. Vedkommende myndighet skal registrere alle 
tilfeller av manglende overholdelse som avdekkes.

Artikkel 7

Minstekrav til kontroll og registrering av inspeksjoner 
foretatt i henhold til direktiv 1999/74/EF

Ved hver inspeksjon som foretas i henhold til direktiv 1999/74/
EF, skal vedkommende myndighet kontrollere minst tre av 
kategoriene nevnt i kapittel IV i vedlegg II til dette vedtak, og de 

tilsvarende bestemmelsene i direktiv 1999/74/EF som oppført i 
nevnte kapittel. Vedkommende myndighet skal registrere alle 
tilfeller av manglende overholdelse som avdekkes.

Artikkel 8

Rapporter

1. Innen 30. juni 2009 og deretter hvert år innen 30. 
juni skal medlemsstatene framlegge for Kommisjonen en 
rapport i elektronisk format om opplysningene som er samlet 
inn og registrert i henhold til dette vedtak ved inspeksjoner 
som er foretatt foregående kalenderår.

2. Rapporten nevnt i nr. 1 skal:

a) inneholde opplysningene nevnt i vedlegg IV,

b) vedlegges en analyse av de alvorligste tilfellene av 
manglende overholdelse og en nasjonal handlingsplan 
med sikte på å forebygge eller redusere slike tilfeller de 
kommende årene.

Artikkel 9

Oppheving

Vedtak 2000/50/EF oppheves.

Artikkel 10

Anvendelse

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2008.

Artikkel 11

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. november 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

som nevnt i artikkel 3 bokstav b)

KATEGORIER AV OPPDRETTSFORMER

Kategorier av oppdrettsformer for verpehøner og tilsvarende bestemmelser i direktiv 1999/74/EF og 
forordning (EF) nr. 2295/2003

Kategori av oppdrettsform Tilsvarende fellesskapsregelverk

Frittgående høner Vedlegg III til forordning (EF) nr. 2295/2003

Høner i løsdrift Vedlegg III til forordning (EF) nr. 2295/2003

Oppdrett i innredede bur Artikkel 6 i direktiv 1999/74/EF

Oppdrett i uinnredede bur Artikkel 5 i direktiv 1999/74/EF
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VEDLEGG II

som nevnt i artikkel 3 bokstav c) og artikkel 4, 5 og 6

KAPITTEL I

Kategorier av manglende overholdelse for kalver og tilsvarende bestemmelser i direktiv 91/629/EØF

Kategori av manglende overholdelse Tilsvarende bestemmelser i direktiv 91/629/EØF

Tilsyn Vedlegg, nr. 6

Fri bevegelighet Vedlegg, nr. 7 og 8

Plassbehov Artikkel 3

Bygninger og lokaler Vedlegg, nr. 1, 2, 3, 9, 10 og 14

Minstekrav til belysning Vedlegg, nr. 5

Automatisk og mekanisk utstyr Vedlegg, nr. 4

Fôr, vann og andre stoffer Vedlegg, nr. 12, 13 og 15

Hemoglobinnivå Vedlegg, nr. 11

Fiberholdig fôr Vedlegg, nr. 11

KAPITTEL II

Kategorier av manglende overholdelse for svin og tilsvarende bestemmelser i direktiv 91/630/EØF

Kategori av manglende overholdelse Tilsvarende bestemmelser i direktiv 91/630/EØF

Personale Artikkel 5a

Kontroll Artikkel 3 nr. 8

Vedlegg, kapittel II avsnitt B nr. 2

Vedlegg, kapittel II avsnitt C nr. 3

Vedlegg, kapittel II avsnitt D

Fri bevegelighet Artikkel 3 nr. 3

Vedlegg, kapittel II avsnitt B nr. 1, 4 og 5

Vedlegg, kapittel II avsnitt C nr. 1 og 2

Plassbehov Artikkel 3 nr. 1 og nr. 4

Bygninger og lokaler Vedlegg, kapittel I nr. 1-3

Minstekrav til belysning Vedlegg, kapittel I nr. 2

Gulvareal Artikkel 3 nr. 2

Vedlegg, kapittel I nr. 5

Vedlegg, kapittel II avsnitt A

Rotemateriale Artikkel 3 nr. 5

Vedlegg, kapittel I nr. 4

Vedlegg, kapittel II avsnitt B nr. 3
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Kategori av manglende overholdelse Tilsvarende bestemmelser i direktiv 91/630/EØF

Fôr, vann og andre stoffer Artikkel 3 nr. 6

Vedlegg, kapittel I nr. 6 og 7

Fiberholdig fôr Artikkel 3 nr. 7

Operative inngrep Vedlegg, kapittel I nr. 8

Avlsmetoder Vedlegg, kapittel II avsnitt C nr. 3

KAPITTEL III

Kategorier av manglende overholdelse for alle produksjonssteder og tilsvarende bestemmelser i vedlegget til 
direktiv 98/58/EF

Kategori av manglende overholdelse Tilsvarende nummer i vedlegget til direktiv 98/58/EF

Personell Nr. 1

Kontroll Nr. 2, 3 og 4

Registrering Nr. 5 og 6

Fri bevegelighet Nr. 7

Bygninger og lokaler Nr. 8-12

Automatisk eller mekanisk utstyr Nr. 13

Fôr, vann og andre stoffer Nr. 14-18

Operative inngrep Nr. 19

Avlsmetoder Nr. 20 og 21

KAPITTEL IV

Kategorier av manglende overholdelse for verpehøner og tilsvarende bestemmelser i direktiv 1999/74/EF

Kategori av manglende overholdelse Tilsvarende bestemmelser i direktiv 1999/74/EF

Kontroll Vedlegg, nr. 1 og 6

Plassbehov Artikkel 4 nr. 1 punkt 4

Artikkel 5 nr. 1 punkt 1

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a)

Bygninger og lokaler Artikkel 4, unntatt nr. 1 punkt 4

Artikkel 5, unntatt nr. 1 punkt 1

Artikkel 6, unntatt nr. 1 bokstav a)

Vedlegg, nr. 4, 5 og 7

Minstekrav til belysning Vedlegg, nr. 3

Automatisk og mekanisk utstyr Vedlegg, nr. 2

Operative inngrep Vedlegg, nr. 8
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VEDLEGG III

som nevnt i artikkel 3 bokstav d)

Administrative kategorier av manglende overholdelse

Administrative kategorier 
av manglende overholdelse

Tiltak truffet av vedkommende myndighet

A Anmodning om å utbedre problemene med manglende overholdelse innen en frist på 
under tre måneder

Ingen umiddelbare tiltak med sikte på administrative eller strafferettslige sanksjoner

B Anmodning om å utbedre problemene med manglende overholdelse innen en frist på 
over tre måneder

Ingen umiddelbare tiltak med sikte på administrative eller strafferettslige sanksjoner

C Umiddelbare tiltak med sikte på administrative eller strafferettslige sanksjoner
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VEDLEGG IV

Opplysninger som skal framlegges for Kommisjonen i henhold til artikkel 8

Opplysningene som skal framlegges for Kommisjonen i henhold til artikkel 8, skal framlegges i henhold til tabell 1 og 
2 i dette vedlegg.

Følgende opplysninger skal oppgis:

antall produksjonssteder som skal inspiseres i henhold til rad 1 i tabell 1 og 2,– 

antall produksjonssteder som er inspisert i henhold til rad 2 i tabell 1 og 2, på grunnlag av antall inspeksjoner som – 
oppfyller kravene i artikkel 4-7,

antall produksjonssteder uten tilfeller av manglende overholdelse i henhold til rad 3 i tabell 1 og 2, på grunnlag av – 
resultatene av inspeksjonene som er oppført i rad 2 i tabell 1 og 2,

antall tilfeller av manglende overholdelse ifølge kategoriene oppført i vedlegg II i henhold til rad 4-18 i tabell 1 og – 
rad 4-12 i tabell 2 i dette vedlegget,

antall tilfeller av manglende overholdelse ifølge kategoriene oppført i vedlegg III i henhold til rad 19-21 i tabell 1 – 
og rad 13-15 i tabell 2 i dette vedlegget.

Tabell 1

Dyrekategori Verpehøner

K
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Antall
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 1 Produksjonssteder som skal inspiseres

 2 Produksjonssteder som er inspisert

 3 Produksjonssteder uten tilfeller av manglende 
overholdelse

Antall tilfeller av manglende overholdelse vedrørende

 4 Personale

 5 Inspeksjon

 6 Registrering

 7 Fri bevegelighet

 8 Plassbehov

 9 Bygninger og lokaler

10 Minstekrav til belysning

11 Gulvareal (for svin)

12 Rotemateriale

13 Automatisk og mekanisk utstyr

14 Fôr, vann og andre stoffer

15 Hemoglobin (kalver)

16 Fiberholdig fôr (kalver og purker)

17 Operative inngrep

18 Avlsmetoder

19 Manglende overholdelse av kategori A

20 Manglende overholdelse av kategori B

21 Manglende overholdelse av kategori C
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Tabell 2

Dyrekategori

Antall
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 1 Produksjons-steder som skal inspiseres

 2 Produksjons-steder som er inspisert

 3 Produksjons-steder uten tilfeller av manglende 
overholdelse

Antall tilfeller av manglende overholdelse vedrørende

 4 Personale

 5 Inspeksjon

 6 Registrering

 7 Fri bevegelighet

 8 Bygninger og lokaler

 9 Automatisk og mekanisk utstyr

10 Fôr, vann og andre stoffer

11 Operative inngrep

12 Avlsmetoder

13 Manglende overholdelse av kategori A

14 Manglende overholdelse av kategori B

15 Manglende overholdelse av kategori C

(*) Fjørfe av arten Gallus gallus unntatt verpehøner.
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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. 2160/2003 av 17. november 2003 om kontroll av 
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 
overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 4 nr. 1 og 
artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål å sikre at 
det treffes korrekte og virkningsfulle tiltak for å påvise og 
kontrollere salmonella og andre zoonotiske smittestoffer 
på alle relevante ledd i produksjonen, bearbeidingen og 
distribusjonen, særlig på primærproduksjonsnivå for å 
redusere deres prevalens og den risikoen de utgjør for 
menneskers helse.

2) Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det fastsettes 
et fellesskapsmål for å redusere prevalensen av alle 
serotyper av salmonella hos verpehøner av arten Gallus 
gallus som er av betydning for menneskers helse på 
primærproduksjonsnivå. En slik reduksjon er viktig med 
henblikk på de strenge tiltakene som skal gjelde for 
angrepne flokker fra og med desember 2009 i henhold til 
forordning (EF) nr. 2160/2003. Særlig egg som kommer 
fra flokker med ukjent salmonellastatus, og egg som 
mistenkes å være angrepne, eller egg som kommer fra 
angrepne flokker, kan bare brukes til konsum dersom 
de behandles på en måte som sikrer at alle serotyper av 
salmonella som er av betydning for menneskers helse 
elimineres i samsvar med Fellesskapets regelverk for 
næringsmiddelhygiene.

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 2160/2003 skal 
fellesskapsmålet omfatte et tall som angir den høyeste 
prosentandelen av epidemiologiske enheter som fortsatt 
er positive, og/eller den minste prosentvise reduksjonen i 
antallet epidemiologiske enheter som fortsatt er positive, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 1.8.2006, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 4.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1. Forordningen endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1003/2005 (EUT L 170 av 1.7.2005, 
s. 12).

hvilket tidspunkt målet senest skal være oppnådd og 
definisjonen av prøveprogrammene som er nødvendige 
for å kontrollere at målet er oppnådd. Det skal også 
omfatte, når det er relevant, en definisjon av serotyper 
som er av betydning for menneskers helse.

4) For å kunne fastsette fellesskapsmålet er det samlet 
inn sammenlignbare data om prevalensen av 
aktuelle serotyper av salmonella hos verpehøner av 
arten Gallus gallus i medlemsstatene i samsvar med 
kommisjonsvedtak 2004/665/EF av 22. september 
2004 om en referanseundersøkelse av prevalensen av 
salmonella i flokker av verpehøner av arten Gallus 
gallus(21).

5) Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er det fastsatt at 
fellesskapsmålet for verpehøner av arten Gallus gallus 
i en overgangsperiode på tre år, skal omfatte Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium.

6) For å kontrollere om fellesskapsmålet er oppnådd, er det 
nødvendig med gjentatte prøvetakinger av flokker.

7) I samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 2160/2003, 
ble Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) rådspurt før fastsettelsen av fellesskapsmålet for 
verpehøner av arten Gallus gallus.

8) Etter vedtakelsen av kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1003/2005 av 30. juni 2005 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 
med hensyn til et fellesskapsmål for å redusere prevalensen 
av visse serotyper av salmonella i flokker av avlsfjørfe av 
arten Gallus gallus, og om endring av forordning (EF) 
nr. 2160/2003, er alternative analysemetoder utarbeidet 
og validert. Dessuten bør salmonellastammer påvist i 
flokker av avlsfjørfe oppbevares for framtidig fagtyping 
og prøving for antimikrobiell følsomhet. Forordning (EF) 
nr. 1003/2005 bør derfor endres.

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

(2) EUT L 303 av 30.9.2004, s. 30.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006

av 31. juli 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et fellesskapsmål for 
reduksjon av prevalensen av visse serotyper av salmonella hos verpehøner av arten Gallus gallus og om endring av 

forordning (EF) nr. 1003/2005(*)

 2010/EØS/67/14
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Fellesskapsmål

Fellesskapsmålet nevnt i artikkel 4 nr. 1 i forordning 1. 
(EF) nr. 2160/2003 for å redusere prevalensen av Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne verpehøner 
av arten Gallus gallus («fellesskapsmål»), skal fastsettes i 
henhold til følgende:

a) En årlig minste prosentvis reduksjon hos positive flokker 
av voksne verpehøner som tilsvarer minst:

i) 10 % dersom prevalensen i foregående år var under 
10 %,

ii) 20 % dersom prevalensen i foregående år var mellom 
10 og 19 %,

iii) 30 % dersom prevalensen i foregående år var mellom 
20 og 39 %,

iv) 40 % dersom prevalensen i foregående år var 40 % 
eller over,

eller

b) en reduksjon i den høyeste prosentandelen til 2 % eller 
under. For medlemsstater med under 50 flokker av voksne 
verpehøner, kan likevel ikke mer enn én voksen flokk 
fortsatt være positiv.

Det første målet bør oppnås i 2008 basert på overvåkingen som 
starter ved årets begynnelse. Med hensyn til målet for 2008 
skal resultatene av referanseundersøkelsen som er gjennomført 
i samsvar med artikkel 1 nr. 1 i vedtak 2004/665/EF, utgjøre 
referansegrunnlaget angitt i denne artikkel.

Prøveprogrammet for å kontrollere om fellesskapsmålet 2. 
er oppnådd, er fastsatt i vedlegget.

Vurderingen av om målet er oppnådd, skal ta hensyn til 
resultatene fra tre år på rad.

Dersom de ikke er beskrevet i vedlegget, skal de tekniske 
spesifikasjonene angitt i artikkel 5 i kommisjonsvedtak 

2004/665/EF, anses å være anbefalinger for å gjennomføre 
dette nummer i de nasjonale kontrollprogrammene.

Kommisjonen skal vurdere en gjennomgåelse av 3. 
prøveprogrammet beskrevet i vedlegget, ut fra erfaringene fra 
det første året med kontrollprogrammet som angitt i artikkel 5 
nr. 1 i forordning (EF) nr. 2160/2003 («det nasjonale 
kontrollprogrammet»).

Artikkel 2

Endring av forordning (EF) nr. 1003/2005

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1003/2005 tilføyes følgende 
tekst som nr. 3.4 og 3.5:

«3.4.  Alternative metoder

For prøver som er tatt på den driftsansvarliges initiativ, 
kan analysemetodene i artikkel 11 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*) benyttes i stedet for 
metodene for klargjøring av prøvene, påvisningsmetodene 
og serotypebestemmelsen fastsatt i nr. 3 i dette vedlegg, 
dersom de er validert i samsvar med EN/ISO 16140/2003.

3.5.  Oppbevaring av stammer

Som et minimum skal stammer som er isolert som et 
ledd i de offentlige kontrollene, oppbevares for framtidig 
fagtyping eller prøving for antimikrobiell følsomhet ved 
bruk av de vanlige metodene for kultursamling, som skal 
sikre at stammene forblir intakte i minst to år.

_________________
(*) EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.»

Artikkel 3

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. august 2006.

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

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

Prøveprogrammet som er nødvendig for å kontrollere om fellesskapsmålet er oppnådd når det gjelder å 
redusere forekomsten av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne verpehøner av arten 

Gallus gallus, som nevnt i artikkel 1 nr. 2

1. UTVALGSGRUNNLAG

Utvalgsgrunnlaget skal omfatte alle flokker av voksne verpehøner av arten Gallus gallus («flokker av 
verpehøner») som angitt i artikkel 1 i forordning (EF) nr. 2160/2003.

2. OVERVÅKING AV FLOKKER AV VERPEHØNER

2.1.  Hyppighet og status for prøvetakingen

Prøvetaking av flokker av verpehøner skal foretas på initiativ fra driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 
(driftsansvarlig) og av vedkommende myndighet.

Prøvetaking på den driftsansvarliges initiativ skal gjennomføres minst hver 15. uke. Den første prøvetakingen 
skal gjennomføres når verpehønene er 24 uker gamle (± 2 uker).

Prøvetaking utført av vedkommende myndighet skal minst gjennomføres:

a) på én flokk per år, per driftsenhet som omfatter minst 1 000 fugler,

b) når fuglene er 24 uker gamle (± 2 uker) i flokker av verpehøner som holdes i bygninger der salmonella 
ble påvist i den foregående flokken,

c) i alle tilfeller av mistanke om infeksjon med Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium, som 
en følge av den epidemiologiske undersøkelsen av utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom i henhold 
til artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF(11),

d) på alle andre flokker av verpehøner på driftsenheten dersom Salmonella enteritidis eller Salmonella 
typhimurium er påvist i en flokk av verpehøner på driftsenheten,

e) i tilfeller hvor vedkommende myndighet mener det er hensiktsmessig.

En prøvetaking utført av vedkommende myndighet kan erstatte en prøvetaking utført på den driftsansvarliges 
initiativ.

2.2.  Prøvetakingsprotokoll

For å sikre høyest mulig følsomhet ved prøvetakingen, skal det tas prøver av både avføringsmateriale og av 
det omgivende miljøet, minst som fastsatt i bokstav a) og b):

a) For flokker i bur skal det samles inn 2 × 150 gram naturlig blandet avføring fra alle gjødselbånd 
eller gjødselskraper i fjørfehuset etter utgjødsling. For trappebursystemer uten gjødselskraper eller 
gjødselbånd, skal det samles inn 2 × 150 gram blandet fersk avføring fra 60 forskjellige steder under 
burene i gjødselrennen.

b) På låver eller i hus for frittgående høner, skal det tas to par sokkeprøver, uten at overtrekksskoene skiftes 
mellom sokkeprøvene.

Dersom vedkommende myndighet utfører prøvetakingen, skal 250 ml som inneholder minst 100 gram støv, 
samles inn fra viktige støvkilder i hele fjørfehuset. Dersom det ikke er tilstrekkelig støv, skal det tas en 
ytterligere prøve på 150 gram naturlig blandet avføring eller et ytterligere par sokkeprøver.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31.
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Ved prøvetaking som nevnt i nr. 2.1 bokstav b), c) og d), skal vedkommende myndighet ved ytterligere relevant 
prøvetaking forsikre seg om at resultatene av undersøkelsene for påvisning av salmonella hos fugler, ikke 
påvirkes av bruk av antimikrobielle stoffer i flokkene.

Når forekomst av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium ikke er påvist, men derimot antimikrobielle 
stoffer eller en bakterieveksthemmende virkning, skal flokken vurderes som en angrepet flokk av verpehøner 
i forbindelse med fellesskapsmålet nevnt i artikkel 1 nr. 2.

3. UNDERSØKELSE AV PRØVENE

3.1.  Transport og klargjøring av prøvene

Prøver skal på innsamlingsdagen sendes som ekspresspost eller med kurér til laboratoriene angitt i artikkel 11 i 
forordning (EF) nr. 2160/2003. På laboratoriet skal prøvene holdes nedkjølt inntil de skal undersøkes, og dette 
skal skje innen 48 timer fra mottak.

3.1.1.   Sokkeprøve

a) De to par sokkeprøvene (eller «sokkene») skal pakkes forsiktig ut slik at avføringsmaterialet som 
sitter fast på dem, ikke faller av, og samles og legges i 225 ml bufret peptonvann som er oppvarmet til 
romtemperatur.

b) Prøven skal blandes til den er helt mettet og dyrkes deretter etter påvisningsmetoden i nr. 3.2.

3.1.2.  Andre avførings- og støvprøver

a) Avføringsprøvene skal samles og blandes grundig, og en delprøve på 25 gram tas ut til dyrking.

b) Delprøven på 25 gram skal tilsettes 225 ml bufret peptonvann, som er oppvarmet til romtemperatur.

c) Prøven skal deretter dyrkes etter påvisningsmetoden i nr. 3.2.

Dersom det er fastsatt ISO-standarder for klargjøring av avføringsprøver for å påvise salmonella, skal disse 
anvendes og erstatte ovennevnte bestemmelser om klargjøring av prøver.

3.2.  Påvisningsmetode

Påvisningsmetoden som er anbefalt av Fellesskapets referanselaboratorium for salmonella i Bilthoven, 
Nederland, skal benyttes. Metoden beskrives i gjeldende utgave av utkastet til vedlegg D til ISO 6579 (2002): 
«Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage». Ved denne 
metoden brukes et halvfast medium (modifisert halvfast Rappaport-Vassiladis-medium, MSRV), som eneste 
selektive anrikingsmedium.

3.3.  Serotypebestemmelse

 Minst ett isolat fra hver positive prøve skal serotypebestemmes i henhold til Kaufmann-White-skjemaet.

3.4.  Alternative metoder

 For prøver som er tatt på den driftsansvarliges initiativ, kan analysemetodene fastsatt i artikkel 11 i forordning 
(EF) nr. 882/2004(11) benyttes i stedet for metodene for klargjøring av prøvene, påvisningsmetodene 
og serotypebestemmelsen fastsatt i nr. 3 i dette vedlegg, dersom de er validert i samsvar med EN/ISO 
16140/2003.

3.5.  Oppbevaring av stammer

 Som et minimum skal stammer som er isolert fra prøver innsamlet av vedkommende myndighet, oppbevares 
for framtidig fagtyping eller prøving for antimikrobiell følsomhet ved bruk av de vanlige metodene for 
kultursamling, som skal sikre at stammene forblir intakte i en periode på minst to år.

(1) EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
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4. RESULTATER OG RAPPORTERING

 En flokk av verpehøner skal anses som positive for kontrollen av om fellesskapsmålet er oppnådd, dersom 
forekomst av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium (bortsett fra vaksinestammer) ble påvist i 
én eller flere prøver fra flokken av verpehøner. Positive flokker av verpehøner skal medregnes bare én gang, 
uavhengig av antall prøvetakinger og prøvinger, og skal bare rapporteres i det første året de ble påvist.

 Rapporteringen skal omfatte:

a) samlet antall flokker av verpehøner som det er foretatt prøving av, og antall flokker av verpehøner som 
det er foretatt prøving av oppdelt etter hver prøvetakingsstatus som angitt i nr. 2.1,

b) samlet antall angrepne flokker og resultatene av prøvingene oppdelt etter hver prøvetakingsstatus som 
angitt i nr. 2.1,

c) forklaringer til resultatene, særlig når det gjelder unntakstilfeller.

Resultatene omhandlet i dette nummer og eventuelle ytterligere relevante opplysninger, skal tas med i 
rapporten om tendenser og kilder som fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/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 rådsforordning 
(EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse 
av salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer 
som overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 8 
nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er det fastsatt regler 
for påvisning og kontroll av salmonella i fjørfe. I 
henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav d) i forordning 
(EF) nr. 2160/2003, kan det besluttes at visse 
kontrollmetoder ikke skal brukes som en del av de 
nasjonale kontrollprogrammene som er opprettet av 
medlemsstatene for å oppnå fellesskapsmålene utarbeidet 
i samsvar med nevnte forordning.

2) Det kan i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav a) og b) 
i forordning (EF) nr. 2160/2003 besluttes at særlige 
kontrollmetoder skal eller kan anvendes for å redusere 
prevalensen av zoonoser og zoonotiske smittestoffer 
i primærproduksjonsfasen for dyr og på andre trinn 
i næringsmiddelkjeden, og det kan vedtas regler for 
vilkårene for bruk av disse metodene.

3) I samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 2160/2003 
skal Kommisjonen rådspørre Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA) før den foreslår regler 
for særlige kontrollmetoder.

4) Kommisjonen har rådspurt EFSA om bruken at 
antimikrobielle stoffer og vaksiner for å bekjempe 
salmonella i fjørfe. Som følge av denne rådspørringen 
utstedte EFSA to separate uttalelser om disse emnene 
21. oktober 2004.

5) I sin uttalelse om bruk av antimikrobielle stoffer for 
å bekjempe salmonella i fjørfe, fraråder EFSA bruken 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 212 av 2.8.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 4.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1. Forordningen endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1003/2005 (EUT L 170 av 1.7.2005, 
s. 12).

av antimikrobielle stoffer på grunn av risikoene for 
menneskers helse med hensyn til utvikling, utvelging 
og spredning av resistens. Bruken av antimikrobielle 
stoffer bør være underlagt formelt definerte vilkår som 
sikrer vern av menneskers helse, og skal være behørig 
begrunnet på forhånd og registrert av vedkommende 
myndighet.

6) På grunnlag av EFSAs uttalelse bør det derfor fastsettes 
at antimikrobielle stoffer ikke bør anvendes som del av 
nasjonale kontrollprogrammer som skal vedtas i samsvar 
med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2160/2003, bortsett 
fra i ekstraordinære tilfeller som er nevnt av EFSA i dens 
uttalelse.

7) Under alle omstendigheter bør det bare benyttes 
veterinærpreparater som er godkjent i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for veterinærpreparater(2) 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 legemiddelkontor(3).

8) Antimikrobielle veterinærpreparater betegnes som 
«antimikrobielle stoffer» i denne forordning. Produkter 
som er godkjent som tilsetningsstoffer i fôrvarer i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning nr. (EF) 
1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer 
i fôrvarer(4), anses imidlertid også som antimikrobielle 
stoffer. De bør utelukkes fra denne forordnings 
virkeområde, fordi bruken av disse tilsetningsstoffene 
kan være et middel for å begrense salmonellainfeksjon 
gjennom fôret, uten at de er knyttet til utvikling, utvelging 
og spredning av resistens.

9) I sin uttalelse om bruken av vaksiner for å bekjempe 
salmonella i fjørfe, konkluderte EFSA med at vaksinasjon 
av fjørfe anses som et tilleggstiltak for å øke fuglenes 
motstandsdyktighet mot salmonellaeksponering og 
minske utskillingen av bakterier.

(2) 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).

(3) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.
(4) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1177/2006

av 1. august 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med 
hensyn til krav til anvendelsen av særlige kontrollmetoder innenfor rammen av nasjonale  

programmer for kontroll av salmonella i fjørfe(*)

 2010/EØS/67/15
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10) I sin uttalelse erklærte EFSA dessuten særlig, forutsatt at 
påvisningsmetodene kan skille vaksinestammer fra ville 
stammer, at både inaktiverte og levende vaksiner som for 
tiden er tilgjengelige, kan brukes risikofritt i hele levetiden 
til fuglene, bortsett fra i tilbakeholdingstiden før slakting, 
og når det gjelder levende vaksiner, på verpehøner i 
produksjonsperioden. Vaksinasjon av verpehøner anses 
å være nyttig som et tiltak for å minske utskillingen av 
bakterier og kontaminering av egg, når formålet er å 
minske høye prevalenser. Salmonella enteritidis er den 
viktigste årsaken til utbrudd hos mennesker gjennom 
konsum av egg.

11) På grunnlag av EFSAs uttalelse bør det derfor fastsettes at 
levende vaksiner som for tiden er tilgjengelige, ikke bør 
anvendes på verpehøner i produksjonstiden som del av 
nasjonale kontrollprogrammer som skal vedtas i samsvar 
med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Levende 
vaksiner bør ikke brukes dersom ikke produsenten kan 
framlegge en egnet metode for å skille bakteriologisk 
mellom ville salmonellastammer og vaksinestammer.

12) På grunnlag av eksisterende vitenskapelige bevis 
bør bruken av levende eller inaktiverte vaksiner mot 
Salmonella enteritidis være obligatorisk i medlemsstater 
med en høy prevalens for å forbedre vernet av 
menneskers helse. Prevalensen av Salmonella enteritidis 
som ble vist under en referanseundersøkelse i samsvar 
med kommisjonsvedtak 2004/665/EF(1) og som ledd 
i prøveprogrammene fastsatt i artikkel 4 nr. 2 bokstav 
d) i forordning (EF) nr. 2160/2003, bør brukes som 
terskelverdi for obligatorisk vaksinasjon.

13) Når det gjelder flokker av avlsfjørfe, er det i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1091/2005 om 
gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2160/2003 med hensyn til krav til anvendelsen 
av særlige kontrollmetoder innenfor rammen av nasjonale 
programmer for kontroll av salmonella(2), fastsatt 
bestemmelser for bruk av antimikrobielle stoffer og 
vaksiner som del av nasjonale programmer for kontroll 
av salmonella i flokker av avlsfjørfe av arten Gallus 
gallus.

14) Av klarhetshensyn bør forordning (EF) nr. 1091/2005 
oppheves og erstattes av denne forordning.

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

(1) EUT L 303 av 30.9.2004, s. 30.
(2) EUT L 182 av 13.7.2005, s. 3.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Ved denne forordning er det fastsatt visse regler for bruk 
av antimikrobielle stoffer og vaksiner innenfor rammen 
av nasjonale kontrollprogrammer vedtatt i samsvar med 
artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2160/2003 (nasjonale 
kontrollprogrammer).

Artikkel 2

Bruk av antimikrobielle stoffer

1. Antimikrobielle stoffer skal ikke brukes som en særlig 
metode for å bekjempe salmonella i fjørfe.

2. Som unntak fra nr. 1, og på de vilkårene som er angitt 
i bokstav a), b) og c), samt i nr. 3 i denne artikkel, kan 
antimikrobielle stoffer som er godkjent i samsvar med artikkel 
5 i direktiv 2001/82/EF eller artikkel 3 i forordning 726/2004/
EF, brukes i følgende ekstraordinære tilfeller:

a) fjørfe som viser kliniske tegn på salmonellainfeksjon, som 
antas å påføre dyrene unødig lidelse; angrepne flokker 
behandlet med antimikrobielle stoffer skal fortsatt anses å 
være angrepet av salmonella; det skal treffes egnede tiltak i 
flokker av avlsfjørfe for mest mulig å redusere risikoen for 
å spre salmonella i den øvrige delen av avlspyramiden,

b) bevaring av verdifullt genetisk materiale i flokker av 
avlsfjørfe for å etablere nye salmonellafrie flokker, 
herunder «eliteflokker», flokker av truede arter og flokker 
som holdes for forskningsformål; fra kyllinger klekket 
fra rugeegg som er innsamlet fra fjørfe behandlet med 
antimikrobielle stoffer, skal det i oppdrettsfasen tas prøver 
hver 14. dag, etter en ordning som tar sikte på å påvise 
en prevalens av relevant salmonella på 1 %, med et 
konfidensintervall på 95 %,

c) godkjenning gitt av vedkommende myndighet i hvert 
enkelt tilfelle for andre formål enn bekjempelse av 
salmonella i en flokk som er mistenkt å være angrepet 
av salmonella, særlig etter en epidemiologisk gransking 
av utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom eller 
påvisning av salmonella på rugeriet eller driftsenheten; 
medlemsstatene kan imidlertid ved nødssituasjoner 
beslutte å tillate behandling uten forutgående godkjenning, 
forutsatt at en godkjent veterinær tar prøver som definert 
i artikkel 2 bokstav g) i forordning (EF) nr. 854/2004(3), 
og at behandlingen omgående meldes til vedkommende 
myndighet; flokkene skal anses å være angrepet av 
salmonella dersom prøvetakingen ikke fant sted i samsvar 
med bestemmelsene i dette nummer.

(3) EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83.
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3. Bruken av antimikrobielle stoffer skal overvåkes av 
vedkommende myndighet og meldes til denne. Denne bruken 
skal om mulig skje på grunnlag av resultatene av bakteriologisk 
prøvetaking og av prøving for mottakelighet.

4. Bestemmelsene nevnt i denne artikkel, får ikke anvendelse 
på stoffer, mikroorganismer eller preparater som er godkjent 
brukt som tilsetningsstoffer i fôrvarer i samsvar med artikkel 3 
i forordning (EF) nr. 1831/2003.

Artikkel 3

Bruk av vaksiner

1. Levende salmonellavaksiner skal ikke brukes 
innenfor rammen av nasjonale kontrollprogrammer, dersom 
ikke produsenten kan framlegge en egnet metode for å 
skille bakteriologisk mellom ville salmonellastammer og 
vaksinestammer.

2. Levende salmonellavaksiner skal ikke brukes innenfor 
rammen av nasjonale kontrollprogrammer på verpehøner i 
produksjonsperioden, med mindre det kan påvises at de er 
sikre i bruk, og at de er godkjent for slike formål i samsvar med 
direktiv 2001/82/EF.

3. Vaksinasjonsprogrammer mot Salmonella enteritidis 
som reduserer utskillingen av bakterier og kontamineringen 
av egg, skal minst anvendes i oppdrettsfasen på alle 
verpehøner senest fra 1. januar 2008 i alle medlemsstater, 

med mindre de har vist en prevalens på under 10 % på 
grunnlag av resultatene av referanseundersøkelsen som 
nevnt i artikkel 1 i kommisjonsvedtak 2004/665/EF, eller på 
grunnlag av overvåkingen i forbindelse med oppfølgingen av 
fellesskapsmålet, som er fastsatt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 
i forordning (EF) nr. 2160/2003.

Vedkommende myndighet kan gi en driftsenhet fritak for 
denne bestemmelsen, dersom:

den anser det godtgjort at det er truffet forebyggende tiltak – 
på oppdrettsenheten og på eggproduksjonsenheten, og

det ikke er påvist – Salmonella enteritidis på oppdretts- 
eller produksjonsenheten i 12 måneder før dyrene ankom 
driftsenheten.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse på hver enkelt fjørfebestand fra de datoene 
som er angitt i kolonne 5 i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 2160/2003.

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

Utferdiget i Brussel, 1. august 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 rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. 
desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon 
og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning 
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF(1), 
særlig artikkel 10 nr. 1 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 21/2004 fastsettes det at hver 
medlemsstat skal opprette et system for identifikasjon 
og registrering av sauer og geiter i samsvar med 
bestemmelsene i nevnte forordning. Det bør derfor 
fastsettes minstekrav til kontrollene som skal foretas 
av medlemsstatene for å bekrefte at forordningens krav 
til identifikasjon og registrering av disse dyrene er 
gjennomført på en korrekt måte («kontrollene»).

2) Vedkommende myndighet i hver medlemsstat bør foreta 
kontroller på grunnlag av en risikoanalyse. Risikoanalysen 
bør ta alle relevante faktorer med i betraktning, særlig 
med hensyn til dyrehelsen.

3) Det bør fastsettes hvor stor prosentdel av driftsenheter og 
dyr som skal kontrolleres i medlemsstatene. Disse satsene 
vil bli revidert innen 31. desember 2009 på grunnlag av 
resultatene i rapportene over de utførte kontrollene, som 
er oversendt av medlemsstatene.

4) Som hovedregel bør alle dyrene på en driftsenhet 
kontrolleres. Når det gjelder driftsenheter med mer enn 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 12.10.2006, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 4.

(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.

20 dyr, bør vedkommende myndighet imidlertid tillates å 
begrense kontrollene til et passende representativt utvalg 
av dyrene.

5) Medlemsstatene skal oversende en årsrapport til 
Kommisjonen med opplysninger om gjennomføringen 
av kontrollene. Det bør fastsettes en modell for rapporten 
i denne forordning.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Kontroller angående de driftsansvarliges overholdelse av 
forordning (EF) nr. 21/2004

Medlemsstatene skal foreta kontroller på stedet («kontroller») 
for å bekrefte at de driftsansvarlige overholder kravene 
til identifikasjon og registrering av dyrene som fastsatt i 
forordning (EF) nr. 21/2004.

Kontrollene skal minst oppfylle minstekravene fastsatt i 
artikkel 2-5 i denne forordning.

Artikkel 2

Antall driftsenheter som skal kontrolleres

Vedkommende myndighet skal foreta kontroller hvert år som 
skal omfatte minst 3 % av driftsenhetene og minst 5 % av 
dyrene i medlemsstaten.

Dersom disse kontrollene viser en betydelig grad av manglende 
overholdelse av forordning (EF) nr. 21/2004, skal imidlertid 
disse satsene økes i den etterfølgende årlige kontrollperioden.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006

av 11. oktober 2006

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal foretas i 
forbindelse med identifikasjon og registrering av sauer og geiter(*)

 2010/EØS/67/16
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Artikkel 3

Utvelging av driftsenheter for kontroll

Vedkommende myndighet skal velge ut driftsenheter som skal 
kontrolleres på grunnlag av en risikoanalyse som minst skal ta 
hensyn til følgende:

a) antall dyr på driftsenheten,

b) faktorer som berører dyrehelsen, særlig tidligere utbrudd 
av dyresykdommer,

c) det beløpet som driftsenheten årlig gjør krav på/får utbetalt 
i tilskudd for sauer og geiter,

d) vesentlige endringer i forhold til tidligere års 
kontrollperioder,

e) resultatene av kontroller utført i tidligere års kontroll-
perioder, særlig av om driftsenhetens register føres korrekt, 
og av transportdokumenter,

f) om opplysningene videresendes korrekt til vedkommende 
myndighet,

g) andre kriterier som skal defineres av medlemsstatene.

Artikkel 4

Framgangsmåte for kontroll

1. Vedkommende myndighet skal generelt foreta kontroller 
uten forhåndsvarsel.

Imidlertid kan det gis forhåndsvarsel når det er nødvendig. 
Et eventuelt forhåndsvarsel skal begrenses til det strengt 
nødvendige og skal normalt ikke overstige 48 timer, bortsett 
fra i unntakstilfeller.

2. Kontrollene kan gjennomføres sammen med andre 
kontroller fastsatt i Fellesskapets regelverk.

Artikkel 5

Antall dyr som skal kontrolleres

1. Vedkommende myndighet skal kontrollere identifikasjonen 
til alle dyr på driftsenheten.

Dersom antallet dyr på driftsenheten overstiger tjue, kan 
imidlertid vedkommende myndighet beslutte å kontrollere 
identifikasjonsmerkingen på et representativt utvalg av disse 
dyrene i samsvar med internasjonalt godkjente standarder, 
forutsatt at antallet dyr som kontrolleres, er tilstrekkelig 
for å påvise en manglende overholdelse av forordning (EF) 
nr. 21/2004 på 5 % blant dyreholderne med slike dyr, med et 
konfidensintervall på 95 %.

2. Dersom det ved en kontroll av et representativt utvalg av 
dyr i samsvar med bestemmelsene i nr. 1 annet ledd i denne 
artikkel framkommer at kravene til identifikasjonsmerking og 
registrering fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning nr. 21/2004 
ikke er overholdt av dyreholderen, skal alle dyr på driftsenheten 
kontrolleres.

Vedkommende myndighet kan imidlertid beslutte å kontrollere 
identifikasjonsmerkingen av et representativt utvalg av disse 
dyrene i samsvar med internasjonalt godkjente standarder som 
sikrer en vurdering av manglende overholdelse på over 5 % 
med en nøyaktighet på +/– 2 %, med et konfidensintervall på 
95 %.

Artikkel 6

Vedkommende myndighets rapporter

Vedkommende myndighet skal utarbeide en rapport for hver 
kontroll i et format som er standardisert på nasjonalt plan av 
medlemsstaten, og den skal minst inneholde følgende:

a) begrunnelsen for at driftsenheten er valgt ut til kontroll,

b) personene som er til stede under kontrollen,

c) resultatene av kontrollen og eventuelle tilfeller av 
manglende overholdelse av forordning (EF) nr. 21/2004.

Vedkommende myndighet skal gi dyreholderen eller dennes 
representant mulighet til å underskrive rapporten og eventuelt 
gi sine merknader til innholdet i den.
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Artikkel 7

Medlemsstatenes årsrapporter

Medlemsstatene skal innen 31. august 2008 og deretter 
hvert år innen 31. august, oversende til Kommisjonen en 
årsrapport i samsvar med modellen fastsatt i vedlegget, med 
resultatene av kontrollene som er utført i den foregående 
årlige kontrollperioden, og som minst inneholder følgende 
opplysninger:

a) antall driftsenheter i den berørte medlemsstaten,

b) antall kontroller på driftsenheter,

c) samlet antall dyr som var registrert i begynnelsen av 
rapporteringsperioden,

d) antall dyr som er kontrollert,

e) eventuelle resultater av kontroller som viser manglende 
overholdelse av forordning (EF) nr. 21/2004 blant 
dyreholderne,

f) eventuelle sanksjoner pålagt i samsvar med artikkel 12 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 21/2004.

Artikkel 8

Ikrafttredelse og anvendelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2007.

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

Utferdiget i Brussel, 11. oktober 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

Rapport om resultatene av kontroller foretatt av sauer og geiter med hensyn til kravene til identifikasjon og 
registrering av disse dyrene i samsvar med forordning (EF) nr. 21/2004.

1. Generell informasjon om driftsenhetene, dyrene og kontrollene

Samlet antall driftsenheter i medlemsstaten som var registrert i begynnelsen av 
rapporteringsperioden(1)

Samlet antall kontrollerte driftsenheter

Samlet antall kontroller som er utført

Samlet antall sauer og geiter i medlemsstaten som var registrert i begynnelsen av 
rapporteringsperioden(1)

Samlet antall sauer og geiter på driftsenheter som er kontrollert i 
rapporteringsperioden(1)

(1) Eller annen nasjonal referansedato for dyrestatistikk.

2. Manglende overholdelse av forordning (EF) nr. 21/2004 etter kategori

Antall berørte dyr Antall berørte 
driftsenheter

1a.  Forekomster av manglende overholdelse med hensyn til 
identifikasjon av sauer

1b.  Forekomster av manglende overholdelse med hensyn til 
identifikasjon av geiter

2.  Avvik i driftsenhetens register

3.  Manglende melding om forflytning(1)

4.  Uregelmessigheter i transportdokument

5.  Dyr/driftsenheter med bare ett tilfelle av manglende 
overholdelse som oppført i punkt 1-4

6.  Dyr/driftsenheter med mer enn ett tilfelle av manglende 
overholdelse som oppført i punkt 1-4

7.  Samlet antall tilfeller av manglende overholdelse med hensyn 
til dyr/driftsenheter (nr. 5 og 6)

(1) Dersom det er relevant, i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 21/2004.

3. Pålagte sanksjoner

Antall dyr 
som berøres 

av manglende 
overholdelse

Antall driftsenheter 
som berøres 

av manglende 
overholdelse

Samlet antall
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 
2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og 
registrering av sauer og geiter og om endring av forordning 
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF(1), 
særleg artikkel 4 nr. 2 bokstav d), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I forordning (EF) nr. 21/2004 er det fastsett reglar for 
skiping av system for identifikasjon og registrering av 
sauer og geiter. Det er fastsett at slike dyr i ei driftseining 
skal identifiserast innan dei fristane som er fastsette i den 
nemnde forordninga.

2) I tillegg er det fastsett i forordning (EF) nr. 21/2004 at 
sauer og geiter skal identifiserast ved hjelp av eit første 
og eit andre identifikasjonsmerke i samsvar med den 
nemnde forordninga. Det er fastsett i forordninga at fram 
til 1. januar 2008 kan det andre identifikasjonsmerket 
bytast ut med eit system som stettar føresegnene i den 
nemnde forordninga og er godkjent av Kommisjonen, 
bortsett frå i tilfelle som gjeld handel med dyr innanfor 
Fellesskapet.

3) Sauer og geiter som er omfatta av handel innanfor 
Fellesskapet, må difor fullt ut stette krava i forordning 
(EF) nr. 21/2004. I artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i den 
nemnde forordninga er det fastsett at slike dyr må 
identifiserast ved hjelp av eit andre identifikasjonsmerke 
som er godkjent av den rette styresmakta og er i samsvar 
med dei tekniske eigenskapane som er nemnde i del A nr. 
4 i vedlegget til forordninga.

4) Desse systema vart mellombels godkjende fram til 
30. april 2006 ved kommisjonsvedtak 2005/617/EF av 
17. august 2005 om mellombels godkjenning av systema 
for identifikasjon og registrering av sauer og geiter i 
Storbritannia og Nord-Irland i Det sameinte kongeriket i 
samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav d) i rådsforordning 
(EF) nr. 21/2004(2). I dette vedtaket vart det fastsett at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 15.9.2006, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 4.

(1) TEU L 5 av 9.1.2004, s. 8.
(2) TEU L 214 av 19.8.2005, s. 63

godkjenninga for dei to systema skulle vurderast på nytt i 
lys av kontrollar som vert utførde innan 31. januar 2006.

5) I samarbeid med Det sameinte kongeriket har 
Kommisjonen utført kontrollar på staden for å vurdere 
korleis desse systema fungerer og kontrollere korleis 
Det sameinte kongeriket har gjennomført pliktene sine 
med omsyn til desse systema. Det sameinte kongeriket 
har no lagt fram sluttrapporten sin og ein tilfredstillande 
handlingsplan som har vore drøfta i Det faste utvalet for 
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa.

6) Det sameinte kongeriket har plikta seg til å løyse dei 
problema som vart peikte på ved kontrollane på staden 
med omsyn til å vurdere korleis desse systema fungerer, 
og særleg til å fullføre den framlagde handlingsplanen 
til rett tid ved å gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 
styrkje dei systema som skal sikre at det er samsvar med 
forordning (EF) nr. 21/2004 innan 31. desember 2006.

7) Systema for identifikasjon og registrering av sauer 
og geiter i Storbritannia og Nord-Irland bør difor 
godkjennast for ein ny mellombels periode, slik at det 
andre identifikasjonsmerket for sauer og geiter kan bytast 
ut med det nye systemet, bortsett frå i tilfelle som gjeld 
handel med dyr innanfor Fellesskapet.

8) For å unngå at handelen vert skipla bør godkjenninga 
av systema for identifikasjon og registrering av 
sauer og geiter i Storbritannia og Nord-Irland ha 
tilbakeverkande kraft frå og med 30. april 2006, slik at 
heile gjennomføringsperioden for systema vert omfatta.

9) Den rette styresmakta bør gjennomføre eigna kontrollar 
på staden for å sikre ei korrekt gjennomføring av systema 
for identifikasjon og registrering av sauer og geiter.

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

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. september 2006

om mellombels godkjenning for systema for identifikasjon og registrering av sauer og geiter i Det sameinte kongeriket i 
samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004(*)

[meldt under nummeret K(2006) 4086]

(Berre den engelske teksta er gyldig)

(2006/615/EF)

 2010/EØS/67/17
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei systema for identifikasjon og registrering av sauer og geiter 
som er fastsette i artikkel 4 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) 
nr. 21/2004, og som Det sameinte kongeriket har gjennomført 
i Storbritannia og Nord-Irland, vert godkjende for tidsrommet 
1. mai 2006-30. juni 2007.

Artikkel 2

Utan at det rører ved dei føresegnene som skal fastsetjast i 
samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 
nr. 21/2004, skal Det sameinte kongeriket kvart år syte for 
at den rette styresmakta utfører eigna kontrollar på staden 

for å kontrollere at dyrehaldarane stettar krava i systema for 
identifikasjon og registrering av sauer og geiter.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til Det sameinte kongeriket Storbritannia 
og Nord-Irland.

Utferda i Brussel, 13. september 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 
overføres gjennom næringsmidler(1), særleg artikkel 6 nr. 2, 
og

ut frå desse synsmåtane:

1) Føremålet med forordning (EF) nr. 2160/2003 er å 
sikre at det vert sett i verk føremålstenlege og effektive 
tiltak for å påvise og motkjempe salmonella og andre 
zoonotiske smittestoff i alle ledd i produksjon, foredling 
og distribusjon, særleg på primærproduksjonsnivå, for å 
minske førekomsten av dei og den risikoen dei utgjer for 
folkehelsa.

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1003/2005 av 30. 
juni 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et 
fellesskapsmål for reduksjon av prevalensen av visse 
salmonellaserotyper i flokker av avlsfjørfe av arten 
Gallus gallus og om endring av forordning (EF) 
nr. 2160/2003(2) vart det fastsett eit fellesskapsmål for 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 10.11.2006, s. 46, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 4.

(1) TEU L 325 av 12.12.2003, s. 1. Forordninga endra ved forordning (EF) nr. 
1003/2005 (TEU L 170 av 1.7.2005, s. 12).

(2) TEU L 170 av 1.7.2005, s. 12. Forordninga endra ved forordning (EF) nr. 
1168/2006 (TEU L 211 av 1.8.2006, s. 4).

reduksjon av førekomsten av alle salmonellaserotypar 
som har innverknad på folkehelsa i avlsflokkar av arten 
Gallus gallus på primærproduksjonsnivå.

3) For å nå fellesskapsmålet skal medlemsstatane innføre 
nasjonale program for motkjemping av salmonella i 
flokkar av avlsfjørfe av arten Gallus gallus og leggje dei 
fram for Kommisjonen i samsvar med forordning (EF) 
nr. 2160/2003.

4) Visse medlemsstatar har lagt fram dei nasjonale 
programma sine for motkjemping av salmonella i flokkar 
av avlsfjørfe av arten Gallus gallus.

5) Det er slått fast at desse programma stettar det relevante 
veterinærregelverket i Fellesskapet, særleg forordning 
(EF) nr. 2160/2003.

6) Desse nasjonale programma for motkjemping bør difor 
godkjennast.

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

Dei nasjonale programma for motkjemping av salmonella i 
avlsflokkar av arten Gallus gallus som er lagde fram av dei 
medlemsstatane som er førde opp i vedlegget, er godkjende.

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. november 2006

om godkjenning av visse nasjonale program for motkjemping av salmonella i flokkar av avlsfjørfe av arten  
Gallus gallus(*)

[meldt under nummermet K(2006) 5281]

(2006/759/EF)

 2010/EØS/67/18



2.12.2010 Nr. 67/101EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 2

Dette vedtaket skal nyttast frå 1. januar 2007.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. november 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser 
om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om 
vilkår og framgangsmåter for å gi slik godkjenning.

2) Preparatet av Bacillus licheniformis DSM 5749 
og Bacillus subtilis DSM 5750, som tilhører 
gruppen «mikroorganismer», ble godkjent uten 
tidsbegrensning i samsvar med rådsdirektiv 70/524/
EØF(2) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004(3), for 
oppfôringskalkuner og kalver på opptil tre måneder 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005(4) og for 
oppfôringssvin og smågriser ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2148/2004(5). Tilsetningsstoffet ble deretter 
registrert i fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer 
i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med 
artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

3) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er det inngitt en søknad om endring av godkjenningen 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 414 av 30.12.2006, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 6.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet opphevet ved forordning (EF) 
nr. 1831/2003.

(3) EUT L 269 av 17.8.2004, s. 3.
(4) EUT L 99 av 19.4.2005, s. 5.
(5) EUT L 370 av 17.12.2004, s. 24.

av nevnte preparat for å tillate at det blir brukt i fôrvarer 
for oppfôringskalkuner, som inneholder det tillatte 
koksidiostatikumet maduramicinammonium. Søknaden 
var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som 
kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(heretter kalt «Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 
12. juli 2006 at preparatet av Bacillus licheniformis DSM 
5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 er kompatibelt 
med maduramicinammonium. I Myndighetens uttalelse 
bekreftes også rapporten om metoden for analyse 
av tilsetningsstoffet i fôrvarer som ble framlagt av 
Fellesskapets referanselaboratorium, opprettet ved 
forordning (EF) nr. 1831/2003.

5) Vurderingen av preparatet viser at vilkårene fastsatt i 
artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt.

6) Forordning (EF) nr. 600/2005 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 600/2005 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. 2028/2006

av 18. desember 2006

om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til godkjenning av preparatet av Bacillus 
licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, som tilhører gruppen mikroorganismer, som 

tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2010/EØS/67/19
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Tilsetningsstoffet monensinnatrium (Elancoban G100, 
Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, 
Elancoban 200) ble godkjent på visse vilkår i samsvar med 
rådsdirektiv 70/524/EØF(2). Ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1356/2004(3) ble tilsetningsstoffet godkjent for 
ti år for oppfôringskyllinger, verpehøner og kalkuner, og 
godkjenningen ble knyttet til personen med ansvar for å 
bringe tilsetningsstoffet i omsetning. Tilsetningsstoffet 
ble meldt som et eksisterende produkt på grunnlag 
av artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 
Ettersom alle opplysninger som kreves etter nevnte 
bestemmelse, var framlagt, ble tilsetningsstoffet innført i 
fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i fôrvarer.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan 
godkjenningen av et tilsetningsstoff endres på 
anmodning fra godkjenningsinnehaveren og på grunnlag 
av en uttalelse fra Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). Innehaveren 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 6.2.2007, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 6.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet opphevet ved forordning (EF) 
nr. 1831/2003.

(3) EUT L 251 av 27.7.2004, s. 6.

 av godkjenningen av tilsetningsstoffet monensinnatrium 
(Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, 
Elancoban G200, Elancoban 200) har inngitt en søknad 
om å endre vilkårene for godkjenningen ved å innføre 
grenseverdier for restmengder, som Myndigheten har 
vurdert.

3) I sin uttalelse av 21. november 2006 foreslo Myndigheten 
å opprette midlertidige grenseverdier for rester av det 
berørte stoffet(4). Det kan bli nødvendig å revidere 
grenseverdiene fastsatt i vedlegget i lys av resultatene 
av en framtidig vurdering av det aktive stoffet foretatt av 
Det europeiske legemiddelkontor.

4) Forordning (EF) nr. 1356/2004 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1356/2004 erstattes med 
teksten i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

(4) Uttalelse av 21. november 2006 fra Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer 
og produkter eller stoffer som brukes i fôr om grenseverdier for rester 
av monensinnatrium i oppfôringskyllinger og oppfôringskalkuner, EFSA 
Journal (2006) 413, s. 1-13. Se også uttalelse av 4. mars 2004 fra 
Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer og produkter eller stoffer som 
brukes i fôr om Kommisjonens anmodning om en ny vurdering av 
koksidiostatikumet Elancoban i samsvar med artikkel 9G i rådsdirektiv 
70/524/EØF, EFSA Journal (2004) 42, s. 1-61.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 108/2007

av 5. februar 2007

om endring av forordning (EF) nr. 1356/2004 med hensyn til vilkårene for godkjenning av Elancoban, som 
tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning, som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2010/EØS/67/20

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

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser 
om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om 
vilkår og framgangsmåter for å gi slik godkjenning.

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er det inngitt en søknad om godkjenning av preparatet 
omhandlet i vedlegget til denne forordning. Søknaden var 
ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i 
henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien 
«koksidiostatika og histomonostatika» av stoffet 
monensinnatrium (Coxidin) som tilsetningsstoff i fôrvarer 
for oppfôringskyllinger og kalkuner.

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 20. oktober 2005 
at monensinnatrium (Coxidin) ikke har skadevirkninger 
på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet(2). 
Myndigheten konkluderte videre med at monensinnatrium 
(Coxidin) ikke utgjør noen annen risiko som, i samsvar 
med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, 
utelukker godkjenning. Ifølge uttalelsen kan stoffet 
brukes til effektiv forebygging av koksiodose. I uttalelsen 
bekreftes også rapporten om metoden for analyse av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 6.2.2007, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 6.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

(2) Uttalelse av 20. oktober 2005 fra Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer 
og produkter eller stoffer som brukes i fôr om en anmodning fra 
Europakommisjonen om koksidiostatikumet COXIDIN (monensinnatrium), 
EFSA Journal (2005) 283, s. 1-53.

tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av Fellesskapets 
referanselaboratorium, opprettet ved forordning (EF) 
nr. 1831/2003. Myndigheten fastslo at det var nødvendig 
å fastsette grenseverdier for restmengder. Den kunne 
imidlertid ikke foreslå grenseverdier ettersom søkeren 
ikke hadde framlagt de nødvendige opplysningene. 
Etter å ha mottatt opplysningene vedtok Myndigheten 
21. november 2006 en uttalelse med forslag til 
midlertidige grenseverdier(3). Det kan bli nødvendig 
å se på grenseverdiene fastsatt i vedlegget til denne 
forordning på nytt i lys av resultatene av en framtidig 
vurdering av det berørte aktive stoffet foretatt av Det 
europeiske kontor for legemiddelvurdering.

5) Vurderingen av preparatet viser at vilkårene for 
godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 
nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor 
godkjennes, som angitt i vedlegget til denne forordning.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Stoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 
«koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som 
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

(3) Uttalelse av 21. november 2006 fra Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer 
og produkter eller stoffer som brukes i fôr om grenseverdier for restmengder 
av monensinnatrium i oppfôringskyllinger og oppfôringskalkuner, EFSA 
Journal (2006) 413, s. 1-13. Se også uttalelse av 12. juli 2006 fra 
Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer og produkter eller stoffer som 
brukes i fôr om sikkerheten ved COXIDIN (monensinnatrium), EFSA 
Journal (2006) 381, s. 1-10.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 109/2007

av 5. februar 2007

om godkjenning av monensinnatrium (Coxidin) som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2010/EØS/67/21
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til 
fôrvarehygiene(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 183/2005 inneholder bestemmelser 
om godkjenning av visse fôrforetaksvirksomheter. 
Hovedformålet med godkjenningsordningen fastsatt 
ved forordning (EF) nr. 183/2005 er at forordningens 
hygienekrav skal få anvendelse på virksomheter som 
framstiller og/eller bringer i omsetning antatt følsomme 
varer. Forordningen gjør det mulig å utvide virkeområdet 
for kravet om godkjenning.

2) «Koksidiostatika og histomonostatika» er en av 
kategoriene av tilsetningsstoffer i fôrvarer som er 
omhandlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav e) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 
2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(2). Denne kategorien 
av tilsetningsstoffer i fôrvarer anses som like følsom som 
kategoriene som det kreves godkjenning for i henhold til 
forordning (EF) nr. 183/2005.

3) Virksomheter som framstiller og/eller bringer i omsetning 
tilsetningsstoffer i fôrvarer i kategorien «koksidiostatika 
og histomonostatika», bør derfor være underlagt samme 
krav om godkjenning.

4) Det bør fastsettes overgangstiltak for virksomheter 
som framstiller og/eller bringer i omsetning 
tilsetningsstoffer i fôrvarer i kategorien «koksidiostatika 
og histomonostatika», som ikke var underlagt krav 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 15.2.2007, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 6.

(1) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1.
(2) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

om godkjenning i henhold til nasjonal lovgivning. 
Virksomheter som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 
95/69/EF(3), omfattes allerede av artikkel 18 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 183/2005.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Driftsansvarlige for fôrforetak skal sikre at virksomheter 
som de har ansvar for, og som omfattes av forordning (EF) 
nr. 183/2005, godkjennes av vedkommende myndighet dersom 
nevnte virksomheter framstiller og/eller bringer i omsetning 
tilsetningsstoffer i fôrvarer i kategorien «koksidiostatika 
og histomonostatika». Godkjenningen skal gjennomføres i 
samsvar med forordning (EF) nr. 183/2005.

Artikkel 2

Virksomheter som framstiller og/eller bringer i omsetning 
tilsetningsstoffer i fôrvarer i kategorien «koksidiostatika 
og histomonostatika», og som på ikrafttredelsesdatoen for 
denne forordning i henhold til nasjonal lovgivning ikke 
trengte godkjenning for denne kategorien av tilsetningsstoffer 
i fôrvarer, kan fortsette sine aktiviteter inntil det er truffet en 
beslutning om søknaden om godkjenning, forutsatt at de innen 
7. juni 2007 inngir søknaden til vedkommende myndighet i det 
området der virksomheten ligger.

Artikkel 3

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

Den får anvendelse fra 7. april 2007.

(3) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 15. Direktivet opphevet ved forordning (EF) 
nr. 183/2005.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 141/2007

av 14. februar 2007

om krav om godkjenning i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 
av fôrforetaksvirksomheter som framstiller eller bringer i omsetning tilsetningsstoffer i fôrvarer i 

kategorien «koksidiostatika og histomonostatika»(*)
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser 
om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om 
vilkår og framgangsmåter for å gi slik godkjenning.

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er det inngitt en søknad om godkjenning av preparatet 
omhandlet i vedlegget. Søknaden var ledsaget av de 
opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 
artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske 
tilsetningsstoffer» av ny bruk av preparatet Saccharomyces 
cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for melkegeiter og melkesauer.

4) Analysemetoden som inngår i søknaden om godkjenning 
i samsvar med artikkel 7 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 24.2.2007, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 6.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

nr. 1831/2003, gjelder bestemmelse av tilsetningsstoffets 
aktive stoff i fôrvarer. Analysemetoden nevnt i vedlegget 
til denne forordning skal derfor ikke betraktes som en 
fellesskapsanalysemetode som definert i artikkel 11 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).

5) Bruk av preparatet av Saccharomyces cerevisiae 
(NCYC Sc 47) ble godkjent for oppfôringsstorfe ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 316/2003 av 19. februar 
2003 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i 
fôrvarer og om midlertidig godkjenning av ny bruk av et 
tilsetningsstoff som allerede er godkjent for fôrvarer(3), 
for smågriser (avvente) ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om permanente og 
midlertidige godkjenninger av visse tilsetningsstoffer, 
og om godkjenning av nye bruksområder for 
tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer(4), 
for purker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1288/2004 
av 20. desember 2004 om permanent godkjenning av visse 
tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk 
av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent i fôrvarer(5), 
for oppfôringskaniner ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 600/2005 av 18. april 2005 om en ny tiårig 
godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff 
i fôrvarer, midlertidig godkjenning av et tilsetningsstoff 
og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(6), for melkekuer ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1811/2005 av 4. november 2005 om midlertidig 
og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og 
midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede tillatt 
tilsetningsstoff i fôrvarer(7) og for oppfôringslam ved 
kommisjonsforordning nr. 1447/2006 av 29. september 
2006 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces 
cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetningsstoff i 
fôrvarer(8).

(2) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1. 
Forordningen sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 
363 av 20.12.2006, s. 1).

(3) EUT L 46 av 20.2.2003, s. 15.
(4) EUT L 370 av 17.12.2004, s. 24. Forordningen endret ved forordning (EF) 

nr. 1980/2005 (EUT L 318 av 6.12.2005, s. 3).
(5) EUT L 243 av 15.7.2004, s. 10. Forordningen endret ved forordning (EF) 

nr. 1812/2005 (EUT L 291 av 5.11.2005, s. 18).
(6) EUT L 99 av 19.4.2005, s. 5. Forordningen endret ved forordning (EF) 

nr. 2028/2006 (EUT L 414 av 30.12.2006, s. 26).
(7) EUT L 291 av 5.11.2005, s. 12.
(8) EUT L 271 av 30.9.2006, s. 28.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 188/2007

av 23. februar 2007

om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)
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6) Det er framlagt nye opplysninger til støtte for søknaden 
om godkjenning for melkegeiter og melkesauer. Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 12. juli 2006 
at preparatet av Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 
47) ikke har skadevirkninger på dyrs eller menneskers 
helse eller på miljøet(1). Den konkluderte videre med at 
preparatet av Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) 
ikke utgjør noen annen risiko for denne nye dyregruppen 
som, i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 1831/2003, utelukker godkjenning. Ifølge 
uttalelsen kan bruk av nevnte preparat vesentlig forbedre 
melkeproduksjonen til melkegeiter og melkesauer. 
Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige 
krav om overvåking etter markedsføring. I uttalelsen 
bekreftes også rapporten om metoden for analyse av 
tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av Fellesskapets 
referanselaboratorium, opprettet ved forordning (EF) 
nr. 1831/2003. Vurderingen av preparatet viser at 
vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning 
(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør 
derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne 
forordning.

(1) Uttalelse fraVitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer og produkter eller 
stoffer som brukes i fôr om sikkerheten ved og virkningen av produktet 
«Biosaf Sc 47», et preparat av Saccharomyces cerevisiae som tilsetningsstoff 
i fôrvarer for melkeproduserende små drøvtyggere. Vedtatt 12. juli 2006, 
EFSA Journal (2006) 379, s. 1.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen 
«tarmflorastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i 
fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg.

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, 23. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/33/EØF av 28. april 1992 
om markedsføring av formeringsmateriale og plantemateriale 
av grønnsaker, med unntak av frø(1), særlig artikkel 1 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av grønnsakfrø(2), særlig artikkel 2 nr. 2 og 
artikkel 45, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2002/55/EF omfatter ikke alle grønnsakslekter og 
-arter som omfattes av direktiv 92/33/EØF. Virkeområdet 
for direktiv 2002/55/EF bør utvides til å omfatte samme 
slekter og arter som direktiv 92/33/EØF.

2) Direktiv 2002/55/EF og 92/33/EØF omfatter ikke Zea 
mays L. (popkorn eller sukkermais), en plante som dyrkes 
i stort omfang i visse nye medlemsstater. Virkeområdet 
for begge direktiver bør utvides til å omfatte Zea mays 
L. Selv om mais, herunder popkorn og sukkermais, er 
klassifisert som et kornslag i regelverket for den felles 
landbrukspolitikk, må såvare for sukkermais og popkorn 
omfattes av det særlige regelverk for markedsføring av 
grønnsakfrø.

3) I lys av utviklingen av vitenskapelig kunnskap har det vist 
seg at flere botaniske navn som er brukt i direktiv 92/33/
EØF og 2002/55/EF, er feil eller av tvilsom ekthet. Disse 
navnene bør bringes i samsvar med de navn som normalt 
er internasjonalt anerkjent.

4) Direktiv 92/33/EØF og 2002/55/EF bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 339 av 6.12.2006, s. 12, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 8.

(1) EFT L 157 av 10.6.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2005/55/EF (EUT L 22 av 26.1.2005, s. 17).

(2) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/117/
EF (EUT L 14 av 18.1.2005, s. 18).

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

De slektene og artene som er oppført i vedlegg II til 
direktiv 92/33/EØF, erstattes med dem som er oppført i 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

I direktiv 2002/55/EF gjøres følgende endringer:

1.  De slektene og artene som er oppført i artikkel 2 nr. 1 
bokstav b), erstattes med dem som er oppført i vedlegget 
til dette direktiv.

2.  I nr. 3 bokstav a) i vedlegg II gjøres følgende 
endringer:

a) Følgende rader innsettes i alfabetisk rekkefølge:

«Allium fistulosum 97 0,5 65»

«Allium sativum 97 0,5 65»

«Allium schoenoprasum 97 0,5 65»

«Rheum rhabarbarum 97 0,5 70»

«Zea mays 98 0,1 85».

b) «Brassica oleracea (andre underarter)» endres til 
«Brassica oleracea (unntatt blomkål)».

c) «Brassica pekinensis» endres til «Brassica rapa 
(kinakål)».

d) «Brassica rapa» endres til «Brassica rapa (nepe)».

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/124/EF

av 5. desember 2006

om endring av rådsdirektiv 92/33/EØF om markedsføring av formeringsmateriale og plantemateriale av grønnsaker,  
med unntak av frø, og av rådsdirektiv 2002/55/EF om markedsføring av grønnsakfrø(*)

 2010/EØS/67/24
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e) «Lycopersicon lycopersicum» endres til 
«Lycopersicon esculentum».

3.  I nr. 2 i vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Følgende rader innsettes i alfabetisk rekkefølge:

«Allium fistulosum 15»

«Allium sativum 20»

«Allium schoenoprasum 15»

«Rheum rhabarbarum 135»

«Zea mays 1 000».

b) «Brassica pekinensis» utgår.

c) «Lycopersicon lycopersicum» endres til 
«Lycopersicon esculentum».

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2007 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 
bestemmelsene og dette direktiv.

De skal anvende bestemmelsene fra 1. juli 2007. De kan 
imidlertid utsette anvendelsen av bestemmelsene om den 
offisielle godkjenningen av sorter av artene Allium cepa L. 
(aggregatum-gruppen), Allium fistulosum L., Allium sativum 
L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. og Zea 
mays L. til 31. desember 2009.

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

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2006.

For Kommisjonen

Markos KYPRIANOU

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«Allium cepa L.

—Cepa-gruppen Kepaløk

Echalion

—Aggregatum-gruppen Sjalottløk

Allium fistulosum L. Pipeløk

Allium porrum L. Purre

Allium sativum L. Hvitløk

Allium schoenoprasum L. Gressløk

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Hagekjørvel

Apium graveolens L. Hageselleri

Knollselleri

Asparagus officinalis L. Asparges

Beta vulgaris L. Rødbete herunder Cheltenham-bete

Bladbete

Brassica oleracea L. Grønnkål

Blomkål

Brokkoli eller calabrese

Rosenkål

Savoykål

Hvitkål

Rødkål

Knutekål

Brassica rapa L. Kinakål

Nepe

Capsicum annuum L. Paprika

Cichorium endivia L. Krusendiv

Bredbladet endiv

Cichorium intybus L. Salatsikori

Sikori med store blader eller italiensk sikori

Rotsikori

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Vannmelon

Cucumis melo L. Melon

Cucumis sativus L. Agurk

Sylteagurk

Cucurbita maxima Duchesne Gresskar

Cucurbita pepo L. Mandelgresskar

Cynara cardunculus L. Artisjokk

Kardon
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Daucus carota L. Gulrot

Fôrgulrot

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel

Lactuca sativa L. Salat

Lycopersicon esculentum Mill. Tomat

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persille

Phaseolus coccineus L. Prydbønne

Phaseolus vulgaris L. Krypbønne

Stangbønne

Pisum sativum L. (partim) Hageert

Margert

Sukkerert

Raphanus sativus L. Hagereddik

Svart reddik

Rheum rhabarbarum L. Rabarbra

Scorzonera hispanica L. Skorsonerrot

Solanum melongena L. Eggplante

Spinacia oleracea L. Spinat

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vanlig vårsalat

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke

Zea mays L. (partim) Sukkermais

Popkorn»

_________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av grønnsakfrø(1), særleg artikkel 7 nr. 2 
bokstav a) og b), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF(2) vart vedteke for å 
sikre at dei sortane som medlemsstatane fører opp i dei 
nasjonale listene sine, stettar dei rettleiande prinsippa som 
plantesortskontoret til Fellesskapet (CPVO) har fastsett 
med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast 
av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking 
av sortane, i den mon det er fastsett slike rettleiande 
prinsipp. For andre sortar er det fastsett i direktivet at dei 
rettleiande prinsippa til Den internasjonale unionen for 
vern av nye plantesortar (UPOV) skal nyttast.

2) CPVO og UPOV har seinare utferda ytterlegare 
rettleiande prinsipp for ei rekkje andre artar og ajourført 
dei prinsippa som alt finst.

3) Verkeområdet for direktiv 2002/55/EF er vorte utvida til 
å omfatte nye artar.

4) Direktiv 2003/91/EF bør difor endrast.

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 —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 8.12.2006, s. 82, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 8.

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/117/
EF (TEU L 14 av 18.1.2005, s. 18).

(2) TEU L 254 av 8.10.2003, s. 11.

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til direktiv 2003/91/EF vert bytte ut med teksta 
i vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

Når det gjeld granskingar som tok til før 1. juli 2007, kan 
medlemsstatane avgjere om dei vil nytte den versjonen av 
direktiv 2003/91/EF som galdt før det nemnde direktivet vart 
endra ved dette direktivet.

Artikkel 3

Medlemsstatane skal innan 30. juni 2007 vedta og kunngjere 
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.

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. juli 2007.

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 4

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 7. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/127/EF 

av 7. desember 2006

om endring av direktiv 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i 
rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva 

minstekrav som skal gjelde for gransking av visse grønsaksortar(*)

 2010/EØS/67/25
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) som skal vere i samsvar med prøvingsprotokollane 
til CPVO

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO

Allium cepa L. (Kepa-gruppa) Kepaløk TP 46/1 av 14.6.2005

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppa) Sjalottlauk TP 46/1 av 14.6.2005

Allium porrum L. Purre TP 85/1 av 15.11.2001

Allium sativum L. Kvitlauk TP 162/1 av 25.3.2004

Asparagus officinalis L. Asparges TP 130/1 av 27.3.2002

Brassica oleracea L. Blomkål TP 45/1 av 15.11.2001

Brassica oleracea L. Brokkoli eller calabrese TP 151/1 av 27.3.2002

Brassica oleracea L. Rosenkål TP 54/2 av 1.12.2005

Brassica oleracea L. Knutekål TP 65/1 av 25.3.2004

Brassica oleracea L. Savoykål, kvitkål og raudkål TP 48/2 av 1.12.2005

Capsicum annuum L. Chilipepper eller paprika TP 76/1 av 27.3.2002

Cichorium endivia L. Krusendiv og endiv med breie blad TP 118/2 av 1.12.2005

Cichorium intybus L. Rotsikori TP 172/2 av 1.12.2005

Cichorium intybus L. Salatsikori TP 173/1 av 25.3.2004

Cucumis melo L. Melon TP 104/1 av 27.3.2002

Cucumis sativus L. Agurk og sylteagurk TP 61/1 av 27.3.2002

Cucurbita pepo L. Mandelgraskar TP 119/1 av 25.3.2004

Cynara cardunculus L. Artisjokk og kardon TP 184/1 av 25.3.2004

Daucus carota L. Gulrot og fôrgulrot TP 49/2 av 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel TP 183/1 av 25.3.2004

Lactuca sativa L. Salat TP 13/2 av 1.12.2005

Lycopersicon esculentum Mill. Tomat TP 44/2 av 15.11.2001

Phaseolus vulgaris L. Krypbønne og stangbønne TP 12/2 av 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim) Hageert, margert og sukkerert TP 46/1 av 6.11.2003

Raphanus sativus L. Hagereddik TP 64/1 av 27.3.2002

Spinacia oleracea L. Spinat TP 55/1 av 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vanleg vårsalat TP 75/1 av 27.3.2002

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke TP bønnevikke/1 av 25.3.2004

Zea mays L. (partim) Sukkermais og popkorn TP 2/2 av 15.11.2001

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu).

______________
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VEDLEGG II

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) som skal vere i samsvar med prøvingsprotokollane 
til UPOV

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa 
til UPOV

Allium fistulosum L. Pipelauk TG/161/3 av 1.4.1998

Allium schoenoprasum L. Graslauk TG/198/1 av 9.4.2003

Apium graveolens L. Hageselleri TG/82/4 av 17.4.2002

Apium graveolens L. Knollselleri TG/74/4 retting av 17.4.2002 
+ 5.4.2006

Beta vulgaris L. Bladbete TG/106/4 av 31.3.2004

Beta vulgaris L. Raudbete, medrekna Cheltenham-bete TG/60/6 av 18.10.1996

Brassica oleracea L. Grønkål TG/90/6 av 31.3.2004

Brassica rapa L. Kinakål TG/105/4 av 9.4.2003

Brassica rapa L. Nepe TG/37/10 av 4.4.2001

Cichorium intybus L. Sikori med store blad TG/154/3 av 18.10.1996

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. 
et Nakai

Vassmelon TG/142/4 av 31.3.2004

Cucurbita maxima Duchesne Kjempegraskar TG/155/3 av 18.10.1996

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman 
ex A. W. Hill

Persille TG/136/5 av 6.4.2005

Phaseolus vulgaris L. Prydbønne TG/9/5 av 9.4.2003

Raphanus sativus L. Svart reddik TG/63/6 av 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L. Rabarbra TG/62/6 av 24.3.1999

Scorzonera hispanica L. Skorsonerrot TG/116/3 av 21.10.1988

Solanum melongena L. Eggplante TG/117/4 av 17.4.2002

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).»

_______________________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om 
den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 16 
nr. 2 bokstav b), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonen offentleggjorde 17. september 2004 i 
det 13. tillegget til den 22. fullstendige utgåva av den 
felles sortslista for jordbruksvekstrar(2), i samsvar med 
artikkel 17 i direktiv 2002/53/EF i C-serien av Tidend for 
Den europeiske unionen, ei liste over 17 genmodifiserte 
maissortar som er avleidde frå den genmodifiserte 
organismen MON 810.

2) I medhald av artikkel 16 nr. 1 i det nemnde direktivet skal 
medlemsstatane sikre at frø frå sortar som er godkjende 
i samsvar med direktivet eller på grunnlag av prinsipp 
som svarar til prinsippa i direktivet, med verknad frå den 
offentleggjeringa som er nemnd i artikkel 17, ikkje vert 
underlagde noka form for marknadsføringsrestriksjonar 
med omsyn til sort.

3) I artikkel 7 nr. 4 i det nemnde direktivet er det fastsett 
at genmodifiserte sortar berre kan godkjennast for 
oppføring i ei nasjonal liste etter å ha vorte godkjende 
for marknadsføring i samsvar med rådsdirektiv 90/220/
EØF(3), som no er bytt ut med europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/18/EF(4), der det er fastsett at dei 
risikoane som genmodifiserte organismar utgjer for 
menneskehelsa og miljøet, skal vurderast.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 11.5.2006, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 8.

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 1. Direktivet endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 (TEU L 268 av 18.10.2003, s. 1).

(2) TEU C 232 A av 17.9.2004, s. 1.
(3) TEF L 117 av 8.5.1990, s. 15.
(4) TEF L 106 av 17.4.2001, s. 1. Direktivet sist endra ved forordning (EF) nr. 

1830/2003 (TEU L 268 av 18.10.2003, s. 24).

4) I kommisjonsvedtak 98/294/EF av 22. april 1998 om 
marknadsføring av genmodifisert mais (Zea mays L. linje 
MON 810) i medhald av rådsdirektiv 90/220/EØF(5) er 
det fastsett at det bør gjevast løyve til marknadsføring 
av det nemnde produktet. Dei franske styresmaktene 
gav 3. august 1998 i praksis løyve til at produktet kan 
marknadsførast.

5) 31. mars 2005 mottok Kommisjonen ein søknad frå 
Republikken Polen om å få innføre forbod på grunnlag 
av artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2002/53/EF mot bruk 
og marknadsføring av frø frå 17 genmodifiserte sortar 
av maislinja MON 810. Det vart sendt over ein endra 
søknad 24. juni 2005 der det vart spesifisert at søknaden 
byggjer på artikkel 16 nr. 2 boktstav b). 9. desember 2005 
melde Polen frå til Kommisjonen om at søknaden ikkje 
omfattar sorten Novelis, som var nemnd i den opphavlege 
søknaden. Polen opplyste vidare om at for dei andre 
sortane gjeld søknaden for eit uavgrensa tidsrom.

6) Ut frå dei opplysningane som ligg føre for dei 16 
aktuelle sortane, er det velkjent at dei ikkje er høvelege 
for dyrking i nokon del av Polen fordi dei har for høg 
mognadsklasse, det vil seie ein FAO-indeks på minst 350 
eller tilsvarande mognadsklasse. Dei aktuelle klima- og 
jordbruksfaktorane utgjer ei permanent hindring for at 
desse sortane kan dyrkast i Polen.

7) På bakgrunn av dette bør søknaden frå Republikken Polen 
godkjennast på grunnlag av artikkel 16 nr. 2 bokstav b) 
for dei 16 aktuelle genmodifiserte maissortane.

8) For at Kommisjonen skal kunne melde frå til dei andre 
medlemsstatane og ajourføre den felles sortslista for 
jordbruksvekstrar som er fastsett i direktiv 2002/53/EF, 
bør det krevjast at Polen gjev melding til Kommisjonen 
om når dei tek i bruk det løyvet som dei har fått tildelt ved 
dette vedtaket.

(5) TEF L 131 av 5.5.1998, s. 32.

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. mai 2006

om å gje Republikken Polen løyve til å forby bruken på territoriet sitt av 16 genmodifiserte  
maissortar i MON 810-linja som er førde opp den felles sortslista for jordbruksvekstrar  

i medhald av rådsdirektiv 2002/53/EF(*)

[meldt under nummeret K(2006) 1795]

(Berre den polske teksta er gyldig)

(2006/335/EF)

 2010/EØS/67/26
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9) Republikken Polen har sendt inn ein liknande søknad for 
maissortar som ikkje er genmodifiserte. Ettersom slike 
søknader vert handsama etter ein annan framgangsmåte, 
vil det verte gjort eit særskilt vedtak for dei.

10) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale 
innan jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Republikken Polen har fått løyve til å forby bruken på heile 
territoriet sitt av dei 16 genmodifiserte maissortane som er 
førde opp i det 13. tillegget til den 22. fullstendige utgåva av 
den felles sortslista for jordbruksvekstrar og i vedlegget til 
dette vedtaket.

Artikkel 2

For at Kommisjonen skal kunne melde frå til dei andre 
medlemsstatane, skal Republikken Polen gje melding til 
Kommisjonen om når dei tek i bruk det løyvet som dei har fått 
tildelt i artikkel 1.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til Republikken Polen.

Utferda i Brussel, 8. mai 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1. Aliacan BT

2. Aristis BT

3. Bolsa

4. Campero BT

5. Cuartal BT

6. DK 513

7. DKC6550

8. DKC6575

9. Elgina

10. Gambier BT

11.  Jaral BT

12.  Lévina

13.  Olimpica

14.  PR32P76

15.  PR33P67

16.  Protect

______________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om 
den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 16 
nr. 2 bokstav b), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonen offentleggjorde, i samsvar med artikkel 17 
i direktiv 2002/53/EF i C-serien av Tidend for Den 
europeiske unionen, visse maissortar i den felles sortslista 
for jordbruksvekstrar.

2) I medhald av artikkel 16 nr. 1 i det nemnde direktivet skal 
medlemsstatane sikre at frø frå sortar som er godkjende 
i samsvar med direktivet eller på grunnlag av prinsipp 
som svarar til prinsippa i direktivet, med verknad frå den 
offentleggjeringa som er nemnd i artikkel 17, ikkje vert 
underlagde noka form for marknadsføringsrestriksjonar 
med omsyn til sort.

3) 24. juni 2005 mottok Kommisjonen ein søknad frå 
Republikken Polen om å få innføre forbod på grunnlag 
av artikkel 16 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2002/53/EF mot 
bruk og marknadsføring av frø frå maissortar som ikkje 
er eigna til dyrking i Polen. Denne søknaden kom etter 
ein annan søknad om genmodifiserte maissortar, som det 
vil verte gjort eit særskilt vedtak for.

4) Polen sende 9. desember 2005 over til Kommisjonen ei 
liste over maissortar som dei meiner ikkje er eigna til 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 12.5.2006, s. 31, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 8.

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 1. Direktivet endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 (TEU L 268 av 18.10.2003, s. 1).

dyrking under polske tilhøve. I eit brev av 9. januar 2006 
utfylte dei polske styresmaktene denne lista. Polen søkjer 
om løyve til å forby alle maissortane i lista på territoriet 
sitt i eit uavgrensa tidsrom.

5) Med tilvising til det siste punktumet i artikkel 16 nr. 2 
bokstav b), der det vert slått fast at alle slike søknader 
frå ein medlemsstat må sendast inn før utgangen av det 
tredje kalenderåret etter at den aktuelle sorten i den felles 
sortslista er vorten godkjend, kan søknaden frå Polen i 
2005 ikkje omfatte dei sortane som er vortne godkjende i 
den felles sortslista før 1. januar 2002.

6) Ut frå dei opplysningane som ligg føre for dei aktuelle 
sortane, er det velkjent at dei ikkje er høvelege for 
dyrking i nokon del av Polen fordi dei har for høg 
mognadsklasse, det vil seie ein FAO-indeks på minst 350 
eller tilsvarande mognadsklasse. Dei aktuelle klima- og 
jordbruksfaktorane utgjer ei permanent hindring for at 
desse sortane kan dyrkast i Polen.

7) På denne bakgrunnen bør søknaden til Republikken Polen 
godkjennast på grunnlag av artikkel 16 nr. 2 bokstav b) 
for dei maissortane som er førde opp i dette vedtaket, 
men ikkje for dei sortane som er førde opp i den felles 
sortslista før 1. januar 2002.

8) For at Kommisjonen skal kunne melde frå til dei andre 
medlemsstatane og ajourføre den felles sortslista for 
jordbruksvekstrar som er fastsett i direktiv 2002/53/EF, 
bør det krevjast at Polen gjev melding til Kommisjonen 
om når dei tek i bruk det løyvet dei har fått tildelt ved 
dette vedtaket.

9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale 
innan jordbruk, hagebruk og skogbruk —

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. mai 2006

om å gje Republikken Polen løyve til å forby bruken på territoriet sitt av visse maissortar som er førde opp i den felles 
sortslista for jordbruksvekstrar i medhald av rådsdirektiv 2002/53/EF(*)

[meldt under nummeret K(2006) 1790]

(Berre den polske teksta er gyldig)

(2006/338/EF)

 2010/EØS/67/27
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Republikken Polen har fått løyve til å forby bruken på heile 
territoriet sitt av dei maissortane som er førde opp i vedlegget 
til dette vedtaket.

Artikkel 2

Resten av søknaden som Republikken Polen har sendt over, 
som omfattar maissortar som er førde opp i den felles sortslista 
før 1. januar 2002, vert ikkje godkjend.

Artikkel 3

For at Kommisjonen skal kunne melde frå til dei andre 
medlemsstatane, skal Republikken Polen gje melding til 

Kommisjonen om når dei tek i bruk det løyvet dei har fått 
tildelt i artikkel 1.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til Republikken Polen.

Utferda i Brussel, 8. mai 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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1. Abelter

2. Abilio

3. Acarro

4. Acka

5. Actinio

6. Adelin

7. Adenia

8. Agosto

9. Agrister

10. Akira

11. Albeniz

12. Alegria

13. Alexander

14. Aligot

15. Alimor

16. Alinea

17. Alisun

18. Allater

19. Almeda

20. Alonzo

21. Alpaga

22. Alpha

23. Alpistar

24. Alumeo

25. Alyscan

26. Alyssa

27. Amazon

28. Ambassad

29. Ametiszt

30. Ammon

31. Anader

32. Anelka

33. Anetta

34. Anjou 299

35. Anjou 441

36. Antonius

37. Apex

38. Apollo

39. Appyver

40. Archimed

41. Arkam

42. Árpád

43. Arrazas

44. Arrius

45. Arzano

46. Asturial

47. Ász

48. Aucaria

49. Audistar

50. AW 641

51. Awax 580

52. Azema

53. Azzurro

54. Balzac

55. Bambino

56. Baobab

57. Baranya

58. Bardenas

59. Belisama

60. Bella TC

61. Biancama

62. Biotop

63. Bogát

64. Bora

65. Borja

66. Boydur

67. Briantis

68. Bronx

69. Bukari

70. Buzet

71. Caixa

72. Cambio

73. Canossa

74. Cantabris

75. Canto

76. Caporal

77. Casado

78. Célest SUMO

79. Célest

80. Celestis

81. Centis 350

82. Ceslav

83. Cestan 425

84. Chalcao

85. Changi CS

86. Charron

87. Chillan

88. Chimene

89. Ciad

90. Clementis

91. Codifirst

92. Codiroc

93. Codisil

94. Codistar

95. Coppelia

96. Corinthe

97. Corona

98. Coventry

99. Crudo

100. Cruzado

101. Csilla

102. CSL516

103. Cuartal CL

104. Cuartal Waxy

105. Dante

106. Darling

107. Debreceni SC 351

108. Debreceni TC 382

109. Deheb

110. Derkou

111. Dharma

112. Dina

113. Dior

114. DK 386

115. DK 434

116. DK 443

117. DK 454

118. DK 471

119. DK 471 IMI

120. DK 477

121. DK 523

122. DK 526

123. DK 527

124. DK 557

125. DK 573

126. DK Cesar

127. DK277

128. DKC 5211

129. DKC3617

130. DKC4604

131. DKC4622

132. DKC4626

133. DKC4778

134. DKC4845

135. DKC4851

136. DKC4915

137. DKC4950

138. DKC5011

139. DKC5041

140. DKC5050

141. DKC5143

142. DKC5150

143. DKC5303

144. DKC5353

145. DKC5434

146. DKC5442

147. DKC5542

148. DKC5555

149. DKC5560

150. DKC5735

151. DKC5783

152. DKC5847

VEDLEGG
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153. DKC5856

154. DKC5943

155. DKC6006

156. DKC6011

157. DKC6022

158. DKC6040

159. DKC6142

160. DKC6203

161. DKC6309

162. DKC6348

163. DKC6417

164. DKC6418

165. DKC6441

166. DKC6455

167. DKC6457

168. DKC6515

169. DKC6521

170. DKC6528

171. DKC6530

172. DKC6535

173. DKC6610

174. DKC6644

175. DKC6652

176. DKC6653

177. DKC6660

178. DKC6710

179. DKC6749

180. DKC6810

181. DKC6818

182. DKC6819

183. DKC6841

184. DKC6842

185. DKC6843

186. DKC6854

187. Dorika

188. Draft

189. Dráva

190. Dumboa

191. Duplo

192. Durali CS

193. Dylan

194. Edistar

195. Eiffel

196. Elixxir

197. Ella

198. Entri CS

199. Epila

200. Eric

201. Erika

202. ES Acuerdo

203. ES Aficion

204. ES Antania

205. ES Archipel

206. ES Arrabal

207. ES Arroyo

208. ES Baila

209. ES Balaton

210. ES Beguin

211. ES Behobie

212. ES Bilal

213. ES Bishop

214. ES Bocuse

215. ES Borotra

216. ES Break

217. ES Brindis

218. ES Bronca

219. ES Bubka

220. ES Burkina

221. ES Littoral

222. ES Nutriplus

223. ES Paolis

224. Evelina

225. Evelina IT

226. Evolia

227. Exalto

228. Fakirus

229. Feiri

230. Felike

231. Ferouz

232. Figueras

233. Filia

234. Fiorinis

235. FMB0232

236. Foxtro

237. Frontal

238. Funni

239. Furio Sumo

240. Fusion

241. Galeon

242. Galgacorn

243. Gallego

244. Garabi CS

245. Garonis Waxy

246. Gavilan

247. Gazda MTC

248. Geyser

249. Gibsi

250. Goldaffe

251. Goldalbi

252. Goldalex

253. Goldami

254. Goldandy

255. Goldarielle

256. Goldblue

257. Goldbrando

258. Goldbull

259. Goldelfia

260. Goldenver

261. Goldexel

262. Goldextra

263. Goldfaber

264. Goldfalcon

265. Goldfast

266. Goldfenix

267. Goldfert

268. Goldfinger

269. Goldflash

270. Goldflorence

271. Goldfrank

272. Goldiego

273. Goldimax

274. Goldinter

275. Goldistal

276. Goldixos

277. Goldjane

278. Goldjulia

279. Goldkim

280. Goldkiwi

281. Goldland

282. Goldlord

283. Goldman

284. Goldmarian

285. Goldmatrix

286. Goldmaxim

287. Goldmedal

288. Goldmichel

289. Goldmistral

290. Goldolivia

291. Goldorac

292. Goldpatrick

293. Goldplus

294. Goldpollen

295. Goldposter

296. Goldragon

297. Goldrailer

298. Goldrocky

299. Goldsander

300. Goldsix

301. Goldstorm

302. Goldtom

303. Goldweb

304. Goldwest

305. Goldwin

306. Goldyork

307. Góré

308. Grecale
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309. Grip

310. Gruni CS

311. Guadalquivir

312. Gutwein 2553

313. Gutwein 2605

314. Hajnal

315. Helen

316. Horus

317. Horus CL

318. Hunor

319. Hypnos CL

320. Hypnos

321. Ida MTC

322. Inka

323. Iseran

324. ISH402

325. ISH601

326. Izabella

327. Jázmin

328. Jazzi CS

329. Jennifer

330. Jorale

331. Jouvence

332. Joyyo

333. Jozefina

334. Jumper

335. Kabey

336. Kabir

337. Kabos

338. Kámasil

339. Kamil

340. Kamilla

341. Kandoo

342. Karate

343. Karedas

344. Karen

345. Karmental

346. Karolina

347. Karrier

348. Kelving

349. Kemer

350. Kent

351. Keplero

352. Kermess

353. Kincs

354. Kiskun 449

355. Kiskun 4532

356. Kiskun DC 4325

357. Kiskun DC 4430

358. Kiskun DC 4468

359. Kiskun Nora

360. Kiskun SC 297

361. Kiskun SC 398

362. Kiskun SC 4390

363. Kiskun SC 4444

364. Kiskun SC 4451

365. Kiskun SC 4517

366. Kiskun TC 351

367. Kiskun TC 380

368. Kiskun TC 4255

369. Kiskun TC 4361

370. Kiskun TC 4371

371. Kiskun TC 4394

372. Kiskun TC 4454

373. Kiskun TC 4487

374. Kiskun TC 4515

375. Kismet

376. Kitty

377. Klaxon

378. Klimt

379. Kodipack

380. Kompakt

381. Konsol

382. Korlitia

383. Kosha

384. Kratere

385. Kristallo

386. Krokus

387. Kuadro

388. Kubrick

389. Kudos

390. Kumin

391. Kursus

392. Kuxxoa

393. KWS 2376

394. KWS 379

395. KWS 459

396. KWS 474

397. KWS0551

398. KWS1393

399. KWS1394

400. KWS1398

401. Lacasta

402. Larigal

403. Lazaro

404. Ledina

405. Leila

406. Leopard

407. LG 24.47 waxy

408. LG 2470

409. LG 2481

410. LG 2533

411. LG 3362

412. LG 34.57

413. LG3330

414. LG3409

415. LG3440

416. LG3442

417. LG3443

418. LG3458

419. LG3472

420. LG3520

421. LG3531

422. LG3562

423. LG3691

424. LG3715

425. Limasil

426. Liza

427. Loxxam

428. Lucero

429. Luciana

430. Ludovo

431. Lugano

432. Mahawax

433. Mahora

434. Maibi

435. Majeste

436. Manolo

437. Maraton

438. Marina

439. Mars

440. Martinic

441. Marusia

442. Mastri CS

443. Mátra

444. Maxima

445. Maximmo

446. Maxxis

447. Medor

448. Mehari

449. Meknes

450. Melinda

451. Mellor

452. Melodis

453. Meridien

454. Micastar

455. Mitic

456. Monrovia

457. Monsone

458. Montello

459. Montoni

460. Mucho

461. Murcia

462. Mv 342

463. Mv 355 DMSC

464. Mv 437
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465. Mv 444

466. Mv 500

467. Mv Majoros

468. Mv MTC 448

469. Mv TC 434

470. Mv TC 514

471. MvNK 333

472. Nasdac

473. Nauwax

474. NC 4563

475. NC5500

476. Nessi CS

477. Netto

478. NK Cryso

479. NK Pilaro

480. NK Sycora

481. NK Thermo

482. NK Turtop

483. NKArma

484. NKAtria

485. NKFactor

486. NKFox

487. NKNakor

488. NKStep

489. NKTago

490. NKTerra

491. Noemi

492. Norma S.C.

493. Novara

494. Novello

495. Novistar

496. Nóra

497. NX 5206

498. Oktan

499. Olivia

500. Omár

501. Ortensia

502. Ortowax

503. Pacal

504. Palomis

505. Pardi

506. Paulinis

507. Petunio

508. Piroska

509. Pixxia

510. Poem

511. Poncho

512. Posadas

513. Potenza

514. Poxxim

515. PR31G66

516. PR31K18

517. PR31N27

518. PR31Y43

519. PR32B10

520. PR32B33

521. PR32B56

522. PR32D12

523. PR32D99

524. PR32F27

525. PR32F89

526. PR32H21

527. PR32H57

528. PR32H58

529. PR32K22

530. PR32T78

531. PR32W86

532. PR33A46

533. PR33A84

534. PR33D31

535. PR33H05

536. PR33J58

537. PR33M54

538. PR33N09

539. PR33P71

540. PR33R77

541. PR33V15

542. PR34B19

543. PR34B28

544. PR34B39

545. PR34B97

546. PR34D71

547. PR34G07

548. PR34G13

549. PR34G84

550. PR34G86

551. PR34H31

552. PR34K49

553. PR34M94

554. PR34N16

555. PR34N43

556. PR34N84

557. PR34P93

558. PR34W47

559. PR35D28

560. PR35M39

561. PR35P21

562. PR35R57

563. PR35T92

564. PR35Y54

565. PR35Y65

566. PR36B06

567. PR36D75

568. PR36H92

569. PR36K20

570. PR36K67

571. PR36N70

572. PR36P85

573. PR36R10

574. PR36T58

575. PR37B04

576. PR37K55

577. PR37K85

578. PR37M81

579. PR37M81 IT

580. PR38B85

581. PR38T27

582. PR39F04

583. PR39T99

584. PR39V62

585. Prisca

586. Prodis

587. Profeta

588. Profistar

589. Promi

590. Puccini CS

591. Puli

592. Quintal

593. Ranja

594. Rasa

595. Rastto

596. Ravel

597. Ravistar

598. Raxxia

599. Readi

600. Redel

601. Rekord

602. Reporter

603. Riglos

604. Rixxer

605. RK14

606. RK25

607. RK36

608. Roano

609. Rodellar

610. Rona

611. Rosery

612. Sabia

613. Saeta

614. San Luis

615. Sancia

616. Sangria

617. Sanmiguel

618. Sardane

619. Scaila

620. Seba
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621. Seoul

622. Sephora

623. Serina

624. Shiva

625. Sidonis

626. Silagro

627. Silóma

628. Simbali

629. Sinatra

630. Sixtina

631. Sopronis

632. Soraya

633. Sperlona

634. Spinoza

635. Squadra

636. Status

637. Stira

638. Stradi

639. Stratos

640. SUM 0241

641. SUM 0246

642. SUM 330

643. SUM 420

644. SUM 490

645. Szandra

646. Szarvasi DC 310 S

647. Szarvasi édes szárú

648. Szegedi 331

649. Szegedi 455

650. Szegedi 462

651. Szegedi 470

652. Szegedi DC 488

653. Szegedi SC 463

654. Szegedi TC 358

655. Szegedi TC 367

656. Szegedi TC 377

657. Szegedi TC 465

658. Szegedi TC 513

659. Szentesi SC 623

660. Szentesi TC 390 S

661. Szilvia

662. Tacca

663. Tajo

664. Talung

665. Tamara

666. Tanjuska

667. Tavasz

668. Tékila

669. Texxud

670. Tikal

671. Tilda

672. Tina

673. Tisza

674. Titlis

675. Tixxus

676. Tizona

677. Tonachi

678. Tornado

679. Toxxol

680. Trofeo

681. Tucson

682. Tünde

683. Türkiz

684. Tuxxeo

685. Tyrexx

686. Valika

687. Vanda

688. Varenne

689. Vasilica

690. Vegale

691. Velin

692. Venici

693. Vénusz

694. Veracruz

695. Veroni CS

696. Veronika

697. Viana

698. Vic

699. Viktoria

700. Vilma

701. Virgi

702. Viridis

703. Virtuoz

704. Wendy

705. Wexxil

706. Windi

707. Wonga

708. Zeusz
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om 
markedsføring av grønnsakfrø(1),

med tilvising til kommisjonsvedtak 2005/5/EF av 27. desember 
2004 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande 
fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av frø og 
økslingsmateriale av visse planteartar til jordbruksføremål og 
visse grønsakartar og vinstokkar som er nemnde i rådsdirektiv 
66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/54/
EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF, for åra 2005-
2009(2), særleg artikkel 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I vedtak 2005/5/EF er det fastsett nærmare reglar 
for korleis samanliknande fellesskapsforsøk med og 
fellesskapsanalysar av frø og økslingsmateriale skal 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 15.12.2006, s. 104, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 8.

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/117/
EF.

(2) TEU L 2 av 5.1.2005, s. 12.

  gjennomførast i medhald av rådsdirektiv 2002/55/EF når 
det gjeld Asparagus officinalis L. i tidsrommet 2005-
2009.

2) Dei forsøka og analysane som vart gjennomførde i 2005 
og 2006, bør førast vidare i 2007 —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Einaste artikkelen

Samanliknande fellesskapsforsøk og –analysar som tok til i 
2005 på frø og økslingsmateriale av Asparagus officinalis L, 
skal førast vidare i 2007 i samsvar med vedtak 2005/5/EF.

Utferda i Brussel, 14. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSAVGJERD

av 14. desember 2006

om vidareføring i 2007 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane 
av frø og økslingsmateriale av Asparagus officinalis L. i medhald av rådsdirektiv 2002/55/EF 

som tok til i 2005(*)

(2006/934/EF)

 2010/EØS/67/28
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 13a, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 66/401/EØF fastsettes et partis største tillatte 
vekt for å unngå uensartethet i frøpartier i forbindelse 
med frøkontroller.

2) Endringer i produksjons- og markedsføringspraksis for 
frø, særlig med hensyn til større frøavlinger og måter 
å transportere frø på, herunder i bulk, gjør det ønskelig 
å øke den største tillatte vekten for partier med frø fra 
gress.

3) Ved kommisjonsvedtak 2002/454/EF(2) ble det organisert 
et tidsbegrenset forsøk med hensyn til å øke den største 
vekten til et parti med visse frø fra fôrvekster i samsvar 
med direktiv 66/401/EØF, som skulle avsluttes 1. juni 
2003. Det var imidlertid ingen frøforetak som deltok, 
siden det i henhold til nevnte vedtak måtte gjennomføres 
en kontroll av uensartethet for hvert eneste frøparti som 
ble produsert under forsøket, noe som ville medført store 
tilleggskostnader.

4) Ifølge gjeldende internasjonal praksis, det vil si den 
tekniske protokollen til ISTA (Det internasjonale 
frøkontrollforbund) og ISF (International Seed Federation) 
som ble godkjent av ISTAs ledergruppe 10. februar 2006 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 6.2.2007, s. 161, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 8.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv 
2004/117/EF (EUT L 14 av 18.1.2005, s. 18).

(2) EFT L 155 av 14.6.2002, s. 57.

og vedtatt av Rådet for OECD (Organisasjonen for 
økonomisk samarbeid og utvikling) 24. mai 2006, er det 
tillatt med framgangsmåter der den største vekten til et 
parti kan økes for gress.

5) For å kontrollere i praksis under hvilke forhold et 
produksjonsanlegg kan produsere tilstrekkelig ensartede, 
store frøpartier, bør det organiseres et tidsbegrenset 
forsøk der den største vekten til et parti med gress økes.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Som unntak fra artikkel 7 nr. 2 i direktiv 66/401/EØF og 
vedlegg III til nevnte direktiv, skal den største vekten til et parti 
for medlemsstater som deltar i det tidsbegrensede forsøket, og 
for frø av sortene oppført i kolonne 1 i vedlegg III til direktivet 
under overskriften «GRAMINEAE», være 25 tonn.

2. For medlemsstater som deltar i det tidsbegrensede 
forsøket, får vilkårene fastsatt i vedlegget til dette vedtak 
anvendelse i tillegg til vilkårene fastsatt i direktiv 66/401/
EØF.

3. Medlemsstater som deltar i forsøket skal underrette 
Kommisjonen om dette. De kan trekke seg fra forsøket når som 
helst ved å underrette Kommisjonen om dette.

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. desember 2006

om et tidsbegrenset forsøk med hensyn til å øke den største vekten til et parti med visse frø fra 
fôrvekster i samsvar med rådsdirektiv 66/401/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2006) 6572]

(2007/66/EF)

 2010/EØS/67/29
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. mars hvert år framlegge for 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene en rapport om 
forsøksresultatene for foregående år.

Artikkel 3

Det tidsbegrensede forsøket starter 1. januar 2007 og avsluttes 
30. juni 2012.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Vilkårene omhandlet i artikkel 1:

a) ved avvik fra den største størrelsen for partier med frø fra gress, skal ISTA/ISF-forsøket med partistørrelser for frø 
fra fôrvekster(1), som ble vedtatt av OECD-rådet 24. mai 2006, anvendes.

b) frøprodusenter skal være offisielt godkjent av klassifiseringsmyndigheten.

c) den offisielle etiketten som er pålagt ved direktiv 66/401/EØF, skal være påført nummeret til dette vedtak etter 
ordene «EFs regler og standarder».

d) prøver leveres til sammenlignende fellesskapsforsøk av en medlemsstat som deltar i det tidsbegrensede forsøket, 
skal være avledet fra partier med frø som er offisielt sertifiserte i samsvar med vilkårene for dette forsøket.

e) klassifiseringsmyndigheten skal overvåke forsøket og ved behov kontrollere inntil 5 % av kontrollene av 
uensartethet.

___________________

1 () http://www.seedtest.org/en/content —-1 — 1039.html)



2.12.2010 Nr. 67/137EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 73/23/EØF av 19. februar 1973 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk 
utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser(3) 
er blitt betydelig endret(4). Av klarhetshensyn og av 
praktiske årsaker bør derfor direktivet kodifiseres.

2) De bestemmelser som gjelder i medlemsstatene for å 
garantere sikkerheten ved bruk av elektrisk utstyr som 
brukes innenfor visse spenningsgrenser, kan ha forskjellig 
utforming, noe som fører til handelshindringer.

3) I enkelte medlemsstaters lovgivning finnes det for 
visse typer elektrisk utstyr ufravikelige bestemmelser 
om forebyggende tiltak og tvangstiltak for å oppnå 
sikkerheten.

4) For samme formål finnes det i andre medlemsstaters 
lovgivning henvisninger til tekniske standarder som er 
utarbeidet av standardiseringsorganer. Fordelen med 
dette systemet er at tilpasningen til den tekniske utvikling 
kan skje raskt, uten at kravene til sikkerhet tilsidesettes.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 374 av 27.12.2006,  
s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 10.

(1) EUT C 10 av 14.1.2004, s. 6.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 21. oktober 2003 (EUT C 82 E av 1.4.2004, 

s. 68) og rådsbeslutning av 14. november 2006.
(3) EFT L 77 av 26.3.1973, s. 29. Direktivet endret ved direktiv 93/68/EØF 

(EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).
(4) Se vedlegg V, del A.

5) I visse medlemsstater foretas det en administrativ 
godkjenning av standardene. Denne godkjenningen 
berører på ingen måte standardenes tekniske innhold 
og begrenser heller ikke deres bruksvilkår. En slik 
godkjenning kan derfor ikke endre de virkninger som fra 
Fellesskapets synspunkt er knyttet til en harmonisert og 
offentliggjort standard.

6) Elektrisk utstyr bør kunne omsettes fritt innen Fellesskapet 
når utstyret oppfyller bestemte sikkerhetskrav som er 
godkjent i alle medlemsstater. Overholdelse av kravene 
kan bevises ved henvisning til harmoniserte standarder 
der vilkårene presiseres, men dette utelukker ikke bruk 
av andre bevis. Disse harmoniserte standardene bør 
utarbeides etter felles overenskomst av organer som 
hver medlemsstat melder til de øvrige medlemsstater og 
Kommisjonen, og standardene skal gjøres offentlig kjent 
i videst mulig omfang. Med denne harmoniseringen kan 
de ulemper i samhandelen fjernes som følger av ulikheter 
i nasjonale standarder.

7) Uten å utelukke andre former for bevis kan det antas at 
elektrisk utstyr er i samsvar med harmoniserte standarder 
når det på de vedkommende organers ansvar er festet 
merker på utstyret eller utstedt sertifikater, eller i mangel 
av dette, når produsenten har utstedt en samsvarserklæring. 
For å gjøre det lettere å fjerne handelshindringer skal 
medlemsstatene godkjenne slike merker eller sertifikater 
eller en slik erklæring som bevis. Nevnte merker eller 
sertifikater skal derfor gjøres offentlig kjent, særlig ved 
offentliggjøring i Den europeiske unions tidende.

8) For elektrisk utstyr som det ennå ikke finnes harmoniserte 
standarder for, kan fri omsetning som en overgangsordning 
sikres ved å bruke de sikkerhetsstandarder eller 
-bestemmelser som allerede er utarbeidet av andre 
internasjonale organer eller av ett av de organer som 
fastlegger de harmoniserte standardene.

9) Det kan forekomme at elektrisk utstyr bringes i fri 
omsetning selv om det ikke oppfyller sikkerhetskravene, 
og det bør derfor fastsettes egnede bestemmelser for å 
redusere denne fare.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/95/EF

av 12. desember 2006

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk  
innenfor visse spenningsgrenser(*)

(kodifisert utgave)

 2010/EØS/67/30



Nr. 67/138 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

10) I rådsbeslutning 93/465/EØF(1) fastsettes modulene for 
de ulike fasene i framgangsmåtene for samsvarsvurdering 
som skal brukes i direktivene om teknisk harmonisering.

11) Valg av framgangsmåter bør ikke føre til at det 
sikkerhetsnivå for elektrisk utstyr som allerede er fastsatt 
i hele Fellesskapet, reduseres.

12) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes plikter med 
hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning 
og anvendelse av direktivene som er angitt i del B i 
vedlegg V —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Med «elektrisk utstyr» menes i dette direktiv alt elektrisk utstyr 
som er bestemt til bruk ved en merkespenning på mellom 50 
og 1000 V for vekselstrøm og på mellom 75 og 1500 V for 
likestrøm, med unntak av det utstyr og de fenomener som er 
oppført i vedlegg II.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for 
å sikre at elektrisk utstyr kan markedsføres bare dersom 
det er produsert i samsvar med god teknisk praksis på 
sikkerhetsområdet som gjelder i Fellesskapet, og dersom det 
ved korrekt installasjon og vedlikehold og når det blir brukt i 
samsvar med sitt formål, ikke bringer sikkerheten for personer, 
husdyr og eiendom i fare.

2. I vedlegg I finnes en oversikt over de viktigste 
sikkerhetskravene omhandlet i nr. 1.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at fri omsetning av elektrisk utstyr som samsvarer med 
bestemmelsene i artikkel 2, med forbehold for vilkårene 
fastsatt i artikkel 5, 6, 7 eller 8, ikke hindres innen Fellesskapet 
av sikkerhetsgrunner.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal sørge for at elektrisitetsverkene ikke gjør 
tilkopling til nettet eller forsyning av elektrisitet til forbrukerne 
avhengig av strengere sikkerhetskrav til det elektriske utstyret 
enn dem som er fastsatt i artikkel 2.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at deres vedkommende forvaltningsmyndigheter godtar at alt 
elektrisk utstyr som oppfyller sikkerhetskravene i harmoniserte 
standarder, også er i samsvar med bestemmelsene i artikkel 2, 
slik at den markedsføring som er omhandlet i artikkel 2 og den 
frie omsetning som er omhandlet i artikkel 3, kan finne sted.

(1) Rådsbeslutning 93/465/EØF av 22. juli 1993 om modulene for de forskjellige 
fasene i rutinene for samsvarsvurdering og reglene for påføring og bruk av 
CE-samsvarsmerking til bruk i direktivene om teknisk harmonisering (EFT 
L 220 av 30.8.1993, s. 23).

Standardene skal anses som harmonisert så snart de er fastlagt 
ved felles overenskomst mellom de organer medlemsstatene 
har meldt i samsvar med artikkel 11 første ledd bokstav a), og 
offentliggjort i samsvar med den nasjonale framgangsmåte. 
De skal ajourføres i takt med de teknologiske framskritt og 
utviklingen av god teknisk praksis på sikkerhetsområdet.

Listen over harmoniserte standarder og henvisningene til dem 
skal til underretning offentliggjøres i Den europeiske unions 
tidende.

Artikkel 6

1. I den utstrekning harmoniserte standarder som beskrevet 
i artikkel 5 ennå ikke er utarbeidet og offentliggjort, skal 
medlemsstatene treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
deres vedkommende forvaltningsmyndigheter også godkjenner 
at elektrisk utstyr som oppfyller sikkerhetskravene fastlagt 
av Den internasjonale kommisjon for godkjenningsregler 
for elektrisk utstyr (CEE) eller av Den internasjonale 
elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC), med 
sikte på markedsføring som omhandlet i artikkel 2 eller fri 
omsetning som omhandlet i artikkel 3, anses å være i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 2, dersom framgangsmåten for 
offentliggjøring fastsatt i nr. 2 og 3 er blitt fulgt.

2. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om de 
sikkerhetsbestemmelser som er omhandlet i nr. 1 så snart dette 
direktiv har trådt i kraft, og deretter så snart disse bestemmelser 
er offentliggjort. Etter samråd med medlemsstatene skal 
Kommisjonen angi de bestemmelser og særlig de varianter 
som den anbefaler skal bli offentliggjort.

3. Medlemsstatene skal innen en frist på tre måneder 
meddele Kommisjonen de innvendinger de måtte ha mot de 
bestemmelser de er blitt underrettet om, og de skal oppgi 
de sikkerhetsmessige grunner som er til hinder for at de kan 
godkjenne de enkelte bestemmelser.

De sikkerhetsbestemmelser det ikke er reist innvendinger mot, 
skal til underretning offentliggjøres i Den europeiske unions 
tidende.

Artikkel 7

I den utstrekning det ennå ikke finnes harmoniserte standarder 
som omhandlet i artikkel 5 eller sikkerhetsbestemmelser 
offentliggjort i samsvar med artikkel 6, skal medlemsstatene, 
med sikte på markedsføring som omhandlet i artikkel 2 eller fri 
omsetning som omhandlet i artikkel 3, treffe alle nødvendige 
tiltak slik at deres vedkommende forvaltningsmyndigheter 
også anser at elektrisk utstyr er i samsvar med bestemmelsene 
i artikkel 2, dersom det er produsert i samsvar med 
sikkerhetsbestemmelsene i de standarder som gjelder i den 
medlemsstat der de er produsert, og sikkerhetsnivået tilsvarer 
det som kreves på deres eget territorium.
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Artikkel 8

1. Før det elektriske utstyret markedsføres skal det være 
påført CE-merkingen som fastsatt i artikkel 10, som bevis på at 
det er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, herunder 
framgangsmåten for samsvarsvurdering beskrevet i vedlegg 
IV.

2. Dersom det oppstår uenighet, kan produsenten eller 
importøren framlegge en rapport, utarbeidet av et organ som 
er meldt i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 
første ledd bokstav b), om at det elektriske utstyret er i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 2.

3. Når det elektriske utstyret omfattes av andre direktiver 
som berører andre forhold og som også fastsetter CE-merking, 
skal CE-merkingen angi at det aktuelle utstyret også antas å 
være i samsvar med bestemmelsene i disse andre direktivene.

Når ett eller flere av disse direktivene tillater produsenten i 
en overgangsperiode fritt å velge hvilken ordning som skal 
anvendes, skal imidlertid CE-merkingen angi samsvar bare 
med bestemmelsene i de direktiver produsenten har anvendt. I 
slike tilfeller skal opplysninger om de direktiver som anvendes, 
slik disse offentliggjøres i Den europeiske unions tidende, gis 
i de dokumenter, rettledninger eller instruksjoner som kreves i 
henhold til direktivene og som ledsager det elektriske utstyret.

Artikkel 9

1. Dersom en medlemsstat av sikkerhetsmessige grunner 
forbyr markedsføring av eller hindrer fri omsetning av en 
bestemt type elektrisk utstyr, skal medlemsstaten straks 
underrette de øvrige berørte medlemsstater og Kommisjonen 
om beslutningen, angi grunnene for beslutningen og særlig 
oppgi:

a) om mangelen på samsvar med artikkel 2 skyldes en mangel 
i de harmoniserte standardene omhandlet i artikkel 5, i 
bestemmelsene omhandlet i artikkel 6 eller i standardene 
omhandlet i artikkel 7,

b) om mangelen på samsvar skyldes feilaktig anvendelse av 
nevnte standarder eller offentliggjøringer, eller manglende 
overholdelse av god teknisk praksis som omhandlet i 
nevnte artikkel.

2. Dersom andre medlemsstater reiser innvendinger mot den 
beslutning som er nevnt i nr. 1, skal Kommisjonen umiddelbart 
holde samråd med de berørte medlemsstater.

3. Dersom det ikke blir oppnådd enighet innen en frist på 
tre måneder fra dagen da underretningen i henhold til nr. 1 ble 
gitt, skal Kommisjonen innhente uttalelse fra et organ som er 
meldt i samsvar med framgangsmåten i artikkel 11 første ledd 
bokstav b); organet skal ha sitt forretningskontor utenfor de 
berørte medlemsstaters territorium og skal ikke ha medvirket 
innenfor rammen av framgangsmåten omhandlet i artikkel 8. 
Det skal framgå av uttalelsen i hvilket omfang bestemmelsene 
i artikkel 2 ikke er oppfylt.

4. Kommisjonen skal oversende uttalelsen fra organet 
nevnt i nr. 3 til alle medlemsstater, som kan framlegge sine 
merknader for Kommisjonen innen en måned. Kommisjonen 
skal samtidig gjøre seg kjent med de berørte parters merknader 
til nevnte uttalelse.

5. Etter å ha gjort seg kjent med disse merknadene, 
skal Kommisjonen om nødvendig utarbeide hensiktsmessige 
rekommandasjoner eller uttalelser.

Artikkel 10

1. Produsenten eller dennes representant etablert i 
Fellesskapet skal påføre CE-samsvarsmerkingen omhandlet i 
vedlegg III på det elektriske utstyret, eller dersom dette ikke er 
mulig, på emballasjen, bruksanvisningen eller garantibeviset, 
slik at den er synlig, lett å lese og ikke kan fjernes.

2. Det er forbudt å påføre det elektriske utstyret merking 
som kan villede tredjemann med hensyn til CE-merkingens 
betydning og grafiske utforming. Enhver annen merking kan 
påføres det elektriske utstyret, dets emballasje, bruksanvisningen 
eller garantibeviset, forutsatt at den ikke gjør CE-merkingen 
mindre synlig og vanskeligere å lese.

3. Med forbehold for artikkel 9:

a) skal produsenten eller dennes representant etablert 
i Fellesskapet, dersom en medlemsstat fastslår at 
CE-merkingen er uriktig påført, pålegges å bringe det 
elektriske utstyret i samsvar med bestemmelsene om 
CE-merking og sørge for at krenkelsen opphører på vilkår 
fastsatt av medlemsstaten,

b) skal medlemsstaten, dersom det fortsatt er manglende 
samsvar, treffe alle nødvendige tiltak for å begrense eller 
forby markedsføring av det aktuelle elektriske utstyret, 
eller sikre at det trekkes tilbake fra markedet i samsvar med 
artikkel 9.

Artikkel 11

Hver medlemsstat skal oversende de øvrige medlemsstatene 
og Kommisjonen:

a) en liste over de organer som er omhandlet i artikkel 5 
annet ledd,

b) en liste over de organer som kan utarbeide en rapport 
i samsvar med artikkel 8 nr. 2, eller avgi en uttalelse i 
samsvar med artikkel 9, 

c) henvisningen til offentliggjøringen nevnt i artikkel 5 
annet ledd.

Hver medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og 
Kommisjonen om enhver endring i disse opplysningene.

Artikkel 12

Dette direktiv får ikke anvendelse på elektrisk utstyr beregnet 
på eksport til tredjestater.
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Artikkel 13

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

Artikkel 14

Direktiv 73/23/EØF oppheves, uten at det berører 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for 
innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene 
oppført i vedlegg V del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg VI.

Artikkel 15

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

Artikkel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 12. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES M. PEKKARINEN

 President Formann
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VEDLEGG I

De viktigste sikkerhetskrav til elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser

1. Alminnelige vilkår

a) De viktigste data som det er nødvendig å kjenne for å sikre at det elektriske utstyret blir brukt uten fare innenfor 
de bruksområder det er laget for, skal angis på utstyret, eller dersom dette ikke er mulig, i en beskrivelse som 
følger med utstyret.

b) Varenavnet eller varemerket skal festes lett synlig på det elektriske utstyret, eller dersom dette ikke er mulig, 
på emballasjen.

c) Det elektriske utstyret og dets enkelte deler skal utføres slik at det kan tilkoples på en sikker og forsvarlig 
måte.

d) Det elektriske utstyret skal konstrueres og produseres på en slik måte at beskyttelse mot de farer som er 
beskrevet i nr. 2 og 3 i dette vedlegg er sikret, forutsatt at utstyret blir brukt til det formål det er laget for og at 
det blir forsvarlig vedlikeholdt.

2. Beskyttelse mot farer som kan skyldes det elektriske utstyret

Det skal fastsettes tekniske tiltak i samsvar med nr. 1 slik at:

a) personer og husdyr blir forsvarlig beskyttet mot fare for fysisk skade eller andre skader som kan forårsakes av 
direkte eller indirekte berøring,

b) det ikke kan oppstå temperaturer, lysbuer eller strålinger som kan framkalle fare,

c) personer, husdyr og eiendom blir tilstrekkelig beskyttet mot farer av ikke-elektrisk art som erfaringsmessig 
skyldes det elektriske utstyret,

d) isolasjonen må være egnet for de forventede påvirkninger.

3. Beskyttelse mot farer som kan forårsakes av ytre påvirkninger på det elektriske utstyret

Det skal fastsettes tekniske tiltak i samsvar med nr. 1 slik at:

a) det elektriske utstyret oppfyller de forventede mekaniske krav, slik at personer, husdyr og eiendom ikke 
utsettes for fare,

b) det elektriske utstyret kan motstå ikke-mekaniske påvirkninger under forventede miljøforhold, slik at personer, 
husdyr og eiendom ikke utsettes for fare,

c) det elektriske utstyret ikke utsetter personer, husdyr og eiendom for fare under overbelastningsforhold som kan 
forutses.

______________
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VEDLEGG II

Utstyr og fenomener som ikke omfattes av dette direktiv

Elektrisk utstyr bestemt til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser.

Elektrisk utstyr for radiologi og medisinske formål.

Elektriske deler for vare- og personheiser.

Elektrisitetsmålere.

Plugger og stikkontakter til bruk i boliger.

Elektriske gjerdeapparater.

Radiostøy.

Spesialisert elektrisk utstyr til bruk om bord i skip, fly eller jernbane, som er i samsvar med de sikkerhetsbestemmelser 
som er utarbeidet av de internasjonale organer som medlemsstatene er tilknyttet.

_________
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VEDLEGG III

CE-samsvarsmerking og EF-samsvarserklæring

a. CE-samsvarsmerking

CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming:

Dersom CE-merkingen forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik det framgår av modellen – 
ovenfor, overholdes.

De ulike delene som CE-merkingen består av, skal så langt det er mulig ha samme høyde og ikke være – 
lavere enn 5 mm.

B. EF-samsvarserklæring

EF-samsvarserklæringen skal inneholde følgende:

navn og adresse til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,– 

en beskrivelse av det elektriske utstyret,– 

henvisning til de harmoniserte standardene,– 

der det er aktuelt, henvisninger til de spesifikasjoner som det erklæres samsvar med,– 

angivelse av den som er underskriftsberettiget og som har fullmakt til å inngå forpliktelser på vegne av – 
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,

de to siste sifrene i det året da CE-merkingen ble påført.– 

____________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 67/144 2.12.2010

VEDLEGG IV

Intern produksjonskontroll

Intern produksjonskontroll er den framgangsmåte der produsenten eller dennes representant etablert i 1. 
Fellesskapet, som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, forsikrer seg om og erklærer at det elektriske utstyret 
oppfyller de kravene i dette direktiv som får anvendelse på det. Produsenten eller dennes representant etablert i 
Fellesskapet skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt produkt og utarbeide en skriftlig samsvarserklæring.

2. Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3, og produsenten eller dennes representant 
etablert i Fellesskapet skal oppbevare dokumentasjonen på Fellesskapets territorium og kunne stille den til rådighet 
for de relevante nasjonale myndigheter for inspeksjon i minst 10 år etter at produktet er produsert.

 Dersom verken produsenten eller dennes representant er etablert i Fellesskapet, påhviler denne plikten den person 
som markedsfører det elektriske utstyret i Fellesskapet.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om det elektriske utstyret oppfyller kravene i dette 
direktiv. Dokumentasjonen skal, i den grad det er nødvendig for en slik vurdering, omfatte det elektriske utstyrets 
konstruksjon, produksjon og funksjon. Den skal omfatte:

en generell beskrivelse av det elektriske utstyret,– 

konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over deler, delenheter, strømkretser, osv.,– 

nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan det elektriske – 
utstyret fungerer,

en liste over de standarder som helt eller delvis er anvendt og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å – 
oppfylle sikkerhetskravene i dette direktiv i de tilfeller der det ikke er anvendt standarder,

resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser, osv.,– 

prøvingsrapporter– .

4. Produsenten eller dennes representant skal oppbevare en kopi av samsvarserklæringen sammen med den tekniske 
dokumentasjonen.

5. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen sikrer at de produserte produktene er i 
samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og med kravene i dette direktiv som får anvendelse på 
dem.

____________
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VEDLEGG V

Del A

Opphevet direktiv med endringer

Rådsdirektiv 73/23/EØF

Rådsdirektiv 93/68/EØF Bare artikkel 1

nr. 12 og artikkel 13

(EFT L 77 av 26.3.1973, s. 29)

(EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1)

Del B

Liste over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(som nevnt i artikkel 14)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding Anvendelsesdato

73/23/EØF

93/68/EØF

21. august 1974(1)

1. juli 1994

—

1. januar 1995(2)

(1) For Danmark ble tidsfristen utvidet til fem år, dvs. 21. februar 1978. Se artikkel 13 nr. 1 i direktiv 73/23/EØF
(2) Inntil 1. januar 1997 måtte medlemsstatene tillate markedsføring og ibruktaking av produkter som var i samsvar med 

merkeordningene som var i kraft før 1. januar 1995. Se artikkel 14 nr. 2 i direktiv 93/68/EØF.
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VEDLEGG VI

Sammenligningstabell

Direktiv 73/23/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 — 7

Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 3 bokstav a)

Artikkel 8 nr. 3. bokstav b)

Artikkel 9 nr. 1 første strekpunkt

Artikkel 9 nr. 1 annet strekpunkt

Artikkel 9 nr. 2 – 5

Artikkel 10

Artikkel 11 første strekpunkt

Artikkel 11 annet strekpunkt

Artikkel 11 tredje strekpunkt

Artikkel 12

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 13 nr. 2

—

—

Artikkel 14

Vedlegg I-IV

—

—

Artikkel 1 — 7

Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 3 første ledd

Artikkel 8 nr. 3 annet ledd

Artikkel 9 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 9 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 9 nr. 2 – 5

Artikkel 10

Artikkel 11 bokstav a)

Artikkel 11 bokstav b)

Artikkel 11 bokstav c)

Artikkel 12

—

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikkel 15

Artikkel 16

Vedlegg I-IV

Vedlegg V

Vedlegg VI
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til 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 resultatene en teknisk arbeidsgruppe 
nylig har kommet fram til er det nødvendig å tilføye 
fiberen elastolefin i listen over fibrer i vedlegg I og II til 
direktiv 96/74/EF for å tilpasse direktivet til den tekniske 
utvikling.

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 —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 3.2.2007, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 11.

(1) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 38. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/3/EF (EUT L 5 av 10.1.2006, s. 14).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 96/74/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I skal ny rad 46 lyde:

«46 Elastolefin fiber som består av minst 95 vektprosent 
delvis kryssbundne makromolekyler 
som er dannet av etylen og minst et 
annet alken, og som 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».

2. I vedlegg II skal ny rad 46 lyde:

«46 Elastolefin 1,50.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 2. februar 2008 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 bestemmelsene i nasjonal lovgivning som de 
vedtar på det området dette direktiv omhandler.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/3/EF

av 2. februar 2007

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(*)

 2010/EØS/67/31
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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, 2. februar 2007.

 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,

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 fiberen elastolefin ble oppført i 
listen over fibrer i vedlegg I og II til nevnte direktiv.

4) Det er derfor nødvendig å definere ensartede 
prøvingsmetoder for elastolefin.

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 28 av 3.2.2007, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 11.

(1) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/2/EF (EUT L 5 av 10.1.2006, s. 10).

(2) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 38. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/3/EF (EUT L 5 av 10.1.2006, s. 14).

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 2. februar 2008 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 bestemmelsene i nasjonal lovgivning 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, 2. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/4/EF

av 2. februar 2007

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(*)

 2010/EØS/67/32
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VEDLEGG

I vedlegg II til direktiv 96/73/EF gjøres følgende endringer:

1. I kapittel 1 avsnitt I gjøres følgende endringer:

a) Under punkt I.3 «Nødvendig materiale» skal følgende nye punkter lyde:

«I.3.2.4 Aceton

I.3.2.5 Ortofosforsyre

I.3.2.6 Urea

I.3.2.7 Natriumhydrogenkarbonat.»

b) Punkt I.6 «Forbehandling av prøvematerialet» skal lyde:

«Dersom det foreligger en bestanddel som det ikke skal tas hensyn til ved beregningen av prosentandelene 
(artikkel 12 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 96/74/EF av 16. desember 1996 om navn på 
tekstilprodukter), skal denne fjernes først med en egnet metode som ikke berører fiberbestanddelene.

For dette formål skal de ikke-fiberholdige bestanddelene som kan ekstraheres ved hjelp av petroleumseter 
og vann, fjernes, ved å behandle det lufttørkede prøvematerialet i Soxhlet-apparatet i en time og med minst 
seks omganger per time. Deretter avdampes petroleumseteren fra prøven som i sin tur ekstraheres med 
direkte behandling ved at den først bløtes en time i vann i romtemperatur og deretter en time i vann ved 
65 ± 5 °C, samtidig som den ristes med jevne mellomrom. Forholdet mellom væske og prøve skal være 100:1. 
Vannoverskuddet fjernes ved trykking, suging eller sentrifugering, og deretter lufttørkes prøven.

Når det gjelder elastolefin eller fiberblandinger som inneholder elastolefin og andre fibrer (ull, dyrehår, 
silke, bomull, lin, ekte hamp, jute, manilla, alfa, kokos, gyvel, rami, sisal, kupro, modal, protein, viskose, 
akryl, polyamid eller nylon, polyester, elastomultiester), må ovennevnte framgangsmåte endres litt ved at 
petroleumseter erstattes med aceton.

Når det gjelder binære blandinger som inneholder elastolefin og acetat, skal følgende framgangsmåte benyttes 
som forbehandling. Prøven ekstraheres i ti minutter ved 80 °C med en løsning som inneholder 25 g/l 50 % 
ortofosforsyre og 50 g/l urea. Forholdet mellom væske og prøve skal være 100:1. Vask prøven i vann, la 
deretter vannet renne av og vask den i 0,1 % natriumhydrogenkarbonatløsning og til slutt forsiktig i vann.

Dersom de ikke-fiberholdige bestanddelene ikke kan ekstraheres ved hjelp av petroleumseter og vann, 
skal metoden med vann nevnt ovenfor erstattes med en egnet metode som ikke vesentlig forandrer noen 
av fiberbestanddelene. For visse ublekede naturlige plantefibrer (f.eks. jute- og kokosfibrer) bemerkes det 
imidlertid at normal forbehandling med petroleumseter og vann ikke fjerner alle de naturlige ikke-fiberholdige 
stoffene. Til tross for dette skal det ikke foretas ytterligere forbehandlinger dersom prøven ikke inneholder 
etterbehandlingsmidler som ikke oppløses i petroleumseter og vann.

I analyserapportene skal de forbehandlingsmetodene som er brukt, beskrives inngående.»



2.12.2010 Nr. 67/151EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. I kapittel 2 gjøres følgende endringer:

a) Oversiktstabellen med særskilte metoder skal lyde:

«2.  SÆRSKILTE METODER — OVERSIKTSTABELL

Metode
Bruksområde

Reagens
Løselig bestanddel Uløselig bestanddel

Nr. 1 Acetat Visse andre fibrer Aceton

Nr. 2 Visse proteinfibrer Visse andre fibrer Hypokloritt

Nr. 3 Viskose, kupro eller visse 
typer modal

Bomull eller elastolefin Maursyre/sinkklorid

Nr. 4 Polyamid eller nylon Visse andre fibrer Maursyre 80 vektprosent

Nr. 5 Acetat Triacetat eller elastolefin Benzylalkohol

Nr. 6 Triacetat eller polylaktid Visse andre fibrer Diklormetan

Nr. 7 Visse cellulosefibrer Polyester, elastomultiester 
eller elastolefin

Svovelsyre 75 vektprosent

Nr. 8 Akrylfibrer, visse modakryler 
eller visse klorfibrer

Visse andre fibrer Dimetylformamid

Nr. 9 Visse klorfibrer Visse andre fibrer Karbondisulfid/aceton 
55,5/44,5 volumprosent

Nr. 10 Acetat Visse klorfibrer eller 
elastolefin

Iseddik

Nr. 11 Silke Ull, dyrehår eller elastolefin Svovelsyre 75 vektprosent

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) eller 
elastolefin

Metode med konsentrert 
svovelsyre

Nr. 15 Klorfibrer, visse modakryler, 
visse elastaner, acetat, 
triacetat

Visse andre fibrer Sykloheksanon»

b) 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), elastomultiester (45) og elastolefin (46).

Denne metoden må ikke under noen omstendighet brukes på overflateacetylerte acetatfibrer.»

c) 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), elastomultiester (45) og elastolefin (46).

Dersom det finnes flere typer proteinfibrer, gir denne metoden fibrenes samlede mengde, men ikke de 
enkelte prosentandelene.»

d) Punkt 1.2 under metode nr. 3 skal lyde:

«2. bomull (5) og elastolefin (46).»
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e) Punkt 5 under metode nr. 3 skal lyde:

«5. BEREGnInG OG anGIVElsE aV REsUlTaTET

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien «d» er 1,02 for bomull og 1,00 for 
elastolefin.»

f) 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), elastomultiester (45) og elastolefin (46).

Som nevnt ovenfor kan denne metoden også brukes på ullblandinger, men når andelen av ull overstiger 
25 %, bør metode nr. 2 brukes (oppløsning av ullen i en natriumhypoklorittløsning).»

g) Punkt 1 under metode nr. 5 skal lyde:

«1. BRUksOMRÅdE

Etter at ikke-fiberholdige stoffer er fjernet, skal denne metoden brukes på binære blandinger av:

– acetat (19)

med

– triacetat (24) og elastolefin (46).»

h) Under metode nr. 6 gjøres følgende endringer:

Punkt 1.2 skal lyde:i) 

«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), elastomultiester (45) og elastolefin (46).

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.»

Punkt 5 skal lyde:ii) 

«5. BEREGnInG OG anGIVElsE aV REsUlTaTET

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for polyester, 
elastomultiester og elastolefin, der verdien «d» er 1,01».

i) Punkt 1.2 under metode nr. 7 skal lyde:

«2. polyester (34), elastomultiester (45) og elastolefin (46).»

j) Punkt 1.2 under metode nr. 8 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), elastomultiester (45) og elastolefin (46).

Metoden brukes også på akrylfibrer og visse modakryler som er behandlet med premetalliserte fargestoffer, 
men ikke på dem som er behandlet med etterkromerte fargestoffer.»
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k) Punkt 1.2 under metode nr. 10 skal lyde:

«2. visse klorfibrer (27), dvs. polyvinylklorider, eventuelt etterklorerte, og elastolefin (46).»

l) Under metode nr. 11 gjøres følgende endringer:

i) Punkt 1.2 skal lyde:

«2. ull (1), dyrehår (2 og 3) og elastolefin (46).»

ii) Punkt 5 skal lyde:

«5. BEREGnInG OG anGIVElsE aV REsUlTaTET

Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien av «d»er 0,985 for ull og 1,00 for 
elastolefin.»

m) Under metode nr. 14 gjøres følgende endringer:

i) Punkt 1.1 skal lyde:

«1. klorfibrer (27) basert på homopolymerer av vinylklorid, eventuelt etterklorerte, og elastolefin (46)

med»

ii) Punkt 2 skal lyde:

«2. PRInsIPP

Fibrene nevnt i nr. 2 i avsnitt 1 i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med konsentrert svovelsyre 
(d20 = 1,84 g/ml). Resten, som består av klorfibrer eller elastolefin, samles opp, vaskes, tørkes og veies. 
Vekten korrigeres om nødvendig, og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av 
den andre bestanddelen bestemmes ved differanse.»

_________________
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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) De regler for økologisk husdyrproduksjon som er fastsatt 
i del B i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91, som 
også gjelder fôring, skal anvendes i hele dyrenes levetid.

2) Et av de grunnleggende prinsippene i økologisk landbruk 
er omfattende bruk av beite.

3) I noen medlemsstater kombineres bruk av beite på 
økologisk mark med tradisjonelt beiteskifte. Når dyr 
under beiteskifte vandrer fra et beite til et annet, går 
de gjennom og beiter på konvensjonell mark, både 
på veien til og fra beiteområdene og mellom de ulike 
beiteområdene.

4) Det er behov for å sikre at beiteskifte i økologisk 
husdyrproduksjon kan fortsette, til tross for at dyrene vil 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 15.12.2006,  
s. 88, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 12.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 780/2006 (EUT L 137 av 25.5.2006, s. 9).

  innta en viss mengde konvensjonelt grovfôr.

5) Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor endres.

6) 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. 4.10 lyde:

«4.10. Uten hensyn til nr. 4.13 kan dyrene i beiteskifteperioden 
beite på konvensjonell mark når de drives fra et 
beiteområde til et annet. Inntaket av konvensjonelt fôr 
i form av gress og annen vegetasjon i dette tidsrommet 
skal ikke overstige 10 % av samlet årlig næringsinntak. 
Dette tallet skal beregnes som en prosentdel av 
tørrstoffet i fôrvarer av landbruksopprinnelse.»

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1851/2006

av 14. desember 2006

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til inntak av konvensjonelt fôr  
i perioder med beiteskifte(*)

 2010/EØS/67/33

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

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Mariann FISCHER BOEL

 Medlem av Kommisjonen
___________
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Gjennomføringen av den europeiske handlingsplan for 
økologisk mat og landbruk må framskyndes ved hjelp 
av konkrete tiltak for å sikre forenkling og overordnet 
sammenheng.

2) Økologiske produkter som importeres til Fellesskapet 
bør kunne markedsføres i Fellesskapet merket med en 
henvisning til økologisk landbruk dersom de er produsert 
etter produksjonsregler og underlagt kontrollordninger 
som er i samsvar med, eller likeverdige med, Fellesskapets 
regelverk.

3) Tredjestater som har produksjonsstandarder og 
kontrollordninger som er likeverdige med dem som 
brukes i Fellesskapet, bør anerkjennes, og det bør 
offentliggjøres en liste over dem. Kontrollorganer eller 
kontrollmyndigheter som er kvalifisert til å gjennomføre 
kontroller i stater som ikke står på listen over anerkjente 
tredjestater, bør også anerkjennes og oppføres på listen. 
Driftsansvarlige i tredjestater som helt og holdent 
produserer i tråd med fellesskapsreglene, bør få lov til 
å framlegge virksomheten sin for kontrollorganer og 
kontrollmyndigheter som Kommisjonen har anerkjent for 
dette formål.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 2.2.2007,  
s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 13.

(1) Uttalelse avgitt 28. september 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

4) I henhold til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode 
for landbruksprodukter og slik angivelse på 
landbruksprodukter og næringsmidler(2) har 
medlemsstatene fram til 31. desember 2006 mulighet for 
å tillate at importører kan markedsføre enkeltprodukter i 
Fellesskapet på visse vilkår. Den bør endres for å erstatte 
importordningen med en ny ordning fra nevnte dato.

5) For å unngå forstyrrelser i internasjonal handel må 
medlemsstatene fortsatt ha mulighet til å tillate at 
importører i enkelte tilfeller kan markedsføre produkter 
i Fellesskapet inntil det er innført nødvendige tiltak 
for at den nye importordningen kan fungere, særlig 
med hensyn til anerkjennelse av kontrollorganer og 
kontrollmyndigheter som er kvalifisert til å gjennomføre 
kontroller i stater som ikke er oppført på listen over 
anerkjente tredjestater.

6) Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor endres.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

1)  Artikkel 10 nr. 1 bokstav b) skal lyde:

«b)  de har vært underlagt kontrollordningen fastsatt 
i artikkel 9, eller er blitt importert i samsvar med 
artikkel 11, 

(2) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning 1851/2006/EF (EUT L 355 av 15.12.2006, s. 88).

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1991/2006

av 21. desember 2006

om endring av forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og  
slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

 2010/EØS/67/34
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 for produkter som er importert i samsvar med artikkel 11 
nr. 6 skal gjennomføringen av kontrollordningen 
imidlertid oppfylle krav som tilsvarer kravene fastsatt i 
artikkel 9, særlig nr. 4.»

2)  Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

1. Et produkt som importeres fra en tredjestat, kan 
markedsføres i Fellesskapet med en merking som viser til 
den økologiske produksjonsmetoden dersom:

a) produktet er i samsvar med bestemmelsene fastsatt i 
artikkel 5 og 6 i denne forordning,

b) alle næringsdrivende, herunder eksportørene, har latt 
sin virksomhet kontrollere av et kontrollorgan eller 
en kontrollmyndighet som er anerkjent i samsvar med 
nr. 2, og 

c) de berørte næringsdrivende når som helst er i stand 
til å framlegge for importørene eller nasjonale 
myndigheter underlagsdokumenter som gjør det 
mulig å identifisere den næringsdrivende som utførte 
den seneste virksomheten, og produkttypen eller 
produktsortimentet som vedkommende kontrollerer, 
samt gjør det mulig å kontrollere om den berørte 
næringsdrivende overholder bokstav a) og b) samt 
gyldighetsperioden.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 14 
nr. 2 anerkjenne kontrollorganene og kontrollmyndighetene 
nevnt i nr. 1 bokstav b), herunder kontrollorganer og 
kontrollmyndigheter nevnt i artikkel 9, som er kvalifisert til 
å gjennomføre kontroller og utstede underlagsdokumentene 
nevnt i nr. 1 bokstav c) i tredjestater, og skal opprette en 
liste over nevnte kontrollorganer og kontrollmyndigheter.

Kontrollorganene skal være akkreditert i henhold til den 
europeiske standarden EN 45011 eller ISO Guide 65 
(allmenne krav til organer som utfører produktsertifisering) 
som er den seneste versjon som er offentliggjort i C-serien 
av Den europeiske unions tidende. Akkrediteringsorganet 
skal foreta en regelmessig vurdering på stedet, overvåking 
og flerårig revurdering av kontrollorganenes virksomhet.

Når Kommisjonen behandler en anmodning om 
anerkjennelse skal den oppfordre kontrollorganet eller 
kontrollmyndigheten til å framlegge alle nødvendige 
opplysninger. Kommisjonen kan også gi sakkyndige 
i oppdrag å foreta en undersøkelse på stedet av 
produksjonsreglene og kontrollvirksomheten som 
gjeldende kontrollorgan eller kontrollmyndighet utfører i 
tredjestaten.

De anerkjente kontrollorganene eller kontrollmyndighetene 
skal framlegge vurderingsrapportene som er utarbeidet av 
akkrediteringsorganet eller eventuelt av vedkommende 
myndighet, om den regelmessige vurdering på stedet, 
overvåking og flerårige revurdering av deres virksomhet.

På grunnlag av vurderingsrapportene skal Kommisjonen 
med bistand fra medlemsstatene sikre passende tilsyn med 
de anerkjente kontrollorganene og kontrollmyndighetene 
gjennom regelmessig revisjon av anerkjennelsen deres. 
Arten av tilsynet skal fastsettes på grunnlag av en vurdering 
av risikoen for at det forekommer uregelmessigheter eller 
overtredelser av bestemmelsene fastsatt i eller i henhold til 
denne forordning.

3. Et produkt som importeres fra en tredjestat, kan også 
markedsføres i Fellesskapet med en merking som viser til 
den økologiske produksjonsmetoden dersom:

a) produktet er produsert etter produksjonsstandarder 
som er likeverdige med produksjonsreglene 
fastsatt i artikkel 5 og 6 for økologisk produksjon i 
Fellesskapet,

b) de næringsdrivende har vært underlagt kontrolltiltak 
som er like virkningsfulle som tiltakene nevnt i 
artikkel 8 og 9, og slike kontrolltiltak har vært anvendt 
permanent og effektivt,

c) de næringsdrivende på alle trinn i produksjon, 
tilberedning og distribusjon i tredjestaten har 
underlagt virksomheten en kontrollordning anerkjent 
i samsvar med nr. 4 eller et kontrollorgan eller en 
kontrollmyndighet anerkjent i samsvar med nr. 5, og

d) produktet omfattes av et kontrollsertifikat utstedt 
av vedkommende myndigheter, kontrollorganer eller 
kontrollmyndigheter i tredjestaten som er anerkjent i 
samsvar med nr. 4, eller av et kontrollorgan eller en 
kontrollmyndighet anerkjent i samsvar med nr. 5, som 
bekrefter at produktet oppfyller kravene fastsatt i dette 
nummer. Varene skal ledsages av originalsertifikatet 
til første mottakers lokaler. Importøren skal deretter 
oppbevare sertifikatet i minst to år slik at kontrollorganet 
og eventuelt kontrollmyndigheten har tilgang til det.
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4. Kommisjonen kan, etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 14 nr. 2, anerkjenne tredjestater som har et 
produksjonssystem som overholder regler som er 
likeverdige med dem som er fastsatt i artikkel 5 og 6, og 
som har kontrollordninger som er like effektive som dem 
som er fastsatt i artikkel 8 og 9, og kan opprette en liste 
over disse statene. Ved vurderingen av likeverdighet skal 
det tas hensyn til retningslinjene CAC/GL 32 fra Codex 
Alimentarius.

Når Kommisjonen behandler en anmodning om 
anerkjennelse skal den oppfordre tredjestaten til å 
framlegge alle nødvendige opplysninger. Kommisjonen 
kan gi sakkyndige i oppdrag å foreta en undersøkelse på 
stedet av den berørte tredjestatens produksjonsregler og 
kontrollordninger.

Senest 31. mars hvert år skal de anerkjente tredjestatene 
sende en kortfattet årsrapport til Kommisjonen om 
gjennomføringen og håndhevingen av kontrollordningene.

På grunnlag av opplysningene i årsrapportene skal 
Kommisjonen med bistand fra medlemsstatene sikre 
passende tilsyn med de anerkjente tredjestatene gjennom 
regelmessig revisjon av anerkjennelsen deres. Arten av 
tilsynet skal fastsettes på grunnlag av en vurdering av 
risikoen for at det forekommer uregelmessigheter eller 
overtredelser av bestemmelsene fastsatt i eller i henhold til 
denne forordning.

5. For produkter som ikke importeres i henhold til nr. 1 
og ikke importeres fra en tredjestat som er anerkjent i 
henhold til nr. 4, kan Kommisjonen etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 14 nr. 2 anerkjenne kontrollorganene 
og kontrollmyndighetene, herunder kontrollorganer og 
kontrollmyndigheter nevnt i artikkel 9, som er kvalifisert 
til å gjennomføre kontroller og utstede sertifikater i 
tredjestater i henhold til nr. 3, og opprette en liste 
over nevnte kontrollorganer og kontrollmyndigheter. Ved 
vurderingen av likeverdighet skal det tas hensyn til 
retningslinjene CAC/GL 32 fra Codex Alimentarius.

Kommisjonen skal undersøke enhver anmodning om 
anerkjennelse som kommer fra et kontrollorgan eller en 
kontrollmyndighet i en tredjestat.

Når Kommisjonen behandler en anmodning om 
anerkjennelse skal den oppfordre kontrollorganet eller 
kontrollmyndigheten til å framlegge alle nødvendige 

opplysninger. Et akkrediteringsorgan eller eventuelt en 
vedkommende myndighet skal foreta en regelmessig 
vurdering, overvåking og flerårig revurdering av 
kontrollorganenes eller kontrollmyndighetenes virksomhet. 
Kommisjonen kan gi sakkyndige i oppdrag å foreta 
en undersøkelse på stedet av produksjonsreglene og 
kontrollvirksomheten som berørte kontrollorgan eller 
kontrollmyndighet utfører i tredjestaten.

De anerkjente kontrollorganene eller kontrollmyndighetene 
skal framlegge vurderingsrapportene som er utarbeidet av 
akkrediteringsorganet eller eventuelt av vedkommende 
myndighet, om den regelmessige vurdering på stedet, 
overvåking og flerårige revurdering av deres virksomhet.

På grunnlag av vurderingsrapportene skal Kommisjonen 
med bistand fra medlemsstatene sikre passende tilsyn med 
de anerkjente kontrollorganene og kontrollmyndighetene 
gjennom regelmessig revisjon av anerkjennelsen deres. 
Arten av tilsynet skal fastsettes på grunnlag av en vurdering 
av risikoen for at det forekommer uregelmessigheter eller 
overtredelser av bestemmelsene fastsatt i eller i henhold til 
denne forordning.

6. I løpet av et tidsrom som begynner 1. januar 2007 
og slutter 12 måneder etter at den første listen over 
kontrollorganer og kontrollmyndigheter som er anerkjent 
i henhold til nr. 5 er offentliggjort, kan en medlemsstats 
vedkommende myndighet tillate at importører i 
medlemsstaten der importøren har meldt fra om sin 
virksomhet i samsvar med artikkel 8 nr. 1, markedsfører 
produkter importert fra tredjestater som ikke er oppført 
på listen nevnt i nr. 4, forutsatt at importøren framlegger 
tilstrekkelig dokumentasjon på at vilkårene nevnt nr. 3 
bokstav a) og b) er oppfylt. Dersom disse vilkårene ikke 
lenger er oppfylt, skal tillatelsen tilbakekalles umiddelbart. 
Tillatelser skal utløpe senest 24 måneder etter at den første 
listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som er 
anerkjent i henhold til nr. 5 er offentliggjort. Det importerte 
produktet skal omfattes av et kontrollsertifikat utstedt av 
myndigheten eller organet som er godkjent som utsteder 
av kontrollsertifikatet av vedkommende myndighet i 
medlemsstaten som har gitt tillatelsen. Varen skal ledsages 
av originalsertifikatet til første mottakers lokaler; deretter 
skal importøren oppbevare sertifikatet i minst to år slik 
at kontrollorganet og eventuelt kontrollmyndigheten har 
tilgang til det.

Hver medlemsstat skal underrette de andre medlemsstatene 
og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold 
til dette nummer, herunder opplysninger om de berørte 
produksjonsstandarder og kontrollordninger.
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På anmodning fra en medlemsstat eller på Kommisjonens 
initiativ skal en tillatelse som gis i henhold til dette 
nummer, behandles av komiteen nevnt i artikkel 14. 
Dersom behandlingen viser at vilkårene nevnt i nr. 3 
bokstav a) og b) ikke er oppfylt, skal Kommisjonen kreve 
at medlemsstaten som har gitt tillatelsen, tilbakekaller 
den.

Enhver tillatelse til å markedsføre produkter importert 
fra en tredjestat som vedkommende myndighet i den 
berørte medlemsstat har gitt til en importør i henhold til 
dette nummer før 31. desember 2006, skal utløpe senest 
31. desember 2007.

7.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2 vedta nærmere regler for anvendelsen av 
denne artikkel, særlig med hensyn til:

a) kriteriene og framgangsmåtene som skal følges med 
hensyn til anerkjennelsen av tredjestater, kontrollorganer 
og kontrollmyndigheter, herunder offentliggjøringen 
av lister over anerkjente tredjestater, kontrollorganer 
og kontrollmyndigheter,

b) underlagsdokumentene nevnt i nr. 1 og sertifikatet nevnt 
i nr. 3 bokstav d) og nr. 6 i denne artikkel, samtidig 
som det tas hensyn til fordelene ved elektronisk 
utstedelse av sertifikater, herunder bedre beskyttelse 
mot bedrageri.»

3)  Artikkel 16 nr. 3 annet ledd oppheves.

4)  I vedlegg III del C gjøres følgende endringer:

a) I første ledd skal annet strekpunkt lyde:

«—  «første mottaker», den fysiske eller juridiske 
person nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d) og 
artikkel 11 nr. 6 som partiet leveres til, og 
som mottar det for videre tilberedning eller 
markedsføring i Fellesskapet.».

b) I nr. 5 skal første ledd lyde:

«Kontrollorganet eller -myndigheten skal kontrollere 
lager- og finansregnskapet nevnt i del C nr. 2 og 
kontrollsertifikatet nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d) 
eller artikkel 11 nr. 6, samt underlagsdokumentene 
nevnt i artikkel 11 nr. 1.»

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2007.

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

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2006.

 For Rådet

 J. KORKEAOJA

 Formann

____________
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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) Etter å ha granska ein søknad om fastsetjing av 
grenseverdiar for restmengder for firokoksib i dyr av 
hestefamilien, og for å gjere det mogleg å fullføre 
ei enklare vitskapleg vurdering av granskingane, bør 
firokoksib førast opp i vedlegg III til forordning (EØF) 
nr. 2377/90 for dyr av hestefamilien.

3) Stoffet triklabendazol er ført opp i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2377/90 for musklar, nyrer og lever frå storfe 
og sauer, med unntak for dyr som produserer mjølk for 
konsum. Etter å ha granska ein søknad om endring av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 24.11.2006,  
s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 14.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordninga sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2006 (TEU L 271 av 30.9.2006, 
s. 37).

desse grenseverdiane, bør triklabendazol førast opp i det 
nemnde vedlegget for musklar, feitt, lever og nyrer frå 
alle drøvtyggjarar, med unntak for dyr som produserer 
mjølk for konsum, og grenseverdiane bør endrast.

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.

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 21. januar 2007.

(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. 1729/2006

av 23. november 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 firokoksib og triklabendazol(*)

 2010/EØS/67/35
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 23. november 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,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse 
av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater 
i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 2,

under henvisning til uttalelser fra Det europeiske kontor for 
legemidler utarbeidet av komiteen for veterinærpreparater, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 bør man 
vurdere alle farmakologisk virksomme stoffer som i 
Fellesskapet benyttes i veterinærpreparater beregnet på å 
tilføres dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon.

2) Stoffet tiamfenicol er allerede oppført i vedlegg I til 
forordning (EØF) nr. 2377/90 og gjelder for muskler, 
fett, lever og nyrer fra storfe samt for muskler, fett, lever 
og nyrer fra kyllinger, unntatt dyr som produserer egg 
til konsum. Tiamfenikol er også oppført i vedlegg III til 
nevnte forordning for arter av svin og gjelder for muskler, 
fett, lever og nyrer. Etter at opplysningene inngitt av 
søkeren for å fastslå endelige maksimumsverdier for 
tiamfenicol i arter av svin, synes det hensiktsmesssig 
å endre oppføringen av tiamfenicol i vedlegg I til 
forordning (EØF) nr. 2377/90 til å gjelde muskler, fett, 
lever, nyre og melk fra alle pattedyrarter bestemt til 
næringsmiddelproduksjon, unntatt dyr som produserer 
egg til konsum. Maksimumsgrensene for restmengder i 
fett, lever og nyre bør ikke få anvendelse på fisk.

3) Stoffet fenvalerat er allerede oppført i vedlegg III til 
forordning (EØF) nr. 2377/90  og gjelder for muskler, 
fett, nyrer og melk fra storfe. De midlertidige 
maksimumsverdiene opphører å gjelde 1. juli 2006. Etter 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 8.12.2006, s. 66, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 14.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1729/2006 (EUT L 325 av  
24.11.2006, s. 6).

at opplysningene inngitt av søkeren for å fastslå endelige 
maksimumsverdier for fenvalerat i arter av stofe, synes 
det hensiktsmesssig å innta tiamfenicol i vedlegg I til 
forordning (EØF) nr. 2377/90 for arter av storfe når det 
gjelder muskler, fett, lever, nyrer og melk.

4) Stoffet meloksikam er allerede oppført i vedlegg I til 
forordning (EØF) nr. 2377/90  og gjelder for muskler, 
lever, nyrer og melk fra arter av storfe, svin, og hest samt 
for melk fra arter av storfe. Etter en undersøkelse av 
en søknad for å fastslå endelige maksimumsverdier for 
restmengdeer av meloksikam i kaniner og i melk fra arter 
av geit, synes det hensiktsmesssig å endre oppføringen av 
meloksikam i nevnte vedlegg for kaniner og arter av geit 
når det gjelder muskler, lever og nyrer samt for arter av 
geit når det gjelder melk.

5) Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør derfor endres.

6) Det bør settes en tilstrekkelig lang frist før denne 
forordning får anvendelse for å gi medlemsstatene mulighet 
til å foreta eventuelle nødvendig tilpasninger i denne 
forordning av markedsføringstillatelsene gitt i henhold 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
om veterinærpreparater(2).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

(2) 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).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1805/2006

av 7. desember 2006

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

hensyn til tiamfenikol, fenvalerat og meloksikam(*)

 2010/EØS/67/36
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Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 8. februar 2007.

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

Utferdiget i Brussel, 7. desember 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,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse 
av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater 
i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 2,

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor 
utarbeidet av komiteen for veterinærpreparater, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Alle farmakologisk virksomme stoffer som i Fellesskapet 
benyttes i veterinærpreparater beregnet på dyr bestemt til 
næringsmiddelproduksjon, bør vurderes i samsvar med 
forordning (EØF) nr. 2377/90.

2) Stoffet doramektin er oppført i vedlegg I til 
forordning (EØF) nr. 2377/90 og gjelder for muskler, fett, 
lever og nyrer fra storfe unntatt storfe som produserer 
melk beregnet på konsum. Dette stoffet er også oppført 
i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for svin, 
sau, dyr av hjortefamilien, herunder reinsdyr, og gjelder 
for muskler, fett, lever og nyrer, unntatt for sau som 
produserer melk beregnet på konsum. Oppføringen for 
doramektin i nevnte vedlegg bør endres og utvides 
til å omfatte alle pattedyrarter som er bestemt til 
næringsmiddelproduksjon når det gjelder muskler, fett, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 14.12.2006,  
s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 14.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1805/2006 (EUT L 343 av 8.12.2006, s. 
66).

lever og nyrer, unntatt dyr som brukes i produksjon av 
melk beregnet på konsum. 

3) Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør derfor endres.

4) Det bør fastsettes en tilstrekkelig lang frist før denne 
forordning får anvendelse for å gi medlemsstatene 
mulighet til å foreta eventuelle nødvendig tilpasninger 
på bakgrunn av bestemmelsene i denne forordning 
av markedsføringstillatelsene for de berørte 
veterinærpreparater gitt i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring 
av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(2).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 12. februar 2007.

(2) 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).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1831/2006

av 13. desember 2006

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

animalsk opprinnelse, med hensyn til doramektin(*)

 2010/EØS/67/37
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 13. desember 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 152 nr. 4 bokstav a),

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv av 
31. mars 2004 om fastsettelse av standarder for kvalitet 
og sikkerhet ved donasjon, uttak, kontroll, behandling, 
konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra 
mennesker(1), særlig artikkel 28 bokstav b), d), e), f) og i), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2004/23/EF er det fastsatt standarder for 
kvalitet og sikkerhet ved donasjon, uttak og kontroll 
av alle vev og celler fra mennesker som er beregnet på 
anvendelse på mennesker, samt av framstilte produkter 
avledet av vev og celler fra mennesker beregnet på 
anvendelse på mennesker, for å sikre et høyt nivå for vern 
av menneskers helse.

2) For å hindre at sykdommer overføres via vev og celler fra 
mennesker beregnet på anvendelse på mennesker samt 
sikre samme kvalitets- og sikkerhetsnivå, oppfordres det i 
direktiv 2004/23/EF til at det fastsettes særskilte tekniske 
krav for hvert enkelt trinn i anvendelsen av vev og celler 
fra mennesker.

3) Anvendelse av vev og celler på mennesker medfører en 
risiko for overføring av sykdommer og andre mulige 
bivirkninger hos mottakeren. Denne risikoen kan 
minskes ved en grundig utvelging av donorer, kontroll av 
hver enkelt donasjon og anvendelse av framgangsmåter 
for uttak av vev og celler i samsvar med regler og 
framgangsmåter som fastsettes og ajourføres i samsvar 
med de beste tilgjengelige vitenskapelige råd. Alle vev 
og celler som skal brukes i Fellesskapet, herunder de 
som brukes som utgangsmateriale for framstilling av 
legemidler, bør oppfylle kvalitets- og sikkerhetskravene 
fastsatt i dette direktiv.

4) På grunn av sine særlige anvendelsesområder har 
kjønnsceller særegne egenskaper med hensyn til kvalitet 
og sikkerhet som det blir tatt hensyn til i dette direktiv.

5) Ved donasjon av kjønnsceller mellom partnere som har 
et intimt fysisk forhold, er det forsvarlig å kreve mindre 
omfattende biologiske analyser, ettersom risikoen for 
mottaker i slike tilfeller anses for å være mindre enn 
ved donasjon fra tredjemann. Med henblikk på å minske 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 9.2.2006, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 15.

(1) EFT L 102 av 7.4.2004, s. 48. 

risikoen for krysskontaminering er det nødvendig med 
biologiske analyser bare når de donerte cellene skal 
behandles, dyrkes eller oppbevares.

6) Dette direktiv bygger på internasjonal erfaring innhentet 
gjennom omfattende høringer, Europarådets retningslinjer 
for sikkerhet og kvalitetssikring av organer, vev og 
celler, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 
Europarådets konvensjon om beskyttelse av 
menneskerettighetene og menneskets verdighet i 
forbindelse med anvendelsen av biologi og medisin: 
Konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin 
(Oviedo 4. april 1997) med tilleggsprotokoller samt 
anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon. Når det 
gjelder ytterligere biologiske undersøkelser av donorer 
som kommer fra områder med høy forekomst av 
bestemte sykdommer, eller som har seksualpartnere eller 
foreldre som kommer fra områder med høy forekomst, 
viser medlemsstatene til eksisterende internasjonal 
vitenskapelig dokumentasjon. Direktivet er i samsvar 
med de grunnleggende prinsippene i Den europeiske 
unions pakt om grunnleggende rettigheter.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2004/23/EF 
—

vedtatt dette direktiv:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «kjønnsceller» alle vev og celler som er beregnet på 
assistert befruktning,

b) «partnerdonasjon» donasjon av kjønnsceller mellom en 
mann og en kvinne som erklærer at de har et intimt fysisk 
forhold,

c) «direkte bruk» en framgangsmåte der celler doneres og 
anvendes uten å håndteres av et vevsenter,

d) «kvalitetssystem» den organisasjonsstruktur og de 
ansvarsområder, framgangsmåter, prosesser og ressurser 
som trengs for å drive kvalitetsstyring, dvs. all virksomhet 
som direkte eller indirekte bidrar til kvalitet,

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/17/EF

av 8. februar 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF med hensyn til 
visse tekniske krav til donasjon, uttak og kontroll av vev og celler fra mennesker(*)

 2010/EØS/67/38
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e) «standardiserte framgangsmåter» skriftlige instrukser som 
beskriver trinnene i en bestemt prosess, herunder materialer 
og metoder som skal brukes, og forventet sluttprodukt,

f) «validering» (eller «kvalifisering» dersom det gjelder utstyr 
eller miljø) å framlegge dokumentasjon som med høy grad 
av sikkerhet beviser at en bestemt prosess, standardiserte 
framgangsmåter, et bestemt utstyr eller bestemte miljøer 
konsekvent vil resultere i et produkt som er i samsvar 
med forhåndsbestemte spesifikasjoner og kvalitetskrav; en 
prosess valideres for å vurdere hvor effektivt et system er i 
forhold til tilsiktet bruk,

g) «sporbarhet» mulighet til å finne og identifisere vev/celler 
på alle trinn fra uttak til behandling, kontroll, oppbevaring 
og distribusjon til mottaker eller destruering, herunder 
muligheten til å identifisere donoren og vevsenteret 
eller produksjonsanlegget som mottar, behandler eller 
oppbevarer vevet/cellene, samt muligheten til å identifisere 
mottakerne i de helseinstitusjonene som overfører vevet/
cellene til mottakeren; sporbarhet omfatter også muligheten 
til å finne og identifisere alle relevante opplysninger om 
produkter og materialer som kommer i kontakt med nevnte 
vev/celler,

h) «uttaksorganisasjon» en helseinstitusjon, sykehusavdeling 
eller en annen organisasjon som utfører uttak av vev og 
celler fra mennesker, som ikke trenger å være akkreditert, 
utpekt, godkjent eller ha lisens som vevsenter.

Artikkel 2

Krav til uttak av vev og celler fra mennesker

1. Med unntak av partnerdonasjon av kjønnsceller for 
direkte bruk, skal medlemsstatene påse at uttak av vev og 
celler fra mennesker akkrediteres, utpekes, godkjennes eller 
gis lisens bare dersom kravene i nr. 2-12 er oppfylt.

2. Uttak av vev og celler fra mennesker skal utføres av 
personer som har fullført og bestått et opplæringsprogram som 
skal angis nærmere av en klinisk gruppe som er spesialister i de 
vev og celler som skal tas ut, eller et vevsenter som er godkjent 
for uttak.

3. Vevsenteret eller uttaksorganisasjonen skal ha skriftlige 
avtaler med det personalet eller de kliniske gruppene som 
har ansvar for donorutvelgingen, med mindre disse er ansatt i 
samme virksomhet eller organisasjon, med nærmere angivelse 
av framgangsmåtene som skal følges for å sikre overholdelse 
av utvelgingskriteriene for donorer fastsatt i vedlegg I.

4. Vevsenteret eller uttaksorganisasjonen skal ha skriftlige 
avtaler med det personalet eller de kliniske gruppene som har 
ansvar for uttak av vev/celler, med mindre disse er ansatt i 
samme virksomhet eller organisasjon, med nærmere angivelse 
av type vev/celler og/eller analyseprøver som skal innhentes og 
protokoller som skal følges.

5. Det skal finnes standardiserte framgangsmåter for kontroll 
av

a) donorens identitet,

b) opplysninger om samtykke eller tillatelse fra donoren eller 
donorens familie,

c) vurderingen av utvelgingskriteriene for donorer som angitt 
i artikkel 3,

d) vurderingen av laboratorieundersøkelser som kreves for 
donorer som angitt i artikkel 4.

Det skal også finnes standardiserte framgangsmåter for uttak, 
emballering, merking og transport av vevet og cellene til 
bestemmelsesstedet i vevsenteret, til den kliniske gruppen med 
ansvar for bruken av vevet/cellene ved direkte distribusjon av 
vev og celler, eller til analyselaboratoriet ved prøver av vev/
celler, i samsvar med artikkel 5 i dette direktiv.

6. Uttaket skal finne sted i egnede anlegg etter 
framgangsmåter som gjør risikoen for bakteriekontaminering 
eller annen kontaminering av uttatt vev og uttatte celler så liten 
som mulig, i samsvar med artikkel 5.

7. Materiell og utstyr som brukes ved uttak, skal behandles 
i samsvar med de standarder og spesifikasjoner som er fastsatt 
i vedlegg IV avsnitt 1.3, samtidig som det tas behørig hensyn 
til relevante nasjonale og internasjonale forskrifter, standarder 
og retningslinjer om sterilisering av legemidler og medisinsk 
utstyr. Det skal brukes instrumenter og uttaksutstyr som er 
godkjent og sterilt ved uttak av vev og celler.

8. Uttak av vev og celler fra levende donorer skal finne sted 
i et miljø som sikrer donorenes helse, sikkerhet og privatliv.

9. Ved behov skal det stilles nødvendig personale og utstyr 
til rådighet for rekonstruksjon av døde donorers kropp. Slik 
rekonstruksjon skal gjennomføres på behørig måte.

10. Framgangsmåtene for uttak av vev og celler skal anvendes 
i samsvar med kravene angitt i artikkel 5.
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11. Donor og donerte vev og celler skal tildeles en entydig 
identifikasjonskode ved uttak eller i vevsenteret for å sikre 
korrekt identifikasjon av donor og sporbarhet for alt donert 
materiale. De kodede opplysningene skal innføres i et register 
som føres for dette formål.

12. Donordokumentasjon skal opprettholdes i samsvar med 
vedlegg IV avsnitt 1.4.

Artikkel 3

Utvelgingskriterier for donorer av vev og celler

Vedkommende myndighet eller myndigheter skal sikre at 
donorer oppfyller utvelgingskriteriene fastsatt i

a) vedlegg I for donorer av vev og celler, unntatt donorer av 
kjønnsceller,

b) vedlegg III for donorer av kjønnsceller.

Artikkel 4

Obligatoriske laboratorieundersøkelser for donorer

1. Vedkommende myndighet eller myndigheter skal sikre 
at

a) donorer av vev og celler, unntatt donorer av kjønnsceller, 
gjennomgår de biologiske undersøkelsene fastsatt i vedlegg 
II nr. 1,

b) undersøkelsene nevnt i bokstav a) utføres i samsvar med de 
alminnelige kravene fastsatt i vedlegg II nr. 2.

2. Vedkommende myndighet eller myndigheter skal sikre 
at

a) donorer av kjønnsceller gjennomgår de biologiske 
undersøkelsene fastsatt i vedlegg III nr. 1, 2 og 3,

b) undersøkelsene nevnt i bokstav a) ovenfor utføres i 
samsvar med de alminnelige kravene fastsatt i vedlegg III 
nr. 4.

Artikkel 5

Framgangsmåter for donasjon og uttak av vev og/eller 
celler samt mottak i vevsenteret

Vedkommende myndighet eller myndigheter skal sikre at 
framgangsmåtene for donasjon og uttak av vev og/eller celler 
samt mottak av vev og/eller celler i vevsenteret oppfyller 
kravene fastsatt i vedlegg IV.

Artikkel 6

Krav til direkte distribusjon til mottaker av 
bestemte vev og celler

Vedkommende myndighet eller myndigheter kan godkjenne 
direkte distribusjon av bestemte vev eller celler fra uttaksstedet 
til en helseinstitusjon for umiddelbar transplantasjon.

Artikkel 7

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 1. november 2006 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
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 8

Ikrafttredelse

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

Artikkel 9

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

UTVELGINGSKRITERIER FOR DONORER AV VEV OG/ELLER CELLER (UNNTATT DONORER AV 
KJØNNSCELLER) SOM NEVNT I ARTIKKEL 3 BOKSTAV A)

Utvelgingskriteriene for donorer bygger på en analyse av risikoene knyttet til anvendelsen av de spesifikke celler/
vev. Indikatorene for disse risikoene identifiseres ved fysiske undersøkelser, gjennomgang av tidligere sykehistorie og 
atferdsmønster, biologiske undersøkelser, undersøkelse post mortem (for døde donorer) og eventuelle andre egnede 
undersøkelser. Med mindre donasjonen kan forsvares på grunnlag av en dokumentert risikovurdering som er godkjent 
av den ansvarlige person som fastsatt i artikkel 17 i direktiv 2004/23/EF, skal donorer utelukkes fra donasjon dersom 
et av følgende kriterier får anvendelse:

1. Døde donorer

1.1. Alminnelige kriterier for utelukkelse

1.1.1. Ukjent dødsårsak, med mindre en obduksjon gir opplysninger om dødsårsaken etter uttak og ingen av de 
alminnelige kriteriene for utelukkelse fastsatt i dette avsnitt får anvendelse.

1.1.2. Donor har hatt en sykdom med ukjent årsak.

1.1.3. Nåværende eller tidligere forekomst av ondartet sykdom, med unntak av primært basalcellekarsinom, 
karsinom in situ i livmorhalsen og visse primærsvulster i sentralnervesystemet, som skal vurderes på grunnlag 
av vitenskapelig kunnskap. Donorer med en ondartet sykdom vil kunne vurderes og komme i betraktning 
med henblikk på hornhinnedonasjon, med unntak av donorer med retinoblastom, hematologisk neoplasma og 
ondartede svulster som kan angripe øyeeplets fremre del.

1.1.4. Risiko for overføring av sykdommer forårsaket av prioner. Denne risiko omfatter blant annet følgende 
personer:

a) personer som har fått diagnosen Creutzfeldt-Jakobs sykdom eller en variant av Creutzfeldt-Jakobs 
sykdom, eller som har ikke-iatrogen Creutzfeldt-Jakobs sykdom i familien,

b) personer som har hatt raskt framskridende demens eller degenerative nevrologiske lidelser, herunder 
lidelser av ukjent opprinnelse,

c) personer som har mottatt hormoner som stammer fra menneskets hypofyse (f.eks. veksthormoner), 
og mottakere av transplantater av hornhinner, øyets senehinner og dura mater samt personer som har 
gjennomgått udokumenterte nevrokirurgiske inngrep (der det kan ha blitt brukt dura mater).

Når det gjelder varianter av Creutzfeldt-Jakobs sykdom, kan det bli anbefalt ytterligere forholdsregler.

1.1.5. Systemisk infeksjon som ikke er under kontroll på donasjonstidspunktet, herunder bakteriesykdommer, 
systemiske virus-, sopp- eller parasittinfeksjoner eller signifikant lokal infeksjon i de vev og celler som 
skal doneres. Donorer med bakteriell sepsis vil kunne vurderes og komme i betraktning med henblikk på 
øyedonasjon, men bare dersom hornhinnen oppbevares i organkultur slik at en eventuell bakteriekontaminering 
av vevet kan påvises.

1.1.6. Tidligere forekomst eller klinisk påvisning av eller bekreftede positive resultater fra laboratorieundersøkelser 
som viser risiko for overføring av HIV, akutt eller kronisk hepatitt B (unntatt når det dreier seg om personer 
med dokumentert immunstatus) eller hepatitt C eller HTLV I/II, eller påviste risikofaktorer for smitte med slike 
infeksjoner.

1.1.7. Tidligere forekomst av en kronisk, systemisk autoimmun sykdom som kan ha skadet kvaliteten på vevet som 
skal tas ut.

1.1.8. Tegn på at resultatene av undersøkelsene av prøver av donorblod vil være ugyldige på grunn av

a) blodfortynning, i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg II avsnitt 2, når det ikke foreligger en prøve tatt 
før blodoverføring, eller

b) immunsuppressiv behandling.
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1.1.9. Påvisning av eventuelle andre risikofaktorer for overførbare sykdommer ut fra en risikovurdering som 
tar hensyn til reiser foretatt av donor, om donor har vært utsatt for risiko samt den lokale forekomsten av 
infeksjonssykdommer.

1.1.10. Fysiske tegn på donors kropp som kan tyde på en risiko for overførbare sykdommer som angitt i vedlegg IV 
nr. 1.2.3.

1.1.11. Svelging av eller eksponering for et stoff (som cyanid, bly, kvikksølv eller gull), som kan overføres til 
mottakeren i en dose som kan være helseskadelig.

1.1.12. Nylig vaksinasjon med svekket levende virus der en risiko for overføring ikke kan utelukkes.

1.1.13. Transplantasjon med xenotransplantater.

1.2. Ytterligere kriterier for utelukkelse av døde barnedonorer

1.2.1. Ethvert barn født av en mor med HIV-infeksjon, eller som oppfyller ett eller flere av kriteriene for utelukkelse 
nevnt i nr. 1.1, skal utelukkes som donor til risikoen for overføring av infeksjon kan avskrives endelig.

a) Barn under 18 måneder født av en mor med HIV-, hepatitt B-, hepatitt C- eller HTLV-infeksjon eller 
risiko for en slik infeksjon, som er blitt ammet av moren i løpet av de tolv foregående månedene, kan ikke 
komme i betraktning som donorer uansett resultatene av de analytiske undersøkelsene.

b) Barn født av en mor med HIV-, hepatitt B-, hepatitt C- eller HTLV-infeksjon eller risiko for en slik 
infeksjon, som ikke er blitt ammet av moren i løpet av de tolv foregående måneder, og for hvilke de 
analytiske undersøkelsene, fysiske undersøkelser og gjennomgang av legejournaler ikke inneholder bevis 
på HIV-, hepatitt B-, hepatitt C- eller HTLV-infeksjon, kan godtas som donorer.

2. Levende donorer

2.1. Autologe levende donorer

2.1.1. Dersom vevene og cellene som tas ut skal oppbevares eller dyrkes, skal samme minstekrav oppfylles for 
biologiske undersøkelser som ved en allogen levende donor. Positive resultater er ikke nødvendigvis til 
hinder for at vev eller celler eller produkter framstilt av disse kan oppbevares, behandles og reimplanteres, 
dersom egnede atskilte oppbevaringsvilkår gjør det mulig å utelukke risikoen for krysskontaminering av andre 
implantater og/eller kontaminering med tilfeldige agenser og/eller sammenblanding.

2.2. Allogene levende donorer

2.2.1. Allogene levende donorer skal velges ut fra helse og sykehistorie på grunnlag av et spørreskjema og et intervju 
med donor i samsvar med nr. 2.2.2, foretatt av kvalifisert og utdannet helsepersonell. Vurderingen skal omfatte 
alle faktorer som kan bidra til å identifisere og utelukke personer fra hvilke en donasjon kan medføre en 
helserisiko for andre, for eksempel risiko for overføring av sykdommer, eller der donasjonen kan utgjøre en 
risiko for donorens egen helse. Ved enhver donasjon skal uttaket uansett ikke innvirke på eller svekke donors 
helse eller pleie. Ved donasjon av blod fra navlestreng eller fosterhinne gjelder dette for både mor og barn.

2.2.2. Kriteriene for utvelging av allogene levende donorer skal fastsettes og dokumenteres av vevsenteret (og 
av klinikeren som foretar transplantasjonen når det dreier seg om direkte distribusjon til mottakeren) på 
grunnlag av de spesifikke vev eller celler som skal doneres, samt donorens fysiske tilstand, sykehistorie 
og atferdsmønster, resultatene av kliniske analyser og laboratorieundersøkelser som fastslår donorens 
helsetilstand.

2.2.3. Samme kriterier for utelukkelse skal gjelde som for døde donorer, med unntak av nr. 1.1.1. Avhengig av vevet 
eller cellene som skal doneres, kan det være nødvendig å fastsette ytterligere særlige kriterier for utelukkelse, 
f.eks.:

a) graviditet (unntatt for donorer av blodceller fra navlestreng og av fosterhinne og søskendonorer av 
bloddannende stamceller)

b) amming,

c) risiko for overføring av arvelige tilstander ved bloddannende stamceller.

__________
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VEDLEGG II

OBLIGATORISKE LABORATORIEUNDERSØKELSER FOR DONORER (UNNTATT DONORER AV 
KJØNNSCELLER) I SAMSVAR MED ARTIKKEL 4 NR. 1

1. Obligatoriske biologiske undersøkelser for donorer

1.1. Følgene biologiske undersøkelser skal utføres for alle donorer som et minstekrav:

HIV 1 og 2 Anti-HIV-1,2

Hepatitt B HBsAg

Anti HBc

Hepatitt C Anti-HCV-Ab

Syfilis Se nr. 1.4 (nedenfor)

1.2. Donorer som bor i eller kommer fra områder med høy forekomst, som har seksualpartnere som kommer fra slike 
områder, eller som er barn av foreldre som kommer fra slike områder, skal ta HTLV-I-antistoffprøve.

1.3. Dersom anti-HBc-resultatet er positivt og HbsAg-resultatet er negativt, er det nødvendig med ytterligere 
undersøkelser på grunnlag av en risikovurdering for å bestemme om donoren kan tillates for klinisk bruk.

1.4. Det skal anvendes en validert prøvingsalgoritme for å utelukke forekomsten av en aktiv infeksjon med 
Treponema pallidum. Ved et ikke-reaktivt resultat av en spesifikk eller ikke-spesifikk prøve kan vevene og cellene 
brukes. Et reaktivt resultat av en ikke-spesifikk prøve utelukker ikke uttak eller bruk av vev eller celler dersom en 
bekreftende Treponema-spesifikk prøve ikke gir et reaktivt resultat. Dersom en prøve fra en donor er reaktiv i en 
Treponema-spesifikk prøve, skal det foretas en grundig risikovurdering for å bestemme om donoren kan tillates 
for klinisk bruk.

1.5. Under visse omstendigheter skal det foretas ytterligere undersøkelser avhengig av donors bakgrunn og 
egenskapene til de donerte vev og celler (f.eks. RhD, HLA, malaria, CMV, toksoplasma, EBV eller Trypanosoma 
cruzi).

1.6. Vedlegg I nr. 2.1.1 får anvendelse på autologe donorer.

2. Alminnelige krav som skal oppfylles ved bestemmelse av biologiske markører

2.1. Undersøkelsene skal utføres av et laboratorium som er godkjent for dette formål av vedkommende myndighet i 
medlemsstaten og benytter CE-merkede prøvingssett der det er aktuelt. Typen undersøkelse som benyttes, skal 
valideres for dette formål ut fra gjeldende vitenskapelige kunnskaper.

2.2. De biologiske undersøkelsene skal utføres på donorens serum eller plasma; de skal ikke utføres på andre væsker 
eller sekreter som kammervann eller øyevæske, med mindre dette er klinisk berettiget; i slike tilfeller skal det 
utføres en undersøkelse som er validert for den aktuelle væsken.

2.3. Undersøkelser av blodprøver fra potensielle donorer som har mistet blod og nylig har mottatt donorblod, 
blodkomponenter, kolloider eller krystalloider, kan være ugyldige som følge av blodfortynning av prøven. Det 
skal brukes en algoritme for å vurdere graden av blodfortynning i følgende tilfeller:

a) ved blodprøvetaking ante mortem: når det er tilført blod, blodkomponenter og/eller kolloider i løpet 
av 48 timer før blodprøvetakingen, eller når det er tilført krystalloider i løpet av den siste timen før 
blodprøvetakingen,

b) ved blodprøvetaking post mortem: når det er tilført blod, blodkomponenter og/eller kolloider i løpet av 48 
timer før døden inntrådte, eller når det er tilført krystalloider i løpet av den siste timen før døden inntrådte.

 Vevsentre kan godta vev og celler fra donorer som har en plasmafortynning på over 50 % bare dersom de 
anvendte undersøkelsene er validert for slikt plasma, eller dersom det foreligger en prøve som er tatt før 
blodoverføringen.
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2.4. Dersom det dreier seg om døde donorer, skal blodprøvene være tatt umiddelbart før døden inntrådte; dersom dette 
ikke er mulig, skal prøvetakingen gjennomføres snarest mulig etter at døden har inntrådt og høyst 24 timer etter 
at døden har inntrådt.

2.5. a) Dersom det dreier seg om levende donorer (av praktiske grunner med unntak av allogene donorer av 
stamceller fra beinmarg og perifere blodceller), skal blodprøvenes tas på donasjonstidspunktet eller, dersom 
dette ikke er mulig, innen sju dager etter donasjonen (dette utgjør «donasjonsprøven»).

b) Dersom det dreier seg om vev og celler fra allogene levende donorer som kan oppbevares i et lengre 
tidsrom, skal prøvetakingen og undersøkelsene gjentas etter 180 dager. Når undersøkelsene gjentas, kan 
donasjonsprøven tas i løpet av 30 dager før og sju dager etter donasjonen.

c) Dersom det dreier seg om vev og celler fra allogene levende donorer som ikke kan oppbevares i et lengre 
tidsrom slik at en gjentakelse av prøvetakingen ikke er mulig, får nr. 2.5 bokstav a) ovenfor anvendelse.

2.6. Dersom «donasjonsprøven» som definert i nr. 2.5 bokstav a) fra en levende donor (med unntak av donorer av 
stamceller fra beinmarg eller perifere blodceller) i tillegg undersøkes ved hjelp av nukleinsyreamplifikasjonsteknologi 
(NAT) for HIV, HBV og HCV, er det ikke nødvendig å gjenta undersøkelsen med en ny blodprøve. Det samme 
gjelder dersom behandlingen omfatter et inaktiveringstrinn som er validert for de aktuelle virus.

2.7. Ved uttak av stamceller fra beinmarg og perifere blodceller skal det tas blodprøver med henblikk på analyse innen 
30 dager før donasjonen.

2.8. Når det gjelder nyfødte donorer, kan de biologiske donorprøvene gjennomføres på donorens mor for å unngå at 
spedbarnet utsettes for unødvendige medisinske inngrep.

___________
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VEDLEGG III

OBLIGATORISKE UTVELGINGSKRITERIER OG LABORATORIEUNDERSØKELSER FOR DONORER 
AV KJØNNSCELLER SOM NEVNT I ARTIKKEL 3 BOKSTAV B) OG ARTIKKEL 4 NR. 2

1. Partneronasjon for direkte bruk

 De fastsatte utvelgingskriteriene for donorer og laboratorieanalysene er ikke obligatoriske ved donasjon mellom 
partnere av kjønnsceller til direkte bruk.

2. Partnerdonasjon (ikke direkte bruk)

 Kjønnsceller som behandles og/eller oppbevares, og kjønnsceller som vil danne grunnlag for kuldekonservering 
av embryoer, skal oppfylle følgende kriterier:

2.1. Klinikeren som har ansvar for donoren, skal på grunnlag av pasientens sykehistorie og de terapeutiske 
indikasjoner fastsette og dokumentere at donasjonen er berettiget og at den er sikker for mottakeren og eventuelle 
barn som er et resultat av donasjonen.

2.2. Følgende biologiske undersøkelser skal gjennomføres med henblikk på å vurdere risikoen for 
krysskontaminering:

HIV 1 og 2 Anti-HIV-1,2

Hepatitt B HBsAg

Anti-HBc

Hepatitt C Anti-HCV-Ab

 Når det gjelder sædceller som er behandlet med henblikk på inseminasjon i livmor og ikke er beregnet på 
oppbevaring, og dersom vevsenteret kan dokumentere at det ved bruk av validerte prosesser er tatt hensyn til 
risikoen for krysskontaminering og eksponering av personalet, er biologiske undersøkelser ikke påkrevd.

2.3. Dersom resultatene av undersøkelsene for HIV 1 og 2, hepatitt B eller hepatitt C er positive eller ikke 
foreligger, eller dersom det er kjent at donor utgjør en mulig infeksjonskilde, skal det finnes et system for atskilt 
oppbevaring.

2.4. Donorer som bor i eller kommer fra områder med høy forekomst, som har seksualpartnere som kommer fra slike 
områder, eller som er barn av foreldre som kommer fra slike områder, skal ta HTLV-I-antistoffprøve.

2.5. Under visse omstendigheter skal det foretas ytterligere undersøkelser på grunnlag av reiser foretatt av donor, om 
donor har vært utsatt for risiko samt de donerte vevs og cellers egenskaper (f.eks. RhD, malaria, CMV eller T 
cruzi).

2.6. Positive resultater er ikke nødvendigvis til hinder for partnerdonasjonen i samsvar med den nasjonale 
lovgivning.

3. Donasjoner fra andre enn partnere

 Når kjønnsceller anvendes til andre formål enn partnerdonasjon, skal følgende kriterier være oppfylt:

3.1. Donorer skal velges ut fra alder, helsetilstand og sykehistorie på grunnlag av et spørreskjema og et intervju med 
donor foretatt av kvalifisert og utdannet helsepersonell. Vurderingen skal omfatte alle faktorer som kan bidra til 
å identifisere og utelukke personer fra hvilke en donasjon kan medføre en helserisiko for andre, for eksempel 
risiko for overføring av sykdommer (f.eks. seksuelt overførbare sykdommer), eller der donasjonen kan utgjøre en 
risiko for donorens egen helse (f.eks. superovulasjon, sedering eller risikoer forbundet med uttaking av egg eller 
psykologiske følger av donasjon).

3.2. HIV 1- og 2-, HCV-, HBV- og syfilisprøver foretatt på en serum- eller plasmaprøve fra donor i samsvar med 
bestemmelsene i vedlegg II nr. 1.1 skal være negative, og i tillegg skal klamydiaprøver foretatt på en urinprøve 
ved hjelp av nukleinsyreamplifikasjonsteknologi (NAT) være negative for sæddonorer.

3.3. Donorer som bor i eller kommer fra områder med høy forekomst, som har seksualpartnere som kommer fra slike 
områder, eller som er barn av foreldre som kommer fra slike områder, skal ta HTLV-I-antistoffprøve.
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3.4. Under visse omstendigheter skal det foretas ytterligere undersøkelser avhengig av donors bakgrunn og 
egenskapene til de donerte vev eller celler (f.eks. RhD, malaria, CMV, T. cruzi).

3.5. Vedlegg I nr. 2.1.1 får anvendelse på autologe donorer.

3.6. Med samtykke fra donor skal det gjennomføres en genetisk undersøkelse for prevalente autosomale recessive 
gener som ifølge internasjonal vitenskapelig kunnskap finnes innenfor donorens etniske bakgrunn, samt en 
vurdering av risikoen for overføring av arvelige sykdommer som finnes i donorens familie. Det skal framlegges 
fullstendige opplysninger i samsvar med gjeldende bestemmelser i medlemsstatene. Fullstendige opplysninger 
om tilknyttet risiko og tiltak som er truffet for å minske denne, skal framlegges og forklares for mottakeren.

4. Alminnelige krav som skal oppfylles ved bestemmelse av biologiske markører

4.1. Undersøkelsene skal utføres i samsvar med vedlegg II nr. 2.1 og 2.2.

4.2. Blodprøver skal tas på donasjonstidspunktet.

4.3. Sæddonasjoner fra andre enn partnere skal holdes i karantene i minst 180 dager og deretter undersøkes på ny. 
Dersom bloddonasjonsprøven i tillegg undersøkes ved hjelp av nukleinsyreamplifikasjonsteknologi (NAT) for 
HIV, HBV og HCV, er det ikke nødvendig å gjenta undersøkelsen med en ny blodprøve. Det samme gjelder 
dersom behandlingen omfatter et inaktiveringstrinn som er validert for de aktuelle virus.

__________
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VEDLEGG IV

DONASJON OG UTTAK AV CELLER OG/ELLER VEV SAMT MOTTAK I VEVSENTERET SOM NEVNT 
I ARTIKKEL 5

1. Framgangsmåter for donasjon og uttak

1.1. Samtykke og donoridentifikasjon

1.1.1. Før uttak av vev og celler skal en person med fullmakt til dette bekrefte og registrere

a) at det er gitt samtykke til uttak i samsvar med artikkel 13 i direktiv  2004/23/EF, og

b) hvordan og av hvem donor er blitt sikkert identifisert.

1.1.2. Dersom det dreier seg om levende donorer, skal helsepersonell med ansvar for framskaffelse av sykehistorie 
forsikre seg om at donor har

a) forstått opplysningene som er gitt,

b) hatt anledning til å stille spørsmål og fått tilfredsstillende svar,

c) bekreftet at alle opplysninger som er gitt, er riktige så vidt    donoren vet.

1.2. Vurdering av donor (dette avsnittet får ikke anvendelse på partnerdonasjon av kjønnsceller eller på autologe 
donorer)

1.2.1. En person med fullmakt til dette skal samle inn og registre relevante medisinske og atferdsmessige 
opplysninger om donor i samsvar med kravene i avsnitt 1.4.

1.2.2. Ved innsamling av de aktuelle opplysningene bør det benyttes forskjellige kilder, herunder i det minste et 
intervju med donor, dersom det dreier seg om levende donorer, samt følgende dersom det er relevant:

a) donors helsejournal,

b) en samtale med en person som kjente donor godt, dersom det dreier seg om  døde donorer,

c) en samtale med den behandlende lege,

d) en samtale med allmennlege,

e) obduksjonsrapporten.

1.2.3. Dersom det dreier seg om døde donorer (og levende donorer dersom det er berettiget), skal det i tillegg utføres 
en fysisk undersøkelse av kroppen med henblikk på å avdekke eventuelle tegn som i seg selv er tilstrekkelige 
til at donoren må utelukkes, eller som må vurderes i lys av sykehistorie og personlige forhold hos donoren.

1.2.4. Alle registrerte opplysninger om donor skal gjennomgås og vurderes med henblikk på egnethet samt 
undertegnes av godkjent helsepersonell.

1.3. Framgangsmåter for uttak av vev og celler

1.3.1. Framgangsmåtene for uttak skal være egnet for donortypen og typen vev/celler som doneres. Det skal finnes 
framgangsmåter som ivaretar sikkerheten til levende donorer.

1.3.2. Framgangsmåtene for uttak skal verne de egenskaper ved vevene/cellene som er nødvendige for den kliniske 
sluttbruken av dem, og samtidig gjøre risikoen for mikrobiologisk kontaminering i løpet av prosessen så liten 
som mulig, særlig når vevene/cellene ikke kan steriliseres senere.

1.3.3. Dersom det dreier seg om en død donor, skal adgangen til uttaksstedet være begrenset. Det skal benyttes et 
sterilt område med sterile forheng. Personalet som foretar uttaket, skal være kledd på en hensiktsmessig måte 
for den aktuelle type uttak. Det innebærer normalt at de skal ha vasket seg grundig og ha sterile klær og sterile 
hansker, ansiktsskjerm og vernemaske.
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1.3.4. Dersom det dreier seg om en død donor, skal uttaksstedet være skriftlig angitt og tidsrommet fra døden har 
inntrådt til uttaket skal spesifiseres for å sikre at de nødvendige biologiske og/eller fysiske egenskapene hos 
vevene/cellene opprettholdes.

1.3.5. Etter at vevene og cellene er tatt ut fra den døde donorens kropp, skal denne rekonstrueres slik at den får tilbake 
mest mulig av sitt opprinnelige anatomiske utseende.

1.3.6. Eventuelle uønskede hendelser som inntreffer under uttaket og som har skadet eller kunne ha skadet en 
levende donor, samt resultatene av undersøkelser for å bestemme årsaken til slike hendelser, skal registreres 
og undersøkes.

1.3.7. Det skal foreligge prinsipper og framgangsmåter som gjør risikoen for kontaminering av vev/celler fra 
personell som kan være smittet med overførbare sykdommer minst mulig.

1.3.8. Det skal benyttes sterile instrumenter og sterilt utstyr ved uttak av vev og celler. Instrumenter og utstyr skal 
være av god kvalitet og validert eller særskilt godkjent for formålet samt jevnlig vedlikeholdt med henblikk på 
uttak av vev og celler.

1.3.9. Dersom det er nødvendig å bruke engangsutstyr, skal det foreligge en validert framgangsmåte for rengjøring 
og sterilisering for å fjerne smittestoffer.

1.3.10. Det skal så vidt mulig benyttes bare CE-merket medisinsk ustyr, og alt personell skal ha gjennomgått 
tilstrekkelig opplæring i bruken av utstyret.

1.4. Donordokumentasjon

1.4.1. For hver donor skal det opprettes en journal med følgende opplysninger:

a) donoridentifikasjon: fornavn, etternavn og fødselsdato (dersom donasjonen omfatter mor og barn, mors 
navn og fødselsdato og barnets fødselsdato og navn, dersom dette er kjent),

b) alder, kjønn, sykehistorie og atferdsmønster (de innhentede opplysningene skal være tilstrekkelige til at 
kriteriene for utelukkelse kan benyttes der det er aktuelt),

c) resultatene av den fysiske undersøkelsen dersom det er aktuelt,

d) blodfortynningsformel, dersom det er aktuelt,

e) samtykke-/tillatelsesskjema, dersom det er aktuelt,

f) kliniske data, resultater av laboratorieundersøkelser og resultater av andre undersøkelser som er 
gjennomført,

g) resultatene av en eventuell obduksjon (når det gjelder vev og celler som ikke kan lagres i et lengre tidsrom, 
skal en foreløpig muntlig obduksjonsrapport registreres),

h) når det gjelder donorer av bloddannende stamceller, dokumentasjon som viser at donor er egnet for den 
utvalgte mottakeren. Ved donasjon til personer som ikke er i slekt med donoren, og når organisasjonen 
som er ansvarlig for uttaket har begrenset adgang til opplysninger om mottakeren, skal organisasjonen 
som foretar transplantasjonen motta opplysninger om donoren som gjør det mulig å bekrefte egnethet.

1.4.2. Organisasjonen som foretar uttaket, skal utarbeide en uttaksrapport som oversendes til vevsenteret. Rapporten 
skal minst inneholde:

a) identifikasjon av og navn og adresse til vevsenteret som skal motta cellene/vevene,

b) data som identifiserer donor (herunder opplysninger om hvordan og av hvem donor er blitt identifisert),

c) beskrivelse av og identifikasjon av uttatte vev og celler (herunder analyseprøver),

d) identifikasjon av personen som er ansvarlig for uttaket, herunder vedkommendes underskrift,

e) dato og klokkeslett (eventuelt start- og sluttidspunkt) for uttaket, uttakssted og benyttet framgangsmåte 
(standardisert framgangsmåte) samt opplysninger om eventuelle hendelser som er inntruffet; dersom det er 
aktuelt, opplysninger om forholdene på uttaksstedet (fysisk beskrivelse av området der uttaket har funnet 
sted),



2.12.2010 Nr. 67/179EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

f) dersom det dreier seg om døde donorer, oppbevaringsforholdene for den døde kroppen: kjøling (eller 
ikke), start- og sluttidspunkt for kjøling,

g) identifikasjonsnummer/partinummer for reagenser og løsninger som er brukt under transporten.

 Dersom det er mulig, skal rapporten i tillegg inneholde opplysninger om dødsdato og -tidspunkt.

 Når det gjelder sæd som er tatt ut i hjemmet, skal dette framgå av  uttaksrapporten, som bare skal inneholde 
følgende opplysninger:

a) navn og adresse til mottakervevsenteret,

b) identifikasjon av donor.

 Dersom det er mulig, kan rapporten i tillegg inneholde dato og tidspunkt for uttaket.

1.4.3. Alle registrerte opplysninger skal være klare og leselige, beskyttet mot uberettigede endringer samt lette å 
gjenfinne i denne form under hele den fastsatte oppbevaringsperioden i henhold til personvernlovgivningen.

1.4.4. Opplysninger om donorer som er nødvendige for å sikre full sporbarhet, skal oppbevares i minst 30 år etter 
klinisk bruk eller etter utløpsdatoen i et egnet arkiv som kan godtas av vedkommende myndighet.

1.5. Emballering

1.5.1. Etter uttaket skal alle uttatte vev og celler emballeres på en måte som minsker risikoen for kontaminering, og 
oppbevares ved en temperatur som bevarer cellenes/vevenes nødvendige egenskaper og biologiske funksjon. 
Emballasjen skal dessuten hindre smitte av de ansvarlige for emballering og transport av vevene og cellene.

1.5.2. De emballerte vevene/cellene skal sendes i en beholder som er egnet for transport av biologisk materiale og 
som bevarer de transporterte vevenes eller cellenes sikkerhet og kvalitet.

1.5.3. Alle vevs- eller blodprøver som følger med vevene eller cellene og er tatt med henblikk på undersøkelser, skal 
ha nøyaktig merking som sikrer donoridentifikasjon og som inneholder en angivelse av sted og tidspunkt for 
prøvetakingen.

1.6. Merking av uttatte vev/celler

 Alle pakker med vev og celler skal merkes på uttakstidspunktet. På primærbeholderen med vev/celler angis 
donasjonsidentifikasjon eller donasjonskode samt type vev og celler. Dersom pakkens størrelse gjør det mulig, 
skal den i tillegg innholde følgende opplysninger:

a) dato (og om mulig klokkeslett) for donasjonen,

b) advarsler,

c) arten av eventuelle tilsetningsstoffer,

d) dersom det dreier seg om autologe donasjoner, skal etiketten innholde angivelsen «Bare til autolog 
bruk»,

e) dersom det dreier seg om donasjoner beregnet på en bestemt mottaker, skal etiketten inneholde en 
identifikasjon av den bestemte mottakeren.

 Dersom etiketten på primærbeholderen ikke har plass til noen av opplysningene angitt i bokstav a)-e) ovenfor, 
skal opplysningene angis på et eget skjema som skal følge primæremballasjen.

1.7. Merking av transportbeholderen

 Når vev/celler sendes via en mellommann, skal alle transportbeholdere inneholde minst følgende 
opplysninger:

a) angivelsene «VEV OG CELLER» og «FORSIKTIG»,

b) identifikasjon av virksomheten som pakken er sendt fra (adresse og telefonnummer) og av en kontaktperson 
ved eventuelle problemer,

c) identifikasjon av mottakervevsenteret (adresse og telefonnummer) og av personen som skal kontaktes med 
henblikk på levering av beholderen,
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d) dato og klokkeslett for transportstart,

e) nærmere opplysninger om transportforhold av betydning for vevenes og cellenes kvalitet og sikkerhet,

f) for alle celleprodukter skal følgende tilføyes: «MÅ IKKE BESTRÅLES»,

g) dersom det er kjent at produktet er positivt med hensyn til en relevant markør for en overførbar sykdom, 
skal følgende tilføyes: «BIOLOGISK FARE»,

h) dersom det dreier seg om autologe donorer, skal følgende tilføyes: «BARE TIL AUTOLOG BRUK»,

i) spesifikasjoner om oppbevaringsforhold (som f.eks. «MÅ IKKE FRYSES»).

2. Mottak av vevene/cellene i vevsenteret

2.1. Når de uttatte vevene/cellene kommer til vevsenteret, skal det kontrolleres og angis skriftlig at 
forsendelsesforholdene, herunder transportforhold, emballering, merking og dokumentasjon samt prøver som 
følger med vevene/cellene, oppfyller kravene i dette vedlegg samt mottakersenterets spesifikasjoner.

2.2. Det enkelte senter skal sørge for at mottatte vev og celler holdes i karantene til de er blitt undersøkt sammen 
med følgedokumentene eller det på annen måte er kontrollert at de oppfyller kravene. Personer som er utpekt 
for dette formål, skal gjennomgå relevante opplysninger om donor/uttak og godta donasjonen.

2.3. Det enkelte vevsenter skal ha prinsipper og spesifikasjoner som foreligger skriftlig og som den enkelte 
forsendelse av vev og celler, herunder prøver, skal kontrolleres mot. Dette skal omfatte de tekniske krav og 
andre vilkår som vevsenteret anser som vesentlige for opprettholdelsen av en akseptabel kvalitet. Vevsenteret 
skal ha skriftlige framgangsmåter for håndtering og isolering av leveranser som ikke oppfyller kravene, eller 
der det ikke foreligger fullstendige analyseresultater, for å unngå enhver risiko for kontaminering av andre vev 
og celler som behandles, konserveres eller oppbevares.

2.4. Vevsenteret skal føre register over følgende opplysninger (unntatt for donorer av kjønnsceller beregnet på 
partnerdonasjon):

a) samtykke/tillatelse, herunder angivelse av hva vevene og cellene kan anvendes til (dvs. behandling eller 
forskning eller både behandling og forskning), og eventuelle særskilte instrukser for destruering av celler 
eller vev som ikke brukes til det formål det er innhentet samtykke til,

b) alle påkrevde opplysninger om uttaket og om donors sykehistorie og bakgrunn, som beskrevet i avsnittet 
om donordokumentasjon,

c) resultater av fysiske undersøkelser, laboratorieanalyser og andre undersøkelser (f.eks. obduksjonsrapporten, 
dersom en slik er brukt i samsvar med nr. 1.2.2),

d) dersom det dreier seg om allogene donorer, en behørig dokumentert analyse av en samlet donorvurdering 
sett i forhold til utvelgingskriteriene, som er foretatt av en person som er godkjent og utdannet for dette 
formål,

e) dersom det dreier seg om cellekulturer beregnet på autolog bruk, dokumentasjon av sannsynligheten for 
legemiddelallergi hos mottakeren (f.eks. overfor antibiotika).

2.5. Dersom det dreier seg om kjønnsceller beregnet på partnerdonasjon, skal følgende data registreres hos 
vevsenteret:

a) samtykke, herunder angivelse av hva vevene og cellene kan anvendes til (f.eks. bare til reproduksjon og/
eller til forskning), og eventuelle særskilte instrukser for destruering av vev eller celler som ikke brukes 
til det formål det er innhentet samtykke til,

b) donoridentifikasjon og -kjennetegn: type donor, alder, kjønn, risikofaktorer samt dødsårsak for døde 
donorer,

c) partneridentifikasjon,

d) uttakssted,

e) uttatte vev og celler samt relevante kjennetegn.

________________
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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 
2004/23/EF av 31. mars 2004 om fastsettelse av standarder for 
kvalitet og sikkerhet ved donasjon, uttak, kontroll, behandling, 
konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra 
mennesker(1), særlig artikkel 8, artikkel 11 nr. 4 og artikkel 28 
bokstav a), c), g) og h), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2004/23/EF er det fastsatt standarder for 
kvalitet og sikkerhet ved donasjon, uttak, kontroll, 
behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon 
av vev og celler fra mennesker beregnet på anvendelse 
på mennesker, samt av framstilte produkter avledet av 
vev og celler fra mennesker beregnet på anvendelse 
på mennesker, for å sikre et høyt nivå for vern av 
menneskers helse.

2) For å hindre at sykdommer overføres via vev og celler fra 
mennesker beregnet på anvendelse på mennesker samt 
sikre samme kvalitets- og sikkerhetsnivå, oppfordres det i 
direktiv 2004/23/EF til at det fastsettes særskilte tekniske 
krav for hvert enkelt trinn i anvendelsen av vev og celler 
fra mennesker, herunder standarder og spesifikasjoner i 
forbindelse med et kvalitetssystem for vevsentre.

3) Det bør i samsvar med direktiv 2004/23/EF opprettes 
et system i medlemsstatene for akkreditering, utpeking, 
godkjenning eller lisensiering av vevsentre samt for 
vevsentrenes bearbeidingsprosesser for å sikre et høyt 
nivå for vern av menneskers helse. Det må fastsettes 
tekniske krav til dette systemet.

4) Kravene til akkreditering, utpeking, godkjenning eller 
lisensiering av vevsentre bør omfatte organisering og 
ledelse, personale, utstyr og materialer, anlegg/lokaler, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 25.10.2006,  
s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 15.

(1) EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48.

dokumentasjon og arkivering samt kvalitetskontroll. 
Vevsentre som er akkreditert, utpekt, godkjent eller gitt 
lisens, bør oppfylle særskilte krav for den bestemte 
virksomheten de utfører.

5) Luftkvalitetsstandarden under behandlingen av vev og 
celler er en viktig faktor som kan påvirke risikoen for 
kontaminering av vev eller celler. Generelt kreves det en 
luftkvalitet der innholdet av partikler og mikroorganismer 
tilsvarer verdiene for klasse A, som definert i vedlegg I til 
den europeiske veiledningen for god framstillingspraksis 
og kommisjonsdirektiv 2003/94/EF(2). I visse situasjoner 
kreves det imidlertid ikke en luftkvalitet med innhold 
av partikler og mikroorganismer som tilsvarer verdiene 
for klasse A-standard. I slike tilfeller bør det vises og 
dokumenteres at det valgte miljøet oppfyller den kvalitet 
og sikkerhet som kreves for den aktuelle typen vev og 
celler, behandling og anvendelse på mennesker.

6) Virkeområdet for dette direktiv bør omfatte kvaliteten 
og sikkerheten til vev og celler fra mennesker under 
koding, behandling, konservering, oppbevaring og 
distribusjon til helseinstitusjonen der de skal anvendes 
på menneskekroppen. Det bør imidlertid ikke omfatte 
anvendelsen av nevnte vev og celler på mennesker 
(f.eks. implantasjonskirurgi, perfusjon, inseminering 
eller embryooverføring). Dette direktivs bestemmelser 
om sporbarhet og melding av alvorlige bivirkninger 
og uønskede hendelser gjelder også donasjon, uttak og 
kontroll av vev og celler fra mennesker, som er omfattet 
av kommisjonsdirektiv 2006/17/EF(3).

7) Anvendelse av vev og celler på mennesker medfører en 
risiko for overføring av sykdommer og andre mulige 
bivirkninger hos mottakerne. For å overvåke og begrense 
virkningene bør det fastsettes særskilte krav til sporbarhet 
og en fellesskapsframgangsmåte for melding av alvorlige 
bivirkninger og uønskede hendelser.

(2) http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/vol-4/home.htm og EUT L 262 av 
14.10.2003, s. 22.

(3) EUT L 38 av 9.2.2006, s. 40.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/86/EF

av 24. oktober 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF med hensyn til 
krav til sporbarhet, melding av alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser samt visse 
tekniske krav til koding, behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon av vev 

og celler fra mennesker(*)

 2010/EØS/67/39
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8) Mistanke om alvorlige bivirkninger hos donoren eller 
mottakeren samt alvorlige uønskede hendelser fra 
donasjon til distribusjon av vev og celler som kan 
påvirke vevenes og cellenes kvalitet og sikkerhet, og som 
kan tilskrives uttak (herunder vurdering og utvelging av 
donor), kontroll, behandling, konservering, oppbevaring 
og distribusjon av vev og celler fra mennesker, bør 
umiddelbart meldes til vedkommende myndighet.

9) Alvorlige bivirkninger kan bli oppdaget under eller 
etter uttak fra levende donorer eller under eller etter 
anvendelse på mennesker. De bør rapporteres til det 
aktuelle vevsenteret for påfølgende undersøkelse og 
melding til vedkommende myndighet. Dette er ikke til 
hinder for at uttaksorganisasjonen eller organisasjonen 
med ansvar for anvendelse på mennesker også kan melde 
fra direkte til vedkommende myndighet. I dette direktiv 
bør minstekravene til opplysninger ved melding til 
vedkommende myndighet defineres, uten at det berører 
medlemsstatenes mulighet til å opprettholde eller innføre 
på sitt territorium strengere vernetiltak i samsvar med 
traktatens bestemmelser.

10) For å begrense formidlingskostnadene mest mulig, 
unngå overlapping og øke administrativ effektivitet bør 
oppgaver i forbindelse med formidling og behandling av 
opplysninger gjennomføres med moderne teknologi og 
e-forvaltningsløsninger. Teknologien bør være basert på 
et standard utvekslingsformat med et system som er egnet 
til forvaltning av referanseopplysninger.

11) For å tilrettelegge for sporbarhet og opplysninger om 
vevs og cellers viktigste egenskaper og kjennetegn må 
det fastsettes hvilke grunnleggende opplysninger som 
skal tas med i et enhetlig europeisk kodesystem.

12) I dette direktiv respekteres de grunnleggende rettigheter 
og overholdes de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 
2004/23/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på koding, behandling, 
konservering, oppbevaring og distribusjon av

a) vev og celler fra mennesker beregnet på anvendelse på 
mennesker, og

b) framstilte produkter avledet av vev og celler fra mennesker 
beregnet på anvendelse på mennesker, når produktene ikke 
omfattes av andre direktiver.

2. Bestemmelsene i dette direktivs artikkel 5-9 om sporbarhet 
og melding av alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser 
gjelder også donasjon, uttak og kontroll av vev og celler fra 
mennesker.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «kjønnsceller» alle vev og celler som er beregnet på 
assistert befruktning,

b) «partnerdonasjon» donasjon av kjønnsceller mellom en 
mann og en kvinne som erklærer at de har et intimt fysisk 
forhold,

c) «kvalitetssystem» den organisasjonsstruktur og de 
ansvarsområder, framgangsmåter, prosesser og ressurser 
som trengs for å drive kvalitetsstyring, dvs. all virksomhet 
som direkte eller indirekte bidrar til kvalitet,

d) «kvalitetsstyring» den samordnede virksomheten for å lede 
og kontrollere en organisasjon med hensyn til kvalitet,

e) «standardiserte framgangsmåter» skriftlige instrukser som 
beskriver trinnene i en bestemt prosess, herunder materialer 
og metoder som skal brukes, og forventet sluttprodukt,

f) «validering» (eller «kvalifisering» dersom det gjelder utstyr 
eller miljø) å framlegge dokumentasjon som med høy grad 
av sikkerhet beviser at en bestemt prosess, et bestemt utstyr 
eller bestemte miljøer konsekvent vil resultere i et produkt 
som er i samsvar med forhåndsbestemte spesifikasjoner 
og kvalitetskrav; en prosess valideres for å vurdere hvor 
effektivt et system er i forhold til tilsiktet bruk,
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g) «sporbarhet» mulighet til å finne og identifisere vev/celler 
på alle trinn fra uttak til behandling, kontroll, oppbevaring 
og distribusjon til mottaker eller destruering, herunder 
muligheten til å identifisere donoren og vevsenteret 
eller produksjonsanlegget som mottar, behandler eller 
oppbevarer vevet/cellene, samt muligheten til å identifisere 
mottakerne i de helseinstitusjonene som overfører vevet/
cellene til mottakeren; sporbarhet omfatter også muligheten 
til å finne og identifisere alle relevante opplysninger om 
produkter og materialer som kommer i kontakt med nevnte 
vev/celler,

h) «kritisk» som kan påvirke cellenes og vevenes kvalitet og/
eller sikkerhet eller komme i kontakt med celler og vev,

i) «uttaksorganisasjon» en helseinstitusjon, sykehusavdeling 
eller en annen organisasjon som utfører uttak av vev 
og celler fra mennesker og som ikke trenger å være 
akkreditert, utpekt, godkjent eller ha lisens som vevsenter,

j) «organisasjon med ansvar for anvendelse på mennesker» 
en helseinstitusjon, en sykehusavdeling eller en annen 
organisasjon som anvender vev og celler fra mennesker på 
mennesker.

Artikkel 3

Krav til akkreditering, utpeking, godkjenning 
eller lisensiering av vevsentre

Et vevsenter skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 4

Krav til akkreditering, utpeking, godkjenning og 
lisensiering av bearbeidingsprosesser for vev og 

celler

Bearbeidingsprosesser i vevsentrene skal oppfylle kravene 
fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 5

Melding av alvorlige bivirkninger

1. Medlemsstatene skal påse at

a) uttaksorganisasjoner har innført framgangsmåter for 
arkivering av opplysninger om uttatte vev og celler og for 
umiddelbar melding til vevsentre av eventuelle alvorlige 
bivirkninger hos den levende donoren som kan påvirke 
vevenes og cellenes kvalitet og sikkerhet,

b) organisasjoner med ansvar for anvendelse av vev og celler 
på mennesker har innført framgangsmåter for arkivering av 
opplysninger om anvendte vev og celler og for umiddelbar 
melding til vevsentre av eventuelle alvorlige bivirkninger 
som observeres under og etter den kliniske anvendelsen, 
og som kan knyttes til vevets og cellenes kvalitet og 
sikkerhet,

c) vevsentre som distribuerer vev og celler for anvendelse 
på mennesker, opplyser organisasjonen med ansvar for 
anvendelsen av vevet og cellene på mennesker om hvordan 
organisasjonen skal gi melding om alvorlige bivirkninger 
som nevnt i bokstav b).

2. Medlemsstatene skal påse at vevsentrene

a) har innført framgangsmåter for å underrette vedkommende 
myndighet umiddelbart om alle relevante tilgjengelige 
opplysninger om mistanke om alvorlige bivirkninger som 
nevnt i nr. 1 bokstav a) og b),

b) har innført framgangsmåter for å underrette vedkommende 
myndighet umiddelbart om konklusjonen av undersøkelsen 
som er gjort for å analysere årsakene og resultatene.

3. Medlemsstatene skal påse at

a) den ansvarlige person omhandlet i artikkel 17 i direktiv 
2004/23/EF underretter vedkommende myndighet om 
opplysningene i meldingen fastsatt i del A i vedlegg III,

b) vevsentre underretter vedkommende myndighet om tiltak 
som er truffet med hensyn til andre berørte vev og 
celler som er distribuert med henblikk på anvendelse på 
mennesker,

c) vevsentre underretter vedkommende myndighet 
om konklusjonen av undersøkelsen og gir minst de 
opplysningene som er fastsatt i del B i vedlegg III.
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Artikkel 6

Melding av alvorlige uønskede hendelser

1. Medlemsstatene skal påse at

a) uttaksorganisasjoner og vevsentre har innført 
framgangsmåter for arkivering og umiddelbar melding til 
vevsentre av eventuelle alvorlige uønskede hendelser som 
oppstår under uttaket og som kan påvirke kvaliteten og/
eller sikkerheten til vev og celler fra mennesker,

b) organisasjoner med ansvar for anvendelse av vev og celler 
på mennesker har innført framgangsmåter for umiddelbar 
melding til vevsentre av eventuelle alvorlige uønskede 
hendelser som kan påvirke vevenes og cellenes kvalitet og 
sikkerhet,

c) vevsentre opplyser organisasjonen med ansvar for 
anvendelse på mennesker om hvordan organisasjonen 
skal melde fra om alvorlige uønskede hendelser som kan 
påvirke vevenes og cellenes kvalitet og sikkerhet.

2. Ved assistert befruktning skal enhver form for feilaktig 
identifikasjon eller forveksling av kjønnsceller eller embryoer 
anses som en alvorlig uønsket hendelse. Alle personer, 
uttaksorganisasjoner eller organisasjoner med ansvar for 
anvendelse på mennesker som utfører assistert befruktning, 
skal melde fra om slike hendelser til det vevsenteret som har 
levert vevet/cellene, med henblikk på undersøkelse og melding 
til vedkommende myndighet.

3. Medlemsstatene skal påse at vevsentrene

a) har innført framgangsmåter for å underrette vedkommende 
myndighet umiddelbart om alle relevante tilgjengelige 
opplysninger om mistanke om alvorlige uønskede hendelser 
som nevnt i nr. 1 bokstav a) og b),

b) har innført framgangsmåter for å underrette vedkommende 
myndighet umiddelbart om konklusjonen av undersøkelsen 
som er gjort for å analyserer årsakene og resultatene.

4. Medlemsstatene skal påse at

a) den ansvarlige personen omhandlet i artikkel 17 i direktiv 
2004/23/EF underretter vedkommende myndighet om 
opplysningene i meldingen fastsatt i del A i vedlegg IV,

b) vevsentre vurderer alvorlige uønskede hendelser for å 
identifisere årsaker i prosessen som kan forebygges,

c) vevsentre underretter vedkommende myndighet 
om konklusjonen av undersøkelsen og gir minst de 
opplysningene som er fastsatt i del B i vedlegg IV.

Artikkel 7

Årsrapporter

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni hvert år framlegge 
for Kommisjonen en rapport om de meldinger av alvorlige 
bivirkninger og uønskede hendelser som vedkommende 
myndighet har mottatt. Kommisjonen skal framlegge for 
medlemsstatenes vedkommende myndigheter et sammendrag 
av rapportene den mottar. Vedkommende myndighet skal gjøre 
rapporten tilgjengelig for vevsentrene.

2. Dataoverføringen skal oppfylle formatspesifikasjonene 
for datautveksling fastsatt i vedlegg V del A og B og 
skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å 
identifisere avsenderen og bevare referanseopplysningene.

Artikkel 8

Utveksling av opplysninger mellom vedkommende 
myndigheter og Kommisjonen

Medlemsstatene skal påse at deres vedkommende myndigheter 
sender relevante opplysninger til hverandre og til Kommisjonen 
om alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser for å sikre at 
det treffes hensiktsmessige tiltak.

Artikkel 9

Sporbarhet

1. Vevsentre skal ha effektive og nøyaktige ordninger for 
entydig identifisering og merking av celler/vev som mottas og 
distribueres.

2. Vevsentre og organisasjoner med ansvar for anvendelse 
på mennesker skal bevare opplysningene fastsatt i vedlegg VI 
i minst 30 år på et egnet og lesbart lagringsmedium.

Artikkel 10

Europeisk kodesystem

1. Alt donert materiale skal tildeles en felles europeisk 
identifikasjonskode i vevsenteret for å sikre riktig identifisering 
av donoren og sporbarhet for alt donert materiale samt for å gi 
opplysninger om de viktigste egenskapene og kjennetegnene 
ved vev og celler. Koden skal minst omfatte opplysningene 
fastsatt i vedlegg VII.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på partnerdonasjon av 
kjønnsceller.
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Artikkel 11

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 1. september 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.

Medlemsstatene skal innen 1. september 2008 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
artikkel 10 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 12

Ikrafttredelse

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

Artikkel 13

Mottakere

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Krav til akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisensiering av vevsentre som nevnt i artikkel 3

A. ORGANISERING OG LEDELSE

1. Det skal utnevnes en ansvarlig person med de kvalifikasjonene og ansvarsområdene som er fastsatt i artikkel 17 i 
direktiv 2004/23/EF.

2. Et vevsenter skal ha en organisasjonsstruktur og arbeidsrutiner som er egnet for virksomheten som det søkes 
om akkreditering/utpeking/godkjenning/lisens for. Det skal finnes en organisasjonsplan som tydelig definerer 
ansvarsområder og rapporteringslinjer.

3. Hvert vevsenter skal ha tilgang til en godkjent lege som er utnevnt til å gi råd om og overvåke senterets medisinske 
virksomhet, som utvelging av donorer, gjennomgåelse av kliniske resultater av anvendelsen av vev og celler eller 
eventuell kontakt med kliniske brukere.

4. Det skal finnes et dokumentert kvalitetsstyringssystem som er tilpasset virksomheten som det søkes om 
akkreditering/utpeking/godkjenning/lisens for, i samsvar med standardene fastsatt i dette direktiv.

5. Det skal sikres at risikoen i forbindelse med anvendelse og håndtering av biologisk materiale blir kartlagt og 
reduseres mest mulig, og at tilstrekkelig kvalitet og sikkerhet samtidig opprettholdes for den tilsiktede bruken av 
vevene og cellene. Risikoene omfatter særlig risikoer forbundet med framgangsmåtene, miljøet og personalets 
helsetilstand ved det aktuelle vevsenteret.

6. Avtaler mellom vevsentre og tredjemann skal være i samsvar med artikkel 24 i direktiv 2004/23/EF. Avtaler med 
tredjemann skal inneholde opplysninger om samarbeidsvilkår og ansvarsfordeling samt protokollene som skal 
følges for å oppfylle de nødvendige ytelseskravene.

7. Det skal finnes en dokumentert ordning, som den ansvarlige person har tilsyn med, for å bekrefte at vevene og/eller 
cellene oppfyller spesifikasjonene for sikkerhet og kvalitet med henblikk på frigivelse og distribusjon.

8. I tilfelle opphør av virksomhet skal avtaler som er inngått og framgangsmåter som er fastsatt i samsvar med 
artikkel 21 nr. 5 i direktiv 2004/23/EF, omfatte sporbarhetsdata og materiale om cellers og vevs kvalitet og 
sikkerhet.

9. Det skal finnes en dokumentert ordning som sikrer identifikasjon av alle vevs- eller celleenheter på alle trinn i 
virksomheten som det søkes om akkreditering/utpeking/godkjenning/lisens for.

B. PERSONALE

1. Vevsentrene skal ha tilstrekkelig personale som skal være kvalifisert til å utføre arbeidsoppgavene. Personalets 
kompetanse skal vurderes med passende mellomrom som framgår av kvalitetsstyringssystemet.

2. Alt personale skal ha klare, dokumenterte og ajourførte stillingsbeskrivelser. Deres oppgaver, plikter og ansvar skal 
være klart dokumentert og forstått.

3. Personalet skal få grunnopplæring og eventuelt videreopplæring når endrede framgangsmåter eller 
utvikling av vitenskapelig kunnskap tilsier det, samt passende muligheter for relevant yrkesfaglig utvikling. 
Opplæringsprogrammet skal sikre og dokumentere at alle medlemmer av personalet

a) har vist at de har kompetanse til å utføre oppgavene de er tildelt,

b) har tilstrekkelig kunnskap om og forståelse for de vitenskapelige og tekniske prosesser og prinsipper som 
har betydning for de tildelte oppgavene,
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c) forstår den organisatoriske rammen, kvalitetssystemet og helse- og sikkerhetsreglene på arbeidsstedet, og

d) er tilstrekkelig informert om den bredere etiske, juridiske og lovfestede rammen for arbeidet.

C. UTSTYR OG MATERIALER

1. Alt utstyr og alle materialer skal utformes og vedlikeholdes på en slik måte at de passer til den tilsiktede bruk og 
slik at eventuelle farer for mottakere og/eller personale reduseres mest mulig.

2. Alt kritisk utstyr og alle kritiske tekniske innretninger skal kartlegges og valideres, kontrolleres jevnlig og 
vedlikeholdes forebyggende i samsvar med produsentens anvisninger. Dersom utstyr eller materialer påvirker 
kritiske behandlings- eller oppbevaringsparametrer (f.eks. temperatur, trykk, antall partikler, kontaminering med 
mikroorganismer), skal de identifiseres og på en passende måte omfattes av overvåking, varsler, alarmer og 
korrigerende tiltak, alt ettersom, slik at feil og mangler oppdages og slik at de kritiske parametrene alltid holdes 
innenfor akseptable grenser. Alt utstyr med en kritisk målefunksjon må kalibreres mot en sporbar standard, dersom 
det finnes en slik.

3. Nytt og reparert utstyr skal prøves når det installeres og skal valideres før bruk. Prøvingsresultatene skal 
dokumenteres.

4. Vedlikehold, service, rengjøring, desinfisering og rensing av alt kritisk utstyr skal utføres jevnlig og 
dokumenteres.

5. Det skal foreligge framgangsmåter for drift av de enkelte delene av det kritiske utstyret, med en detaljert beskrivelse 
av tiltakene som skal treffes i tilfelle funksjonssvikt eller driftsstans.

6. Framgangsmåtene for virksomheten som det søkes om akkreditering/utpeking/godkjenning/lisens for, skal 
omfatte nøyaktige spesifikasjoner for alle kritiske materialer og reagenser. Særlig skal det angis spesifikasjoner 
for tilsetningsstoffer (f.eks. løsninger) og emballasjemateriale. Kritiske reagenser og materialer skal oppfylle 
dokumenterte krav og spesifikasjoner og eventuelt kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om 
medisinsk utstyr(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in 
vitro-diagnostikk(2).

D. ANLEGG/LOKALER

1. Et vevsenter skal ha et egnet anlegg for å utføre virksomheten som det søkes om akkreditering/utpeking/
godkjenning/lisens for, i samsvar med standardene fastsatt i dette direktiv.

2. Når virksomheten omfatter behandling av vev og celler mens de er eksponert for miljøet, skal det skje i et miljø 
med en bestemt luftkvalitet og renhet for å begrense kontamineringsrisikoen, herunder krysskontaminering mellom 
donerte vev og celler. Det skal valideres og overvåkes at tiltakene er effektive.

3. Med mindre noe annet er angitt i nr. 4 skal luftkvaliteten når vev og celler eksponeres for miljøet under behandling 
uten en påfølgende mikrobiell inaktiveringsprosess, ha et innhold av partikler og mikroorganismer som tilsvarer 
verdiene for klasse A som definert i vedlegg I til den gjeldende europeiske veiledningen for god framstillingspraksis 
og direktiv 2003/94/EF, og bakgrunnsmiljøet skal være egnet til behandling av de berørte vev/celler, men skal 
minst tilsvare klasse D i nevnte veiledning med hensyn til partikler og mikroorganismer.

4. Et miljø som oppfyller mindre strenge krav enn kravene i nr. 3, kan godtas

a) dersom det anvendes en validert prosess for mikrobiell inaktivering eller sluttsterilisering, eller

b) dersom det vises at eksponering i et klasse A-miljø har en uheldig virkning på egenskapene som kreves av 
de berørte vevene eller cellene, eller

(1) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 
31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
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c) dersom det vises at det ved anvendelse av vevet eller cellen på mottakeren brukes en måte og en vei som gir 
en vesentlig lavere risiko for å overføre en bakterieinfeksjon eller en soppinfeksjon til mottakeren enn ved 
celle- og vevstransplantasjon, eller

d) dersom det ikke er teknisk mulig å gjennomføre den nødvendige prosessen i et klasse A-miljø (f.eks. fordi 
det i behandlingsområdet kreves særskilt utstyr som ikke er fullt ut forenlig med klasse A.)

5. I nr. 4 bokstav a)-d) skal det angis hvilket miljø det dreier seg om. Det skal vises og dokumenteres at det valgte 
miljøet har den påkrevde kvaliteten og sikkerheten, idet det minst skal tas hensyn til tilsiktet bruk, anvendelsesmåten 
og mottakerens immunstatus. Hensiktsmessig tøy og utstyr til personlig vern og hygiene skal være tilgjengelig i alle 
relevante avdelinger i vevsenteret, sammen med en skriftlig rettledning om hygiene og påkledning.

6. Når virksomheten som det søkes om akkreditering/utpeking/godkjenning/lisens for, omfatter oppbevaring av 
vev og celler, skal det tydelig angis hvilke oppbevaringsvilkår som er nødvendige for å bevare de påkrevde 
egenskapene hos vevene og cellene, herunder relevante parametrer som temperatur, fuktighet eller luftkvalitet.

7. Kritiske parametrer (f.eks. temperatur, fuktighet, luftkvalitet) skal kontrolleres, overvåkes og registreres for å 
dokumentere at de angitte oppbevaringsvilkårene overholdes.

8. I oppbevaringsanleggene skal vevene og cellene som ikke er frigitt eller som er i karantene, være tydelig atskilt 
og kunne skjelnes fra vev og celler som er frigitt, og fra vev og celler som er kassert, for å unngå forveksling og 
krysskontaminering. Både i karanteneområdene og i oppbevaringsområdene for frigitte vev og celler skal det finnes 
fysisk atskilte områder eller oppbevaringsenheter eller metoder for sikker atskillelse inne i enheten for oppbevaring 
av vev og celler som er innsamlet etter særlige kriterier.

9. Vevsenteret skal ha skriftlige regler og rutiner for kontrollert adgang, rengjøring og vedlikehold, avfallshåndtering 
og omfordeling av arbeidsoppgaver i nødssituasjoner.

E. DOKUMENTASJON OG ARKIVERING

1. Det skal finnes en ordning som sikrer klart definert og effektiv dokumentasjon, korrekte arkivopplysninger 
og registre og godkjente standardiserte framgangsmåter for virksomheten som det er søkt om akkreditering/
utpeking/godkjenning/lisens for. Dokumenter skal gjenomgås regelmessig og overholde standardene fastsatt i 
dette direktiv. Ordningen skal sikre at det utførte arbeidet er standardisert og at alle trinn kan spores, dvs. koding, 
donorens egnethet, uttak, behandling, konservering, oppbevaring, transport, distribusjon eller destruering, herunder 
kvalitetskontroll og kvalitetssikring.

2. For hver kritisk virksomhet skal materialene, utstyret og personalet identifiseres og dokumenteres.

3. I vevsentrene skal alle endringer i dokumenter gjennomgås, dateres, godkjennes, dokumenteres og umiddelbart 
gjennomføres av godkjent personale.

4. En framgangsmåte for dokumentkontroll skal opprettes slik at det foreligger en historisk oversikt over 
gjennomgåelser og endringer, og for å sikre at bare de nyeste versjonene av dokumenter er i bruk.

5. Det skal godtgjøres at arkivopplysninger er pålitelige og gir et riktig bilde av resultatene.

6. Arkivopplysninger skal være leselige og ikke kunne slettes, og kan være håndskrevet eller overført til et annet 
validert system, som en datamaskin eller mikrofilm.

7. Uten at det berører artikkel 9 nr. 2 skal alle arkivopplysninger, herunder rådata, som er kritiske for vevenes og 
cellenes sikkerhet og kvalitet, bevares for å sikre at dataene er tilgjengelige i minst ti år etter holdbarhetsdatoen, 
den kliniske anvendelsen eller destrueringen.

8. Arkivopplysninger skal oppfylle fortrolighetskravene fastsatt i artikkel 14 i direktiv 2004/23/EF. Tilgang til registre 
og data skal være begrenset til personer som er godkjent av den ansvarlige person, og til vedkommende myndighet 
for inspeksjons- og kontrollformål.
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F. KVALITETSKONTROLL

1. Det skal finnes en revisjonsordning for virksomheten som det er søkt om akkreditering/utpeking/godkjenning/
lisens for. Opplærte og kvalifiserte personer skal gjennomføre revisjonen på en uavhengig måte, minst annethvert 
år, for å kontrollere at de godkjente protokollene og lovfestede kravene overholdes. Resultater og korrigerende 
tiltak skal dokumenteres.

2. Avvik fra de påkrevde kvalitets- og sikkerhetskravene skal medføre dokumenterte undersøkelser som blant annet 
omfatter en beslutning om mulige korrigerende og forebyggende tiltak. Det som skal skje med vev og celler som 
ikke oppfyller kravene, skal bestemmes etter skriftlige framgangsmåter som den ansvarlige person har tilsyn med, 
og registreres. Alle berørte vev og celler skal identifiseres og redegjøres for.

3. Korrigerende tiltak skal dokumenteres, innledes og fullføres i rett tid og på en effektiv måte. Effektiviteten av 
forebyggende og korrigerende tiltak bør vurderes etter gjennomføringen.

4. Vevsenteret bør ha innført framgangsmåter for gjennomgåelse av hvordan kvalitetsstyringssystemet fungerer for å 
sikre kontinuerlig og systematisk forbedring.

___________
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VEDLEGG II

Krav til godkjenning av bearbeidingsprosesser for vev og celler ved vevsentrene som nevnt i artikkel 4

Vedkommende myndighet skal godkjenne hver enkelt bearbeidingsprosess for vev og celler etter en vurdering 
av utvelgingskriteriene for donorer og framgangsmåtene for uttak, protokollene for hvert trinn i prosessen, 
kvalitetsstyringskriteriene og de endelige kvantitative og kvalitative kriteriene for celler og vev. Vurderingen skal minst 
oppfylle kravene fastsatt i dette vedlegg.

A. MOTTAK VED VEVSENTERET

Når uttatte vev og celler mottas ved vevsenteret, skal vevene og cellene oppfylle kravene fastsatt i direktiv 2006/17/
EF.

B. BEHANDLING

Når virksomheten som det er søkt om akkreditering/utpeking/godkjenning/lisens for, omfatter behandling av vev og 
celler, skal vevsenterets framgangsmåter oppfylle følgende kriterier:

1.  Kritiske framgangsmåter for behandling skal valideres og skal ikke gjøre vevene eller cellene klinisk virkningsløse 
eller skadelige for mottakeren. Valideringen kan bygge på undersøkelser som gjennomføres av senteret selv, eller 
på opplysninger fra offentliggjorte undersøkelser eller, når det dreier seg om veletablerte framgangsmåter for 
behandling, på tilbakevirkende vurdering av kliniske resultater for vev som er levert av senteret.

2.  Det skal vises at den validerte behandlingen kan gjennomføres konsekvent og effektivt i vevsenterets miljø av 
personalet.

3.  Framgangsmåtene skal dokumenteres i standardiserte framgangsmåter som skal samsvare med den validerte 
metoden og med standardene fastsatt i dette direktiv, i henhold til vedlegg I del E nr. 1-4.

4.  Det skal sikres at all behandling gjennomføres i samsvar med de godkjente standardiserte framgangsmåtene.

5.  Dersom en framgangsmåte for mikrobiell inaktivering anvendes på vev eller celler, skal den spesifiseres, 
dokumenteres og valideres.

6.  Før det kan gjennomføres en vesentlig behandlingsendring, skal den endrede behandlingen valideres og 
dokumenteres.

7.  Framgangsmåtene for behandling skal jevnlig vurderes nøye for å sikre at de fortsatt gir det tiltenkte resultatet.

8.  Framgangsmåter for kassering av vev og celler skal hindre kontaminering av annet donert materiale og produkter, 
behandlingsmiljøet eller personalet. Disse framgangsmåtene skal være i samsvar med nasjonale regler.

C. OPPBEVARING OG FRIGIVELSE AV PRODUKTER

Når virksomheten som det er søkt om akkreditering/utpeking/godkjenning/lisens for, omfatter oppbevaring og frigivelse 
av vev og celler, skal vevsenterets godkjente framgangsmåter oppfylle følgende kriterier:

1.  Lengste oppbevaringstid skal angis for hvert enkelt oppbevaringsvilkår. Det valgte tidsrom skal bestemmes på 
grunnlag av blant annet mulig forringelse av de påkrevde vevs- og celleegenskapene.

2.  Det skal finnes en fortegnelse over vev og/eller celler for å sikre at de ikke kan frigis før alle kravene fastsatt i 
dette direktiv er oppfylt. Det skal finnes en standardisert framgangsmåte med nærmere angivelse av forholdene, 
ansvarsforholdene og framgangsmåtene knyttet til frigivelse av vev og celler for distribusjon.
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3.  En ordning for identifisering av vev og celler på hvert trinn av behandlingen ved vevsenteret skal klart skille 
mellom frigitte og ikke frigitte (i karantene) produkter samt kasserte produkter.

4.  Arkivopplysninger skal dokumentere at vevene og cellene før frigivelsen oppfylte alle relevante spesifikasjoner, 
særlig at alle gjeldende erklæringer, relevante helsejournaler, behandlingsopplysninger og prøvingsresultater er 
kontrollert etter en skriftlig framgangsmåte av en person som er godkjent for denne oppgaven av den ansvarlige 
person nevnt i artikkel 17 i direktiv 2004/23/EF. Dersom en datamaskin brukes til å frigi laboratorieresultater, bør 
et revisjonsspor vise hvem som var ansvarlig for frigivelsen.

5.  Det skal gjennomføres en dokumentert risikovurdering godkjent av den ansvarlige person som definert i artikkel 17 
i direktiv 2004/23/EF, for å fastslå hva som skal skje med oppbevarte vev og celler etter innføring av et nytt 
utvelgingskriterium for donorer, et nytt kontrollkriterium eller et vesentlig endret behandlingstrinn som øker 
sikkerheten eller kvaliteten.

D. DISTRIBUSJON OG TILBAKEKALLING

Når virksomheten som det er søkt om akkreditering/utpeking/godkjenning/lisens for, omfatter distribusjon av vev og 
celler, skal vevsenterets godkjente framgangsmåter oppfylle følgende kriterier:

1.  Kritiske transportvilkår, som temperatur og tidsfrist, skal fastsettes slik at de påkrevde egenskapene hos vevet og 
cellene bevares.

2.  Beholderen/pakningen skal være sikker og sikre at vevet og cellene bevares under de angitte forhold. Alle 
beholdere og pakninger skal valideres som egnet for formålet.

3.  Dersom distribusjonen utføres av en innleid tredjemann, skal det foreligge en dokumentert avtale som sikrer at de 
nødvendige forholdene opprettholdes.

4.  Vevsenteret skal ha godkjent personale som kan vurdere behovet for tilbakekalling og innføre og samordne 
nødvendige tiltak.

5.  Det skal foreligge en effektiv framgangsmåte for tilbakekalling som omfatter en beskrivelse av ansvarsfordelingen 
og tiltak som skal treffes. Denne skal omfatte melding til vedkommende myndighet.

6.  Tiltak skal treffes innenfor et forhåndsbestemt tidsrom og skal omfatte sporing av alle relevante vev og celler 
samt eventuell tilbakesporing. Målet med undersøkelsen er å identifisere donorer som kan ha bidratt til å forårsake 
reaksjonen hos mottakeren og tilbakekalle alle tilgjengelige vev og celler fra den donoren, samt underrette 
mottakere av vev og celler fra samme donor dersom det foreligger en risiko.

7.  Det skal foreligge framgangsmåter for håndtering av forespørsler om vev og celler. Reglene for tildeling av vev 
og celler til bestemte pasienter eller helseinstitusjoner skal dokumenteres og gjøres tilgjengelige for partene på 
anmodning.

8.  Det skal foreligge en dokumentert ordning for håndtering av tilbakesendte produkter, herunder eventuelle kriterier 
for å innlemme dem i lageret.

E. ENDELIG MERKING MED HENBLIKK PÅ DISTRIBUSJON

1. På primærbeholderen for vev/celler skal følgende angis:

a) vevs- og celletyper, vevenes/cellenes identifikasjonsnummer eller -kode og parti eller partinummer der det er 
aktuelt,

b) identifikasjon av vevsenteret,

c) holdbarhetsdato,
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d) ved autolog donasjon skal dette angis («bare til autolog bruk»), og donoren/mottakeren skal identifiseres,

e) ved donasjon til en bestemt mottaker skal det på etiketten angis hvem mottakeren er,

f) dersom det er kjent at vevene og cellene er positive med hensyn til en relevant markør for en smittsom 
sykdom, skal de merkes med «BIOLOGISK FARE».

Dersom det ikke er plass til opplysningene omhandlet i bokstav d) og e) på primærbeholderens etikett, skal de 
angis på en særskilt følgeseddel som ledsager primærbeholderen. Følgeseddelen skal emballeres sammen med 
primærbeholderen på en måte som sikrer at de ikke kommer fra hverandre.

2. Følgende opplysninger skal framgå enten av etiketten eller følgedokumentene:

a) beskrivelse (definisjon) av og eventuelt størrelsen på vevs- eller celleproduktet,

b) morfologi og funksjonsdata, dersom det er relevant,

c) distribusjonsdatoen for vevene/cellene,

d) biologiske undersøkelser utført på donoren, og resultatene av dem,

e) anbefalinger om oppbevaring,

f) anvisninger om åpning av beholderen, pakningen og om nødvendig håndtering/rekonstituering,

g) holdbarhetsdatoer etter åpning/håndtering,

h) anvisninger om melding av alvorlige bivirkninger og/eller uønskede hendelser som fastsatt i artikkel 5 og 6,

i) forekomst av potensielt skadelige rester (f.eks. antibiotika, etylenoksid osv.).

F. YTRE MERKING AV TRANSPORTBEHOLDEREN

Ved transport skal primærbeholderen plasseres i en transportbeholder som er merket med minst følgende 
opplysninger:

a) identifikasjon av vevsenteret som forsendelsen kommer fra, herunder adresse og telefonnummer,

b) identifikasjon av mottakerorganisasjonen med ansvar for anvendelse på mennesker, herunder adresse og 
telefonnummer,

c) en erklæring om at pakningen inneholder vev/celler fra mennesker og ordene «FORSIKTIG»,

d) der det er behov for levende celler for at transplantasjonen skal fungere, f.eks. stamceller, kjønnsceller og embryoer, 
skal følgende legges til: «MÅ IKKE BESTRÅLES»,

e) anbefalte transportvilkår (f.eks. oppbevares kaldt, stående, osv.),

f) sikkerhetsinstrukser /kjølemetode der det er aktuelt.

___________
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VEDLEGG III

MELDING AV ALVORLIGE BIVIRKNINGER

DEL A

Hurtigmelding av mistanke om alvorlige bivirkninger

Vevsenter

Rapportnummer

Rapporteringsdato (år/måned/dag)

Berørt person (mottaker eller donor)

Dato og sted for uttak eller anvendelse på mennesker (år/måned/dag)

Donasjonens entydige identifikasjonsnummer

Dato for den alvorlige bivirkningen det er mistanke om (år/måned/dag)

Vevs- og celletype som er involvert i den alvorlige bivirkningen det er mistanke om

Type alvorlig bivirkning det er mistanke om
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DEL B

Konklusjoner etter undersøkelse av alvorlige bivirkninger

Vevsenter

Rapportnummer

Dato for bekreftelse (år/måned/dag)

Dato for den alvorlige bivirkningen (år/måned/dag)

Donasjonens entydige identifikasjonsnummer

Bekreftelse av alvorlig bivirkning (ja/nei)

Endring av type alvorlig bivirkning (ja/nei)

Om ja, gi nærmere opplysninger

Klinisk resultat (dersom det er kjent)

Full helbredelse– 

Lettere følgetilstander– 

Alvorlige følgetilstander– 

Dødsfall– 

Undersøkelsesresultat og endelige konklusjoner

Anbefalinger om forebyggende og korrigerende tiltak
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VEDLEGG IV

MELDING AV ALVORLIGE UØNSKEDE HENDELSER

DEL A

Hurtigmelding av mistanke om alvorlige uønskede hendelser

Vevsenter

Rapportnummer

Rapporteringsdato (år/måned/dag)

Dato for den alvorlige uønskede hendelsen (år/måned/dag)

Alvorlig uønsket hendelse som kan påvirke vevenes 
og cellenes kvalitet og sikkerhet som følge av avvik i 

forbindelse med:

Spesifikasjon

Vevs- og 
cellefeil Utstyrsfeil Menneskelig 

feil
Annet 

(spesifiseres)

Uttak 

Kontroll 

Transport 

Behandling 

Oppbevaring 

Distribusjon 

Materialer 

Annet (spesifiser) 

DEL B

Konklusjoner etter undersøkelse av alvorlige uønskede hendelser

Vevsenter 

Rapportnummer 

Dato for bekreftelse (år/måned/dag) 

Dato for den alvorlige uønskede hendelsen (år/måned/dag) 

Analyse av den grunnleggende årsaken (nærmere opplysninger) 

Korrigerende tiltak som er truffet (nærmere opplysninger) 
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VEDLEGG V

SKJEMA FOR ÅRLIG MELDING

DEL A

Skjema for årlig melding av alvorlige bivirkninger

Rapporterende stat

Rapporteringsdato 1. januar-31. desember (år)

Antall alvorlige bivirkninger per type vev og celle (eller produkt i kontakt med vev/celler)

Type vev/celle (eller produkt i kontakt 
med vevene og cellene)

Antall alvorlige bivirkninger Samlet antall distribuerte vev/celler 
av denne typen (eventuelt)

1 

2 

3 

4 

…

I alt 

Samlet antall distribuerte vev og celler (herunder vevs- og celletypen som det ikke er meldt om alvorlige 
bivirkninger for):

Antall berørte mottakere (samlet antall mottakere):

Type meldte alvorlige bivirkninger Samlet antall alvorlige bivirkninger

Overført bakterieinfeksjon 

Overført virus-
infeksjon 

HBV 

HCV

HIV-1/2

Annet (spesifiseres)

Overført parasitt-
infeksjon 

Malaria 

Annet (spesifiseres)

Overførte ondartede sykdommer 

Andre overførte sykdommer 

Andre alvorlige bivirkninger (spesifiseres) 
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DEL B

Skjema for årlig melding av alvorlige uønskede hendelser

Rapporterende stat

Rapporteringsdato 1. januar-31. desember (år)

Samlet antall behandlede vev og celler

Samlet antall alvorlige uønskede hendelser som kan ha 
påvirket vevenes og cellenes kvalitet og sikkerhet som 

følge av avvik i forbindelse med:

Spesifikasjon

Vevs- og 
cellefeil 

(spesifiseres)

Utstyrsfeil 
(spesifiseres)

Menneskelig 
feil 

(spesifiseres)

Annet 
(spesifiseres)

Uttak 

Kontroll 

Transport 

Behandling 

Oppbevaring 

Distribusjon 

Materialer 

Annet (spesifiser) 
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VEDLEGG VI

Informasjon om de opplysninger om donor/mottaker som minst skal bevares i samsvar med artikkel 9

A. AV VEVSENTRE

Donoridentifikasjon

Donoridentifikasjon som omfatter minst følgende:

identifikasjon av uttaksorganisasjonen eller vevsenteret,– 

donasjonens entydige identifikasjonsnummer,– 

uttaksdato,– 

uttakssted,– 

donasjonstype (f.eks. ett eller flere vev, autolog eller allogen, levende eller død).– 

Identifikasjon av produkt som omfatter minst følgende:

identifikasjon av vevsenteret,– 

type vev og celle/produkt (grunnomenklatur),– 

gruppepartinummer (eventuelt),– 

delpartinummer (eventuelt),– 

holdbarhetsdato,– 

vevenes/cellenes status (f.eks. i karantene, egnet for bruk osv.),– 

beskrivelse av produktene og deres opprinnelse, utførte behandlingstrinn, materialer og tilsetningsstoffer som har – 
kommet i kontakt med vevene og cellene og som påvirker deres kvalitet og/eller sikkerhet,

identifikasjon av anlegget som har laget den endelige etiketten.– 

Identifikasjon av anvendelse på mennesker som omfatter minst følgende:

dato for distribusjon/destruering,– 

opplysninger om klinikeren eller sluttbrukeren/anlegget.– 

B. AV ORGANISASJONER MED ANSVAR FOR ANVENDELSE PÅ MENNESKER

a) identifikasjon av vevsenteret som er leverandør,

b) identifikasjon av klinikeren eller sluttbrukeren/anlegget,

c) vevs- og celletype,

d) produktidentifikasjon,

e) identifikasjon av mottakeren,

f) anvendelsesdato.

_____________
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VEDLEGG VII

Opplysninger som omfattes av det europeiske kodesystemet

a) Donasjonsidentifikasjon:

entydig identifikasjonsnummer,– 

identifikasjon av vevsenteret.– 

b) Produktidentifikasjon:

produktkode (grunnomenklatur),– 

delpartinummer (eventuelt),– 

holdbarhetsdato.– 

– 

_________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok Spania 7. desember 1998 en søknad fra SKW 
Trostberg AG (på vegne av Taskforce SKW Trosberg 
AG (Degussa AG) og Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.) 
om oppføring av det aktive stoffet forklorfenuron i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 
2000/181/EF(2) ble det bekreftet at dokumentasjonen var 
«fullstendig» i den forstand at den i prinsippet kunne 
anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt 
i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/
EØF mottok Nederland 6. oktober 1997 en søknad fra 
DuPont de Nemours om oppføring av det aktive stoffet 
indoksakarb i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved 
kommisjonsvedtak 1998/398/EF(3) ble det bekreftet at 
dokumentasjonen var «fullstendig» i den forstand at 
den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data 
og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 
91/414/EØF.

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 28.1.2006, s. 24, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 16.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/6/EF (EUT L 12 av 18.1.2006, s. 21).

(2) EFT L 57 av 2.3.2000, s. 35.
(3) EFT L 176 av 20.6.1998, s. 34.

som søkerne har foreslått. De utpekte rapporterende 
medlemsstatene framla utkast til vurderingsrapporter 
om stoffene for Kommisjonen henholdsvis 2. mars 2001 
(forklorfenuron) og 7. februar 2000 (indoksakarb).

4) Utkastene til vurderingsrapporter er behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen 
ble avsluttet 23. september 2005 med Kommisjonens 
sammenfattende rapporter om forklorfenuron og 
indoksakarb.

5) Ved behandlingen av forklorfenuron ble det ikke avdekket 
noen uavklarte spørsmål eller problemer som ville ha 
krevd samråd med Vitenskapskomiteen for planter eller 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 
som har overtatt den nevnte komiteens rolle.

6) Med hensyn til indoksakarb ble to spørsmål framlagt for 
Vitenskapskomiteen for planter. Vitenskapskomiteen ble 
bedt om å uttale seg om NOEL-verdien (No observed 
effect level) for virkninger på røde blodlegemer hos 
rotter samt om grunnlaget for fastsettelse av den akutte 
referansedosen (ARfD) for indoksakarb.

I sin uttalelse(4) fastslo Vitenskapskomiteen for planter 
at de endringene som ble observert i visse parametrer for 
røde blodlegemer generelt, var små og ikke ble ledsaget 
av noen vesentlig økning i antallet retikulocytter, og at de 
viste bare en mild hemolytisk virkning. Selv om det ikke 
var mulig å fastsette en klar NOEL-verdi, angav komiteen 
en høyeste dose uten observerte skadevirkninger.

Vitenskapskomiteen for planter erklærte videre at de 
allmenne og ikke-spesifikke tegnene på giftighet som ble 
observert i en undersøkelse av akutte giftvirkninger på 
nervesystemet hos rotter, kan brukes som grunnlag for 
utledning av ARfD.

(4) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om visse spørsmål fra 
Kommisjonen om vurderingen av indoksakarb (SCP/Indoxa/002-endelig); 
uttalelsen vedtatt av Vitenskapskomiteen for planter 18. juli 2002).

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/10/EF

av 27. januar 2006

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av forklorfenuron og indoksakarb som aktive  
stoffer(*)

 2010/EØS/67/40
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7) Det er tatt hensyn til anbefalingene fra Vitenskapskomiteen 
i medlemsstatenes og Kommisjonens videre behandling i 
Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, 
i dette direktiv samt i den sammenfattende rapporten. 
Ved denne vurderingen ble de relevante endepunktene 
(ARfD og akseptabelt daglig inntak (ADI)) fastsatt på 
grunnlag av de eksponeringsnivåene som ble angitt av 
Vitenskapskomiteen.

8) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder de aktuelle 
aktive stoffene, generelt kan forventes å oppfylle kravene 
fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3 i direktiv 
91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene 
som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 
sammenfattende rapporter. Forklorfenuron og indoksakarb 
bør derfor oppføres i vedlegg I til nevnte direktiv for å 
sikre at godkjenning av plantefarmasøytiske produkter 
som inneholder disse aktive stoffene, kan gis i samsvar 
med direktivets bestemmelser i alle medlemsstater.

9) Med forbehold for forpliktelsene fastsatt i direktiv 
91/414/EØF som følge av oppføring av et aktivt stoff i 
vedlegg I, bør medlemsstatene gis en frist på seks måneder 
etter oppføringen til å vurdere eksisterende midlertidige 
godkjenninger av plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder forklorfenuron eller indoksakarb på nytt for 
å sikre at kravene fastsatt i direktiv 91/414/EØF, særlig 
i direktivets artikkel 13 og i de relevante vilkårene i 
vedlegg I, er oppfylt. Medlemsstatene bør gjøre om de 
eksisterende midlertidige godkjenningene til endelige 
godkjenninger, endre dem eller tilbakekalle i samsvar 
med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF. Som 
unntak fra ovennevnte frist bør det fastsettes en lengre 
frist for innsending og vurdering av den fullstendige 
dokumentasjonen i vedlegg III for hvert enkelt 
plantefarmasøytisk produkt og hvert enkelt bruksområde, 
i samsvar med de ensartede prinsippene fastsatt i direktiv 
91/414/EØF.

10) Oppføringen av forklorfenuron i vedlegg I til direktiv 
91/414/EØF er basert på dokumentasjon om bruken av 
dette aktive stoffet på kiwifrukter. Annen bruk er for 
tiden ikke tilstrekkelig dokumentert av melderen, og all 
risiko i forbindelse med slik bruk er ikke blitt behandlet 
på en hensiktsmessig måte i henhold til kriteriene fastsatt 
i vedlegg VI til nevnte direktiv. For at medlemsstatene 
skal kunne godkjenne andre bruksområder, bør de derfor 
kreve de dataene og opplysningene som er nødvendige 
for å bevise at bruksområdene er forenlige med kriteriene 
i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til virkningen 
på forbrukerne og miljøet.

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

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 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 1. oktober 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 3

1. Medlemsstatene skal i samsvar med direktiv 91/414/
EØF om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 
godkjenninger av plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder forklorfenuron eller indoksakarb som aktive stoffer 
innen 30. september 2006. Innen nevnte dato skal de særlig 
kontrollere at vilkårene i vedlegg I til nevnte direktiv med 
hensyn til henholdsvis forklorfenuron og indoksakarb er 
oppfylt, med unntak av vilkårene i del B med hensyn til de 
nevnte aktive stoffene, samt kontrollere at innehaveren av 
godkjenningen har, eller har tilgang til, dokumentasjon som, 
i samsvar med vilkårene i artikkel 13, oppfyller kravene i 
vedlegg II til nevnte direktiv.
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2. Som unntak fra av nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 
enkelt godkjent plantefarmasøytisk produkt som inneholder 
forklorfenuron eller indoksakarb, enten som eneste aktive 
stoff eller som ett av flere aktive stoffer, som alle var oppført i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 31. mars 2006, vurdere 
produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene 
i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF på grunnlag av 
dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til nevnte 
direktiv, samtidig som det tas hensyn til del B i vedlegg I til 
nevnte direktiv med hensyn til henholdsvis forklorfenuron 
og indoksakarb. På grunnlag av denne vurderingen skal de 
avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 
nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF.

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene:

a) dersom produktet inneholder forklorfenuron eller 
indoksakarb som eneste aktive stoff, om nødvendig endre 
eller tilbakekalle godkjenningen innen 30. september 2007, 
eller

b) dersom produktet inneholder forklorfenuron eller 
indoksakarb som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig 
endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 30. september 
2007, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring 
eller tilbakekalling i det eller de respektive direktivene 
der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I 
til direktiv 91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som 
kommer sist.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. april 2006.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

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

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) De tiltakene som er fastsatt i dette direktiv, omfattes av den 
handlingsplanen som er vedtatt ved europaparlaments- og 
rådsavgjerd nr. 1786/2002/EF av 23. september 2002 om 
vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram på området 
folkehelse (2003-2008)(3). I samsvar med nevnte vedtak 
har Fellesskapet forpliktet seg til å fremme og forbedre 
helsen, forebygge sykdommer og kjempe mot mulige 
trusler mot helsen med sikte på å redusere unødig 
høye sykdomstall, for tidlig død og invalidiserende 
funksjonshemning.

2) De stoffene som er oppført i vedlegg I til 
rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming 
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og 
merking av farlige stoffer(4), og som er klassifisert som 
kreftframkallende i kategori 1 eller 2, kan forårsake kreft. 
De stoffene som er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/
EØF, og som er klassifisert som arvestoffskadelige i 
kategori 1 eller 2, kan forårsake genetiske skader. De 
stoffene som er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/
EØF, og som er klassifisert som reproduksjonstoksiske i 
kategori 1 eller 2, kan forårsake misdannelse eller skade 
forplantningsevnen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 4.2.2006, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 16.

(1) EUT C 255 av 14.10.2005, s. 33.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 23. juni 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 8. desember 2005.
(3) EFT L 271 av 9.10.2002, s. 1. Vedtaket endret ved vedtak nr. 786/2004/EF 

(EUT L 138 av 30.4.2004, s. 7).
(4) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 2004/73/EF (EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1). Rettet i 
EUT L 216 av 16.6.2004, s. 3).

3) For å oppnå bedre helsevern og forbrukersikkerhet 
bør bruken av stoffer som nylig er klassifisert 
som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 
reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2, reguleres, og 
markedsføring av stoffer og preparater som inneholder 
slike stoffer, bør omfattes av begrensninger når det 
gjelder salg til offentligheten.

4) Ved rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om 
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige 
stoffer og preparater(5) er det fastsatt begrensninger 
av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og 
preparater for blant annet å oppnå bedre helsevern og 
forbrukersikkerhet.

5) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 94/60/EF(6) om 
14. endring av direktiv 76/769/EØF ble det i form av et 
tillegg til vedlegg I til direktiv 76/769/EØF utarbeidet en 
liste over stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, 
arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 
eller 2. Slike stoffer, samt preparater som inneholder slike 
stoffer, bør omfattes av begrensninger når det gjelder salg 
til offentligheten.

6) Ved direktiv 94/60/EF er det fastsatt at Kommisjonen 
senest seks måneder etter at en tilpasning til den tekniske 
utviklingen av vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, som 
omfatter stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, 
arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i 
kategori 1 eller 2, er offentliggjort i Den europeiske 
unions tidende, skal framlegge for Europaparlamentet og 
Rådet et forslag til et direktiv som regulerer disse nylig 
klassifiserte stoffene, for å ajourføre tillegget til vedlegg I 
til direktiv 76/769/EØF. Forslaget fra Kommisjonen vil ta 
hensyn til risikoene og fordelene ved de nylig klassifiserte 
stoffene samt til Fellesskapets lovbestemmelser om 
risikoanalyse.

(5) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2004/98/EF (EUT L 305 av 1.10.2004, s. 63).

(6) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/90/EF

av 18. januar 2006

om 29. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (stoffer som er klassifisert 

som kreftframkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske)(*)

 2010/EØS/67/41
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7) Kommisjonsdirektiv 2004/73/EF av 29. april 2004 om 29. 
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/
EØF, særlig direktivets vedlegg I, omfatter 146 poster med 
stoffer som nylig er klassifisert som kreftframkallende i 
kategori 1, 21 poster med stoffer som nylig er klassifisert 
som kreftframkallende i kategori 2, 152 poster med 
stoffer som nylig er klassifisert som arvestoffskadelige 
i kategori 2, og 24 poster med stoffer som nylig er 
klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 2.

8) Ved direktiv 2004/73/EF endres også merknadene med 
hensyn til identifisering, klassifisering og merking for 
fire stoffer som er klassifisert som kreftframkallende i 
kategori 1, 36 poster med stoffer som er klassifisert som 
kreftframkallende i kategori 2, seks poster med stoffer som 
er klassifisert som arvestoffskadelige i kategori 2, to poster 
med stoffer som er klassifisert som reproduksjonstoksiske 
i kategori 1, og tre poster med stoffer som er klassifisert 
som reproduksjonstoksiske i kategori 2. Listene i tillegget 
til vedlegg I til direktiv 76/769/EØF bør derfor endres.

9) Det er tatt hensyn til de risikoene og fordelene ved de 
stoffene som nylig er klassifisert i direktiv 2004/73/
EF som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 
reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2, særlig risikoene 
og fordelene ved de stoffene som tidligere ikke har vært 
omfattet av en begrensning når det gjelder bruk i stoffer 
og preparater som markedsføres for salg til offentligheten 
(på grunn av tidligere klassifisering). Denne analysen 
konkluderte med at disse nylig klassifiserte stoffene kan 
oppføres i tillegget til vedlegg I til direktiv 76/769/EØF.

10) Dette direktiv bør få anvendelse uten at det berører 
Fellesskapets regelverk for fastsettelse av minstekrav 
for vern av arbeidstakere i rådsdirektiv 89/391/EØF av 
12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(1) 
og særdirektiver basert på dette, særlig europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/37/EF av 29. april 2004 om vern 
av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for 
kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoffer i 
arbeidet(2) —

(1) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(2) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 50. Rettet i EUT L 229 av 29.6.2004, s. 23.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Tillegget til vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres som 
angitt i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 24. februar 2007 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 og med 24. august 
2007.

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 Strasbourg, 18. januar 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

 President Formann
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VEDLEGG

1. Under «Merknader» i forordet gjøres følgende endringer:

a) nye merknader skal lyde:

 «Merknad A:

 Navnet på stoffet skal stå på etiketten i form av en av betegnelsene gitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF 
(se artikkel 23 nr. 2 bokstav a)).

 I vedlegg I til direktiv 67/548/EØF blir det av og til brukt generelle betegnelser som «… forbindelser» eller 
«… salter. I slike tilfeller skal produsenten eller den som markedsfører et slikt stoff, angi riktig navn på 
etiketten, idet det tas behørig hensyn til kapittelet «Nomenklatur» i forordet.

 I direktiv 67/548/EØF kreves det også at de symbolene, farebetegnelsene og R- og S-setningene som skal 
benyttes for hvert stoff, skal være dem som er oppført i vedlegg I (artikkel 23 nr. 2 bokstav c), d) og e)).

 For stoffer som hører til én bestemt stoffgruppe i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, skal de symbolene, 
farebetegnelsene og R- og S-setningene som benyttes for hvert stoff, være dem som er oppført i den 
relevante posten i nevnte vedlegg I.

 For stoffer som hører til flere enn én stoffgruppe i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, skal de symbolene, 
farebetegnelsene og R- og S-setningene som benyttes for hvert stoff, være dem som er oppført i begge 
relevante poster nevnt i vedlegg I. Dersom det er angitt to forskjellige klassifiseringer for samme fare i de to 
postene, benyttes den klassifiseringen som gjenspeiler den alvorligste fareklassen.»

 «Merknad D:

 Noen stoffer som har tilbøyelighet til spontan polymerisasjon eller nedbryting, markedsføres vanligvis i en 
stabilisert form. Det er i denne formen de er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

 Disse stoffene markedsføres imidlertid noen ganger i en ikke-stabilisert form. I slike tilfeller skal 
produsenten eller den som markedsfører et slikt stoff, angi stoffets navn på etiketten, etterfulgt av 
betegnelsen «ikke-stabilisert».»

 «Merknad E:

 Stoffer med bestemte virkninger på menneskers helse (se kapittel 4 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) 
som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 
eller 2, merkes med merknad E, dersom de også er klassifisert som meget giftige (T+), giftige (T) eller 
helseskadelige (Xn). For disse stoffene skal risikosetning R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, 
R39, R68 (helseskadelig), R48 og R65 og alle kombinasjoner av disse risikosetningene begynne med ordet 
«Også».»

 «Merknad H:

 Den klassifiseringen og merkingen som er angitt for dette stoffet, gjelder for den eller de farlige egenskapene 
som er angitt ved risikosetningen(e) i kombinasjon med den eller de farekategoriene som er angitt. Kravene 
i artikkel 6 i direktiv 67/548/EØF til produsenter, distributører og importører av dette stoffet, gjelder for 
alle andre aspekter ved klassifisering og merking. Den endelige etiketten skal være i samsvar med kravene i 
avsnitt 7 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

 Denne merknaden gjelder bare for visse kull- og oljederivater og for visse poster av stoffgrupper angitt i 
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.»

 «Merknad S:

 Dette stoffet krever ikke nødvendigvis noen etikett i henhold til artikkel 23 i direktiv 67/548/EØF (se 
avsnitt 8 i vedlegg VI).»

b) Merknad K skal lyde:

 «Merknad K:

 Klassifiseringen som kreftframkallende eller arvestoffskadelig er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at 
stoffet inneholder mindre enn 0,1 % vektprosent 1,3-butadien (EINECS nr. 203-450-8). Dersom stoffet ikke 
klassifiseres som kreftframkallende eller arvestoffskadelig, skal i det minste S-setningene (2-)9-16 anvendes. 
Denne merknaden gjelder bare for visse sammensatte oljederivater i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.»
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2. I listen under «Nr. 29 — Kreftframkallende stoffer: kategori 1» gjøres følgende endringer:

a) Følgende poster skal tilføyes:

«Stoffer Indeks-nummer EF-nummer CAS-
nummer Merk nader

Trietylarsenat 601-067-00-4 427-700-2 15606-95-8

Gasser (petroleum), katalytisk krakket nafta 
propantårn toppfraksjon, C3-rike syrefrie; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av katalytisk 
krakkede hydrokarboner og behandlet 
for å fjerne sure urenheter. Den består av 
hydrokarboner med karbontall i området 
C2-C4, hovedsakelig C3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakking; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
en katalytisk krakkingsprosess. Den består 
hovedsakelig av alifatiske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C6.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakking, C1-5-
rike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
en katalytisk krakkingsprosess. Den består 
av alifatiske hydrokarboner med karbontall i 
området C1-C6, hovedsakelig C1-C5.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk polymerisert 
nafta stabilisator toppfraksjon, C2-4-rike; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra fraksjoneringsstabilisering av katalytisk 
polymerisert nafta. Den består av alifatiske 
hydrokarboner med karbontall i området 
C2-C6, hovedsakelig C2-C4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk reformering, 
C1-4-rike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
en katalytisk reformeringsprosess. Den består 
av hydrokarboner med karbontall i området 
C1-C6, hovedsakelig C1-C4.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H, K

Gasser (petroleum), C3-5 olefinisk-parafinisk 
alkyleringsråstoff; petroleumsgass

(En kompleks blanding av olefiniske og 
parafiniske hydrokarboner med karbontall i 
området C3-C5, brukt som alkyleringsråstoff. 
Omgivelsestemperaturene er vanligvis høyere 
enn disse blandingenes kritiske temperatur.)

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H, K
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Gasser (petroleum), C4-rike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra en 
katalytisk fraksjoneringsprosess. Den består 
av alifatiske hydrokarboner med karbontall i 
området C3-C5, hovedsakelig C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H, K

Gasser (petroleum), etantårn toppfraksjoner; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av gass- og 
bensinfraksjonene fra en katalytisk 
krakkingsprosess. Den inneholder hovedsakelig 
etan og etylen.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H, K

Gasser (petroleum), isobutantårn 
toppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved atmosfærisk destillasjon av en 
butan-butylenstrøm. Den består av alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C3-C4.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H, K

Gasser (petroleum), tørre propantårn, 
propenrike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
gass- og bensinfraksjonene fra en katalytisk 
krakkingsprosess. Den består hovedsakelig 
av propylen med en liten mengde etan og 
propan.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H, K

Gasser (petroleum), propantårn toppfraksjoner; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
gass- og bensinfraksjonene fra en katalytisk 
krakkingsprosess. Den består av alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C2-C4.)

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H, K

Gasser (petroleum), gassgjenvinningsanlegg 
propantårn toppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av ulike 
hydrokarbonstrømmer. Den består hovedsakelig 
av hydrokarboner med karbontall i området 
C1-C4, hovedsakelig propan.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H, K

Gasser (petroleum), Girbatol-enhet råstoff; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner brukt 
som råstoff for Girbatol-enheten beregnet på å 
fjerne hydrogensulfid. Den består av alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C2-C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H, K



2.12.2010 Nr. 67/209EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Gasser (petroleum), isomerisert nafta 
fraksjonering, C4-rike, hydrogensulfidfrie; 
petroleumsgass

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk krakket 
klaret olje og termisk krakket vakuumrest 
fraksjonerings reflukstrommel; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av katalytisk 
krakket klaret olje og termisk krakket 
vakuumrest. Den består hovedsakelig av 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C6.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk krakket nafta 
stabiliseringsabsorber; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner fra 
stabilisering av katalytisk krakket nafta. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk krakket, 
katalytisk reformer og hydrogenavsvovler 
kombinert fraksjoneringskolonne; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av produkter 
fra katalytisk krakking, katalytisk reformering 
og hydrogenavsvovling, behandlet for å fjerne 
sure urenheter. Den består hovedsakelig av 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C1-C5.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk reformert nafta 
fraksjoneringsstabilisator; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra fraksjoneringsstabilisering av katalytisk 
reformert nafta. Den består hovedsakelig av 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C1-C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H, K

Restgass (petroleum), saturatgassanlegg 
blandet strøm, C4-rik; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner fra 
fraksjoneringsstabilisering av direktedestillert 
nafta, restgass fra destillasjon og restgass fra 
stabilisering av katalytisk reformert nafta. 
Den består av hydrokarboner med karbontall 
i området C3-C6, hovedsakelig butan og 
isobutan.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H, K
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Restgass (petroleum), saturatgass-
gjenvinningsanlegg, C1-2-rik; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av 
destillasjonsrestgass, direktedestillert nafta 
og restgass fra stabilisering av katalytisk 
reformert nafta. Den består hovedsakelig 
av hydrokarboner med karbontall i området 
C1-C5, hovedsakelig metan og etan.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H, K

Restgass (petroleum), vakuumrester termisk 
krakker; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner fra 
termisk krakking av vakuumrester. Den består 
av hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C5.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H, K

Hydrokarboner, C3-4-rike, petroleumsdestillat; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon og kondensasjon 
av råolje. Den består av hydrokarboner med 
karbontall i området C3-C5, hovedsakelig 
C3-C4.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H, K

Gasser (petroleum), direktedestillert nafta 
med stort kokeområde heksantårn av-; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra fraksjonering av direktedestillert nafta 
med stort kokeområde. Den består av 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C2-C6.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H, K

Gasser (petroleum), hydrokrakking propantårn 
av-, hydrokarbonrike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en hydrokrakkingsprosess. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C 1-C4. Den kan 
også inneholde små mengder hydrogen og 
hydrogensulfid.)

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H, K

Gasser (petroleum), lett direktedestillert nafta 
stabilisator av-; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved stabilisering av lett 
direktedestillert nafta. Den består av alifatiske 
mettede hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C2-C6.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H, K
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Rester (petroleum), alkyleringssplitter, C4-rike; 
petroleumsgass

(Et komplekst reststoff fra destillasjon av 
strømmer fra ulike raffineringsoperasjoner. 
Det består av hydrokarboner med karbontall 
i området C4-C5, hovedsakelig butan, med 
kokeområde fra ca. -11,7 °C til 27,8 °C.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H, K

Hydrokarboner, C1-4; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved termiske krakkings- og 
absorberprosesser og ved destillasjon av 
råolje. Den består av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C4, med 
kokeområde fra ca. -164 °C til -0,5 °C.)

649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H, K

Hydrokarboner, C1-4, avsvovlede; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved søting av hydrokarbongasser 
for å omdanne merkaptaner eller fjerne sure 
urenheter. Den består av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C4, med 
kokeområde fra ca. -164 °C til -0,5 °C.)

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 H, K

Hydrokarboner, C1-3; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C3, med 
kokeområde fra ca. -164 °C til -42 °C.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H, K

Hydrokarboner, C1-4, butantårnfraksjon; 
petroleumsgass

649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H, K

Gasser (petroleum), C1-5-våte; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av råolje og/eller ved 
krakking av destillasjonsgassolje. Den består 
av hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C5.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H, K

Hydrokarboner, C2-4; petroleumsgass 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H, K

Hydrokarboner, C3; petroleumsgass 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H, K

Gasser (petroleum), alkyleringsråstoff; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved katalytisk krakking av gassolje. 
Den består av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C3-C4.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H, K



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 67/212 2.12.2010

Gasser (petroleum), propantårn bunnfraksjoner 
fraksjoneringsav-; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av reststoffene 
fra propantårn. Den består hovedsakelig av 
butan, isobutan og butadien.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H, K

Gasser (petroleum), raffineringsblanding; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding framkommet gjennom 
ulike raffineriprosesser. Den består av 
hydrogen, hydrogensulfid og hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakking; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
en katalytisk krakkingsprosess. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C3-C5.)

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H, K

Gasser (petroleum), C2-4; avsvovlede; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved søting av petroleumsdestillat 
for å omdanne merkaptaner eller fjerne 
sure urenheter. Den består hovedsakelig av 
mettede og umettede hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C2-C4, med 
kokeområde fra ca. -51 °C til -34 °C.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H, K

Gasser (petroleum), råoljefraksjoneringsav-; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved fraksjonering av råolje. Den 
består av mettede alifatiske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H, K

Gasser (petroleum), heksantårn av-; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av kombinerte 
naftastrømmer. Den består av mettede alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C1-C5.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H, K

Gasser (petroleum), lett direktedestillert bensin 
fraksjoneringsstabilisator av-; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av lett, 
direktedestillert bensin. Den består av mettede 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H, K
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Gasser (petroleum), nafta unifiner 
avsvovlingsstripper av-; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved unifiner-avsvovling av nafta og 
separert fra naftastrømmen ved stripping. Den 
består av mettede alifatiske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H, K

Gasser (petroleum), direktedestillert nafta 
katalytisk reformeringsav-; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk reformering av 
direktedestillert nafta og fraksjonering av hele 
strømmen. Den består av metan, etan og 
propan.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H, K

Gasser (petroleum), fluidiserte katalytisk 
krakker splittertoppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av råstoffet til 
C3-C4-separatoren. Den består hovedsakelig av 
hydrokarboner, C3.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H, K

Gasser (petroleum), direktedestillert stabilisator 
av-; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av væsken fra 
første tårn brukt i destillasjonen av råolje. Den 
består av mettede alifatiske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C4.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakket nafta 
butantårn; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av katalytisk 
krakket nafta. Den består av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C4.)

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk krakket 
destillat og nafta stabilisator; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av katalytisk 
krakket nafta og destillat. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H, K

Restgass (petroleum), termisk krakket destillat, 
gassolje og nafta absorber; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved separasjon av termisk 
krakkede destillater, nafta og gassolje. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C6.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H, K
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Restgass (petroleum), termisk krakket 
hydrokarbon fraksjoneringsstabilisator, 
petroleumsforkoksing; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjoneringsstabilisering av 
hydrokarboner fra petroleumsforkoksing, som 
har gjennomgått en termisk krakkingsprosess. 
Den består av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H, K

Gasser (petroleum), lette, dampkrakkede, 
butadienkonsentrat; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
en termisk krakkingsprosess. Den består av 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
C4.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H, K

Gasser (petroleum), direktedestillert nafta 
katalytisk reformer stabilisator toppfraksjon; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk reformering av 
direktedestillert nafta og fraksjonering av hele 
strømmen. Den består av mettede alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C2-C4.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H, K

Hydrokarboner, C4; petroleumsgass 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 H, K

Alkaner, C1-4, C3-rike; petroleumsgass 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H, K

Gasser (petroleum), dampkrakker, C3-rike; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en dampkrakkingsprosess. Den består 
hovedsakelig av propylen og noe propan, og 
har et kokeområde fra ca. -70 °C til 0 °C.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H, K

Hydrokarboner, C4; dampkrakkerdestillat; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en dampkrakkingsprosess. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med et 
karbontall på C4, hovedsakelig 1-buten og 
2-buten, men også butan og isobutan, med 
kokeområde fra ca. -12 °C til 5 °C.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H, K

Petroleumsgasser, kondenserte, avsvovlede, 
C4-fraksjon; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved at en kondensert 
petroleumsgassblanding gjennomgår en 
søtingsprosess for oksidering av merkaptaner 
eller fjerning av sure urenheter. Den består 
hovedsakelig av mettede og umettede 
hydrokarboner, C4.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H, K, S
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Raffinater (petroleum), dampkrakket 
C4-fraksjon, kobberammoniumsacetat-
ekstraksjon, C3-5 mettede og umettede 
forbindelser, butadienfrie; petroleumsgass

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 H, K

Gasser (petroleum), aminsystem råstoff; 
raffinerigass

(En tilførselsgass fra systemet som sikrer 
fjerning av hydrogensulfid ved aminbehandling. 
Den består hovedsakelig av hydrogen. Den 
kan også inneholde karbonmonoksid og 
karbondioksid, hydrogensulfid og alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C1-C5.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H, K

Gasser (petroleum), benzenenhet 
hydrogenavsvovler av-; raffinerigass

(Restgasser fra benzenproduksjonsenhet. De 
består hovedsakelig av hydrogen. De kan også 
inneholde karbonmonoksid og hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området C1-C6, 
herunder benzen.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H, K

Gasser (petroleum), benzenenhet resirkulering, 
hydrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved gjenvinning av gassene 
fra en benzenproduksjonsenhet. Den består 
hovedsakelig av hydrogen med små mengder 
karbonmonoksid, og hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C6.)

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H, K

Gasser (petroleum), blandingsolje, hydrogen- 
og nitrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved destillasjon av en 
blandingsolje. Den består hovedsakelig av 
hydrogen og nitrogen, med små mengder 
karbonmonoksid og karbondioksid, og av 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk reformert nafta 
stripper toppfraksjoner; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved stabilisering av katalytisk 
reformert nafta. Den består av hydrogen 
og mettede alifatiske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C4.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H, K

Gasser (petroleum), C6-8, katalytisk reformer 
resirkulering; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
katalytisk reformering av C6-C8, og gjenvunnet 
for å samle opp hydrogen. Den består 
hovedsakelig av hydrogen. Den kan også 
inneholde små mengder karbonmonoksid og 
karbondioksid, nitrogen og hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C6.)

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 H, K
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Gasser (petroleum), C6-8, katalytisk reformer; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
katalytisk reformering av C6-C8. Den består 
av hydrokarboner med karbontall i området 
C1-C5., og hydrogen.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H, K

Gasser (petroleum), C6-8. katalytisk reformer 
resirkulering, hydrogenrike; raffinerigass

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H, K

Gasser (petroleum), C2-returstrøm; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved ekstraksjon av hydrogen 
fra en gasstrøm som hovedsakelig består 
av hydrogen og små mengder nitrogen, 
karbonmonoksid, metan, etan og etylen. Den 
inneholder hovedsakelig hydrokarboner som 
metan, etan og etylen, med små mengder 
hydrogen, nitrogen og karbonmonoksid.)

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H, K

Gasser (petroleum), tørre sure, 
gasskonsentrasjonsenhet av-; raffinerigass

(En kompleks blanding av tørre gasser fra 
en gasskonsentrasjonsenhet. Den består av 
hydrogen, hydrogensulfid og hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C3.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H, K

G a s s e r  ( p e t r o l e u m ) , 
gasskonsentrasjonsreabsorber destillasjon; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra kombinerte gasstrømmer i en 
gasskonsentrasjonsreabsorber. Den består 
hovedsakelig av hydrogen, karbonmonoksid, 
karbondioksid, nitrogen og hydrogensulfid, og 
av hydrokarboner med karbontall i området 
C1-C3.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenabsorber av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved at 
hydrogen absorberes fra en hydrogenrik strøm. 
Den består av hydrogen, karbonmonoksid, 
nitrogen og metan, med små mengder 
C2-hydrokarboner.)

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenrike; 
raffinerigass

(En kompleks blanding separert som en gass 
fra hydrokarbongasser ved kjøling. Den 
består hovedsakelig av hydrogen, med små 
mengder karbonmonoksid, nitrogen, metan og 
C2-hydrokarboner.)

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H, K
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Gasser (petroleum), hydrogenbehandler 
blandingsolje resirkulering, hydrogen- og 
nitrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved resirkulering av hydrogenbehandlet 
blandingsolje. Den består hovedsakelig av 
hydrogen og nitrogen, med små mengder 
karbonmonoksid, av karbondioksid og av 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C5.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H, K

Gasser (petroleum), resirkulering, 
hydrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
gjenvinning av reaktorgasser. Den består 
hovedsakelig av hydrogen med små mengder 
karbonmonoksid og karbondioksid, av 
nitrogen og hydrogensulfid, og av mettede 
alifatiske hydrokarboner med karbontall i 
området C1-C5.)

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H, K

Tilsettingsgasser (petroleum), reformer, 
hydrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet fra 
reformeringsenheter. Den består hovedsakelig 
av hydrogen med små mengder karbonmonoksid 
og alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H, K

Gasser (petroleum), reformeringshydrogen-
behandler; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved hydrogenbehandling under en 
reformeringsprosess. Den består hovedsakelig 
av hydrogen, metan og etan med små mengder 
hydrogensulfid og alifatiske hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C3-C5.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H, K

Gasser (petroleum), reformeringshydrogen-
behandler, hydrogen- og metanrike; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved hydrogenbehandling under en 
reformeringsprosess. Den består hovedsakelig 
av hydrogen og metan, med små mengder 
karbonmonoksid, karbondioksid, nitrogen 
og mettede alifatiske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C2-C5.)

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H, K

Tilse t t ingsgasser  (pet ro leum), 
r e f o r m e r i n g s h y d r o g e n - b e h a n d l e r , 
hydrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved hydrogenbehandling under en 
reformeringsprosess. Den består hovedsakelig 
av hydrogen med små mengder karbonmonoksid 
og alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H, K
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Gasser (petroleum), termisk krakking 
destillasjon; raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt ved destillasjon 
av produktene fra en termisk krakkingsprosess. 
Den består av hydrogen, hydrogensulfid, 
karbonmonoksid, karbondioksid og 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C6.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk krakker 
refraksjoneringsabsorber; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved refraksjonering av produktene 
fra en katalytisk krakkingsprosess. Den består 
av hydrogen og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C3.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk reformert 
nafta separator; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk reformering av 
direktedestillert nafta. Den består av hydrogen 
og hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C6.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk reformert 
nafta stabilisator; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved stabilisering av katalytisk 
reformert nafta. Den består av hydrogen og 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C1-C6.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H, K

Restgass (petroleum), krakket destillat 
hydrogenbehandlerseparator; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved hydrogenbehandling av 
krakkingsdestillater i nærvær av katalysator. 
Den består av hydrogen og mettede alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C1-C5.)

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H, K

Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet 
direktedestillert nafta separator; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved hydrogenavsvovling av 
direktedestillert nafta. Den består av hydrogen 
og mettede alifatiske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C6.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk reformert 
direktedestillert nafta stabilisator 
toppfraksjoner; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk reformering av 
direktedestillert nafta, og deretter fraksjonering 
av hele strømmen. Den består av hydrogen, 
metan, etan og propan.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H, K
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Gasser (petroleum), reformerutløp 
høytrykksekspansjonskammer av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt ved 
ekspansjon under høyt trykk av strømmen 
fra en reformeringsreaktor. Den består 
hovedsakelig av hydrogen, med små mengder 
metan, etan og propan.)

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H, K

Gasser (petroleum), reformerutløp 
lavtrykksekspansjonskammer av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt ved 
ekspansjon under lavt trykk av strømmen fra en 
reformeringsreaktor. Den består hovedsakelig 
av hydrogen, med små mengder metan, etan 
og propan.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H, K

Gasser (petroleum), oljeraffinerigass 
destillasjon av-; raffinerigass

(En kompleks blanding separert gjennom 
destillasjon av en gasstrøm som inneholder 
hydrogen, karbonmonoksid, karbondioksid 
og hydrokarboner med karbontall i området 
C1-C6, eller framkommet ved krakking av 
etan og propan. Den består av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området C1-C2, 
hydrogen, nitrogen og karbonmonoksid.)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H, K

Gasser (petroleum), benzenenhet 
hydrogenbehandler pentantårn toppfraksjoner; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt ved 
hydrogenbehandling av tilførselen fra 
en benzenproduksjonsenhet i nærvær 
av katalysator, med etterfølgende 
avpentanisering. Den består hovedsakelig av 
hydrogen, etan og propan med små mengder 
nitrogen, karbonmonoksid, karbondioksid og 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C6.) Den kan inneholde 
spormengder av benzen.)

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H, K

Gasser (petroleum), sekundære absorber av-, 
fluidiserte katalytisk krakker toppfraksjoner 
fraksjoneringstårn; raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt ved 
fraksjonering av toppfraksjonsproduktene 
fra den katalytiske krakkingsprosessen i den 
fluidiserte katalytiske krakker. Den består av 
hydrogen, nitrogen og hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C3.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H, K

Petroleumsprodukter, raffinerigasser; 
raffinerigass

(En kompleks blanding som hovedsakelig 
består av hydrogen, med små mengder metan, 
etan og propan.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 H, K
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Gasser (petroleum), hydrokrakking 
lavtrykksseparator; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
væske-dampseparasjon av strømmen fra 
en hydrokrakkingsreaktor. Den består 
hovedsakelig av hydrogen og mettede 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C3.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H, K

Gasser (petroleum), raffineri; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet gjennom 
ulike oljeraffineriprosesser. Den består av 
hydrogen og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C3.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H, K

Restgasser (petroleum), platinareformer 
produkter separator; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
kjemisk reformering av naftener til aromater. 
Den består av hydrogen og mettede alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C2-C4.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenbehandlet 
sur kerosin pentantårn stabilisator av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved avpentaniseringsstabilisering av 
hydrogenbehandlet kerosin. Den består 
hovedsakelig av hydrogen, metan, etan 
og propan med små mengder nitrogen, 
hydrogensulfid, karbonmonoksid og 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C4-C5.)

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenbehandlet sur 
kerosin ekspansjonskammer; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet fra 
ekspansjonskammeret i enheten for katalytisk 
hydrogenering av sur kerosin. Den består 
hovedsakelig av hydrogen og metan, med 
små mengder nitrogen, karbonmonoksid og 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig i 
området C2-C5.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H, K

Gasser (petroleum), destillat unifiner 
avsvovlingsstripper av; raffinerigass

(En kompleks blanding strippet fra 
væskeproduktet fra unifiner-avsvovlingen. 
Den består av hydrogensulfid, metan, etan 
og propan.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H, K

Gasser (petroleum), fluidiserte katalytisk 
krakker fraksjonering av-; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
fraksjonering av toppfraksjonsproduktet fra 
den fluidiserte katalytiske krakkingsprosessen. 
Den består av hydrogen, hydrogensulfid, 
nitrogen og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H, K
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Gasser (petroleum), fluidiserte katalytisk 
krakker skrubbing, sekundære absorber av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
skrubbing av toppfraksjonsgass fra en reaktor 
for fluidisert katalytisk krakking. Den består av 
hydrogen, nitrogen, metan, etan og propan.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H, K

Gasser (petroleum), tungt destillat 
hydrogenbehandler avsvovlingsstripper av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding strippet fra 
væskeproduktet fra hydrogenavsvovlingen av 
et tungt destillat. Den består av hydrogen, 
hydrogensulfid og mettede alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C5.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H, K

Restgasser (petroleum), platinareformer 
stabilisator, fraksjonering av lette produkter; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved fraksjonering av lette fraksjoner fra 
platinareaktorene i platinareformeringsenheten. 
Den består av hydrogen, metan, etan og 
propan.)

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H, K

Restgasser fra fordestillasjon (petroleum), 
destillasjon av råolje; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet i det 
første tårnet som brukes ved destillasjon av 
råolje. Den består av nitrogen og mettede 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H, K

Gasser (petroleum), tjærestripper av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
fraksjonering av redusert råolje. Den består 
av hydrogen og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H, K

Gasser (petroleum), unifiner stripper av-; 
raffinerigass

En blanding av hydrogen og metan 
framkommet ved fraksjonering av produktene 
fra unifiner-enheten.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk 
hydrogenavsvovlet nafta separator; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk 
hydrogenavsvovling av nafta. Den består av 
hydrogen, metan, etan og propan.)

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H, K

Restgass (petroleum), direktedestillert nafta 
hydrogenavsvovler; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
hydrogenavsvovling av direktedestillert nafta. 
Den består av hydrogen og hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C5.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H, K
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Gasser (petroleum), svampabsorber 
av-, fluidiserte katalytisk krakker og 
gassoljeavsvovler toppfraksjonsfraksjonering; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
fraksjonering av produktene fra enheten for 
fluidisert katalytisk krakking og enheten 
for avsvovling av gassolje. Den består av 
hydrogen og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H, K

Gasser (petroleum), rådestillasjon og katalytisk 
krakking; raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt ved 
destillasjon av råolje og katalytisk krakking. 
Den består av hydrogen, hydrogensulfid, 
nitrogen, karbonmonoksid og parafiniske 
og olefiniske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H, K

Gasser (petroleum), gassolje 
dietanolaminskrubber av-; raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt ved avsvovling 
av gassolje ved hjelp av dietanolamin. Den 
består hovedsakelig av hydrogensulfid, 
hydrogen og alifatiske hydrokarboner med 
karbontall i området C1-C5.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H, K

Gasser (petroleum), gassolje 
hydrogenavsvovling utløps-; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
separasjon av væskefasen fra strømmen 
fra en hydrogeneringsreaksjon. Den består 
hovedsakelig av hydrogen, hydrogensulfid 
og alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C3.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H, K

Gasser (petroleum), gassolje 
hydrogenavsvovling utspyling; raffinerigass

(En kompleks gassblanding fra 
reformeringsenheten og spylegasser fra 
en hydrogeneringsreaktor. Den består 
hovedsakelig av hydrogen og alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C4.)

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenatorutløp 
ekspansjonskammer av-; raffinerigass

(En kompleks gassblanding framkommet 
ved ekspansjon av strømmen fra 
hydrogeneringsreaksjonen. Den består 
hovedsakelig av hydrogen og alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C6.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H, K
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Gasser (petroleum), nafta dampkrakking 
høytrykksrest-; raffinerigass

(En kompleks blanding av de ikke-kondensbare 
delene av produktet fra dampkrakking av 
nafta og restgassene fra behandlingen av 
de etterfølgende produktene. Den består 
hovedsakelig av hydrogen og parafiniske 
og olefiniske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5, som kan være 
iblandet naturgass.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H, K

Restgasser (petroleum), viskositetsredusering 
av reststoffer (visbryting); raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
viskositetsredusering av reststoffer i en ovn. 
Den består hovedsakelig av hydrogensulfid og 
parafiniske og olefiniske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C5.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H, K

Gasser (petroleum), C3-4; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
råoljekrakking. Den består av hydrokarboner 
med karbontall i området C3-C4, hovedsakelig 
propan og propylen, med kokeområde fra ca. 
-51 °C til -1 °C.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk krakket 
destillat og katalytisk krakket nafta 
fraksjoneringsabsorber; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra destillasjon av produktene fra katalytisk 
krakking av destillater og nafta. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med karbontall 
i området C1-C4.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk 
polymerisert nafta fraksjoneringsstabilisator; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra fraksjoneringsstabiliserings produkter 
ved polymerisering av nafta. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med karbontall 
i området C1-C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk reformert nafta 
fraksjoneringsstabilisator, hydrogensulfidfrie; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjoneringsstabilisering av 
katalytisk reformert nafta, der hydrogensulfid 
er fjernet ved aminbehandlig. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H, K
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Restgass (petroleum), krakket destillat 
hydrogenbehandler stripper; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved hydrogenbehandling 
av termisk krakkede destillater i nærvær 
av katalysator. Den består hovedsakelig 
av mettede hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H, K

Restgass (petroleum), direktedestillert destillat 
hydrogenavsvovler, hydrogensulfidfri; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk 
hydrogenavsvovling av direktedestillater, der 
hydrogensulfid er fjernet ved aminbehandling. 
Den består hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C4.)

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H, K

Restgass (petroleum), gassolje katalytisk 
krakking absorber; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved destillasjon av produktene 
fra katalytisk krakking av gassolje. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H, K

Restgass (petroleum), gassgjenvinningsanlegg; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra destillasjon av produktene fra ulike 
hydrokarbonstrømmer. Den består hovedsakelig 
av hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C5.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H, K

Restgass (petroleum), gassgjenvinningsanlegg 
etantårn; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra destillasjon av produktene fra ulike 
hydrokarbonstrømmer. Den består av 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C4.)

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H, K

Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet 
destillat og hydrogenavsvovlet nafta 
fraksjonering, syrefri; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering 
av hydrogenavsvovlet nafta og 
hydrogenavsvovlede destillater, og behandlet 
for å fjerne sure urenheter. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H, K
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Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet 
vakuumgassolje stripper, hydrogensulfidfri; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra stabilisering ved stripping av katalytisk 
hydrogenavsvovlet vakuumgassolje, og der 
hydrogensulfid er fjernet ved aminbehandling. 
Den består hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H, K

Restgass (petroleum), lett direktedestillert nafta 
stabilisator, hydrogensulfidfri; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjoneringsstabilisering av 
lett, direktedestillert nafta, der hydrogensulfid 
er fjernet ved aminbehandling. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H, K

Restgass (petroleum), propan-propylen-
alkyleringsråstoff forbehandlingsetantårn; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved destillasjon av produktene 
som dannes når propan reagerer med propylen. 
Den består av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H, K

Restgass (petroleum), vakuumgassolje 
hydrogenavsvovler, hydrogensulfidfri; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk 
hydrogenavsvovling av vakuumgassolje, der 
hydrogensulfid er fjernet ved aminbehandling. 
Den består hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C6.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakkede 
toppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
en katalytisk krakkingsprosess. Den består av 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C3-C5, med kokeområde fra ca. 
-48 °C til 32 °C.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H, K

Alkaner, C1-2; petroleumsgass 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H, K

Alkaner, C2-3; petroleumsgass 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H, K

Alkaner, C3-4; petroleumsgass 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H, K
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Alkaner, C4-5; petroleumsgass 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H, K

Brenngasser; petroleumsgass

(En blanding av lette gasser. Den består 
hovedsakelig av hydrogen og/eller 
hydrokarboner med lav molekylvekt.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H, K

Brenngasser, råoljedestillater; petroleumsgass

(En kompleks blanding av lette gasser framstilt 
ved destillasjon av råolje og katalytisk 
reformering av nafta. Den består av hydrogen 
og hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C1-C4, med kokeområde fra ca. 
-217 °C til -12 °C.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H, K

Hydrokarboner, C3-4; petroleumsgass 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H, K

Hydrokarboner, C4-5; petroleumsgass 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H, K

Hydrokarboner, C2-4, C3-rike; petroleumsgass 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H, K

Petroleumsgasser,  kondenserte; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av råolje. Den består 
av hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C3-C7, med kokeområde fra ca. 
-40 °C til 80 °C.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H, K, S

Petroleumsgasser, kondenserte, avsvovlede; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved søting av en blanding av 
kondenserte petroleumsgasser for å omdanne 
merkaptaner eller fjerne sure urenheter. Den 
består av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C3-C7, med kokeområde 
fra ca. -40 °C til 80 °C.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H, K, S

Gasser (petroleum), C3-4; isobutanrike; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra destillasjon av mettede og umettede 
hydrokarboner med karbontall overveiende 
i området C3-C6, hovedsakelig butan og 
isobutan. Den består av mettede og umettede 
hydrokarboner med karbontall i området 
C3-C4, hovedsakelig isobutan.)

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H, K
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Destillater (petroleum), C3-6; piperylenrike; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner fra 
destillasjon av mettede og umettede alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C3-C6. Den består av mettede og 
umettede hydrokarboner med karbontall i 
området C3-C6, hovedsakelig piperylener.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H, K

Gasser (petroleum), butan splitter 
toppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved destillasjon av 
butanstrømmen. Den består av alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C3-C4.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H, K

Gasser (petroleum), C2-3; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene fra 
en katalytisk fraksjoneringsprosess. Den 
inneholder hovedsakelig etan, etylen, propan 
og propylen.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakket gassolje 
propantårn bunnfraksjoner, C4-rike syrefrie; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av en 
hydrokarbonstrøm fra katalytisk krakket 
gassolje, som er behandlet for å fjerne 
hydrogensulfid og andre syrekomponenter. 
Den består av hydrokarboner med karbontall i 
området C3-C5, hovedsakelig C4.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakket 
nafta butantårn bunnfraksjoner, C3-5-rike; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved stabilisering av katalytisk 
krakket nafta. Den består av alifatiske 
hydrokarboner med karbontall hovedsakelig 
i området C3-C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H, K

Restgass (petroleum), isomerisert nafta 
fraksjoneringsstabilisator; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet fra produktene fra 
fraksjoneringsstabilisering av isomerisert nafta. 
Den består hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C4.)

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 H, K»
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b) Postene med indeksnummer 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 og 612-042-00-2 skal lyde:

«Stoffer Indeks-nummer EF-nummer CAS-nummer Merk nader

Krom(VI)oksid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E

Benzen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E

2-naftylamin; beta-naftylamin 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8 E

Benzidin; 4,4’-diaminobifenyl; bifenyl-4,4’-
ylendiamin; 1,1’-bifenyl-4,4’-diamin

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5 E»

3. I listen under «Nr. 29 — Kreftframkallende stoffer: kategori 2» gjøres følgende endringer:

a) Følgende poster skal tilføyes:

Stoffer Indeks-nummer EF-nummer CAS-nummer Merk nader

«Isobutylnitritt 007-017-00-2 208-819-7 542-56-3 E

Kadmiumsulfid 048-010-00-4 215-147-8 1306-23-6 E

Kadmium (pyrofor) 048-011-00-X 231-152-8 7440-43-9 E

Isopren (stabilisert)

2-metyl-1,3-butadien

601-014-00-5 201-143-3 78-79-5 D

Kloropren (stabilisert)

2-klor-1,3-dien

602-036-00-8 204-818-0 126-99-8 D, E

1,2,3-triklorpropan 602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D

α, α, α, 4-tetraklortoluen

p-klorbenzotriklorid

602-093-00-9 226-009-1 5216-25-1 E

4,4’-bis(dimetylamino)benzofenon

Michlers keton

606-073-00-0 202-027-5 90-94-8

Oksiranmetanol, 4-metylbenzen-
sulfonat, (S)-

607-411-00-X 417-210-7 70987-78-9

2-nitrotoluen 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E

(Metylenbis(4,1-fenylenazo(1-
(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-
dihydro-6-hydroksy-4-metyl-
2-oksopyridin-5,3-diyl)))-1,1’-
dipyridiniumdikloriddihydro klorid

611-099-00-0 401-500-5 —

Diaminotoluen, teknisk produkt — 
blanding av (2) og (3)

Metyl-fenylendiamin (1)

4-metyl-m-fenylendiamin (2)

2-metyl-m-fenylendiamin (3)

612-151-00-5 246-910-3 (1)

202-453-1 (2)

212-513-9 (3)

25376-45-8 (1)

95-80-7 (2)

823-40-5 (3)

E

4-klor-o-toluidin (1)

4-klor-o-toluidin hydroklorid (2)

612-196-00-0 202-441-6 (1)

221-627-8 (2)

95-69-2 (1)

3165-93-3 (2)

E

2,4,5-trimetylanilin (1)

2,4,5-trimetylanilin hydroklorid (2)

612-197-00-6 205-282-0 
(1)-(2)

137-17-7 (1)

21436-97-5 (2)

E

4,4’-tiodianilin (1) og dets salter 612-198-00-1 205-370-9 (1) 139-65-1 (1) E
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4,4′-oksydianilin (1) og dets salter

p-aminofenyleter (1)

612-199-00-7 202-977-0 (1) 101-80-4 (1) E

2,4-diaminoanisol (1)

4-metoksy-m-fenylendiamin

2,4-diaminoanisolsulfat (2)

612-200-00-0 210-406-1 (1)

254-323-9 (2)

615-05-4 (1)

39156-41-7 (2)

N,N,N′,N′-tetrametyl-4,4’-
metylendianilin

612-201-00-6 202-959-2 101-61-1

C.I. Basic Violet 3 med ≥ 0,1 % av 
Michlers keton (EF-nr. 202-027-5)

612-205-00-8 208-953-6 548-62-9 E

6-metoksy-m-toluidin

p-kresidin

612-209-00-X 204-419-1 120-71-8 E

Blanding av 1,3,5-tris(3-
aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-
triazin-2,4,6-trion

Blanding av oligomerer av 3,5-bis(3-
aminometylfenyl)-1-poly(3,5-bis(3-
aminometylfenyl)-2,4,6-triokso-
1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl)-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

613-199-00-X 421-550-1 —

Kreosotolje, acenaftenfraksjon

Vaskeolje

648-098-00-X 292-605-3 90640-84-9 H

Kreosotolje 648-099-00-5 263-047-8 61789-28-4 H

Kreosot 648-101-00-4 232-287-5 8001-58-9 H»

b) Postene med indeksnummer 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-
004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-
00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-
8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 
648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 
649-004-00-X, 649-005-00-5 og 649-006-00-0 skal lyde:

Stoffer Indeks-nummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

«Hydrazin 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2 E

1,2-dimetylhydrazin 007-013-00-0 — 540-73-8 E

Dimetylsulfat 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1 E

Kaliumdikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

Ammoniumdikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

Natriumdikromat, vannfritt 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

Natriumdikromat, dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

Koboltdiklorid 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9 E

Koboltsulfat 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3 E

Kadmiumoksid 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0 E
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Kadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E

Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E

Kadmiumsulfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

1,2-dibrometan; etylendibromid 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4 E

1,4-diklorbut-2-en 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0 E

2,3-epoksypropan-1-ol; glycidol; 
oksiranmetanol

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E

5-allyl-1,3-benzodioksol; safrol 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7 E

Akrylnitril 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1 D, E

2,4-dinitrotoluen; dinitrotoluen, teknisk 
kvalitet (1); dinitrotoluen (2)

609-007-00-9 204-450-0 (1)

246-836-1 (2)

121-14-2 (1)

25321-14-6 (2)

E

2,6-dinitrotoluen 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2 E

Azobenzen 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3 E

Trinatrium-(4’-(8-acetylamino-3,6-
disulfonato-2-naftylazo)-4’’-(6-
benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)
bifenyl-1,3’,3’’ 1’’’-tetraolato-O, O’, 
O’’, O’’’)kobber(II)

611-063-00-4 413-590-3 —

2-metoksyanilin; o-anisidin, 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0 E

4,4’-diaminodifenylmetan; 
4,4’-metylendianilin

612-051-00-1 202-974-4 101-77-9 E

N-nitrosodimetylamin; 
dimetylnitrosamin

612-077-00-3 200-549-8 62-75-9 E

2-metylaziridin; propylenimin 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8 E

Kreosotolje, acenaftenfraksjon, 
acenaftenfri; vaskeoljeredestillat

(Den gjenværende oljen etter fjerning av 
acenaften, ved en krystalliseringsprosess 
fra acenaftenolje fra stenkulltjære. 
Hovedsakelig bestående av naftalen og 
alkylnaftalater.)

648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 H

Rester (stenkulltjære), kreosotolje 
destillasjon; vaskeoljeredestillat

(Resten etter fraksjonert destillasjon 
av vaskeolje med kokeområde fra 
ca. 270 °C til 330 °C. Den består 
hovedsakelig av bisykliske aromatiske 
og heterosykliske hydrokarboner.)

648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 H

Kreosotolje, høytkokende destillat; 
vaskeolje

(En høytkokende 
destillasjonsfraksjon framkommet 
ved høytemperaturkarbonisering av 
bituminøst kull, som deretter er raffinert 
for å fjerne overskytende krystallinske 
salter. Den består hovedsakelig av 
kreosotolje, der en andel normale 
polysykliske aromatiske salter som 
vanligvis inngår i sammensetningen av 
stenkulltjæredestillater, er fjernet. Den 
er krystallfri ved ca. 5 °C.)

648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 H
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Ekstraktrester (kull), kreosotoljesyre; 
vaskeoljeekstraktrest

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner fra den baserensede 
fraksjonen fra destillasjonen av 
stenkulltjære, med kokeområde fra 
ca. 250 °C til 280 °C. Den består 
hovedsakelig av bifenyl og isomeriske 
difenylnaftalener.)

648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 H

Kreosotolje, lavtkokende destillat; 
vaskeolje

(En lavtkokende destillasjonsfraksjon 
framkommet ved 
høytemperaturkarbonisering av 
bituminøst kull, som deretter er raffinert 
for å fjerne overskytende krystallinske 
salter. Den består hovedsakelig 
av kreosotolje, der en del av de 
polysykliske aromatiske saltene som 
vanligvis inngår i sammensetningen av 
stenkulltjæredestillater, er fjernet. Den 
er krystallfri ved ca. 38 °C.)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 H

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett 
naftenisk destillat

649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6 H

Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt 
parafinisk destillat

649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7 H

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett 
parafinisk destillat

649-003-00-4 265-104-2 6472-05-8 H

Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt 
naftenisk destillat

649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6 H

Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett 
vakuumgassolje

649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7 H

Hydrokarboner, C26-55; aromatrike 649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8 H»

c) I posten med indeksnummer 611-063-00-4 skal nummeret «164058-22-4» tilføyes i kolonnen «CAS-
nummer».

d) Postene med indeksnummer 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-
067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-
074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-
00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-
3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 
649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 
649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 
649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-
119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-
00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-
1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 
649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 
649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-
155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-
00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-
8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 
649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 
649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 
649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 
649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-
208-00-9, 649-209-00-4 og 649-210-00-X utgår.
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4. I listen under «Nr. 30 — Arvestoffskadelige stoffer: kategori 2» gjøres følgende endringer:

a) Følgende poster skal tilføyes:

Stoffer Indeks-nummer EF-nummer CAS-nummer Merk nader

«Krom(VI)oksid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E

Kadmiumsulfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

Benzen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E

2-nitrotoluen 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E

4,4′-oksydianilin (1) og dets salter

p-aminofenyleter (1)

612-199-00-7 202-977-0 (1) 101-80-4 (1) E

Karbendazim (ISO)

metylbenzimidazol-2-ylkarbamat

613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7

Benomyl (ISO)

Metyl 1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-
2-ylkarbamat

613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2

Gasser (petroleum), katalytisk krakket 
nafta propantårn toppfraksjon, C3-rike 
syrefrie; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av 
katalytisk krakkede hydrokarboner og 
behandlet for å fjerne sure urenheter. Den 
består av hydrokarboner med karbontall 
i området C2-C4, hovedsakelig C3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakking; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en katalytisk krakkingsprosess. 
Den består hovedsakelig av alifatiske 
hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakking, 
C1-5-rike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en katalytisk krakkingsprosess. Den 
består av alifatiske hydrokarboner med 
karbontall i området C1-C6, hovedsakelig 
C1-C5.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk 
polymerisert nafta stabilisator 
toppfraksjon, C2-4-rike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra fraksjoneringsstabilisering av 
katalytisk polymerisert nafta. Den 
består av alifatiske hydrokarboner med 
karbontall i området C2-C6, hovedsakelig 
C2-C4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H, K
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Gasser (petroleum), katalytisk 
reformering, C1-4-rike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en katalytisk reformeringsprosess. 
Den består av hydrokarboner med 
karbontall i området C1-C6, hovedsakelig 
C1-C4.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H, K

Gasser (petroleum), C3-5 olefinisk-
parafinisk alkyleringsråstoff; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av olefiniske 
og parafiniske hydrokarboner med 
karbontall i området C3-C5, som 
brukes som alkyleringsråstoff. 
Omgivelsestemperaturene er vanligvis 
høyere enn disse blandingenes kritiske 
temperatur.)

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H, K

Gasser (petroleum), C4-rike; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en katalytisk fraksjoneringsprosess. 
Den består av alifatiske hydrokarboner 
med karbontall i området C3-C5, 
hovedsakelig C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H, K

Gasser (petroleum), etantårn 
toppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av gass- og 
bensinfraksjonene fra en katalytisk 
krakkingsprosess. Den inneholder 
hovedsakelig etan og etylen.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H, K

Gasser (petroleum), isobutantårn 
toppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved atmosfærisk destillasjon av 
en butan-butylenstrøm. Den består av 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C3-C4.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H, K

Gasser (petroleum), tørre propantårn, 
propenrike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra gass- og bensinfraksjonene fra en 
katalytisk krakkingsprosess. Den består 
hovedsakelig av propylen med en liten 
mengde etan og propan.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H, K
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Gasser (petroleum), propantårn 
toppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra gass- og bensinfraksjonene fra en 
katalytisk krakkingsprosess. Den 
består av alifatiske hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C2-C4.)

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H, K

G a s s e r  ( p e t r o l e u m ) , 
gassgjenvinningsanlegg propantårn 
toppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av ulike 
hydrokarbonstrømmer. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall i området C1-C4, hovedsakelig 
propan.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H, K

Gasser (petroleum), Girbatol-enhet 
råstoff; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
brukt som råstoff for Girbatol-enheten 
beregnet på å fjerne hydrogensulfid. 
Den består av alifatiske hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C2-C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H, K

Gasser (petroleum), isomerisert 
nafta fraksjonering, C4-rike, 
hydrogensulfidfrie; petroleumsgass

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk krakket 
klaret olje og termisk krakket vakuumrest 
f r a k s j o n e r i n g s r e f l u k s t r o m m e l ; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av 
katalytisk krakket klaret olje og 
termisk krakket vakuumrest. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C6.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk 
krakket nafta stabiliseringsabsorber; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved stabilisering av 
katalytisk krakket nafta. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C1-C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H, K
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Restgass (petroleum), katalytisk krakker, 
katalytisk reformer og hydrogenavsvovler 
kombinert fraksjoneringskolonne; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner framkommet ved 
fraksjonering av produkter fra katalytisk 
krakking, katalytisk reformering og 
hydrogenavsvovling, behandlet for 
å fjerne sure urenheter. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk 
reformert nafta fraksjoneringsstabilisator; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner framkommet ved 
fraksjoneringsstabilisering av katalytisk 
reformert nafta. Den består hovedsakelig 
av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H, K

Restgass (petroleum), saturatgassanlegg 
blandet strøm, C4-rik; petroleumsgass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner framkommet ved 
fraksjoneringsstabilisering av 
direktedestillert nafta, restgass fra 
destillasjon og restgass fra stabilisering 
av katalytisk reformert nafta. Den består 
av hydrokarboner med karbontall i 
området C3-C6, hovedsakelig butan og 
isobuten.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H, K

R e s t g a s s  ( p e t r o l e u m ) , 
saturatgassgjenvinningsanlegg, C1-2-rik; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av 
destillasjonsrestgass, direktedestillert 
nafta og restgass fra stabilisering av 
katalytisk reformert nafta. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall i området C1-C5, hovedsakelig 
metan og etan.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H, K

Restgass (petroleum), vakuumrester 
termisk krakker; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra termisk krakking av vakuumrester. 
Den består av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H, K



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 67/236 2.12.2010

Hydrokarboner,  C3-4- r ike , 
petroleumsdestillat; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon og kondensasjon 
av råolje. Den består av hydrokarboner 
med karbontall i området C3-C5, 
hovedsakelig C3-C4.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H, K

Gasser (petroleum), direktedestillert 
nafta med stort kokeområde heksantårn 
av-; petroleumsgass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner framkommet ved 
fraksjonering av direktedestillert nafta 
med stort kokeområde. Den består 
av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C2-C6.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H, K

Gasser (petroleum), hydrokrakking 
propantårn av-, hydrokarbonrike; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en hydrokrakkingsprosess. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C4. Den kan også inneholde små 
mengder hydrogen og hydrogensulfid.)

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H, K

Gasser (petroleum), lett direktedestillert 
nafta stabilisator av-; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved stabilisering av lett 
direktedestillert nafta. Den består av 
mettede alifatiske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C2-C6.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H, K

Rester (petroleum), alkyleringssplitter, 
C4-rike; petroleumsgass

Et komplekst reststoff fra 
destillasjon av strømmer fra ulike 
raffineringsoperasjoner. Det består 
av hydrokarboner med karbontall i 
området C4-C5, hovedsakelig butan, 
med kokeområde fra ca. -11,7 °C 
til 27,8 °C.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H, K

Hydrokarboner, C1-4; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved termiske krakkings- og 
absorberprosesser og ved destillasjon 
av råolje. Den består av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C4, med kokeområde fra ca. -164 °C 
til -0,5 °C.)

649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H, K
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Hydrokarboner, C1-4, avsvovlede; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner framkommet ved søting 
av hydrokarbongasser for å omdanne 
merkaptaner eller fjerne sure urenheter. 
Den består av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C4, 
med kokeområde fra ca. -164 °C til 
-0,5 °C.)

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 H, K

Hydrokarboner, C1-3; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C3, med kokeområde fra ca. -164 °C 
til -42 °C.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H, K

Hydrokarboner, C1-4, butantårnfraksjon; 
petroleumsgass

649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H, K

Gasser (petroleum), C1-5-våte; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av råolje og/eller 
ved krakking av destillasjonsgassolje. 
Den består av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H, K

Hydrokarboner, C2-4; petroleumsgass 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H, K

Hydrokarboner, C3; petroleumsgass 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H, K

Gasser (petroleum), alkyleringsråstoff; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved katalytisk krakking av 
gassolje. Den består av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C3-C4.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H, K

Gasser (petroleum), propantårn 
bunnfraksjoner fraksjoneringsav-; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av 
reststoffene fra propantårn. Den består 
hovedsakelig av butan, isobutan og 
butadien.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H, K

Gasser (petroleum), raffineringsblanding; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding framkommet 
gjennom ulike raffineriprosesser. Den 
består av hydrogen, hydrogensulfid 
og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H, K
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Gasser (petroleum), katalytisk krakking; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en katalytisk krakkingsprosess. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C3-C5.)

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H, K

Gasser (petroleum), C2-4; avsvovlede; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner framkommet ved søting 
av et petroleumsdestillat for å omdanne 
merkaptaner eller fjerne sure urenheter. 
Den består hovedsakelig av mettede og 
umettede hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C2-C4, med 
kokeområde fra ca. -51 °C til -34 °C.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H, K

G a s s e r  ( p e t r o l e u m ) , 
råoljefraksjoneringsav-; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved fraksjonering av råolje. Den 
består av mettede alifatiske hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H, K

Gasser (petroleum), heksantårn av-; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av 
kombinerte naftastrømmer. Den består 
av mettede alifatiske hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H, K

Gasser (petroleum), lett direktedestillert 
bensin, fraksjoneringsstabilisator av-; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av lett, 
direktedestillert bensin. Den består av 
mettede alifatiske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H, K

Gasser (petroleum), nafta unifiner 
avsvovlingsstripper av; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved unifiner-avsvovling av 
nafta og separert fra naftastrømmen 
ved stripping. Den består av mettede 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H, K
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Gasser (petroleum), direktedestillert 
nafta katalytisk reformeringsav-; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk reformering 
av direktedestillert nafta og fraksjonering 
av hele strømmen. Den består av metan, 
etan og propan.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H, K

Gasser (petroleum), fluidiserte 
katalytisk krakker splittertoppfraksjoner; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av 
råstoffet til C3-C4-separatoren. Den består 
hovedsakelig av C3-hydrokarboner.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H, K

Gasser (petroleum), direktedestillert 
stabilisator av-; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av væsken 
fra første tårn brukt i destillasjonen 
av råolje. Den består av mettede 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakket 
nafta butantårn; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av 
katalytisk krakket nafta. Den består 
av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk 
krakket destillat og nafta stabilisator; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av 
katalytisk krakket nafta og destillat. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C4.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H, K

Restgass (petroleum), termisk krakket 
destillat, gassolje og nafta absorber; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved separasjon av 
termisk krakkede destillater, nafta 
og gassolje. Den består hovedsakelig 
av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H, K
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Restgass (petroleum), termisk krakket 
hydrokarbon fraksjoneringsstabilisator, 
petroleumsforkoksing; petroleumsgass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner framkommet ved 
fraksjoneringsstabilisering av 
hydrokarboner fra petroleumsforkoksing, 
som har gjennomgått en termisk 
krakkingsprosess. Den består av 
hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H, K

Gasser (petroleum), lette, dampkrakkede, 
butadienkonsentrat; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en termisk krakkingsprosess. Den 
består av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig på C4.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H, K

Gasser (petroleum), direktedestillert 
nafta katalytisk reformer stabilisator 
toppfraksjon; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk reformering 
av direktedestillert nafta og fraksjonering 
av hele strømmen. Den består av mettede 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C2-C4.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H, K

Hydrokarboner, C4; petroleumsgass 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 H, K

Alkaner, C1-4, C3-rike; petroleumsgass 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H, K

Gasser (petroleum), dampkrakker, 
C3-rike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en dampkrakkingsprosess. Den består 
hovedsakelig av propylen og noe propan, 
og har et kokeområde fra ca. -70 °C til 
0 °C.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H, K

H y d r o k a r b o n e r ,  C 4 ; 
dampkrakkerdestillat; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en dampkrakkingsprosess. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner 
med et karbontall på C4, hovedsakelig 
1-buten og 2-buten, men også butan og 
isobuten, med kokeområde ca. fra -12 °C 
til 5 °C.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H, K
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Petroleumsgasser, kondenserte, 
avsvovlede, C4-fraksjon; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved at en kondensert 
petroleumsgassblanding gjennomgår 
en søtingsprosess for oksidering av 
merkaptaner eller fjerning av sure 
urenheter. Den består hovedsakelig av 
mettede og umettede hydrokarboner, 
C4.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H, K, S

Raffinater (petroleum), dampkrakket 
C4-fraksjon, kobberammoniumsacetat-
ekstraksjon, C3-5 mettede og 
umettede forbindelser, butadienfrie; 
petroleumsgass

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 H, K

Gasser (petroleum), aminsystem råstoff; 
raffinerigass

(En tilførselsgass fra systemet som 
sikrer fjerning av hydrogensulfid 
ved aminbehandling. Den består 
hovedsakelig av hydrogen. Den kan 
også inneholde karbonmonoksid og 
karbondioksid, hydrogensulfid og 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H, K

Gasser (petroleum), benzenenhet 
hydrogenavsvovler av-; raffinerigass

(Restgasser fra benzenproduksjonsenhet. 
De består hovedsakelig av hydrogen. 
De kan også inneholde karbonmonoksid 
og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6, herunder 
benzen.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H, K

Gasser (petroleum), benzenenhet 
resirkulering, hydrogenrike; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved gjenvinning av 
gassene fra en benzenproduksjonsenhet. 
Den består hovedsakelig av hydrogen 
med små mengder karbonmonoksid, 
og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H, K

Gasser (petroleum), blandingsolje, 
hydrogen- og nitrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved destillasjon av 
blandingsolje. Den består hovedsakelig av 
hydrogen og nitrogen, med små mengder 
karbonmonoksid og karbondioksid, og av 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H, K
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Gasser (petroleum), katalytisk 
reformert nafta stripper toppfraksjoner; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved stabilisering av 
katalytisk reformert nafta. Den består 
av hydrogen og mettede hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C4.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H, K

Gasser (petroleum),C6-8 katalytisk 
reformer resirkulering; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra katalytisk reformering av C6-C8, og 
gjenvunnet for å samle opp hydrogen. 
Den består hovedsakelig av hydrogen. 
Den kan også inneholde små mengder 
karbonmonoksid og karbondioksid, 
nitrogen og hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C1-C6.)

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 H, K

Gasser (petroleum),C6-8 katalytisk 
reformer; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra katalytisk reformering av C6-C8. Den 
består av hydrogen og hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H, K

Gasser (petroleum),C6-8 katalytisk 
reformer resirkulering, hydrogenrike; 
raffinerigass

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H, K

Gasser (petroleum),C2-returstrøm; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved ekstraksjon av hydrogen 
fra en gasstrøm som hovedsakelig 
består av hydrogen og små mengder 
nitrogen, karbonmonoksid, metan, etan 
og etylen. Den inneholder hovedsakelig 
hydrokarboner som metan, etan og 
etylen, med små mengder hydrogen, 
nitrogen og karbonmonoksid.)

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H, K

Gasser (petroleum), tørre sure, 
gasskonsentrasjonsenhet av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av tørre gasser 
fra en gasskonsentrasjonsenhet. Den 
består av hydrogen, hydrogensulfid 
og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C3.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H, K
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Gasser (petroleum), gasskonsentrasjons-
reabsorber destillasjon; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra kombinerte gasstrømmer i en 
gasskonsentrasjonsreabsorber. Den 
består hovedsakelig av hydrogen, 
karbonmonoksid, karbondioksid, nitrogen 
og hydrogensulfid, og av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C3.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenabsorber 
av-; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
at hydrogen absorberes fra en hydrogenrik 
strøm. Den består av hydrogen, 
karbonmonoksid, nitrogen og metan, 
med små mengder C2-hydrokarboner.)

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenrike; 
raffinerigass

(En kompleks blanding separert som en 
gass fra hydrokarbongasser ved kjøling. 
Den består hovedsakelig av hydrogen, 
med små mengder karbonmonoksid, 
nitrogen, metan og C2-hydrokarboner.)

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenbehandler 
blandingsolje resirkulering, hydrogen- 
og nitrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved resirkulering av hydrogenbehandlet 
blandingsolje. Den består hovedsakelig av 
hydrogen og nitrogen, med små mengder 
karbonmonoksid, av karbondioksid 
og av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H, K

Gasser (petroleum), resirkulering, 
hydrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved gjenvinning av reaktorgasser. 
Den består hovedsakelig av hydrogen 
med små mengder karbonmonoksid 
og karbondioksid, av nitrogen og 
hydrogensulfid, og av mettede alifatiske 
hydrokarboner, med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H, K

Tilsettingsgasser (petroleum), reformer, 
hydrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
fra reformeringsenheter. Den består 
hovedsakelig av hydrogen med små 
mengder karbonmonoksid og alifatiske 
hydrokarboner, med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H, K
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Gasser (petroleum), reformerings-
hydrogen behandler; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved hydrogenbehandling under en 
reformeringsprosess. Den består 
hovedsakelig av hydrogen, metan og etan 
med små mengder hydrogensulfid og 
alifatiske hydrokarboner, med karbontall 
hovedsakelig i området C3-C5.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H, K

Gasser (petroleum), reformerings-
hydrogen behandler, hydrogen- og 
metanrike; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved hydrogenbehandling under en 
reformeringsprosess. Den består 
hovedsakelig av hydrogen og metan 
med små mengder karbonmonoksid, 
karbondioksid, nitrogen og mettede 
alifatiske hydrokarboner, med karbontall 
hovedsakelig i området C2-C5.)

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H, K

Tilsettingsgasser (petroleum), 
reformerings-hydrogen behandler, 
hydrogenrike; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved hydrogenbehandling under en 
reformeringsprosess. Den består 
hovedsakelig av hydrogen med små 
mengder karbonmonoksid og alifatiske 
hydrokarboner, med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H, K

Gasser (petroleum), termisk krakking 
destillasjon; raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt 
ved destillasjon av produktene fra 
en termisk krakkingsprosess. Den 
består av hydrogen, hydrogensulfid, 
karbonmonoksid, karbondioksid 
og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk krakker 
refraksjoneringsabsorber; raffinerigass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner framkommet ved 
refraksjonering av produktene fra en 
katalytisk krakkingsprosess. Den 
består av hydrogen og hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C3.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk 
reformert nafta separator; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk reformering 
av direktedestillert nafta. Den består 
av hydrogen og hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C1-C6.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H, K
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Restgass (petroleum), katalytisk 
reformert nafta stabilisator; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved stabilisering av 
katalytisk reformert nafta. Den består 
av hydrogen og hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C1-C6.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H, K

Restgass (petroleum), krakket 
destillat hydrogenbehandler separator; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved hydrogenbehandling 
av krakkingsdestillater i nærvær av 
katalysator. Den består av hydrogen 
og mettede alifatiske hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H, K

Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet 
direktedestillert nafta separator; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved hydrogenavsvovling 
av direktedestillert nafta. Den består 
av hydrogen og mettede alifatiske 
hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk reformert 
direktedestillert nafta stabilisator 
toppfraksjoner; raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk reformering 
av direktedestillert nafta, og deretter 
fraksjonering av hele strømmen. 
Den består hydrogen, metan, etan og 
propan.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H, K

Gasser (petroleum), reformerutløp 
høytrykks-ekspansjonskammer av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
ekspansjon under høyt trykk av strømmen 
fra en reformeringsreaktor. Den består 
hovedsakelig av hydrogen, med små 
mengder metan, etan og propan.)

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H, K

Gasser (petroleum), reformerutløp 
lavtrykks-ekspansjonskammer av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
ekspansjon under lavt trykk av strømmen 
fra en reformeringsreaktor. Den består 
hovedsakelig av hydrogen, med små 
mengder metan, etan og propan.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H, K
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Gasser (petroleum), oljeraffinerigass 
destillasjon av-; raffinerigass

(En kompleks blanding separert 
gjennom destillasjon av en gasstrøm som 
inneholder hydrogen, karbonmonoksid, 
karbondioksid og hydrokarboner 
med karbontall i området C1-C6, eller 
framkommet ved krakking av etan og 
propan. Den består av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i 
området C1-C2, hydrogen, nitrogen og 
karbonmonoksid.)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H, K

Gasser (petroleum), benzenenhet 
hydrogenbehandler pentantårn 
toppfraksjoner; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
hydrogenbehandling av tilførselen fra 
en benzenproduksjonsenhet i nærvær 
av katalysator, med etterfølgende 
avpentanisering. Den består hovedsakelig 
av hydrogen, etan og propan med små 
mengder nitrogen, karbonmonoksid, 
karbondioksid og hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C6. 
Den kan inneholde spormengder av 
benzen.)

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H, K

Gasser (petroleum), sekundære absorber 
av-, fluidiserte katalytisk krakker 
toppfraksjoner fraksjoneringstårn; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt ved 
fraksjonering av toppfraksjonsproduktene 
fra den katalytiske krakkingsprosessen 
i den fluidiserte katalytiske krakker. 
Den består av hydrogen, nitrogen 
og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C3.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H, K

Petroleumsprodukter, raffinerigasser; 
raffinerigass

(En kompleks blanding som hovedsakelig 
består av hydrogen, med små mengder 
metan, etan og propan.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 H, K

Gasser (petroleum), hydrokrakking 
lavtrykksseparator; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved væske-dampseparasjon av strømmen 
fra en hydrokrakkingsreaktor. Den 
består hovedsakelig av hydrogen og 
mettede hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C3.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H, K

Gasser (petroleum), raffineri; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
gjennom ulike oljeraffineriprosesser. Den 
består av hydrogen og hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C3.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H, K



2.12.2010 Nr. 67/247EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Restgasser (petroleum), platinareformer 
produkter separator; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved kjemisk reformering av naftener 
til aromater. Den består av hydrogen 
og mettede alifatiske hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C2-C4.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenbehandlet 
sur kerosin pentantårn stabilisator av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved avpentaniseringsstabilisering av 
hydrogenbehandlet kerosin. Den består 
hovedsakelig av hydrogen, metan, etan 
og propan med små mengder nitrogen, 
hydrogensulfid, karbonmonoksid 
og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C4-C5.)

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenbehandlet 
sur kerosin ekspansjonskammer; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet fra 
en enhet for katalytisk hydrogenering 
av sur kerosin. Den består hovedsakelig 
av hydrogen og metan, med små 
mengder nitrogen, karbonmonoksid 
og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C2-C5.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H, K

Gasser (petroleum), destillat unifiner 
avsvovlingsstripper av; raffinerigass

(En kompleks blanding strippet 
fra væskeproduktet fra unifiner-
avsvovlingen. Den består av 
hydrogensulfid, metan, etan og propan.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H, K

Gasser (petroleum), fluidiserte katalytisk 
krakker fraksjonering av-; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
fraksjonering av toppfraksjonsproduktet 
fra den fluidiserte katalytiske 
krakkingsprosessen. Den består av 
hydrogen, hydrogensulfid, nitrogen 
og hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H, K

Gasser (petroleum), fluidiserte katalytisk 
krakker skrubbing, sekundære absorber 
av-; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
skrubbing av toppfraksjonsgass fra en 
reaktor for fluidisert katalytisk krakking. 
Den består av hydrogen, nitrogen, metan, 
etan og propan.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H, K
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Gasser (petroleum), tungt destillat 
hydrogenbehandler avsvovlingsstripper 
av-; raffinerigass

(En kompleks blanding 
strippet fra væskeproduktet fra 
hydrogenavsvovlingen av et tungt 
destillat. Den består av hydrogen, 
hydrogensulfid og mettede alifatiske 
hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H, K

Restgasser (petroleum), platinareformer 
stabilisator, fraksjonering av lette 
produkter; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved fraksjonering av lette 
fraksjoner fra platinareaktorene i 
platinareformeringsenheten. Den består 
av hydrogen, metan, etan og propan.)

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H, K

Restgasser fra fordestillasjon (petroleum), 
destillasjon av råolje; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet i det 
første tårnet som brukes ved destillasjon 
av råolje. Den består av nitrogen og 
mettede alifatiske hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H, K

Gasser (petroleum), tjærestripper av-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
fraksjonering av redusert råolje. Den 
består av hydrogen og hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C4.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H, K

Gasser (petroleum), unifiner stripper av-; 
raffinerigass

(En blanding av hydrogen og metan 
framkommet ved fraksjonering av 
produktene fra unifiner-enheten.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk 
hydrogenavsvovlet nafta separator; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved katalytisk 
hydrogenavsvovling av nafta. Den består 
av hydrogen, metan, etan og propan.)

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H, K

Restgass (petroleum), direktedestillert 
nafta hydrogenavsvovler; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
hydrogenavsvovling av direktedestillert 
nafta. Den består av hydrogen og 
hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H, K
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Gasser (petroleum), svampabsorber 
av-, fluidiserte katalytisk krakker og 
gassoljeavsvovler toppfraksjonering; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
fraksjonering av produktene fra enheten 
for fluidisert katalytisk krakking og 
enheten for avsvovling av gassolje. Den 
består av hydrogen og hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C4.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H, K

Gasser (petroleum), rådestillasjon og 
katalytisk krakking; raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt 
ved destillasjon av råolje og 
katalytisk krakking. Den består av 
hydrogen, hydrogensulfid, nitrogen, 
karbonmonoksid og parafiniske og 
olefiniske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H, K

Gasser (petroleum), gassolje 
dietanolaminskrubber av-; raffinerigass

(En kompleks blanding framstilt ved 
avsvovling av gassolje ved hjelp av 
dietanolamin. Den består hovedsakelig 
av hydrogensulfid, hydrogen og 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H, K

Gasser (petroleum), gassolje 
hydrogenavsvovling utløps-; 
raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet ved 
separasjon av væskefasen fra strømmen 
fra en hydrogeneringsreaksjon. Den 
består hovedsakelig av hydrogen, 
hydrogensulfid og alifatiske 
hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C3.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H, K

Gasser (petroleum), gassolje 
hydrogenavsvovling utspyling; 
raffinerigass

(En kompleks blanding av gasser 
framkommet fra reformeringsenheten og 
spylegasser fra en hydrogeneringsreaktor. 
Den består hovedsakelig av hydrogen og 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H, K

Gasser (petroleum), hydrogenatorutløp 
ekspansjonskammer av-; raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved ekspansjon av strømmen fra 
hydrogeneringsreaksjonen. Den 
består hovedsakelig av hydrogen og 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H, K
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Gasser (petroleum), nafta dampkrakking 
høytrykksrest-; raffinerigass

(En kompleks blanding av de ikke-
kondensbare delene av produktet av 
dampkrakking av nafta og restgassene 
fra behandlingen av de etterfølgende 
produktene. Den består hovedsakelig av 
hydrogen og parafiniske og olefiniske 
hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5, som kan 
være iblandet naturgass.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H, K

Res tgasse r  (pe t ro leum) , 
viskositetsredusering av reststoffer 
(visbryting); raffinerigass

(En kompleks blanding framkommet 
ved viskositetsredusering av reststoffer 
i en ovn. Den består hovedsakelig av 
hydrogensulfid og parafiniske og 
olefiniske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H, K

Gasser (petroleum), C3-4; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra råoljekrakking. Den består av 
hydrokarboner med karbontall i området 
C3-C4, hovedsakelig propan og propylen, 
med kokeområde fra ca. -51 °C til 
-1 °C.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H, K

Restgass (petroleum), katalytisk krakket 
destillat og katalytisk krakket nafta 
fraksjoneringsabsorber; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra katalytisk krakking av destillater 
og nafta. Den består hovedsakelig av 
hydrokarboner med karbontall i området 
C1-C4.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H, K

R e s t g a s s  ( p e t r o l e u m ) , 
katalytisk polymerisert nafta 
f r a k s j o n e r i n g s s t a b i l i s a t o r ; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra fraksjonerings stabiliserings produkter 
ved polymerisering av nafta. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall i området C1-C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H, K
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Restgass (petroleum), katalytisk 
reformert nafta fraksjoneringsstabilisator, 
hydrogensulfidfrie; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonerings-
stabilisering av katalytisk reformert 
nafta, der hydrogensulfid er fjernet ved 
aminbehandling. Den består hovedsakelig 
av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H, K

Restgass (petroleum), krakket 
destillat hydrogenbehandler stripper; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved hydrogenbehandling av 
termisk krakkede destillater i nærvær av 
katalysator. Den består hovedsakelig av 
mettede hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C6.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H, K

Restgass (petroleum), direktedestillert 
destillat hydrogenavsvovler, 
hydrogensulfidfri; petroleumsgass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner framkommet ved 
katalytisk hydrogenavsvovling av 
direktedestillater, der hydrogensulfid 
er fjernet ved aminbehandling. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C4.)

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H, K

Restgass (petroleum), gassolje katalytisk 
krakking absorber; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved destillasjon av 
produktene fra katalytisk krakking 
av gassolje. Den består hovedsakelig 
av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H, K

Restgass (petroleum), gassgjenvinning-
sanlegg; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra destillasjon av produktene fra ulike 
hydrokarbonstrømmer. Den består 
hovedsakelig av hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H, K

Restgass (petroleum), gassgjenvinnings-
anlegg etantårn; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra destillasjon av produktene fra ulike 
hydrokarbonstrømmer. Den består 
av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H, K
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Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet 
destillat og hydrogenavsvovlet nafta 
fraksjonering, syrefri; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering 
av hydrogenavsvovlet nafta og 
hydrogenavsvovlede destillater, og 
behandlet for å fjerne sure urenheter. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C5.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H, K

Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet 
vakuumgassol je  s t r ipper, 
hydrogensulfidfri; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra stabilisering ved stripping 
av katalytisk hydrogenavsvovlet 
vakuumgassolje, og der hydrogensulfid 
er fjernet ved aminbehandling. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H, K

Restgass (petroleum), lett direktedestillert 
nafta stabilisator, hydrogensulfidfri; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonerings-
stabilisering av lett, direktedestillert 
nafta, der hydrogensulfid er fjernet ved 
aminbehandling. Den består hovedsakelig 
av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C5.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H, K

Restgass (petroleum), propan-
p r o p y l e n - a l k y l e r i n g s r å s t o f f 
forbehandlingsetantårn; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved destillasjon av 
produktene som dannes når propan 
reagerer med propylen. Den består 
av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H, K

Restgass (petroleum), vakuumgassolje 
hydrogenavsvovler, hydrogensulfidfri; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner framkommet ved 
katalytisk hydrogenavsvovling av 
vakuumgassolje, der hydrogensulfid 
er fjernet ved aminbehandling. Den 
består hovedsakelig av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C1-C6.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H, K
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Restgass (petroleum), katalytisk krakkede 
toppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en katalytisk krakkingsprosess. Den 
består av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C3-C5, med 
kokeområde fra ca. -48 °C til 32 °C.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H, K

Alkaner, C1-2; petroleumsgass 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H, K

Alkaner, C2-3; petroleumsgass 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H, K

Alkaner, C3-4; petroleumsgass 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H, K

Alkaner, C4-5; petroleumsgass 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H, K

Brenngasser; petroleumsgass

(En blanding av lette gasser. Den består 
hovedsakelig av hydrogen og/eller 
hydrokarboner med lav molekylvekt.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H, K

Brenngasser, råoljedestillater; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av lette gasser 
fra destillasjon av råolje og katalytisk 
reformering av nafta. Den består av 
hydrogen og hydrokarboner med 
karbontall hovedsakelig i området C1-C4, 
med kokeområde fra ca. -217 °C til 
-12 °C.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H, K

Hydrokarboner, C3-4; petroleumsgass 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H, K

Hydrokarboner, C4-5; petroleumsgass 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H, K

Hydrokarboner, C2-4, C3-rike; 
petroleumsgass

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H, K

Petroleumsgasser, kondenserte; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av råolje. Den 
består av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C3-C7, med 
kokeområde fra ca. -40 °C til 80 °C.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H, K, S
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Petroleumsgasser, kondenserte, 
avsvovlede; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved søting av en blanding 
av kondenserte petroleumsgasser for å 
omdanne merkaptaner eller fjerne sure 
urenheter. Den består av hydrokarboner 
med karbontall hovedsakelig i området 
C3-C7, med kokeområde fra ca. -40 °C 
til 80 °C.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H, K, S

Gasser (petroleum), C3-4; isobutanrike; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av 
hydrokarboner fra destillasjon av 
mettede og umettede hydrokarboner 
med karbontall overveiende i området 
C3-C6, hovedsakelig butan og isobutan. 
Den består av mettede og umettede 
hydrokarboner med karbontall i området 
C3-C4, hovedsakelig isobutan.)

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H, K

Destillater (petroleum), C3-6; 
piperylenrike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
fra destillasjon av mettede og umettede 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
overveiende i området C3-C6. Den består 
av mettede og umettede hydrokarboner 
med karbontall i området C3-C6, 
hovedsakelig piperylener.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H, K

Gasser (petroleum), butan splitter 
toppfraksjoner; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved destillasjon av 
butanstrømmen. Den består av 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C3-C4.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H, K

Gasser (petroleum), C2-3; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framstilt ved destillasjon av produktene 
fra en katalytisk fraksjoneringsprosess. 
Den inneholder hovedsakelig etan, 
etylen, propan og propylen.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 H, K
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Gasser (petroleum), katalytisk krakket 
gassolje propantårn bunnfraksjoner, 
C4-rike syrefrie; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved fraksjonering av 
en hydrokarbonstrøm fra katalytisk 
krakket gassolje, som er behandlet 
for å fjerne hydrogensulfid og andre 
syrekomponenter. Den består av 
hydrokarboner med karbontall i området 
C3-C5, hovedsakelig C4.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H, K

Gasser (petroleum), katalytisk krakket 
nafta butantårn bunnfraksjoner, C3-5-
rike; petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet ved stabilisering av 
katalytisk krakket nafta. Den består av 
alifatiske hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C3-C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H, K

Restgass (petroleum), isomerisert 
nafta fraksjoneringsstabilisator; 
petroleumsgass

(En kompleks blanding av hydrokarboner 
framkommet fra produktene fra 
fraksjoneringsstabilisering av isomerisert 
nafta. Den består hovedsakelig 
av hydrokarboner med karbontall 
hovedsakelig i området C1-C4.)

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 H, K»

b) Postene med indeksnummer 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-00401-4, 048-006-00-2 
og 048-008-00-3 skal lyde:

Stoffer Indeks-nummer EF-nummer CAS-nummer Merk nader

«Kaliumdikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

Ammoniumdikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

Natriumdikromat, vannfritt 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

Natriumdikromat, dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

Kadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E

Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E»

5. I listen under «Nr. 31 — Reproduksjonstoksiske stoffer: kategori 1», skal postene med indeksnummer 082-001-00-
6 og 082-002-00-1 lyde:

Stoffer Indeks-nummer EF-nummer CAS-nummer Merk nader

«Blyforbindelser som ikke ellers er oppført i 
dette vedlegg

082-001-00-6 — — A, E

Blyalkyler 082-002-00-1 — — A, E»
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6. I listen under «Nr. 31 — Reproduksjonstoksiske stoffer: kategori 2» gjøres følgende endringer:

a) Følgende poster skal tilføyes:

Stoffer Indeks-nummer EF-nummer CAS-nummer Merk nader

«Linuron (ISO)
3-(3,4-diklorfenyl)-1-metoksy-1-
metylurea

006-021-00-1 206-356-5 330-55-2 E

Kaliumdikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

Ammoniumdikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

Natriumdikromat, vannfritt 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

Natriumdikromat, dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

Natriumkromat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Kadmiumsulfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

1-brompropan
Propylbromid
n-propylbromid

602-019-00-5 203-445-0 106-94-5

1,2,3-triklorpropan 602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D

Difenyleter, oktabromderivat 602-094-00-4 251-087-9 32536-52-0

1,2-dimetoksyetan
Etylenglykoldimetyleter
EGDME

603-031-00-3 203-794-9 110-71-4

1,2-bis(2-metoksyetoksy)etan
TEGDME
Trietylenglykoldimetyleter
Triglym

603-176-00-2 203-977-3 112-49-2

Tetrahydrotiopyran-3-
karboksaldehyd

606-062-00-0 407-330-8 61571-06-0

1,2-benzendikarboksylsyre-
dipentylester, forgrenet og 
rettkjedet (1)
n-pentyl-isopentylftalat (2)
di-n-pentylftalat (3)
Diisopentylftalat (4)

607-426-00-1 284-032-2 (1)-
(2)

205-017-9 (3)-
(4)

84777-06-0 
(1)-(2)

131-18-0 (3)
42925-80-4 (4)

Benzylbutylftalat
BBP

607-430-00-3 201-622-7 85-68-7

1,2-benzendikarboksylsyre
di-C7-11-forgrenede og rettkjedede 
alkylestere

607-480-00-6 271-084-6 68515-42-4

Blanding av dinatrium 
4-(3-etoksykarbonyl-4-(5-(3-
etoksykarbonyl-5-hydroksy-1-
(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)
penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-
5-oksopyrazol-1-yl)benzensulfonat
trinatrium 4-(3-etoksykarbonyl-
4-(5-(3-etoksykarbonyl-5-oksid-
1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)
penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-
5-oksopyrazol-1-yl)benzensulfonat

607-487-00-4 402-660-9 —

Dinokap (ISO) 609-023-00-6 254-408-0 39300-45-3 E
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2-(2-hydroksy-3-(2-klorfenyl)
karbamoyl-1-naftylazo)-7-(2-
hydroksy-3-(3-metylfenyl)
karbamoyl-1-naftylazo)fluoren-
9-on

611-131-00-3 420-580-2 —

Azafenidin 611-140-00-2 — 68049-83-2

Karbendazim (ISO)
Metylbenzimidazol-2-ylkarbamat

613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7

Benomyl (ISO)
Metyl-1-(butylkarbamoyl)-
benzimidazol-2-ylkarbamat

613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2

3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-
1,3-oksazolidin

613-191-00-6 421-150-7 143860-04-2

Blanding av: 1,3,5-tris(3-
aminometylfenyl)-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion
Blanding av oligomerer av 
3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-
poly(3,5-bis(3-aminometylfenyl)-
2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-
triazin-1-yl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-
triazin-2,4,6-trion

613-199-00-X 421-550-1 —»

b) Postene med indeksnummer 048-006-00-2, 048-008-00-3 og 603-063-00-8 skal lyde:

Stoffer Indeks-nummer EF-nummer CAS-nummer Merk nader

«Kadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E

Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E

2,3-epoksypropan-1-ol; glycidol
oksiranmetanol

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(2) og 
(EF) nr. 703/2001(3) fastsettes nærmere regler for 
gjennomføringen av andre trinn i arbeidsprogrammet 
omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF samt en 
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 
på en eventuell oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/
EØF. Denne listen omfatter oksamyl.

2) Virkningene av oksamyl på menneskers helse og miljøet 
er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene fastsatt 
i forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 703/2001 
for en rekke bruksområder som melderen har 
foreslått. Ved disse forordningene utpekes dessuten de 
rapporterende medlemsstatene som skal framlegge de 
relevante vurderingsrapportene og anbefalingene for 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 451/2000. Irland var rapporterende medlemsstat for 
oksamyl, og alle relevante opplysninger ble framlagt 25. 
august 2003.

3) Medlemsstatene og EFSA har underlagt 
vurderingsrapporten en fagfellevurdering i 
EFSAs arbeidsgruppe for vurdering, og den ble 
framlagt for Kommisjonen 14. januar 2005 i form 
av EFSAs vitenskapelige rapport om oksamyl(4). 
Vurderingsrapporten er behandlet av medlemsstatene og 
Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og behandlingen ble avsluttet  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 8.2.2006, s. 37, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 16.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/6/EF (EUT L 12 av 18.1.2006, s. 21).

(2) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1044/2003 (EUT L 151 av 19.6.2003, s. 32).

(3) EFT L 98 av 7.4.2001, s. 6.
(4) EFSAs vitenskapelige rapport (2005) 26, 1-78, Fagfellevurderingens 

konklusjoner om risikovurderingen av det aktive stoffet oksamyl som 
plantevernmiddel (avsluttet 14. januar 2005).

15. juli 2005 med Kommisjonens sammenfattende rapport 
om oksamyl.

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

5) Med forbehold for denne konklusjonen bør det innhentes 
ytterligere opplysninger om visse bestemte punkter. I 
henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 91/414/EØF kan 
det fastsettes vilkår for oppføring av et stoff i vedlegg I. 
Det bør derfor kreves at oksamyl gjennomgår ytterligere 
undersøkelser for å få bekreftet risikovurderingen med 
hensyn til enkelte spørsmål, og at melderen framlegger 
disse undersøkelsene.

6) Erfaringer i forbindelse med tidligere oppføringer i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som er 
vurdert innenfor rammen av kommisjonsforordning (EØF) 
nr. 3600/92(5), har vist at det kan oppstå vanskeligheter 
i forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne 
av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang 
til opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter 
er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 
plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren 
av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 
dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 
nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 
ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 
nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om endring 
av vedlegg I som til nå er vedtatt.

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

(5) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 2266/2000 (EFT L 259 av 13.10.2000, s. 27).

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/16/EF

av 7. februar 2006

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

 2010/EØS/67/42
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8) Med forbehold for forpliktelsene fastsatt i direktiv 91/414/
EØF som følge av oppføring av et aktivt stoff i vedlegg I, 
bør medlemsstatene gis en frist på seks måneder etter 
oppføringen til å vurdere eksisterende godkjenninger av 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder oksamyl 
på nytt, for å sikre at kravene fastsatt i direktiv 91/414/
EØF, særlig i direktivets artikkel 13 og i de relevante 
vilkårene i vedlegg I, er oppfylt. Medlemsstatene bør 
eventuelt endre, erstatte eller tilbakekalle eksisterende 
godkjenninger i samsvar med bestemmelsene i direktiv 
91/414/EØF. Som unntak fra ovennevnte frist bør det 
fastsettes en lengre frist for innsending og vurdering 
av den fullstendige dokumentasjonen i vedlegg III for 
hvert enkelt plantefarmasøytisk produkt og hvert enkelt 
bruksområde, i samsvar med de ensartede prinsippene 
fastsatt i direktiv 91/414/EØF.

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

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. januar 2007 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2007.

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

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal i samsvar med direktiv 91/414/
EØF om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 
godkjenninger av plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder oksamyl som aktivt stoff innen 31. januar 2007.

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene 
i vedlegg I til nevnte direktiv med hensyn til oksamyl er 
oppfylt, med unntak av vilkårene i del B med hensyn til det 
nevnte aktive stoffet, samt kontrollere at innehaveren av 
godkjenningen har, eller har tilgang til, dokumentasjon som, 
i samsvar med vilkårene i artikkel 13, oppfyller kravene i 
vedlegg II til nevnte direktiv.

2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert enkelt 
godkjent plantefarmasøytisk produkt som inneholder oksamyl, 
enten som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive 
stoffer, som alle var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/
EØF per 30. juli 2006, vurdere produktet på nytt i samsvar 
med de ensartede prinsippene i vedlegg VI til direktiv 91/414/
EØF på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i 
vedlegg III til nevnte direktiv, samtidig som det tas hensyn til 
del B i vedlegg I til nevnte direktiv med hensyn til oksamyl. På 
grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet 
oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) 
og e) i direktiv 91/414/EØF.

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene:

a) dersom produktet inneholder oksamyl som eneste aktive 
stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 
innen 30. juli 2010, eller

b) dersom produktet inneholder oksamyl som ett av flere 
aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 
godkjenningen innen 30. juli 2010, eller innen datoen som 
er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i det eller 
de respektive direktivene der det eller de relevante stoffene 
ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, avhengig 
av hvilken dato som kommer sist.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. august 2006.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. 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 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok Nederland 28. februar 2002 en søknad fra Rohm 
and Haas France S.A. om oppføring av det aktive stoffet 
1-metylsyklopropen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 
Ved kommisjonsvedtak 2003/35/EF(2) ble det bekreftet 
at dokumentasjonen var «fullstendig» i den forstand at 
den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data 
og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 
91/414/EØF.

2) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers helse 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 6 nr. 2 
og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som 
søkeren har foreslått. De rapporterende medlemsstatene 
framla utkast til vurderingsrapport om stoffet for Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) 
22. mars 2003.

3) Medlemsstatene og EFSA har underlagt 
vurderingsrapporten en fagfellevurdering i EFSAs 
arbeidsgruppe for vurdering, og den ble framlagt 
for Kommisjonen 14. januar 2005 i form av EFSAs 
vitenskapelige rapport om 1-metylsyklopropen(3). 
Vurderingsrapporten er behandlet av medlemsstatene og 
Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og behandlingen ble avsluttet 23. september 
2005 med Kommisjonens sammenfattende rapport om 
1-metylsyklopropen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 15.2.2006, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 16.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/6/EF (EUT L 12 av 18.1.2006, s. 21).

(2) EUT L 11 av 16.1.2003, s. 52.
(3) EFSAs vitenskapelige rapport (2005) 30, 1-46, «Fagfellevurderingens 

konklusjoner om risikovurderingen av det aktive stoffet 1-metylsyklopropen» 
(avsluttet: 14. januar 2005).

4) Ved behandlingen av 1-metylsyklopropen ble det ikke 
avdekket noen uavklarte spørsmål eller problemer 
som ville ha krevd samråd med Vitenskapskomiteen 
for planter eller Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet, som har overtatt den nevnte 
komiteens rolle.

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

6) Med forbehold for forpliktelsene fastsatt i direktiv 
91/414/EØF som følge av oppføring av et aktivt stoff 
i vedlegg I, bør medlemsstatene gis en frist på seks 
måneder etter oppføringen til å vurdere eksisterende 
midlertidige godkjenninger av plantefarmasøytiske 
produkter som inneholder 1-metylsyklopropen på 
nytt for å sikre at kravene fastsatt i direktiv 91/414/
EØF, særlig i direktivets artikkel 13 og i de relevante 
vilkårene i vedlegg I, er oppfylt. Medlemsstatene bør 
gjøre om de eksisterende midlertidige godkjenningene 
til endelige godkjenninger, endre dem eller tilbakekalle 
dem i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/
EØF. Som unntak fra ovennevnte frist bør det fastsettes 
en lengre frist for innsending og vurdering av den 
fullstendige dokumentasjonen i vedlegg III for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt og hvert enkelt planlagt 
bruksområde, i samsvar med de ensartede prinsippene 
fastsatt i direktiv 91/414/EØF.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/19/EF

av 14. februar 2006

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 1-metylsyklopropen som aktivt stoff(*)

 2010/EØS/67/43
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 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 1. oktober 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 3

1. Medlemsstatene skal i samsvar med direktiv 91/414/
EØF om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 
godkjenninger av plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
1-metylsyklopropen som aktivt stoff innen 30. september 2006. 
Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i 
vedlegg I til nevnte direktiv med hensyn til 1-metylsyklopropen 
er oppfylt, med unntak av vilkårene i del B med hensyn til 
det nevnte aktive stoffet, samt kontrollere at innehaveren av 
godkjenningen har, eller har tilgang til, dokumentasjon som, i 
samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 2, oppfyller kravene i 
vedlegg II til nevnte direktiv.

2. Som unntak fra av nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 
enkelt godkjent plantefarmasøytisk produkt som inneholder 

1-metylsyklopropen, enten som eneste aktive stoff eller som 
ett av flere aktive stoffer, som alle var oppført i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF per 31. mars 2006, vurdere produktet 
på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene i vedlegg VI 
til direktiv 91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som 
oppfyller kravene i vedlegg III til nevnte direktiv, samtidig 
som det tas hensyn til del B i vedlegg I til nevnte direktiv 
med hensyn til 1-metylsyklopropen. På grunnlag av denne 
vurdering skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene 
fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 
91/414/EØF.

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene:

a) dersom produktet inneholder 1-metylsyklopropen som 
eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 
godkjenningen innen 30. september 2007, eller

b) dersom produktet inneholder 1-metylsyklopropen som 
ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller 
tilbakekalle godkjenningen innen 30. september 2007, 
eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller 
tilbakekalling i det eller de respektive direktivene der det 
eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 
91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som kommer sist.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. april 2006.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. 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 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 451/2000(2) og 
(EF) nr. 703/2001(3) fastsettes nærmere regler for 
gjennomføringen av andre trinn i arbeidsprogrammet 
omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF samt en 
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 
på en eventuell oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/
EØF. Denne listen omfatter klodinafop, pirimikarb, 
rimsulfuron, tolklofosmetyl og tritikonazol.

2) Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers helse 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) 
nr. 703/2001 for en rekke bruksområder som melderne 
har foreslått. Ved disse forordningene utpekes dessuten 
de rapporterende medlemsstatene som skal framlegge 
de relevante vurderingsrapportene og anbefalingene for 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 451/2000. Nederland var rapporterende medlemsstat 
for klodinafop, og alle relevante opplysninger ble 
framlagt 7. november 2003. Det forente kongerike 
var rapporterende medlemsstat for pirimikarb, og alle 
relevante opplysninger ble framlagt 4. november 2003. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 13.4.2006, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 16.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/19/EF (EUT L 44 av 15.2.2006, s. 15).

(2) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 25. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1044/2003 (EUT L 151 av 19.6.2003, s. 32).

(3) EFT L 98 av 7.4.2001, s. 6.

Tyskland var rapporterende medlemsstat for rimsulfuron, 
og alle relevante opplysninger ble framlagt 6. august 2003. 
Sverige var rapporterende medlemsstat for tolklofosmetyl, 
og alle relevante opplysninger ble framlagt 3. november 
2003. Østerrike var rapporterende medlemsstat for 
tritikonazol, og alle relevante opplysninger ble framlagt 
29. september 2003.

3) Medlemsstatene og EFSA har underlagt 
vurderingsrapportene en fagfellevurdering i EFSAs 
arbeidsgruppe for vurdering, og de ble framlagt for 
Kommisjonen 14. mars og 10. august 2005 i form 
av EFSAs vitenskapelige rapport om klodinafop, 
pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl og tritikonazol(4). 
Vurderingsrapportene er behandlet av medlemsstatene og 
Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og behandlingen ble avsluttet 27. januar 
2006 med Kommisjonens sammenfattende rapport om 
klodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl og 
tritikonazol.

4) Ved behandlingen av pirimikarb ble det avdekket en rekke 
uavklarte spørsmål, som er blitt undersøkt av EFSAs 
vitenskapsgruppe for plantehelse, plantefarmasøytiske 
produkter og rester av disse (PPR). Vitenskapsgruppen ble 
bedt om å uttale seg om bruken av en tidskvotientmetode 
ved vurderingen av den akutte risikoen for fugler, og 
om den vurdering av den akutte risikoen for fugler 
som er foretatt. I sin uttalelse om det første spørsmålet 
konkluderte PPR-gruppen med at tidskvotientmetoden 
som ble foreslått av OECD, tilsvarer nivå 1 i den 
vurdering av den akutte risikoen for fugler som for tiden 
benyttes innenfor EU, med unntak av at det i vedlegg VI 
til direktiv 91/414/EØF er angitt en sikkerhetsfaktor på 
10. Det er derfor nødvendig med en grundig vitenskapelig 
analyse for å vurdere om den gjeldende sikkerhetsfaktoren 
i tilstrekkelig grad tar hensyn til alle relevante spørsmål. 
Ettersom dette ville kreve et omfattende merarbeid som 

(4) EFSAs vitenskapelige rapport (2005) 34, 1-78, Fagfellevurderingens 
konklusjon om risikovurderingen av det aktive stoffet 
klodinafop som plantevernmiddel (avsluttet: 10. august 2005). 
EFSAs vitenskapelige rapport (2005) 43, 1-76, Fagfellevurderingens 
konklusjon om risikovurderingen av det aktive stoffet 
pirimikarb som plantevernmiddel (avsluttet: 10. august 2005). 
EFSAs vitenskapelige rapport (2005) 45, 1-61, Fagfellevurderingens 
konklusjon om risikovurderingen av det aktive stoffet 
rimsulfuron som plantevernmiddel (avsluttet: 10. august 2005). 
EFSAs vitenskapelige rapport (2005) 28, 1-77, Fagfellevurderingens 
konklusjon om risikovurderingen av det aktive stoffet 
tritikonazole som plantevernmiddel (avsluttet: 14. mars 2005). 
EFSAs vitenskapelige rapport (2005) 28, 1-77, Fagfellevurderingens 
konklusjon om risikovurderingen av det aktive stoffet tolklofosmetyl som 
plantevernmiddel (avsluttet: 14. mars 2005).

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/39/EF

av 12. april 2006

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos- 
metyl og tritikonazol som aktive stoffer(*)

 2010/EØS/67/44
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går utover uttalelsens virkeområde, foreslår PPR-gruppen 
at det bør foretas en risikovurdering i hvert enkelt 
tilfelle. PPR-gruppen foretok derfor en mer detaljert 
risikovurdering med hensyn til det andre spørsmålet, 
og konkluderte med at selv ved det høyeste nivået for 
forventet eksponering er det usannsynlig at fugler som 
livnærer seg av insekter i naturen, får i seg en dødelig 
dose av pirimikarb(1).

5) Ved behandlingen av klodinafop, rimsulfuron, 
tolklofosmetyl og tritikonazol ble det ikke avdekket noen 
uavklarte spørsmål som ville ha krevd samråd med EFSAs 
vitenskapsgruppe for plantehelse, plantefarmasøytiske 
produkter og rester av disse (PPR).

6) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene at 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder klodinafop, 
pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl eller tritikonazol, 
generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) i direktiv 91/414/EØF, 
særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt 
og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapporter. 
Disse aktive stoffene bør derfor oppføres i vedlegg I for 
å sikre at godkjenning av plantefarmasøytiske produkter 
som inneholder disse aktive stoffene, kan gis i samsvar 
med nente direktivs bestemmelser i alle medlemsstater.

7) Med forbehold for denne konklusjonen bør det innhentes 
ytterligere opplysninger om visse bestemte punkter med 
hensyn til pirimikarb og tritikonazol. I henhold til artikkel 
6 nr. 1 i direktiv 91/414/EF kan det fastsettes vilkår for 
oppføring av et stoff i vedlegg I. Det bør derfor kreves 
at pirimikarb og tritikonazol gjennomgår ytterligere 
undersøkelser for å få bekreftet risikovurderingen med 
hensyn til enkelte spørsmål, og at melderne framlegger 
disse undersøkelsene.

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

9) Med forbehold for forpliktelsene fastsatt i direktiv 91/414/
EØF som følge av oppføring av et aktivt stoff i vedlegg I, 

(1) Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for plantehelse, plantefarmasøytiske 
produkter og rester av disse på anmodning fra EFSA i forbindelse med 
vurderingen av pirimikarb, EFSA Journal (2005) 240, 1-21.

bør medlemsstatene gis en frist på seks måneder etter 
oppføringen til å vurdere eksisterende godkjenninger av 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder klodinafop, 
pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl eller tritikonazol 
på nytt for å sikre at kravene fastsatt i direktiv 91/414/
EØF, særlig i direktivets artikkel 13 og i de relevante 
vilkårene i vedlegg I, er oppfylt. Medlemsstatene bør 
eventuelt endre, erstatte eller tilbakekalle eksisterende 
godkjenninger i samsvar med bestemmelsene i direktiv 
91/414/EØF. Som unntak fra ovennevnte frist bør det 
fastsettes en lengre frist for innsending og vurdering 
av den fullstendige dokumentasjonen i vedlegg III for 
hvert enkelt plantefarmasøytisk produkt og hvert enkelt 
planlagt bruksområde, i samsvar med de ensartede 
prinsippene fastsatt i direktiv 91/414/EØF.

10) Erfaringer i forbindelse med tidligere oppføringer i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer 
som er vurdert innenfor rammen av forordning (EØF) 
nr. 3600/92(2), har vist at det kan oppstå vanskeligheter 
i forbindelse med tolkning av pliktene til innehaverne 
av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang 
til opplysninger. For å unngå ytterligere vanskeligheter 
er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes 
plikter, særlig plikten til å kontrollere at innehaveren 
av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til 
dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 
nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid 
ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger 
nye plikter i forhold til pliktene i direktivene om endring 
av vedlegg I som til nå er vedtatt.

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

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

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

(2) EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 2266/2000 (EFT L 259 av 13.10.2000, s. 27).
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. juli 2007 vedta og kunngjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. august 2007.

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

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal i samsvar med direktiv 91/414/
EØF om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 
godkjenninger av plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder klodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl 
eller tritikonazol som aktivt stoff innen 31. juli 2007.

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene 
i vedlegg I til nevnte direktiv med hensyn til klodinafop, 
pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl eller tritikonazol er 
oppfylt, med unntak av vilkårene i del B med hensyn til det 
nevnte aktive stoffet, samt kontrollere at innehaveren av 
godkjenningene har, eller har tilgang til, dokumentasjon som, 
i samsvar med vilkårene i artikkel 13, oppfyller kravene i 
vedlegg II til nevnte direktiv.

2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert 
enkelt godkjent plantefarmasøytisk produkt som inneholder 
klodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl eller 
tritikonazol, enten som eneste aktive stoff eller som ett 
av flere aktive stoffer, som alle var oppført i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF per 31. januar 2007, vurdere produktet 

på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene i vedlegg VI 
til direktiv 91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som 
oppfyller kravene i vedlegg III til nevnte direktiv, samtidig 
som det tas hensyn til del B i vedlegg I til nevnte direktiv med 
hensyn til henholdsvis klodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, 
tolklofosmetyl og tritikonazol På grunnlag av denne vurdering 
skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i 
artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF.

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene:

a) dersom produktet inneholder klodinafop, pirimikarb, 
rimsulfuron, tolklofosmetyl eller tritikonazol som eneste 
aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 
godkjenningen innen 31. januar 2011, eller

b) dersom produktet inneholder klodinafop, pirimikarb, 
rimsulfuron, tolklofosmetyl eller tritikonazol som ett av 
flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 
godkjenningen innen 31. januar 2011, eller innen datoen 
som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i det 
eller de respektive direktivene der det eller de relevante 
stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, 
avhengig av hvilken dato som kommer sist.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. februar 2007.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. april 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 europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/
EF av 27. januar 2003 om avgrensing av bruk av visse farlege 
stoff i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særleg artikkel 5 nr. 1 
bokstav b), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med direktiv 2002/95/EF krevst det at 
Kommisjonen vurderer visse farlege stoff som er forbodne 
i medhald av artikkel 4 nr. 1 i det nemnde direktivet.

2) Visse materiale og komponentar som inneheld bly, bør 
få unntak frå forbodet fordi det enno er uråd å unngå 
bruk av desse farlege stoffa i dei nemnde materiala og 
komponentane.

3) Visse materiale og komponentar som inneheld bly, bør få 
unntak frå forbodet fordi den negative innverknaden dei 
har på miljøet, helsa og/eller tryggleiken til forbrukarane 
på grunn av utskifting er venta å vere større enn 
føremonene for miljøet, helsa og/eller tryggleiken til 
forbrukarane.

4) Nokre av unntaka frå forbodet for visse materiale eller 
komponentar bør ha eit avgrensa verkeområde, slik at 
bruken av farlege stoff i elektrisk og elektronisk utstyr 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 28.4.2006, s. 38, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 16.

(1) TEU L 37 av 13.2.2003, s. 19. Direktivet sist endra ved kommisjonsvedtak 
2005/747/EF (TEU L 280 av 25.10.2005, s. 18).

kan avskaffast gradvis etter kvart som desse stoffa vert 
bytte ut med andre stoff.

5) I medhald av artikkel 5 nr. 1 bokstav c) i direktiv 
2002/95/EF bør kvart unntak minst kvart fjerde år eller 
fire år etter at eit punkt vert lagt til i lista, vurderast på 
nytt med tanke på å stryke materiale eller komponentar 
i elektrisk eller elektronisk utstyr frå vedlegget dersom 
det er teknisk eller vitskapleg mogleg å fjerne eller skifte 
dei ut gjennom endringar i utforminga eller ved hjelp av 
materiale og komponentar som ikkje krev slike materiale 
eller stoff som er nemnde i artikkel 4 nr. 1, eller dersom 
den negative innverknaden dei har på miljøet, helsa og/
eller tryggleiken til forbrukarane på grunn av utskifting 
er venta å vere større enn føremonene for miljøet, helsa 
og/eller tryggleiken til forbrukarane.

6) Direktiv 2002/95/EF bør difor endrast.

7) I samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2002/95/F 
har Kommisjonen rådspurt produsentar av 
elektrisk og elektronisk utstyr, attvinningsføretak, 
handsamingsverksemder, miljøorganisasjonar og 
arbeidstakar- og forbrukarsamanslutningar.

8) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 
av artikkel 18 i rådsdirektiv 75/442/EØF(2)—

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 2002/95/EF vert endra slik det er fastsett 
i vedlegget til dette vedtaket.

(2) TEF L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEF L 284 av 31.10.2003, s. 1).

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. april 2006

om tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegget til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/95/EF med omsyn til unntak for bruk av bly(*)

[meldt under nummeret K(2006) 1622]

(2006/310/EF)

 2010/EØS/67/45



2.12.2010 Nr. 67/271EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 21. april 2006.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

__________________

VEDLEGG

I vedlegget til direktiv 2002/95/EF skal nytt nr. 16-20 lyde:

«16.  Bly i rette glødelampar med røyr som er dekte av silikat.

17.  Blyhalogenid som strålekjelde i høgintensive utladingslampar (HID-lampar) som vert nytta til profesjonell 
reprografi.

18.  Bly som aktivator i det fluorescerande pulveret (1 vektprosent bly eller mindre) i utladingslampar som vert 
nytta som solariumlampar med til dømes bariumsilikat (BaSi2O5:Pb) som lysstoff, og som spesiallampar 
til reprografi, litografi, insektfeller, fotokjemiske prosessar og herding, med til dømes magnesiumsilikat 
((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) som lysstoff.

19.  Bly med PbBiSn-Hg og PbInSn-Hg i særskilde samansetnader som hovudamalgam og PbSn-Hg som 
hjelpeamalgam i veldig kompakte energisparelampar.

20.  Blyoksid i glasforsegling mellom front- og bakplatene i flate lysrøyr som vert nytta i flytande krystall-
skjermar (LCD).»

___________________
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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 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2032/2003 
av 4. november 2003 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter og om endring av 
forordning (EF) nr. 1896/2000(2) opprettes en liste over 
aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på mulig 
oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. 
Sulfurylfluorid står på denne listen.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 2032/2003 er 
sulfurylfluorid blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 
i direktiv 98/8/EF med henblikk på bruk i produkttype 
8, treimpregneringsmidler, som fastsatt i vedlegg V til 
direktiv 98/8/EF.

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 2032/2003 ble Sverige utpekt som rapporterende 
medlemsstat. Sverige framla 19. april 2005 for 
Kommisjonen rapporten fra vedkommende myndighet 
samt en anbefaling, i samsvar med artikkel 10 nr. 5 og 7 
i nevnte forordning.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er vurdert 
av medlemsstatene og Kommisjonen. I samsvar med 
artikkel 11 nr. 4 i forordning (EF) nr. 2032/2003 ble 
resultatet av vurderingen fastholdt i en vurderingsrapport 
i Den faste komité for biocidprodukter 8. september 
2006.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 414 av 30.12.2006,  
s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 18.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/50/EF (EUT L 142 av 30.5.2006, s. 6).

(2) EUT L 307 av 24.11.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1048/2005 (EUT L 178 av 9.7.2005, s. 1).

5) Vurderingen av sulfurylfluorid avdekket ingen uavklarte 
spørsmål eller innvendinger som Vitenskapskomiteen for 
helse- og miljørisiko (SCHER) burde behandle.

6) Det følger av undersøkelsene som er gjort, at 
biocidprodukter som brukes som treimpregneringsmidler 
og inneholder sulfurylfluorid, oppfyller kravene fastsatt 
i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, særlig med hensyn 
til bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 
vurderingsrapporten. Sulfurylfluorid bør derfor oppføres i 
vedlegg I, for å sikre at godkjenninger for biocidprodukter 
som brukes som treimpregneringsmidler og inneholder 
sulfurylfluorid, kan innvilges, endres eller tilbakekalles 
i alle medlemsstater i samsvar med artikkel 16 nr. 3 i 
direktiv 98/8/EF.

7) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater, for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet sulfurylfluorid, og slik at 
markedet for biocidprodukter i alminnelighet lettere 
virker på en tilfredsstillende måte.

8) I lys av resultatene av vurderingsrapporten bør det kreves 
at slike produkter tillates brukt bare av yrkesbrukere, 
i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i) bokstav e) i direktiv 
98/8/EF, og at det treffes risikoreduserende tiltak for å 
beskytte brukere og andre tilstedeværende, i samsvar 
med artikkel 10 nr. 2 i) bokstav f) i direktiv 98/8/EF.

9) Dessuten er det hensiktsmessig å kreve kontinuerlig 
overvåking og at ytterligere opplysninger om visse punkter 
nevnt i vurderingsrapporten blir gjort tilgjengelige, i 
samsvar med artikkel 10 nr. 2 i) bokstav f).

10) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I, bør 
medlemsstatene og de berørte parter få en rimelig frist, 
slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye kravene 
som oppføringen medfører, og for å sikre at søkere som 
har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte den tiårige 
beskyttelsesperioden for opplysninger, som i samsvar 
med artikkel 12 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter 
på datoen for oppføringen av stoffet.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/140/EF

av 20. desember 2006

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av sulfurylfluorid  
som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

 2010/EØS/67/46
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11) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig 
frist til å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 16 
nr. 3 i direktiv 98/8/EF, og særlig til å innvilge, endre 
eller tilbakekalle godkjenninger av biocidprodukter i 
produkttype 8 som inneholder sulfurylfluorid, for å sikre 
at de etterkommer direktiv 98/8/EF.

12) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2007 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2009.

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, 20. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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BESLUTNING nr. 204

av 6. oktober 2005

om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 
og (EØF) nr. 574/72 (E 200-serien)1(*)

(2006/613/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71(1)2av 14. juni 1971 om 
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer 
som flytter innenfor Fellesskapet, der Den administrative kommisjon pålegges å behandle alle administrative 
spørsmål som oppstår i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72(2)3om fastsettelse av framgangsmåten 
for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71, der Den administrative kommisjon pålegges å 
utarbeide de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av forordning 1408/71 og 574/72,

under henvisning til beslutning nr. 184(3)4av 10. desember 2001 om de blanketter som skal benyttes ved 
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 201-207, E 213 og E 215),

under henvisning til beslutning nr. 188(4)5av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved 
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (E 210 og E 211) og

ut fra følgende betraktninger —

1) Grunnet utvidelsen av Den europeiske union 1. mai 2004 bør blankettene i E 200-serien endres.

2) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) av 2. mai 1992, endret 
ved vedlegg IV til protokoll av 17. mars 1993, gjennomfører forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) 
nr. 574/72 innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 254 av 16.9.2006, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2007 av 6. 
juli 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, 
s. 21.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 647/2005 (EUT L 117 
av 4.5.2005, s. 1).

(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 647/2005.
(3) EFT L 304 av 6.11.2002, s. 1. Rettet i EFT L 315 av 19.11.2002, s. 22.
(4) EUT L 112 av 6.5.2003, s. 12.
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3) Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater har inngått en avtale med Det sveitsiske edsforbund 
om fri bevegelighet for personer (EF/Sveits-avtalen), som trådte i kraft 1. juni 2002. I vedlegg II til 
denne avtalen vises det til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72.

4) Av praktiske grunner bør blankettene som benyttes innenfor Den europeiske union og i henhold til 
EØS-avtalen og EF/Sveits-avtalen, være identiske —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Blankett E 202 med tilleggssidene 1–9, E 203 med tilleggssidene 1–13, E 204 med tilleggssidene 1–9, 
E 205(BE), (CZ), (DK), (DE), (EE), (GR), (ES), (FR), (IE), (IT), (CY), (LV), (LT), (LU), (HU), (MT), 
(NL), (AT), (PL), (PT), (SI), (SK), (FI), (SE), (UK), (IS), (LI), (NO), (CH), E 207, E 210, E 211, E 213 
med tilleggssidene 1–5 og E 215 med en tilleggsside er vedtatt i samsvar med blankettene vedlagt 
denne beslutning.

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal stille vedlagte blanketter til rådighet for berørte 
parter. Disse blankettene skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk, og de skal være utformet slik 
at de ulike språkversjonene er helt sammenfallende slik at enhver mottaker kan motta en blankett som 
er trykt på vedkommendes eget språk.

3. Denne beslutning, som erstatter beslutning nr. 184 og nr. 188, skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er kunngjort.

President for Den administrative kommisjon
Anna HUDZIECZECK

__________



 
Se veiledningen på side 8, 9 og 10 

 E 202   (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

Stat Identifikasjonsnummer (2) (16) Den berørte institusjonen  
(eventuelt kontaktorgan) 

1) .................................................... ................................................................. ...................................................................................................... 

2) .................................................... ................................................................. ...................................................................................................... 

3) .................................................... ................................................................. ...................................................................................................... 

4) .................................................... ................................................................. ...................................................................................................... 

5) .................................................... ................................................................. ...................................................................................................... 

 

BEHANDLING AV KRAV OM ALDERSPENSJON 

Forordning (EØF) nr. 1408/71: artikkel 44-51a og artikkel 77 
Forordning (EØF) nr. 574/72: artikkel 36-38, artikkel 41-43, artikkel 45-47, artikkel 49, artikkel 90 (*), artikkel 111 

 

Den behandlende institusjonen skal utfylle denne blanketten og sende ett eksemplar til hver av de institusjonene (berørte institusjoner) der 
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende har vært medlem, eller til kontaktorganet. 

 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller kontaktorgan) 

1.1 Navn: ...................................................................................................................................................................................................................... 

1.2 Adresse(3): .............................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

A. Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen (4) 
 

2.  

2.1 Etternavn (5): .......................................................................................................................................................................................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (5): ........................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (6): ............................................................................................................................................................................................................ 

2.4 Tidligere navn (7): .................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Kjønn (8):  .............................................................................................................................................................................................................. 

2.6 Fars etternavn og fornavn (9): ……........................................................................................................................................................................ 

2.7 Mors etternavn og fornavn ved fødsel(9): ………………….................................................................................................................................. 

2.8 Sivilstand  

 □ ugift  □ skilt (10)  □ separert 

    f.o.m. ......................... (11)  f.o.m. .......................... (11) 

 □ gift    □ gift på nytt (10)  □ enke eller enkemann 

  f.o.m. ......................... (11)  f.o.m. ......................... (11)  f.o.m. .......................... (11) 

 □ samboer   

  f.o.m. .………............ (12) (4)  

2.9 Skattenummer (13): ................................................................................................................................................................................................. 

 Kode for skattekommune: ...................................................................................................................................................................................... 

2.10 Trygdenummer (2) (14): .......................................................................................................................................................................................... 

(*)   Artikkel 90 i forordning (EØF) nr. 574/72 får ikke anvendelse i Nederland. 

① 



3. Statsborgerskap (15) (16): ........................................................................................................................................................................................ 

  

4. Fødsel (17) 

4.1 Fødselsdato (17): ..................................................................................................................................................................................................... 

4.2 Fødested (18): .......................................................................................................................................................................................................... 

4.3 Provins, fylke (19): .................................................................................................................................................................................................. 

4.4 Stat (20): .................................................................................................................................................................................................................. 

 

5. Adresse og bankopplysninger 

5.1 Adresse (3) (21) (22): ................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................. 

5.2 Bankopplysninger eller adresse for direkte utbetaling 

 Betalingsmottaker godkjent av banken: ................................................................................................................................................................. 

 Bankens navn: ........................................................................................................................................................................................................ 

 Bankens adresse: .................................................................................................................................................................................................... 

 Bankens identifikasjonsnummer (BIC, SWIFT): ………………………….......................................................................................................... 

 Internasjonalt bankkontonummer (IBAN): ............................................................................................................................................................ 

  

6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen: …….......................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen: .................................................................................................................................................. 

  

7.  

7.1 □  Medlemmet har fortsatt inntektsgivende 
arbeid som 

□ arbeidstaker □ selvstendig næringsdrivende 

   □ tjenestemann (22a) 

   □ medfører pliktig medlemskap i en pensjonsordning (23) 

7.2 □ Medlemmet har ikke lenger 
inntektsgivende arbeid som 

□ arbeidstaker □ selvstendig næringsdrivende 

  □ tjenestemann (22a) fra (dato): ................................. 

7.3 □ Medlemmet har til hensikt å slutte med 
inntektsgivende arbeid som 

□ arbeidstaker □ selvstendig næringsdrivende 

   □ tjenestemann (22a) (dato)........................................ 

7.4 □ Medlemmet har til hensikt å begynne med 
inntektsgivende arbeid som (24) 

□ arbeidstaker □ selvstendig næringsdrivende 
(angi virksomhetens art) 

  □ tjenestemann (22a) ................................................. 

7.5 Beløp 
 

□ lønn □ inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet □ annen inntekt 

 .......................................................................................................................................................................................................................... (25) 

7.6 Arten av annen inntekt: ......................................................................................................................................................................................... 

7.7 □ Personen som fremmer krav oppgir at han/hun ikke har inntekt (26). 

 
② 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8.  

8.1 Medlemmet i trygdeordningen har søkt om følgende ytelser mottar følgende ytelser 

8.2 Lønn under sykdom □ □ 

8.3 Sykepenger □ □ 

8.4 Attføringspenger/rehabiliteringspenger □ □ 

8.5 Uførepensjon (27) □ □ 

8.6 Alderspensjon (27) □ □ 

8.7 Etterlattepensjon (27) □ □ 

8.8 Pensjon ved yrkesskade eller yrkessykdom □ □ 

8.9 Pensjonslignende ytelse ved lovpliktig motorvognforsikring 
(trafikkulykkeserstatning) (28) 

□ □ 

8.10 Ytelser ved arbeidsløshet eller førtidspensjonering □ □ 

8.11 Familieytelser (29) □ □ 

8.12 Refusjon av avgifter □ □ 

8.13 Overføring av avgifter (30) □ □ 

8.14 Andre ytelser (angi nærmere) □  Ja □  Nei 
8.15 Institusjoner som utbetaler ytelsene nevnt i punkt 8.3-8.11  

[navn, adresse (3), ytelsesnummer] 

8 …………............................................................................................................................................................................................................. 

8 …………............................................................................................................................................................................................................. 

8 …………............................................................................................................................................................................................................. 

8 …………............................................................................................................................................................................................................. 

8.16 Tilleggsopplysninger om ytelsene nevnt i punkt 8.3-8.10  

 Ytelse: Journalnummer: Tidsrom eller virkningsdato for 
ytelsen Beløp  

    □ per dag  

    □ per uke  

 8 .............................................. .................................................. .................................................. □ per måned  

    □ per år  

    ..................................................  
    □ per dag  

    □  per uke  

 8 .............................................. .................................................. .................................................. □  per måned  

    □ per år  

    ..................................................  
    □ per dag  

    □ per uke  

 8 .............................................. .................................................. .................................................. □  per måned  

    □   per år  

    ..................................................  
    □  per dag  

    □ per uke  

 8 .............................................. .................................................. .................................................. □ per måned  

    □  per år  

    ..................................................  
 

③ 
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8.17 Følgende ytelser anses som forskudd på den pensjonen det er søkt om: 
 □ sykepenger  

 □ ytelser ved arbeidsløshet  

 ................................................................................................................................................................................................................................
........................ 

8.18 Medlemmet i trygdeordningen har rett til naturalytelser ved sykdom i henhold til den lovgivningen som anvendes av den behandlende 
institusjonen? 

 □   Ja □   Nei □   Ennå ikke avgjort 
  

8.19 Ytelsen nevnt i punkt 8.6 eller 8.7 beregnes på grunnlag av (31): 

 □ trygdetid tilbakelagt av personen som fremmer krav: se E 205 

 □ trygdetid tilbakelagt av (tidligere) ektefelle: se E 205 

 
9. Tilleggsopplysninger ved anvendelse av bestemmelser om dobbeltytelser 

9.l Dersom ytelser av samme art tilstås av den eller de berørte institusjonene, kan pensjonen som beregnes av den behandlende institusjonen, 
bli redusert? 

 □   Ja □   Nei □   Ennå ikke avgjort 

9.2 Pensjonen som beregnes av den behandlende institusjonen, kan bli redusert 

 □   Ja □   Nei □   Ennå ikke avgjort 

 —   fordi det tas hensyn til en eller flere av ytelsene angitt i felt? 

  8 ................................... 8 ................................... 8 ................................... 8 ...................................  

 —    på grunn av annen inntekt enn ytelsene angitt i felt 8? 

 □ inntekt fra lønnet arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet 

 □ annet (32): ..........................................................................................  

9.3 Den berørte institusjonen bes angi hvor stor del av pensjonen som tilstås på grunnlag av betalte frivillige trygdeavgifter ................................ 
(felt 6.7 i blankett E 210)? 

 □   Ja □   Nei   

9.4 Ytelsen som utbetales av den behandlende institusjonen, er (helt eller delvis) basert på frivillige avgifter? 

 □   Ja □   Nei   

 

10. Opplysninger som er nødvendige bare dersom blanketten skal sendes til institusjoner i Danmark (10.1, 10.2 og 10.3), Tyskland, Hellas, 
Spania, Østerrike, Polen (10.1 og 10.2), Frankrike (10.1, 10.2 og 10.4), Island, Slovenia (10.2 og 10.3), Portugal, Tsjekkia, Finland eller 
Norge (10.2) 

10.l Personen som fremmer krav (33) □ erklærer at han/hun er arbeidsudyktig (se vedlagte legeerklæring) 

  □ erklærer at han/hun er fullstendig ute av stand til å utøve arbeid og at den nåværende uførheten 
har sammenheng med tidligere utøvd arbeid (se vedlagte legeerklæring) (33a) 

  □ erklærer at han/hun ikke er arbeidsudyktig 

10.2 Personen som fremmer krav (33) (34) □ erklærer at han/hun trenger hjelp av andre for å utføre sine daglige gjøremål (se vedlagte 
legeerklæring) 

□ erklærer at han/hun ikke trenger hjelp av andre for å utføre sine daglige gjøremål  

□ erklærer at hans/hennes funksjonsevne er blitt nedsatt på grunn av sykdom eller skade og at 
vedkommende ikke er i stand til å utføre sine daglige gjøremål uten hjelp eller at sykdommen eller 
skaden medfører langvarig økonomisk belastning (28) 

10.3 Personen som fremmer krav (33) □ erklærer at han/hun ikke har tilstrekkelige midler til livsopphold 

④
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10.4 Den behandlende institusjonen tilstår en tilleggsytelse dersom personen som fremmer krav ikke er i stand til å utføre sine daglige gjøremål 
uten hjelp? 

 □   Ja  □   Nei  □   Ennå ikke avgjort 

 — I tillegg til ytelsen nevnt i felt 8 ................... mottar personen som fremmer krav en tilleggsytelse dersom han/hun ikke er i stand til å 
utføre sine daglige gjøremål? 

 — Tilleggsytelsen kan bli redusert dersom en tilsvarende ytelse tilstås av en annen berørt institusjon? 

 □   Ja  □   Nei  □   Ennå ikke avgjort 

 

B.  Opplysninger om medlemmets familiemedlemmer 

11. □ Ektefelle □ Samboer (12) (35) 

11.1 Etternavn (5): 

 .................................................................................................................................................................................................................................
.................................... 11.2 Fornavn (6): Tidligere navn (7): 

 ............................................................................ ............................................................................................................................................... 

11.3 Fødselsdato: ...................................................... Fødested (18): ............................................................................................................... 

11.4 Statsborgerskap (15) (16): ......................................................................................................................................................................................... 

11.5 Adresse (3): 
................................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................
.................................... 

11.6 Trygdenummer (2) (14): 
............................................................................................................................................................................................................................. 

11.7 Gift/samboer fra (dato): 
............................................................................................................................................................................................................................ 

 Bor medlemmet i samme husholdning som ektefellen eller samboeren? 

 Ja, fra (dato): ......................................................................................................................................................................................................... 

 Nei: ........................................................................................................................................................................................................................ 

 Nei, ikke siden (dato): ........................................................................................................................................................................................... 

11.8 Ektefellen/samboeren  □   har  □ har ikke inntektsgivende arbeid 

11.9 Oppgi eventuelt inntekt 

 □ per uke (36): ......................................  □ per år (37): ............................................................. 

11.10 Ektefellen/samboeren, som er mellom 60 og 65 år, erklærer at han/hun er 

 □ arbeidsdyktig  □ arbeidsudyktig (33)  

11.11 Ektefellen/samboeren 

 □ har søkt om pensjon etter en ordning for  □ arbeidstakere 

 □ mottar pensjon etter en ordning for   □ selvstendig næringsdrivende 

     □ alle bosatte  

     □ tjenestemenn (37a) 

 □ mottar ikke pensjon    

 Oppgi eventuelt  

11.12 Pensjonstype (38): ................................................................................................................................................................................................... 

11.13 Pensjonsnummer (16): ............................................................................................................................................................................................. 

11.14 Institusjon som er ansvarlig for utbetaling: 
................................................................................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................................................................
.................................... 

11.15 Beløp  □ per måned  □ per 
kvartal 

 □ per år  □ per uke .................................................. 
⑤ 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11.16 Ektefellen/samboeren □ mottar □ mottar ikke andre ytelser ved (39) 

   □ arbeidsløshet  □ sykdom  □ uførhet □ annet 

11.17 Virkningsdato (40): 
................................................................................................................................................................................................... 11.18 Belø
p 

 □ per måned □ per kvartal  □ per år  □ per uke ...........................
..... 

11.19 Annen kjent inntekt:  .......................................................................... Type: .................................................................................................... 

 Beløp (40): ...........................................................................................  

11.20 Ytelsen nevnt i felt 11.11 beregnes på grunnlag av (31):  

 □ trygdetid tilbakelagt av personen som fremmer krav: se E 205  

 □ trygdetid tilbakelagt av (tidligere) ektefelle: se E 205  
  
12. Barn (16) 

12.1  Etternavn (5): Fornavn: Trygde-
nummer: Kjønn (M/F): Sted og dato for fødsel, 

ekteskap eller dødsfall (41): 
Slektskapsforhold (f.eks. eget 
barn, adoptivbarn, fosterbarn): 

 1
. 

...................................... ......................
................ 

...................
. 

.................... .......................................
....... 

...............................................
...   ...................................... ......................

................ 
...................

. 
.................... .......................................

....... 
...............................................

...   ...................................... ......................
................ 

...................
. 

.................... .......................................
....... 

...............................................
...   ...................................... ......................

................ 
...................

. 
.................... .......................................

....... 
...............................................

...  2
. 

...................................... ......................
................ 

...................
. 

.................... .......................................
....... 

...............................................
...   ...................................... ......................

................ 
...................

. 
.................... .......................................

....... 
...............................................

...   ...................................... ......................
................ 

...................
. 

.................... .......................................
....... 

...............................................
...   ...................................... ......................

................ 
...................

. 
.................... .......................................

....... 
...............................................

...  3
. 

...................................... ......................
................ 

...................
. 

.................... .......................................
....... 

...............................................
...   ...................................... ......................

................ 
...................

. 
.................... .......................................

....... 
...............................................

...   ...................................... ......................
................ 

...................
. 

.................... .......................................
....... 

...............................................
...   ...................................... ......................

................ 
...................

. 
.................... .......................................

....... 
...............................................

...  4
. 

...................................... ......................
................ 

...................
. 

.................... .......................................
....... 

...............................................
...   ...................................... ......................

................ 
...................

. 
.................... .......................................

....... 
...............................................

...   ...................................... ......................
................ 

...................
. 

.................... .......................................
....... 

...............................................
...   ...................................... ......................

................ 
...................

. 
.................... .......................................

....... 
...............................................

... 12.2 Følgende institusjon er kompetent til å tilstå ytelser i henhold til artikkel 77 i forordning 1408/71: 

 □ den behandlende institusjonen 

 □ følgende institusjon: .......................................................................................................................................................................................... 

12.3 Den behandlende institusjonen 

 □ tilstår ytelser for barna nevnt på linje nr. ................................................................ i felt 12.1 (43) 

  t.o.m. ......................................................................     

  Barnetillegg og barnetrygd per barn (42):  

  ...........................................................................................................................................................................................................................
............................. 

 □ tilstår ikke ytelser for barna nevnt på linje nr .................................................................................................................. i felt 12.1 (43) 

 □ har ikke gjort vedtak om rett til ytelser 
12.4 Adresse (3) (44): 

.................................................................................................................................................................................................................................

.......  .................................................................................................................................................................................................................................

.................................... 
 .................................................................................................................................................................................................................................

.................................... 
12.5 Merknader (45) (46) (49): 

............................................................................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................................................................................................

.............. 
 .................................................................................................................................................................................................................................

.................................... 
⑥
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C.  Øvrige opplysninger 

13. □ Dato for kravet: 
................................................................................................................................................................................................................................
..  □ Personen som fremmer krav ønsker at pensjonsutbetalingene skal begynne (dato) i stat [se ruten ovenfor del 1] 

 ............................................................................................................................................................................................................................ 

 □ Pensjonen utbetales i staten der den behandlende institusjonen ligger f.o.m. (dato): ....................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................................................ 

 Personen som fremmer krav har bedt om utbetaling (47) 

 □ direkte i bostedsstaten 

 □ til en stedfortreder i hjemstaten 

 Tilleggsopplysninger for institusjoner i Finland 

 □ Personen som fremmer krav ønsker å motta vedtaket  □ på finsk  □ på svensk 

  
14. Personen som fremmer krav  □ har bedt om  □ har ikke bedt om 

 at beregningen av alderspensjonen som han/hun har rett til stilles i bero. 

 Oppgi eventuelt staten og ønsket dato for pensjonsutbetalingen: .......................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................
......................................... 

 
15. □ Den behandlende institusjonen □ utbetaler  □ utbetaler ikke 

 ytelser som foreløpige ytelser i henhold til artikkel 45 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72 

15.1 Dersom det ikke er tilfelle, anmodes de berørte institusjonene om å undersøke muligheten for å utbetale ytelser som foreløpige ytelser i 
henhold til artikkel 45 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72. 

  
16. □ Det skal  □ Det skal ikke  

 gjøres fradrag med sikte på motregning i samsvar med artikkel 111 i forordning (EØF) nr. 574/72 

16.1 Eventuell etterbetaling av pensjon  

 □ kan  □ kan ikke 

 skje direkte til mottakeren.  

          

17.1 Vedlagte blanketter □ E 205   □ E 207 (48) □ E 213 eller all tilgjengelig 
 medisinsk dokumentasjon  

17.2 Vennligst oversend □ E 205 □ E 210 vedtak □ etterbetaling 

   □ E 213   

 Merknader: ............................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................
............................................  ................................................................................................................................................................................................................................
.......................................   

18. Den behandlende institusjon 

18.1 Navn: ......................……...……………………………………………………………………………………………...……….……................. 

18.2 Adresse (3): ……………………………………………………………………………………………………...………...................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………...………………......................... 

18.3 Stempel 18.4  Dato: ...........………………..……………................ 

  18.5  Underskrift: 

  …………………………...………………................ 

⑦ 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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver eller på maskin, og det må bare skrives på de prikkede linjene. 
Den består av ti sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger 

 

FOTNOTER 
(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: 

BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; 
IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; 
PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; UK = Det forente kongerike; IS = Island; 
LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits. 

(2) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i Danmark 
oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i Finland oppgis nummeret i folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis personnummeret, til en 
institusjon på Island oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (kennitala), til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret, 
til en institusjon i Litauen oppgis det personlige identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Latvia oppgis identifikasjonsnummeret, til en 
institusjon på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, og for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en 
institusjon i Norge oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale 
trygdenummeret (NISS), til en institusjon innenfor den alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en 
institusjon innenfor trygdeordningen for tjenestemenn i Tyskland oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (PRS-Kenn-nr.), til en 
institusjon i Østerrike oppgis det østerrikske trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Polen oppgis journalnummeret for personer som har 
søkt om eller som har fått stadfestet sin rett til pensjon fra det polske trygdesystemet, for personer som søker om pensjon i Polen for første 
gang, oppgis PESEL- og NIP- eller NKP-nummer (NKP-nummer brukes dersom vedkommende faller inn under trygdordning for 
gårdbrukere), dersom det ikke finnes et slikt nummer oppgis serie og nummer på identitetskort eller i pass, til en institusjon i Portugal oppgis 
registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen, og hvorvidt vedkommende er medlem i trygdeordningen for tjenestemenn i 
Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummer, til en institusjon i Slovenia oppgis journalnummer dersom dette er kjent, og om så 
er tilfelle utelates nummeret i fotnote 16, til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV). 

(3) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(4)  Dersom blanketten gjelder en institusjon i Norge, utfylles også blankett E 202/tilleggsside 3. Dersom blanketten gjelder en institusjon i Sveits, 
utfylles også blankett E 202/tilleggsside 4. Dersom blanketten gjelder en institusjon i Polen, utfylles også blankett E 202 tilleggsside 5, for 
Polen viser uttrykket ‹‹medlem i trygdeordning›› også til personer som er medlemmer av særlige trygdeordninger. Dersom blanketten gjelder 
en institusjon i Tsjekkia, utfylles også blankett E 202 tilleggsside 6. Dersom blanketten gjelder en institusjon i Litauen, utfylles ikke 
blankettens del B, men blankett E 202 tilleggsside 7. Dersom blanketten gjelder en institusjon i Latvia, utfylles ikke blankettens del B, men 
blankett E 202 tilleggsside 9. 

(5) Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
− Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
− Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
− Dersom blanketten fylles ut av en institusjon i Nederland, i tilfeller der medlemmet i trygdeordningen eller den berettigede er en gift kvinne 

eller en kvinne som tidligere har vært gift, oppgis nåværende eller tidligere ektefelles etternavn som nåværende etternavn og pikenavn som 
etternavn ved fødsel. 

− For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
− For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(6)  Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(7) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn 
oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(8) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(9) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i 
Frankrike, Ungarn, Hellas eller Polen, uansett arbeidstakerens nasjonalitet. 

(10) Fylles ut om mulig dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tyskland, Belgia, Frankrike, Ungarn, Italia, Luxembourg, Nederland, 
Polen, Østerrike, Liechtenstein, Finland eller Norge. Dersom avsenderinstitusjonen ikke har tilgang til disse opplysningene, skal den 
kompetente institusjonen henvende seg direkte til den berørte personen. 

(11) For institusjoner i Belgia, Ungarn, Polen, Det forente kongerike, Liechtenstein og Finland oppgis også datoen ved siden av gjeldende felt. 

(12) For institusjoner i Nederland, Finland, Ungarn, Island og Norge. Disse opplysningene er basert på en erklæring fra den berørte person. 
I henhold til Nederlands alminnelige lovgivning om alderstrygd anses også følgende personer som «gift» eller «ektefelle»: ugifte personer av 
samme eller forskjellig kjønn som har felles husholdning på varig grunnlag. Med «felles husholdning» menes at to ugifte personer deler på 
boutgiftene, og at begge bidrar økonomisk til husholdningen eller på annen måte forsørger hverandre. 
I henhold til finsk lovgivning betraktes parter av samme kjønn i et registrert partnerskap som «gift». 

(13) Fylles ut bare dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Portugal eller Slovenia. 

(14) For institusjoner i Nederland oppgis SOFI-nummer, dersom det er kjent. For institusjoner i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret 
(NISS). 

⑧ 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(15) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 

(16) For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, 
eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er 
ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, 
eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret EMŠO.  

(17) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(18) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis 
også sogn og kommune. For nederlandske byer oppgis også kommunen. 

(19) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis 
distriktet der fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted 
som «Nord», etterfulgt av departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 
59»). For personer født i Spania oppgis bare provinsen. 

(20) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(21) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tyskland, Polen, Østerrike, Liechtenstein, Finland eller Sveits, oppgis eventuelt den lovlige 
stedfortrederens adresse (juridisk rådgiver, verge, kurator osv.) i feltet nedenfor: 

Adresse (3): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(22) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Finland, Island, Latvia, Polen eller Norge, oppgis den siste adressen i 
vedkommende stat til personen som fremmer krav i feltet nedenfor: 

Adresse (3): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(22a) For Polen viser uttrykket ‹‹tjenestemann›› til personer som er medlemmer av særlige trygdeordninger. 

(23) For institusjoner i Spania og Slovenia. 

(24) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Tyskland, Ungarn, Spania, Irland, Luxembourg, Polen, Portugal, Slovakia, 
Østerrike eller Norge. 

(25) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Italia, Luxembourg, Østerrike, Island eller 
Norge (beløp per år) eller til en institusjon i Hellas, Polen eller Portugal (beløp per måned). Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i 
Italia, oppgis all inntekt unntatt følgende: verdi av egen bolig, familieytelser, kontantytelser ved yrkesskade eller yrkessykdom, eller ren 
hjelpestønad. 

(26) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Italia eller Hellas. I Italia anses følgende ikke som inntekt: verdi av egen bolig, 
familieytelser, kontantytelser ved yrkesskade eller yrkessykdom, eller ren hjelpestønad. 

(27) For institusjoner i Liechtenstein oppgis også om medlemmet i trygdeordningen har □ søkt om eller □ mottatt pensjon i henhold til den 
yrkesbaserte ordningen som kontantytelse. For institusjoner på Malta oppgis om medlemmet i trygdeordningen har søkt om eller mottar 
tjenestepensjon fra en tidligere arbeidsgiver. Satsen for pensjonsutbetalingen bør være den samme som da den opprinnelige ble tilstått. Detaljer 
oppgis i punkt 8.16. 

(28) For institusjoner i Finland. 

(29) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Italia. 

(30) For institusjoner i Liechtenstein. 

(31) For institusjoner i Nederland og Latvia. 

(32) Oppgi hvilken type inntekt som den behandlende institusjonen tar hensyn til ved anvendelse av bestemmelsene om dobbeltytelser. 

(33) Institusjoner i Hellas, Spania, Frankrike, Østerrike og Polen kan senere anmode om blankett E 213. 

(33a) For institusjoner i Polen ved alderspensjonskrav framsatt etter en særlig trygdeordning. 

(34) For institusjoner i Portugal utfylles også blankett E 202/tilleggsside 2. 

(35) For institusjoner i Nederland skal blankett E 205 for (den tidligere) ektefellen/samboeren leveres inn samtidig. 

(36) Fylles også ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Irland, Østerrike eller Det forente kongerike. 

(37) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, 
Island eller Norge. For institusjoner i Nederland vedlegges dokumentasjon. 

(37a) For Polen viser uttrykket «pensjon under trygdeordning for tjenestemenn» til tilskudd under særlige trygdeordninger. 

(38) For institusjoner i Spania, Frankrike, Østerrike eller Liechtenstein oppgis trygdetilfellet (uførhet, alder) og arten av rett til ytelser (egen eller 
avledet rett). 

(39) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Østerrike, Det forente 
kongerike, Island eller Norge. 
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(40) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Spania, Nederland, Østerrike, Island eller Norge (beløp per år), til en 
institusjon i Frankrike (beløp per kvartal) eller til en institusjon i Italia (beløp per måned). 

(41) Oppgi med følgende symboler hvilken dato som menes: * fødsel, ∞ ekteskap, † død. 

(42) Oppgi nærmere opplysninger om satsene fra og med datoen da pensjonen ble tilstått og eventuelle senere endringer. 

(43) Fyll ut blankett E 202/tilleggsside 1 dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Italia eller Norge. Tilleggsopplysninger oppgis også på 
tilleggsside 1 dersom den berørte institusjonen anmoder om det. 

(44) Oppgi felles adresse. Dersom noen av barna bor på en annen adresse, oppgis denne i feltet nedenfor: 
Etternavn og fornavn: ................................................................................................................................................................................................. 
Adresse (3): ................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

(45) For institusjoner i Spania oppgis om barna forsørges av medlemmet i trygdeordningen og om noen av barna har en funksjonshemning. I det 
siste tilfellet oppgis om barnet mottar egen uførepensjon. 

(46) Oppgi om barnet er gift, ufør, er død (dødsdato), er lærling eller student. For institusjoner i Liechtenstein eller Sveits vedlegges en kopi av 
lærlingavtalen eller en attest fra utdanningsinstitusjonen for hvert barn mellom 18 og 25 år som er lærling eller student. For institusjoner på 
Kypros vedlegges en kopi av bevis for fulltidsutdanning for hvert barn som er student og som er mellom 16 og 23 år dersom det er en kvinne 
og mellom 16 og 25 år dersom det er en mann. 

(47) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Italia eller Hellas. 

(48) Dersom blankett E 202 skal sendes til en institusjon i Liechtenstein, vedlegges blankett(er) E 207 for medlemmet i trygdeordningen og 
eventuelt for medlemmets (nåværende og tidligere) ektefelle. 

(49) For institusjoner i Ungarn bekreftes det om personen som fremmer krav, dersom han eller hun er yngre enn 62 år, har oppfostret barna nevnt i 
felt 12.1 i minst ti år i egen husholdning. 
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 E 202 tilleggsside 1 

FELT 12 «BARN» 

TILLEGGSOPPLYSNINGER 

(fyll ut én side for hvert barn) 

1. Barnet nevnt på linje nr. .............................................. i felt 12.1  

  □ har inntektsgivende arbeid  □ har ikke inntektsgivende arbeid 

1.1 Oppgi eventuelt:    

 arbeidets art (arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende): 
............................................................................................................................................................... 

 Inntekt (1) per   □ uke  □ måned  □ år ............................................. 

        
2. Barnet nevnt på linje nr. .............................................. i felt 12.1  

  □ har annen inntekt  □ har ikke annen inntekt 

2.1 Oppgi eventuelt   

 inntektens art:   

  □ trygdeytelser   

 beløp per  □ uke  □ måned  □ år ............................................. 

  □ annen inntekt (2)   

 beløp per  □ uke  □ måned  □ år ............................................. 

        
3. For barnet nevnt på linje nr. .............................................. i felt 12.1 har følgende person 

 (etternavn, fornavn): 
................................................................................................................................................................................................................................
......  (adresse): 
................................................................................................................................................................................................................................
........................  ................................................................................................................................................................................................................................
............................................ 

 rett til familieytelser eller barnetrygd fordi han/hun er i inntektsgivende arbeid (artikkel 79 nr. 3 i forordning nr. 1408/71) 

 Beløp: 
................................................................................................................................................................................................................................
...............................  Fra og med: 
................................................................................................................................................................................................................................
..................... 3.1 Familieytelsene eller barnetrygden utbetales av følgende institusjoner: 

 (navn): 
................................................................................................................................................................................................................................
.............................  (adresse): 
................................................................................................................................................................................................................................
........................  ................................................................................................................................................................................................................................
............................................ 

 (navn):   
................................................................................................................................................................................................................................
.............................  (adresse):  
................................................................................................................................................................................................................................
........................  ................................................................................................................................................................................................................................
............................................ 

  4. Barnet nevnt på linje nr. .............................................. i felt 12.1 er arbeidsudyktig. Blankett E 404 vedlegges. 

_____________ 
(1)  All inntekt skal oppgis, med unntak av sluttvederlag, familieytelser, utestående lønn, pensjon ved yrkesskade eller yrkessykdom, krigspensjon, uførepensjon etter skade under 

avtjening av verneplikt, hjelpestønad, reisetilskudd. 

(2)  Med «annen inntekt» menes inntekt fra fast eiendom eller kapital (innskudd i bank og postbank, statsobligasjoner, investeringsfond, aksjer, obligasjoner osv.) 

① 



 E 202 tilleggsside 2 PT 

FELT 10.2 

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I PORTUGAL 

Fylles ut dersom personen som fremmer krav har erklært at han/hun trenger hjelp av andre for å utføre sine daglige gjøremål. 

 

1. Opplysninger om personen som gir hjelp 

1.1 Etternavn: ............................................................................................................................................................................................................... 

 Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................. 

1.2 Adresse (gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat): ...................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

   

2. Opplysninger gitt av den behandlende institusjonen 

2.1 □ Vi bekrefter at ovennevnte person er den som faktisk hjelper personen som fremmer krav med å utføre sine daglige gjøremål (personlig 
hygiene, mat, forflytning osv.) 

2.2 □ Det er ikke bekreftet at ovennevnte person yter hjelp. 

   

3. Er behovet for hjelp forårsaket av tredjemann? 

 □ Ja □ Nei 

   

4. Mottar den berørte personen hjelpestønad eller en tilsvarende ytelse? 

 □ Ja □ Nei 

   

4.1 Den utbetalende institusjonens navn og adresse:  

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

4.2 Beløp per måned: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 
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 E 202 tilleggsside 3 NO 

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I NORGE 

1. Personen som fremmer krav har søkt om mottar 

1.1 Grunnytelse til dekning av ekstrautgifter som følge av 
varig sykdom 

□ □ 

 Hjelpestønad □ □ 

     
2. Ektefellen    

 □ har søkt om pensjon som ikke-yrkesaktiv   

 □ mottar pensjon som ikke-yrkesaktiv   

 □ mottar ikke pensjon som ikke-yrkesaktiv   

     
3. Barn    

 Forsørges alle barna av personen som fremmer krav?  □ Ja  □ Nei 

 Dersom «Nei», oppgi barnets/barnas navn og barnets/barnas inntekt per år: ....................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Dersom foreldrene er gift:    

 Bor alle barna sammen med begge foreldrene?  □ Ja  □ Nei 

 Dersom «Nei», oppgi hvilket eller hvilke barn:    

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Dersom foreldrene ikke er gift:    

 Bor alle barna sammen med begge foreldrene  □ Ja  □ Nei 

 Dersom «Ja», oppgi opplysninger om den andre av 
foreldrene: 

   

 Navn: ...................................................................................................................................................................................................................... 

 Fødselsdato: ........................................................................................................................................................................................................... 

 Inntekt per år (alle typer, spesifiser): ..................................................................................................................................................................... 

 Barnets eller barnas navn dersom ikke alle barna er berørt: .................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

  4. Samboer    

 Har personen som fremmer krav tidligere vært gift med samboeren? 

 □ Ja □ Nei 

 Har eller har personen som fremmer krav hatt barn med samboeren? 

 □ Ja □ Nei 
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 E 202 tilleggsside 4 CH 

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I SVEITS 

1. Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen    

 Etternavn (punkt 2.1): ............................................................................................................................................................................................ 

 Fornavn (punkt 2.3): .............................................................................................................................................................................................. 

 Fødselsdato (punkt 4.1): ........................................................................................................................................................................................ 

     
2. Er medlemmet sveitsisk statsborger, oppgis opprinnelsessted: ............................................................................................................................. 

 og dato for innvilgelse av sveitsisk statsborgerskap: ............................................................................................................................................. 

     
3. Opplysninger om medlemmets opphold i Sveits    

 Sted: fra (måned/år): til (måned/år): Type oppholdstillatelse 

 ............................................ ............................................. .............................................. ...................................................................... 

 ............................................ ............................................. .............................................. ...................................................................... 

 ............................................ ............................................. .............................................. ...................................................................... 

 ............................................ ............................................. .............................................. ...................................................................... 

 ............................................ ............................................. .............................................. ...................................................................... 

 ............................................ ............................................. .............................................. ...................................................................... 

 Vennligst legg ved kopier av oppholdsbevis eller oppholdstillatelse. 

     
4. Fylles ut dersom medlemmet er eller har vært gift    

  Første ekteskap Andre ekteskap Tredje ekteskap 

4.1 Ekteskap inngått (dato): ................................................... ................................................... .......................................................... 

4.2 Ekteskap oppløst ved 
skilsmisse (dato): 

................................................... ................................................... .......................................................... 

4.3 Opplysninger om ektefelle, tidligere ektefelle eller avdød ektefelle 

 Etternavn og fornavn: ................................................... ................................................... .......................................................... 

 Etternavn ved fødsel: ................................................... ................................................... .......................................................... 

 Fødselsdato: ................................................... ................................................... .......................................................... 

 Dødsdato: ................................................... ................................................... .......................................................... 

  
5. Opplysninger om opphold i Sveits for ektefelle, tidligere ektefeller eller avdøde ektefeller i løpet av ekteskapet 

 Etternavn og fornavn: Bosted: fra (måned/år): til (måned/år): Type oppholdstillatelse: 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... .................................................. 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... .................................................. 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... .................................................. 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... .................................................. 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... .................................................. 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... .................................................. 

 Vennligst legg ved kopier av oppholdsbevis eller oppholdstillatelse. 
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 E 202 tilleggsside 4 CH (forts.) 

 

6. Fylles ut av barn av separerte eller skilte foreldre 

 Etternavn: For/mellomnavn: Fødselsdato: Foreldreretten tildelt: 

 ............................................... ..................................... .......................... □ far □ mor □ delt □ annen person 

 ............................................... ..................................... .......................... □ far □ mor □ delt □ annen person 

 ............................................... ..................................... .......................... □ far □ mor □ delt □ annen person 

 ............................................... ..................................... .......................... □ far □ mor □ delt □ annen person 

 ............................................... ..................................... .......................... □ far □ mor □ delt □ annen person 

 

7. Ønsker medlemmet å framskynde sitt krav om pensjon? □ ja □ nei 

 Dersom ja, med hvor lenge? □ 1 år □ 2 år 

   

8. Ønsker medlemmet å utsette pensjonsutbetalingen? □ ja □ nei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 



 E 202 tilleggsside 5 PL 

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I POLEN 

Fylles ut av personen som fremmer krav og legges ved blankett E 202 

1. Personopplysninger om personen som fremmer krav 

1.1 Etternavn: ............................................................................................................................................................................................................... 

1.2 Etternavn ved fødsel: ............................................................................................................................................................................................. 

1.3 Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................. 

1.4 Fødselsdato: ........................................................................................................................................................................................................... 

1.5 NIP-nr.: .................................................................................................................................................................................................................. 

  
2. For å fastsette alderspensjonens størrelse i henhold til den nasjonale trygdeordningen anmoder personen som fremmer krav om at følgende 

godtas som beregningsgrunnlag for ytelsen: 

 □ Gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for avgifter til sosialforsikring eller alderstrygd og uføreforsikring i samsvar med polsk lovgivning 
i et tidsrom på 10 påfølgende kalenderår, som velges ut fra de 20  kalenderårene som løp umiddelbart før det året kravet ble fremmet, 
dvs. fra ................................... til ................................ (*). 

 □ Gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for avgifter til sosialforsikring eller alderstrygd og uføreforsikring i samsvar med polsk lovgivning 
i et tidsrom på 20 kalenderår forut for det året kravet ble fremmet, som velges ut fra hele trygdetiden (*). 

 □ Gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for avgifter til sosialforsikring eller alderstrygd og uføreforsikring i samsvar med polsk lovgivning 
i et tidsrom på 10 påfølgende kalenderår, som løp umiddelbart før det året trygden eller forsikringen startet for første gang i utlandet, i 
tilfeller der det ikke foreligger forsikring i Polen i 20 kalenderår umiddelbart før det året kravet ble fremmet. 

 □ Beregningsgrunnlag for tidligere mottatt alderspensjon eller pensjon som følge av arbeidsudyktighet. 

 □ Beregningsgrunnlag for alderspensjon godtatt for fastsettelse av førtidspensjon. 

   3. Mottok personen som fremmer krav ytelse ved sykdom, rehabilitering eller arbeidsudyktighet fra sosialforsikringen da kravet ble fremmet? 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Ja», vennligst oppgi datoen da ytelsen opphørte: ................................................................................................................................... 

  
4. Er personen som fremmer krav fortsatt i arbeid? 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Ja», vennligst oppgi datoen hun/han slutter i arbeid: ............................................................................................................................. 

  
5. For å fastsette beløpet for alderspensjon fra sosialforsikring for gårdbrukere, oppgi om personen som fremmer krav (hans/hennes ektefelle) 

er eier (medeier) av en gård eller er gårdbruker. 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Ja», vennligst oppgi driftsenhetens størrelse (i hektar): ......................................................................................................................... 

  
6. For behandling av krav om politipensjon må personen som fremmer krav oppgi navnet på enheten der han/hun tjenestegjorde før stillingen 

opphørte, type tjeneste og dato for opphør av stillingen: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

  
7. For å foreta en ny beregning av beløpet for politipensjon som en følge av at personen som fremmer krav har gjenopptatt sin tjeneste for 

politiet, byrået for indre sikkerhet, byrået for etterretning, grensekontrollen, den statlige sikkerhetstjenesten, det nasjonale brannvesenet eller 
fengselsvesenet, og arbeidet der uten avbrudd i de siste 12 månedene, anmoder personen som fremmer krav om: 

 □ å beholde det nåværende beregningsgrunnlaget for alderspensjon 

 □ at lønnen for den siste stillingen (fra den måneden stillingen opphørte) godtas som beregningsgrunnlag for alderspensjon. 
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8. For behandling av krav om politipensjon erklærer personen som fremmer krav at han/hun: 

 □ mottar, for tidsrommet .......................................... 

 □ ikke mottar 

 lønn eller lignende kontantytelse etter opphør av stillingen. 

 □ mottar  □ mottar ikke 

 polsk pensjon, pensjon for pensjonert dommer eller aktor, pensjon for etterlatte etter pensjonert dommer eller aktor, førtidspensjon, 
kontantytelse fra arbeidsløshetsfondet. 

 Dersom han/hun «mottar», vennligst oppgi ytelsesnummer, startdato for utbetaling av ytelsen og navn på utbetalende institusjon: …………. 

…………................................................................................................................................................................................................................ 

 □ er  □ er ikke 

 medlem av et åpent pensjonsfond. 

  

9. For å motta militærpensjon må personen som fremmer krav oppgi navnet på den enheten der den tidligere yrkessoldaten tjenestegjorde fram 
til den datoen da stillingen som yrkesmilitær opphørte og oppgi dato for opphør av stillingen: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Personen som fremmer krav erklærer at han/hun vil motta lignende lønn eller ytelser i kontanter etter opphør av stillingen: 

 □ Ja  □ Nei 

 Dersom «Ja», vennligst oppgi tidsrommet for utbetalingen: ......................................................................................... (fra – til/dag, måned, år) 

  

 ........................................................................................... 
Dato 

........................................................................................... 
Underskriften til personen som fremmer krav 

___________ 
(*) For personer i arbeid vedlegges attest med opplysninger om beregningsgrunnlaget for avgifter til trygd eller for alders- og uføreforsikring eller lønnsbevis 

utstedt av arbeidsgiver eller den som har overtatt rettighetene samt trygdekort som angir lønnsbeløp. Det skal framvises originaler av ovennevnte dokumenter, 
eller kopier bekreftet av utenlandsk trygdeinstitusjon, notarius publicus eller et polsk konsulat.  
For selvstendig næringsdrivende kreves bankkontonummeret til den som betaler avgifter til trygd. Dersom næringsvirksomheten fant sted før sosialforsikring 
ble obligatorisk, kreves en attest fra yrkes- eller bransjeorganisasjon (f.eks. håndverkslaug). 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I TSJEKKIA 

For institusjoner i Tsjekkia utfylles følgende tabell for barna nevnt i felt 12.1: 

 

 

Barnets fornavn og 
etternavn 

 

Barnets fødselsdato 
(dag, måned, år) 

 

Fars fornavn og 
etternavn 

 

Mors fornavn og 
etternavn 

 

Tidsrom med 
omsorg for 

barnet, fra–til 

 

Dersom en annen person eller en institusjon  
har/har hatt omsorg for barnet,  
oppgi sted og tidsrom (fra–til) 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I LITAUEN 

 

1. Serienummer og nummer på det litauiske sosialforsikringsbeviset 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

2. Personen som fremmer krav har avtjent militærtjeneste i Litauen eller i det tidligere Sovjetunionen: 

  Ja   □  Nei   □ 

 Dersom «Ja», oppgi om vedkommende tjente som vernepliktig   □  eller som frivillig   □ 

3. Tidsrom med pleie/omsorg i hjemmet i Litauen (fylles ut dersom tidsrommet gjelder tiden før 01.01.1995): 

3.1 for mødre – tidsrom med pleie av og omsorg for funksjonshemmet 
barn under 16 år 

Ja   □  Nei   □ 

 

3.2 for familiemedlemmer – tidsrom med pleie av funksjonshemmet i 
gruppe 1 

Ja   □  Nei   □ 

4. Personen som fremmer krav har vært: 

4.1 politisk fange? Ja   □  Nei   □ 

4.2 deportert? Ja   □  Nei   □ 

4.3 medlem av motstandsbevegelse? Ja   □  Nei   □ 

4.4 deportert for tvangsarbeid over grensen til det tidligere 
Sovjetunionen? 

Ja   □  Nei   □ 

4.5 i getto eller konsentrasjonsleir eller i annen type fangenskap under 
annen verdenskrig? 

Ja   □  Nei   □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 



 E 202 tilleggsside 8 BE 

 

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I BELGIA 

 

1. Studerte personen som fremmer krav i Belgia i eller etter det året han/hun fylte 20 år? 

 □   Ja  □   Nei 

 Dersom «Ja», fra:  ................................til:  ........................................................................................................................................................... 

  
2. Fylles ut av personer som har vært gift mer enn én gang: 

 Første ekteskap inngått: 
........................................................... 

 separasjonsdato (*): ............................................................ 

  oppløst: dato for skilsmisse: 
........................ 

 dato for ektefellens død: 
....................................................... 

  ektefelle: Etternavn, fornavn: ...................................................................................................................... 

   fødselsdato: ............................................. statsborgerskap: .................................................... 

 Andre ekteskap inngått: 
........................................................... 

 separasjonsdato (*): ............................................................ 

  oppløst: dato for skilsmisse: 
........................ 

 dato for ektefellens død: 
....................................................... 

  ektefelle: Etternavn, fornavn: ...................................................................................................................... 

   fødselsdato: ............................................. statsborgerskap: .................................................... 

 Tredje ekteskap inngått: 
........................................................... 

 separasjonsdato (*): ............................................................ 

  oppløst: dato for skilsmisse: 
........................ 

 dato for ektefellens død: 
....................................................... 

  ektefelle: Etternavn, fornavn: ...................................................................................................................... 

   fødselsdato: ............................................. statsborgerskap: .................................................... 

  
3. Fylles ut av personer som for øyeblikket er enker/enkemenn eller skilt: 

 Første ekteskap: var den tidligere ektefellen eller avdøde i lønnet arbeid i Belgia? 

 □   Ja  □   Nei 

 Dersom «Ja», etter hvilken ordning? 

 □   Selvstendig næringsdrivende  □   Arbeidstakere  □   Tjenestemenn 

 Andre ekteskap: var den tidligere ektefellen eller avdøde i lønnet arbeid i Belgia? 

 □   Ja  □   Nei 

 Dersom «Ja», etter hvilken ordning? 

 □   Selvstendig næringsdrivende  □   Arbeidstakere  □   Tjenestemenn 

 Tredje ekteskap: var den tidligere ektefellen eller avdøde i lønnet arbeid i Belgia? 

 □   Ja  □   Nei 

 Dersom «Ja», etter hvilken ordning? 

 □   Selvstendig næringsdrivende  □   Arbeidstakere  □   Tjenestemenn 

 

 

 

 

_______ 

(*) Separasjonsdatoen er den datoen  ektefellene ikke lenger regnes som offisielt bosatt på samme adresse. 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I LATVIA 

 

1. Medlemmet i trygdeordningen tilhører en av følgende kategorier: 

 □   Varig funksjonshemmet (oppgi hvor lenge personen har vært funksjonshemmet .............................) 

 □   Kortvokst 

 □   Person som har vært ansatt under arbeidsforhold som regnes som farlig og krevende 

 □   Person som har deltatt i arbeidet med å rette opp i følgene av ulykken ved Tsjernobyl atomkraftverk eller som har blitt evakuert fra 
tilknyttede områder utsatt for stråling 

 □   Politisk forfulgt 

 □   Student før 1991 

 □   Person som før 1991 har hatt omsorg for en funksjonshemmet i gruppe 1 eller et barn som har blitt regnet som funksjonshemmet fra 
barndommen, opptil 16 år, eller en person over 80 år  

2. Dersom medlemmet i trygdeordningen avtjente militærtjeneste i Latvia eller det tidligere Sovjetunionen før 1996, oppgi 

2.1 tidsrommet: 
................................................................................................................................................................................................................................ 

2.2 om medlemmet tjenestegjorde som vernepliktig   □ eller som frivillig   □ 

3. Opplysninger om barna til medlemmet i trygdeordningen dersom personen har oppfostret minst fem barn under åtte år eller et barn under 
åtte år som har vært erkjent funksjonshemmet siden barndommen. 

 Barn: 

  Etternavn Fornavn Fødselsdato Tidsrom med 
omsorg 

Kommentarer (*) 

 1
. 

........................................ ........................................ .......................... ............................. ......................................................... 

 2
. 

........................................ ........................................ .......................... ............................. ......................................................... 

 3
. 

........................................ ........................................ .......................... ............................. ......................................................... 

 4
. 

........................................ ........................................ .......................... ............................. ......................................................... 

 5
. 

........................................ ........................................ .......................... ............................. ......................................................... 

 (*)  Oppgi om barnet er funksjonshemmet eller er død (dødsdato) eller om en annen person eller en institusjon har hatt omsorg for barnet. 
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Se veiledningen på side 8–11 

 E 203   (
1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

Stat Identifikasjonsnummer (2) (13) Den berørte institusjonen  
(eventuelt kontaktorgan) 

1) .......................................................... ................................................................. ................................................................................................. 

2) .......................................................... ................................................................. ................................................................................................. 

3) .......................................................... ................................................................. ................................................................................................. 

4) .......................................................... ................................................................. ................................................................................................. 

5) .......................................................... ................................................................. ................................................................................................. 

 

BEHANDLING AV KRAV OM ETTERLATTEPENSJON 
 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 44-51a, artikkel 78, 78a, 79 og 79a 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 36-38, artikkel 41-43, artikkel 45-47, artikkel 49, artikkel 90 (*), artikkel 111 

Den behandlende institusjonen skal utfylle denne blanketten og sende ett eksemplar til hver av de institusjoner der arbeidstakeren eller den selvstendig 
næringsdrivende har vært medlem (berørte institusjoner), eller til kontaktorganet. 

 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller kontaktorgan) 

1.1 Navn: ..................................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

1.2 Adresse (3): ............................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

A. Opplysninger om det avdøde medlemmet (3a) 

2.  

2.1 Etternavn (4): .......................................................................................................................................................................................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (4): ........................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (5): ............................................................................................................................................................................................................ 

2.4 Tidligere navn (6): .................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Kjønn (7): ............................................................................................................................................................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (8): ................................................................................................................................................................................ 

2.7 Mors etternavn og fornavn ved fødsel (8): ............................................................................................................................................................. 

2.8 Sivilstand  

 □  ugift □  skilt (9) □  separert 

   f.o.m.:. ................................. (10)   f.o.m.: ...................................... (10) 

 □  gift  □  gift på nytt (9) □  enke eller enkemann 

  f.o.m.: ........................................ (10)  f.o.m.: ................................. (10)   f.o.m.: ...................................... (10)  

 □  samboer  

  f.o.m.: ........................................ (11) 

 □  Bodde samboerne sammen på tidspunktet for dødsfallet? 

  

3. Statsborgerskap (12) (13): ........................................................................................................................................................................................ 

(*) Artikkel 90 i forordning (EØF) 574/72 får ikke anvendelse i Nederland. 
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4. Fødsel 

4.1 Fødselsdato (14): ..................................................................................................................................................................................................... 

4.2 Fødested (15): .......................................................................................................................................................................................................... 

4.3 Provins, departement, fylke (16): ............................................................................................................................................................................ 

4.4 Land (17): ................................................................................................................................................................................................................ 

  
5. Avdøde medlems siste adresse (3) (18) 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen: .................................................................................................................................................. 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen: .................................................................................................................................................. 

  
7. På tidspunktet for dødsfallet var medlemmet 

  □  i inntektsgivende arbeid (18a)  □  ikke i inntektsgivende arbeid (18a) 

  
8.  

8.1 Dato og sted for dødsfallet: …………………….................................................................................................................................................... 

8.2 Dødsfallet (19)  □  antas  □  antas ikke 

  å skyldes yrkesskade (20) eller yrkessykdom 

8.3 Dødsfallet (21)  □  antas  □  antas ikke 

   □  å være forårsaket av tredjemann 

   □  å være forårsaket av personen som fremmer krav (60) 

8.4 Dødsfallet (22)  □  antas  □  antas ikke 

  å skyldes en trafikkulykke (lovpliktig ansvarsforsikring for motorvogn) (22) 

8.5 Dersom personen er 
savnet 

 □  siste underretning om vedkommende (dato): ................................................................................................ 

   □  offisielt erklært død (dato) (23) (24): ............................................................................................................... 

  
9.  

9.1 Medlemmet (25)  □  mottok   □  mottok ikke 

 på tidspunktet for ekteskapsinngåelse pensjon etter 
en ordning for 

 □  arbeidstakere  □  selvstendig næringsdrivende 

   □  tjenestemenn (25a) 

9.2 Medlemmet  □  mottok  □  mottok ikke 

 på tidspunktet for dødsfallet pensjon etter en 
ordning for  

 □  arbeidstakere  □  selvstendig næringsdrivende 

    □  tjenestemenn (25a)   □  alle bosatte 

9.3 Avdøde (arbeidstakeren)  □  var  □  var ikke 

 omfattet av en etterlattepensjonsordning (26) på tidspunktet for dødsfallet 

 Oppgi eventuelt    

9.4 Pensjonstype: ......................................................................................................................................................................................................... 
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9.5 Pensjonsnummer: ................................................................................................................................................................................................... 

9.6 Institusjon som var ansvarlig for utbetaling: ......................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

9.7 Pensjonen utbetales fra (dato): ............................................................................................................................................................................... 

9.8 Eventuelt dato for bortfall av ytelsen: .................................................................................................................................................................... 

9.9 Ytelsen nevnt i felt 9.4 beregnes på 
grunnlag av (26) 

 

 □  trygdetid tilbakelagt av personen som fremmer krav, se E 205  

 □  trygdetid tilbakelagt av (den tidligere) ektefellen, se E 205  

  
10. Avdøde medlem  □  hadde søkt om  □  hadde ikke søkt om 

 utsettelse av beregningen av alderspensjonen som vedkommende ville hatt rett til 

 (oppgi i så fall i hvilken stat: ................................................................................................................................................................................) 

10.1 □  Avdøde medlem  □  Ektefellen 

 □  hadde søkt om  □  hadde fått innvilget 

   □  refusjon av avgifter 

   □  overføring av avgifter 

   □  engangsutbetaling av avdødes trygd 

 

B. Opplysninger om søkerne (29) 

 

11. □  Enke  □  Enkemann  □  Andre søkere, unntatt barn (27) (28) 

11.1 Etternavn (4) (61): .................................................................................................................................................................................................... 

11.2 Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................. 

 Tidligere navn: ....................................................................................................................................................................................................... 

 Fødested (15): .......................................................................................................................................................................................................... 

11.3 Fødselsdato: ........................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (2) (12) (13): .................................................................................................................................................................................... 

11.4 Adresse (3) (30): ...................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

11.5 Bankopplysninger eller adresse for direkte utbetaling: ......................................................................................................................................... 

 Betalingsmottaker godkjent av banken: …............................................................................................................................................................. 

 Bankens navn: ........................................................................................................................................................................................................ 

 Bankens adresse: .................................................................................................................................................................................................... 

 Bankens identifikasjonsnummer (BIC, SWIFT): .................................................................................................................................................. 

 Internasjonalt bankkontonummer (IBAN): ............................................................................................................................................................ 

11.6 Skattenummer (31)           

 

 Kode for skattekommune      

 

 Trygdenummer (2) (32)            .................................................................. 
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11.7 Dato for ekteskapsinngåelse med avdøde medlem: ............................................................................................................................................... 

11.8 Bodde personen som fremmer krav i samme husholdning som ektefellen eller partneren? 

 □  Ja □  Nei  

  f.o.m.: .............................  f.o.m.: .................................  

11.9 Har eller har ektefellene hatt felles barn (enten biologiske 
eller adoptert) (33)? 

 

 □  Ja  □  Nei 

11.10 Oppgi eventuelt dato for  □  separasjon (34): .................................... □  skilsmisse: ........................................... 

11.11 Oppgi eventuelt dato for inngåelse av nytt ekteskap: ............................................................................................................................................ 

11.12 Etternavn og fornavn på tidligere ektefelle(r) (35): ................................................................................................................................................ 

11.13 Bor enken/enkemannen sammen med en annen person i et ekteskapslignende forhold (11)? 

 □  Ja □  Nei □  Ukjent 

11.14 Slektskapsforhold og sivilstand (for andre berettigede enn enke eller enkemann): 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

12.  

 Personen nevnt i felt 11  

12.1a □  utfører  □  utfører ikke lønnet arbeid 

12.1b □  utøver  □  utøver ikke virksomhet som omfattes av en særordning for tjenestemenn (35a) 

12.2 □  utøver selvstendig næringsvirksomhet  □  utøver ikke selvstendig næringsvirksomhet 

12.3 □  oppgir at han/hun ikke har inntekt (36) 

12.4 Oppgi eventuelt inntekt per år (37)  ...................................................................... i ............................................................................. 

12.5 Personen nevnt i felt 11  

12.6 □  ble  □  ble ikke forsørget av avdøde medlem (38) 

12.7 □  er  □  er ikke 

  □  varig arbeidsudyktig 

  □  midlertidig arbeidsudyktig i over tre måneder (39) 

12.8 □  trenger (40)  □  trenger ikke hjelp av andre (41) 

12.9 Personen nevnt i felt 11 har søkt om  mottar 

  Grunnytelse til dekning av ekstrautgifter som følge av 
varig sykdom 

□  □ 

  Hjelpestønad □  □ 

  Utdanningsstønad til enker/enkemenn □  □ 

  Stønad til barnetilsyn på grunn av enkens/enkemannens 
arbeid eller utdanning 

□  □ 
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12.10 Personen nevnt i felt 11     

 □  mottar pensjon fra ................................................. til ................................................. 

 □  mottar ikke pensjon  □ kan ha rett til (etterlatte)pensjon 

12.11 Pensjonstype (42): ................................................................................................................................................................................................... 

12.12 Pensjonsnummer: ................................................................................................................................................................................................... 

12.13 Beløp på tidspunktet for kravet: ............................................................................................................................................................................. 

12.14 Institusjon som er ansvarlig for utbetaling: ........................................................................................................................................................... 

12.15 Personen nevnt i felt 11 (43) 

 □ har rett til etterlattepensjon gjennom yrkesskade- eller yrkessykdomsforsikring fra 

 følgende institusjon: ......................................................................................................................................................................................... 

 Pensjonsnummer: .............................................................................................................................................................................................. 

12.16 Enken/enkemannen (44)  

 □ forsørger barn  □ forsørger ikke barn 

 som han/hun mottar barnetrygd eller barnepensjon 
for 

 □ Ja  □ Nei 

12.17 Institusjon som er ansvarlig for utbetaling: ........................................................................................................................................................... 

12.18 Dersom personen nevnt i felt 11 er gravid, oppgis terminen: ................................................................................................................................ 

12.19 Personen nevnt i felt 11 har rett til naturalytelser ved sykdom i henhold til den lovgivningen som anvendes av den behandlende institusjonen 

 □ Ja  □ Nei  □ Ennå ikke avgjort  

  

13.  

13.1 Enkens/enkemannens annen inntekt (45)   

 □ ingen 

 Art: ......................................................................................................................................................................................................................... 

 Beløp (46): ............................................................................................... i ............................................................................................................. 

  

13.2 Annet  

 Art: ......................................................................................................................................................................................................................... 

 Beløp (46): ................................................................................................ i ............................................................................................................ 

⑤ 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14. Tilleggsopplysninger ved anvendelse av bestemmelser om dobbeltytelser 

14.l Dersom ytelser av samme art tilstås av den eller de berørte institusjonene, kan pensjonen som beregnes av den behandlende institusjonen, 
bli redusert 

 □ Ja  □ Nei  □ Ennå ikke avgjort 

14.2 Pensjonen som beregnes av den behandlende institusjonen, kan bli redusert 

 □ Ja  □ Nei  □ Ennå ikke avgjort 

 fordi det tas hensyn til en eller flere av ytelsene angitt i felt 12 

  12 ............................................. 12 ............................................. 12 ............................................. 12 ............................................. 

 på grunn av annen inntekt enn ytelsene angitt i felt 12 

 □ inntekt fra lønnet arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet 

 □ annet  ............................................................................................................. (47) 

14.3 Den berørte institusjonen bes angi hvor stor del av pensjonen som tilstås på grunnlag av betalte frivillige trygdeavgifter (felt 6.7 i blankett 
E 210) 

 □ Ja  □ Nei 

14.4 Ytelsen som utbetales av den behandlende institusjonen, er (helt eller delvis) basert på frivillige avgifter 

 □ Ja  □ Nei 

  
15. Barn (13) (48) (49) 

15.1 Etternavn (4) Fornavn Statsborgerskap Sted og dato for fødsel, 
ekteskap eller dødsfall (50) 

Slektskapsforhold (f.eks. eget barn, 
adoptivbarn, fosterbarn) (51) 

 1. ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
  ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
  ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
 2. ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
  ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
  ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
 3. ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
  ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
  ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
 4. ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
  ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
  ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
 5. ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
  ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 
  ........................................ ................................. .......................... ..................................... .......................................................... 

15.2 Følgende institusjon er kompetent til å tilstå ytelser i henhold til artikkel 78 i forordning (EØF) 1408/71 

 □ den behandlende institusjonen 

 □ følgende institusjon: .......................................................................................................................................................................................... 

15.3 Den behandlende institusjonen 

 □ tilstår ytelser for barna nevnt på linje nr. ............................................ i felt 15.1  

 t.o.m. .................................................................................   

 Barnepensjon og barnetrygd per barn .................................................................... (52)  

 □ tilstår ikke ytelser for barna nevnt på linje nr. ............................................. i felt 15.1 (53)  

 □ har ikke gjort vedtak om rett til ytelser   

15.4 Adresse (3) (54): ...................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

15.5 Merknader (55) (56) (57) (57a): ................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ⑥
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C.  Øvrige opplysninger 

16. □ Dato for kravet: ................................................................................................................................................................................................. 

 □ Pensjonen utbetales i staten der den behandlende institusjonen ligger f.o.m. (dato): ...................................................................................... 

 Personen som fremmer krav har bedt om utbetaling (58) 

 □ direkte i bostedsstaten 

 □ til en stedfortreder i hjemstaten 

 Tilleggsopplysninger for institusjoner i Finland 

 □ Personen som fremmer krav ønsker å motta vedtaket      

  □ på finsk     

  □ på svensk     

  
17. Den behandlende institusjonen     

 □ utbetaler     

 □ utbetaler ikke     

 ytelser som foreløpige ytelser i henhold til artikkel 45 nr. 1 i 
forordning (EØF) nr. 574/72 

 

17.1 Dersom det ikke er tilfelle, anmodes de berørte institusjonene om å undersøke muligheten for å utbetale ytelser som foreløpige ytelser i 
henhold til artikkel 45 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72. 

  
18. □ Det skal   

 □ Det skal ikke   

 gjøres fradrag med sikte på motregning i samsvar med artikkel 111 i forordning (EØF) nr. 574/72 

18.1 Eventuell etterbetaling av pensjon  

 □ kan   

 □ kan ikke   

 skje direkte til mottakeren.  

   

19.         

19.1 Vedlagte blanketter  □ E 205    □ E 207 (59)  □ E 213 
19.2 Vennligst oversend  □ E 205  □ E 210  □ vedtak  □ etterbetaling 

     □ E 213     

 Merknader: ............................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................
....................................... 

  

20. Den behandlende institusjonen 

20.1 Navn: 
.....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……............................
............................. 20.2 Adresse (3): 
............…………………………………………………………………………………………………………...……….....................................
....................  …………………………………………………………………………………………………………………...……………….........................
......................................... 

20.3 Stempel 20.4     Dato: ....................………………………………................ 

  20.5     Underskrift: 

  ………..……………………………………........................ 

⑦ 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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver eller på maskin, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av 11 sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger 

 
FOTNOTER 

 
(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger:  
 BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; 

IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; 
PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; UK = Det forente kongerike; IS = Island; 
LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits. 

(2) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i Danmark 
oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i Finland oppgis nummeret i folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis personnummeret, til en 
institusjon på Island oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (kennitala), til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret, 
til en institusjon i Litauen oppgis det personlige identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Latvia oppgis identifikasjonsnummeret, til en 
institusjon på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, og for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en 
institusjon i Norge oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale 
trygdenummeret (NISS), til en institusjon innenfor den alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en 
institusjon innenfor trygdeordningen for tjenestemenn i Tyskland oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (PRS-Kenn-nr.), til en 
institusjon i Østerrike oppgis det østerrikske trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Polen oppgis journalnummeret for personer som har 
søkt om eller som har fått stadfestet sin rett til pensjon fra det polske trygdesystemet, for personer som søker om pensjon i Polen for første 
gang, oppgis PESEL- og NIP- eller NKP-nummer (NKP-nummer brukes dersom vedkommende faller inn under trygdordning for 
gårdbrukere), dersom det ikke finnes et slikt nummer, oppgis serie og nummer på identitetskort eller i pass, til en institusjon i Portugal oppgis 
registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen, og hvorvidt vedkommende er medlem i trygdeordningen for tjenestemenn i 
Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummer, til en institusjon i Slovenia oppgis journalnummer dersom dette er kjent, og om så 
er tilfelle utelates nummeret i fotnote 16, til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV). 

(3) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3a)  For Tyskland og Østerrike omfatter uttrykket «medlem i trygdeordning» personer som er medlemmer i den alminnelige trygdeordningen samt 
tjenestemenn og personer som anses som slike og som er medlemmer av en særlig trygdeordning. Uttrykket «pensjon» omfatter også 
tjenestemannspensjoner. For Polen viser uttrykket «medlem i trygdeordning» også til personer som omfattes av særlige trygdeordninger. 

(4)     –  Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
−   Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
−   Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
−  Dersom blanketten utfylles av en institusjon i Nederland og medlemmet i trygdeordningen eller den stønadsberettigede er en gift eller 

tidligere gift kvinne, oppgis nåværende eller siste ektefelles etternavn og pikenavnet som etternavn ved fødsel. 
−  For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
−  For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(5) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn 
oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(7) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(8) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i 
Frankrike, Hellas eller Ungarn, uansett arbeidstakerens nasjonalitet. For institusjoner i Polen ved behandling av krav om etterlattepensjon i 
samsvar med en særlig trygdeordning. 

(9) Fylles ut om mulig dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tyskland, Belgia, Frankrike, Ungarn, Italia, Litauen, Luxembourg, 
Nederland, Polen, Slovakia, Østerrike, Portugal, Sverige, Liechtenstein, Finland eller Norge. 

(10) For institusjoner i Belgia, Ungarn, Litauen, Polen, Slovakia, Nederland, Sverige, Det forente kongerike, Finland og Liechtenstein oppgis også 
datoen ved siden av gjeldende felt. 

(11) Disse opplysningene er basert på en erklæring fra den berørte personen. For institusjoner i Norge utfylles også tilleggsside 5. I henhold til 
Nederlands alminnelige lovgivning om etterlattepensjon (Algemene Nabestaandenwet) anses også følgende personer som «gift» eller 
«ektefelle»: ugifte personer av samme eller forskjellig kjønn som har felles husholdning på varig grunnlag. Med «felles husholdning» menes at 
to ugifte personer deler på boutgiftene, og at begge bidrar økonomisk til husholdningen eller på annen måte forsørger hverandre. For Litauen, 
kryss av om personen som fremmer krav er ektefelle etter loven. I henhold til finsk lovgivning betraktes parter av samme kjønn i et registrert 
partnerskap som «gift». Disse opplysningene skal også oppgis til institusjoner i Ungarn. 

(12) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 

(13) For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, 
eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er 
ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, 
eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret EMŠO. For institusjoner i Norge oppgis nummer i folkeregisteret i punkt 11.3. 

(14) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(15) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis 
også sogn og kommune. For nederlandske byer oppgis også kommunen. 

⑧ 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(16) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis 
distriktet der fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted 
som «Nord», etterfulgt av departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 
59»). For personer født i Spania oppgis bare provinsen. 

(17) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(18) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Finland, Island eller Norge, oppgis avdødes siste adresse i feltet nedenfor. 

Adresse (3): ................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

(18a) For Polen omfatter uttrykket «inntektsgivende arbeid» også tjenesten til personer som omfattes av særlige trygdeordninger. 

(19) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Kypros, Tyskland, Hellas, Polen, Slovakia, Spania, Irland, Italia, 
Luxembourg, Østerrike, Portugal, Det forente kongerike, Finland, Island eller Norge. 

(20) For institusjoner i Belgia, Kypros, Luxembourg og Sveits settes det kryss i det første feltet for enhver ulykke uansett art. 

(21) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, Slovakia, Sveits, Tyskland, Hellas, Spania, Luxembourg, Østerrike, 
Portugal eller Liechtenstein. 

(22) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Finland. 

(22a) For institusjoner i Polen ved behandling av krav om etterlattepensjon som utbetales til etterlatte etter en savnet polititjenestemann eller soldat. 
Legg ved dokumentasjon som bekrefter forsvinningen. 

(23) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Hellas, Frankrike, Finland eller Sverige, oppgis datoen da forsvinningen ble meldt til politiet. 
Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Latvia eller Litauen, oppgis datoen da en domstol erkjente personen som savnet. 

(24) For institusjoner i Spania, Finland, Sverige og Liechtenstein oppgis også omstendighetene rundt forsvinningen. 

(25) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Hellas, Frankrike, Ungarn, Luxembourg eller Østerrike. 

(25a) For Polen viser uttrykket «pensjon etter en ordning for tjenestemenn» til ytelser fra særlige trygdeordninger 

(26) Opplysninger som er nødvendige for institusjoner i Nederland og Ungarn. 

(27) Dersom det skal oppgis opplysninger om flere personer i felt 11, tilføyes ett eller flere eksemplarer av side 3, ettersom felt 11 og 12 må fylles 
ut for hver person. I Nederland kan enker, skilte kvinner eller kvinner som er separert ha rett til enkepensjon dersom de er yngre enn 65 år. 
Enker, skilte kvinner og kvinner som er separert og som er 65 år eller eldre har rett til alderspensjon. I disse tilfellene skal blankett E 202 fylles 
ut i den berørte kvinnens navn. I Portugal utbetales etterlattepensjon til avdødes slektninger i oppstigende linje dersom de ble forsørget av 
avdøde og dersom det ikke er andre familiemedlemmer (ektefelle, tidligere ektefelle og slektninger i nedstigende linje) som har rett til 
ytelsene. I Liechtenstein kan enken, den skilte kvinnen eller kvinnen som er separert ha rett til enkepensjon dersom hun er yngre enn 62 år. 
Denne retten opphører ved inngåelse av nytt ekteskap. Enken, den skilte kvinnen eller kvinnen som er separert og som er eldre enn 62 år kan 
ha rett til alderspensjon. I så fall må blankett E 202 fylles ut på vegne av kvinnen. I Norge kan både ektefeller som er separert og skilte 
ektefeller ha rett til etterlattepensjon. I Slovenia kan følgende personer fremme krav om etterlattepensjon/enkepensjon: medlemmets foreldre 
og adoptivforeldre (dersom de ble forsørget av avdøde), søsken (dersom de ble forsørget av avdøde fram til hans/hennes død og ikke har 
midler til å forsørge seg selv) og fraskilt ektefelle (dersom han/hun fikk underholdsbidrag fram til medlemmets død). I Estland er det flere som 
kan søke om etterlattepensjon: forelder, søsken, fraskilt ektefelle, forelder eller verge til medlemmets barn, stebarn eller fosterbarn, steforelder 
eller fosterforelder. I Latvia kan følgende personer også søke: barn, stebarn som ble forsørget av medlemmet, søsken eller barnebarn. I Polen 
kan følgende personer også søke: separerte og fraskilte ektefeller, dersom de har rett til å motta underholdsbidrag ved rettskjennelse eller 
avtale i domstol, eller foreldre (herunder steforeldre). 

(28) For institusjoner i Italia utfylles også tilleggsside 1. For institusjoner i Sverige utfylles også tilleggsside 6. For institusjoner i Litauen utfylles 
også E 203/tilleggsside 7. For institusjoner i Sveits utfylles også E 203/tilleggsside 10. For institusjoner i Polen utfylles også tilleggsside 11. 
For institusjoner i Finland utfylles også tilleggsside 13. 
 

(29) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tyskland, Østerrike, Polen, Latvia, Liechtenstein, Finland eller Sveits, oppgis eventuelt den 
lovlige stedfortrederens adresse (juridisk rådgiver, verge, kurator osv.) i feltet nedenfor: 

Adresse (3): ................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

(30) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, Danmark, Finland, Island, Latvia eller Norge, oppgis den siste adressen i 
vedkommende stat til personen som fremmer krav i feltet nedenfor: 

Adresse (3): ................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

(31) Fylles ut bare dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Portugal eller Slovenia. 

(32) For institusjoner i Nederland oppgis SOFI-nummeret dersom det er kjent. For institusjoner i Belgia oppgis trygdenummeret (NISS). 

(33) For institusjoner i Finland og Sverige. 

(34) For institusjoner i Spania og Sverige oppgis om separasjonen er faktisk eller juridisk. 

(35) For institusjoner i Liechtenstein eller Sveits oppgis også ektefellens fødselsdato. 

(35a) For Polen omfatter uttrykket «virksomhet som omfattes av en særordning for tjenestemenn» også tjenesten til personer som omfattes av 
særlige trygdeordninger. 

(36) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Italia, Polen, Nederland eller Hellas. I Italia anses følgende ikke som inntekt: verdi 
av egen bolig, familieytelser, kontantytelser ved yrkesskade eller yrkessykdom, eller ren hjelpestønad. 
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(37) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Danmark, Portugal, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, 

Finland, Sverige, Island eller Norge. Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Italia, oppgis all inntekt unntatt følgende: verdi av egen 
bolig, familieytelser, kontantytelser ved yrkesskade eller yrkessykdom, eller ren hjelpestønad. 

(38) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tyskland, Hellas, Frankrike, Italia, Latvia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, 
Portugal, Slovenia, Finland, Sverige eller Island. 

(39) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Ungarn, Polen, Nederland eller Sverige (legg ved blankett E 213). 

(40) For institusjoner i Portugal utfylles også tilleggsside 3. For institusjoner i Slovenia utfylles også blankett E 213. 

(41) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Hellas, Frankrike, Irland, Nederland, Østerrike eller Det forente kongerike. 

(42) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Ungarn, Polen, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Østerrike, Portugal 
eller Finland, oppgis om det dreier seg om individuell pensjon eller etterlattepensjon. For institusjoner på Malta oppgis opplysninger om all 
tjenestepensjon som er utbetalt/forventes utbetalt. Satsen for pensjonsutbetalingen bør være den samme som da den opprinnelige ble tilstått. 

(43) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Tyskland, Luxembourg, Østerrike, Portugal eller Finland. 

(44) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Slovenia, Tyskland, Frankrike, Italia, Luxembourg, 
Nederland, Østerrike, Finland, Sverige, Island eller Norge. 

(45) For institusjoner i Finland oppgis renteinntekter, leieinntekter og utbytte. 

(46) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Spania, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Island eller Norge (beløp per 
år), til en institusjon i Frankrike (beløp per kvartal) eller til en institusjon i Italia (beløp per måned). 

(47) Oppgi hvilken type inntekt som den behandlende institusjonen tok hensyn til da den anvendte bestemmelsene om dobbeltytelser. 

(48) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Tyskland, Hellas, Ungarn, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, 
Nederland, Østerrike, Portugal, Finland, Sverige, Det forente kongerike, Island, Liechtenstein, Polen, Slovakia, Slovenia eller Sveits. Dersom 
blanketten skal sendes til en institusjon i Portugal, oppgis navn på eventuelle stebarn som avdøde forsørget samt navn på eventuelle barnebarn. 
Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Latvia eller Slovenia, oppgis navn på stebarn, barnebarn og andre foreldreløse barn som ble 
forsørget av avdøde. For institusjoner i Italia utfylles også E 203/tilleggsside 2 dersom den berettigede er enebarn. Dersom blanketten skal 
sendes til en institusjon i Spania, utfylles også E 203/tilleggsside 2. Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Litauen, utfylles også 
E 203/tilleggsside 7. Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, utfylles også tilleggsside 8. Dersom blanketten skal sendes til 
en institusjon i Sveits, utfylles også E 203/tilleggsside 10. Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Polen, utfylles også 
E 203/tilleggsside 11.  

(49) For institusjoner i Norge oppgis bare avdødes barn. For institusjoner på Malta oppgis bare opplysninger om barn som er under 18 år og som er 
barn av både den avdøde og den etterlatte. 

(50) Oppgi med følgende symboler hvilken dato som menes: * fødsel, ∞ ekteskap, † død. For institusjoner i Finland, Ungarn eller Slovakia oppgis 
personnummeret i folkeregisteret. 

(51) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Finland, oppgis om barnet er enkens/enkemannens og avdødes felles barn eller om barnet er 
bare enkens/enkemannens barn eller bare avdødes barn. Oppgi også om enken/enkemannen forsørger barnet. Oppgi også nasjonalitet ved 
adopsjon. 

(52) Disse opplysningene oppgis fra og med foreldrenes dødsdato og skal vise eventuelle påfølgende endringer i ytelsenes størrelse. 

(53) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tyskland, Italia eller Polen, utfylles også tilleggsside 2. Dersom blanketten skal sendes til en 
institusjon i Portugal eller Slovakia, utfylles også tilleggsside 4. 

(54) Oppgi den felles adressen. Dersom noen av barna bor på en annen adresse, oppgis den i feltet nedenfor: 

Adresse (3):  ................................................................................................................................................................................................................ 

(55) Oppgi om barnet er gift, ufør, er død (dødsdato), er lærling eller student. For institusjoner i Portugal utfylles tilleggsside 3 dersom barnet er 
ufør og trenger hjelp av andre. For institusjoner i Liechtenstein eller Sveits vedlegges en kopi av lærlingavtalen eller en attest fra 
utdanningsinstitusjonen for hvert barn mellom 18 og 25 år som er lærling eller student. For institusjoner i Tsjekkia vedlegges en kopi av attest 
om fortsatt utdanning, lærlingavtale og/eller yrkesopplæring for hvert barn mellom 15 og 26 år som er lærling eller student. For institusjoner i 
Slovenia vedlegges en attest fra utdanningsinstitusjonen eller en kopi av lærlingavtalen for hvert barn mellom 15 og 26 år som er lærling eller 
vanlig student. For institusjoner i Slovakia vedlegges en attest fra utdanningsinstitusjonen eller skolen for hvert barn som er mellom 16 og 26 
år. For institusjoner i Polen vedlegges attest fra skolen for hvert barn mellom 16 og 25 som er elev eller student. For institusjoner i Ungarn 
vedlegges en kopi av attest om fortsatt utdanning, lærlingavtale og/eller yrkesopplæring for hvert barn mellom 16 og 25 år som er lærling eller 
student. Oppgi om barnet er gift, ufør, er død (dødsdato), eller er student. For institusjoner på Kypros vedlegges en kopi av attest om 
fulltidsstudier for hvert barn som er student og som er mellom 16 og 23 år for døtre og mellom 16 og 25 år for sønner. 

(56) For institusjoner i Ungarn, Slovakia, Spania og Norge oppgis om barna forsørges av medlemmet i trygdeordningen og om noen av barna har 
en funksjonshemning. I det siste tilfellet oppgis om barnet mottar egen uførepensjon. For institusjoner i Finland oppgis om barnet/barna bodde 
i samme husholdning som medlemmet i trygdeordningen. Dersom ikke, oppgis datoen da det opphørte. 

(57) For institusjoner i Ungarn, Portugal og Norge utfylles feltet nedenfor dersom et av barna har en annen verge enn de andre barna. For 
institusjoner i Finland oppgis navn, fødselsdato og adresse til barnets/barnas verge i feltet under: 
Barn:  
— Etternavn: .............................................................................................................................................................................................................. 
— Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................. 
Verge:  
— Etternavn: .............................................................................................................................................................................................................. 
— Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................. 
— Adresse (3): ............................................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
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(57a) For institusjoner i Latvia oppgis om den andre av barnets foreldre også er død: 

□  Ja  □  Nei 

 Dersom svaret er «ja», oppgi følgende opplysninger: 
 Etternavn: …………………....................................................................................................................................................................................... 
Fornavn: ...................................................................................................................................................................................................................... 
Tidligere etternavn: .................................................................................................................................................................................................... 
Kjønn: ......................................................................................................................................................................................................................... 
Identitetsnr.: ................................................................................................................................................................................................................ 
Statsborgerskap: ......................................................................................................................................................................................................... 
Fødselsdato: ................................................................................................................................................................................................................ 
Dødsdato: .................................................................................................................................................................................................................... 

(58) Fylles ut for institusjoner i Italia og Hellas. 

(59) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Liechtenstein, vedlegges blankett E 207 om det avdøde medlemmet og om medlemmets 
(siste og eventuelt tidligere) ektefelle(r). 

(60) Disse opplysningene kreves dersom blanketten sendes til kypriotiske, ungarske og finske institusjoner. 

(61) For institusjoner i Ungarn oppgis også mors etternavn og fornavn ved fødsel: 

 Moren til personen som fremmer krav: 
— Etternavn: .............................................................................................................................................................................................................. 
— Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................. 
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FELT 11 «ANDRE BERETTIGEDE ENN BARN» 
TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I ITALIA 

Fylles ut dersom pensjonskravet fremmes i utlandet av eneste gjenlevende forelder eller av den avdøde arbeidstakerens/selvstendig  
næringsdrivendes ugifte søsken. 

 
 

1. Dersom personen som fremmer krav er eneste gjenlevende forelder, oppgis om avdøde etterlot seg 

  □  ektefelle:  □  Ja  □  Nei 

  □  barn:  □  Ja  □  Nei 

  

2. Dersom personen som fremmer krav er avdødes bror eller søster, oppgis om avdøde etterlot seg 

  □  ektefelle:  □  Ja  □  Nei 

  □  barn:  □  Ja  □  Nei 

  □  foreldre:  □  Ja  □  Nei 
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 E 203 tilleggsside 2 

FELT 15 «BARN» 

TILLEGGSOPPLYSNINGER 

(fyll ut én side for hvert barn) 

 
1. Barnet nevnt på linje nr. .............................. i felt 15.1  

 □  har inntektsgivende arbeid □  har ikke inntektsgivende arbeid 

1.1 Oppgi eventuelt    

 arbeidets art (arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende): 

 Inntekt (1) per  □  uke □  måned □  år       .................................. 

 2. Barnet nevnt på linje nr. .............................................. i felt 15.1  

 □  har annen inntekt  □  har ikke annen inntekt. 

2.1 Oppgi eventuelt   

 inntektens art:   

 □  trygdeytelser   

 beløp per  □  uke  □  måned  □  år       .................................. 

 □  annen inntekt (2)   

 beløp per  □  uke  □  måned  □  år       .................................. 

  
3. For barnet nevnt på linje nr. .............................................. i felt 15.1 har følgende person: 

 (etternavn, fornavn): .............................................................................................................................................................................................. 

 (adresse): ................................................................................................................................................................................................................ 

  

 rett til familieytelser eller barnetrygd fordi han/hun er i inntektsgivende arbeid (artikkel 79 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71) 

 Beløp: ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Fra og med: ............................................................................................................................................................................................................ 

3.1 Familieytelsene eller barnetrygden utbetales av følgende institusjoner: 

 (navn): .................................................................................................................................................................................................................... 

 (adresse): ................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 (navn): .................................................................................................................................................................................................................... 

 (adresse): ................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

     4. Barnet nevnt på linje nr. .......................................... i felt 15.1 er arbeidsudyktig. Blankett E 404 vedlegges. 
_______________    
(1) All inntekt skal oppgis, med unntak av sluttvederlag, familieytelser, utestående lønn, pensjon ved yrkesskade eller yrkessykdom, krigspensjon, uførepensjon 

etter skade under avtjening av verneplikt, hjelpestønad, reisetilskudd. 

(2) Med «annen inntekt» menes inntekt fra fast eiendom eller kapital (innskudd i bank og postbank, statsobligasjoner, investeringsfond, aksjer, obligasjoner osv.) 

  ①
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FELT 12 (12.8) 
TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I PORTUGAL 

Fylles ut dersom personen som fremmer krav har erklært at han/hun trenger hjelp av andre for å utføre sine daglige gjøremål. 

 

 

1. Opplysninger om personen som gir hjelp 

1.1 Etternavn: ............................................................................................................................................................................................................... 

 Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................. 

1.2 Adresse (gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat): ...................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

   

2. Opplysninger gitt av den behandlende institusjonen 

2.1 □  Vi bekrefter at ovennevnte person er den som faktisk hjelper personen som fremmer krav med å utføre sine daglige gjøremål (personlig 
hygiene, mat, forflytning osv.). 

2.2 □  Det er ikke bekreftet at ovennevnte person yter hjelp. 

   

3. Er behovet for hjelp forårsaket av tredjemann? 

 □  Ja  □  Nei 

   

4. Mottar den berørte personen hjelpestønad eller en tilsvarende ytelse? 

 □  Ja  □  Nei 

4.1 Den utbetalende institusjonens navn og adresse:  

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

4.2 Beløp per måned:  

 ................................................................................................................................................................................................................................ 
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FELT 15 «BARN» 
TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I PORTUGAL OG SLOVAKIA 

 

Barna nevnt i felt 15.1 er i følgende situasjon: 

1. Går på skole: For hvert barn oppgis om det dreier seg om videregående utdanning, utdanning på mellomnivå eller høyere utdanning, og om 
kurset er en del av en lavere eller en høyere grad.  

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

  

2. Er under yrkesrettet opplæring: For hvert barn oppgis skoleutdanning (videregående, mellomnivå, høyere) som kreves for å følge kurset og 
eventuell inntekt per måned. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

  

3. Har inntektsgivende arbeid: For hvert barn oppgis inntekt per måned. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

  

4. Er arbeidsudyktig: For hvert barn oppgis om det utbetales trygdeytelser på grunn av barnets arbeidsudyktighet, funksjonshemningens art 
samt beløp per måned. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 



 E 203 tilleggsside 5 NO 

 

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I NORGE 

 

 

1. Fylles ut dersom personen som fremmer krav ikke var gift med avdøde på tidspunktet for dødsfallet. 

1.1 Har personen som fremmer krav tidligere vært gift med avdøde? 

 □  Ja  □  Nei 

1.2 Har  eller har personen som fremmer krav hatt felles barn med avdøde? 

 □  Ja  □  Nei 

  

2. Fylles ut dersom enken/enkemannen bor sammen med en annen person i et ekteskapslignende forhold. 

2.1 Har personen som fremmer krav tidligere vært gift med samboeren? 

 □  Ja  □  Nei 

2.2 Har  eller har personen som fremmer krav hatt felles barn med samboeren? 

 □  Ja  □  Nei 
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FELT 11 

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I SVERIGE 

 

1. Bor personen som fremmer krav sammen med et barn under 21 år som det er søkt om eller mottas barnepensjon/livrente for? 

 □  Nei  □  Ja 

2. Har personen som fremmer krav felles barn med avdøde? 

 □  Nei  □  Ja 

Fylles ut dersom personen som fremmer krav var gift med avdøde på tidspunktet for dødsfallet. 

3.1 Bodde personen som fremmer krav sammen med avdøde på tidspunktet for dødsfallet? 

 □  Nei  □  Ja   

3.2 Dersom svaret på 3.1 er «Nei», var den etterlatte økonomisk avhengig av avdøde? 

 □  Nei  □  Ja 

4. Bodde personen som fremmer krav på tidspunktet for dødsfallet sammen med et barn under 18 år som personen som fremmer krav og/eller 
avdøde hadde foreldreansvar for? 

 □  Nei  □  Ja 

 Barnets navn: ......................................................................................................................................................................................................... 

 Svensk personnummer/fødselsdato: ...................................................................................................................................................................... 

 

Fylles ut dersom personen som fremmer krav var gift med, men ikke bodde sammen med avdøde. 

5. Bodde personen som fremmer krav etter at samlivet med ektefellen hadde opphørt, men før hans/hennes død, sammen med en mann/kvinne 
som personen som fremmer krav tidligere har vært gift med eller som han/hun har eller har hatt barn med? 

 □  Nei  □  Ja 

 

Fylles ut dersom personen som fremmer krav ikke var gift med avdøde på tidspunktet for dødsfallet. 

6. Har personen som fremmer krav tidligere vært gift med avdøde? 

 □  Nei  □  Ja 

7. Har eller har personen som fremmer krav hatt barn med avdøde? 

 □  Nei  □  Ja 

8. Ventet personen som fremmer krav barn med avdøde på tidspunktet for dødsfallet? 

 □  Nei   □  Ja  

  Termin (år, måned, dag): .................................................................................. 

9. Besvar spørsmål 4. 

① 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Fylles ut av kvinner født i 1944 eller tidligere med henblikk på fastsettelse av retten til enkepensjon/livrente i samsvar med tidligere 
lovgivning. 

10. Var personen som fremmer krav på noe tidspunkt gift med avdøde før 31. desember 1989? 

 □  Nei  □  Ja 

11. Hadde personen som fremmer krav barn med avdøde 31. desember 1989 eller tidligere? 

 □  Nei  □  Ja 

12. Bodde personen som fremmer krav sammen med avdøde 31. desember 1989? 

 □  Nei  □  Ja 

13. Hva var vedkommendes sivilstand 31. desember 1989? 

 □  Ugift □  Gift □  Enke □  Skilt  

14. Hva var avdødes sivilstand 31. desember 1989 

 □  Ugift □  Gift □  Enkemann □  Skilt  

Fylles ut dersom personen som fremmer krav var under 50 år på tidspunktet for dødsfallet og/eller dersom personen som fremmer krav på 
tidspunktet for dødsfallet ikke hadde vært gift med eller bodd sammen med avdøde i minst fem år. 

15. Bor personen som fremmer krav sammen med et barn under 16 år som hun har foreldreansvar for? 

 □  Nei  □  Ja 

 Barnets navn: ......................................................................................................................................................................................................... 

 Svensk personnummer/fødselsdato: ...................................................................................................................................................................... 

16. Bodde dette barnet på tidspunktet for dødsfallet fast sammen med personen som fremmer krav eller i dennes og avdødes felles hjem? 

 □  Nei  □  Ja 

17. Dersom barnet ikke er barnet til personen som fremmer krav, vedlegges en kopi av rettsavgjørelsen eller annet dokument som viser hvem 
som har foreldreansvar for barnet. 

Fylles ut av kvinner født i 1945 eller senere med henblikk på fastsettelse av retten til enkepensjon/livrente i samsvar med tidligere 
lovgivning. 

18. Besvar spørsmål 11-15 

19. Bodde personen som fremmer krav 31. desember 1989 sammen med et barn som hun hadde foreldreansvar for? 

 □  Nei  □  Ja 

 Barnets navn: ......................................................................................................................................................................................................... 

 Svensk personnummer/fødselsdato: ...................................................................................................................................................................... 

20. Bodde dette barnet fast sammen med personen som fremmer krav eller i dennes og avdødes felles hjem 31. desember 1989? 

 □  Nei  □  Ja 

② 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Fylles ut dersom personen som fremmer krav var gift med avdøde 31. desember 1989. 

21. Bodde personen som fremmer krav atskilt fra ektemannen 31. desember 1989? 

 □  Nei  □  Ja 

22. Bodde personen som fremmer krav etter at samlivet med ektemannen hadde opphørt, men før hans død, sammen med en mann som hun har 
vært gift med eller som hun har eller har hatt et barn med? 

 □  Nei  □  Ja 

23. Bodde personen som fremmer krav 31. desember 1989 sammen med et barn under 16 år som hun hadde foreldreansvar for? 

 □  Nei  □  Ja 

 Barnets navn: 
................................................................................................................................................................................................................................ 

 Svensk personnummer/fødselsdato: ...................................................................................................................................................................... 

24. Bodde dette barnet 31. desember 1989 fast sammen med personen som fremmer krav eller i dennes og avdødes felles hjem? 

 □  Nei  □  Ja 

Fylles ut dersom personen som fremmer krav var under 50 år på tidspunktet for dødsfallet og/eller dersom personen som fremmer krav på 
tidspunktet for dødsfallet ikke hadde vært gift med eller bodd sammen med avdøde i minst fem år. 

Besvar spørsmål 16-18. 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I LITAUEN 

 

Opplysninger om avdøde: 

1. Det litauiske personlige identifikasjonsnummeret: ................................................................................................................................................... 

2. Serienummer og nummer på det litauiske sosialforsikringsbeviset 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

3. Avdøde har avtjent militærtjeneste i Litauen eller i det tidligere Sovjetunionen: 

  Ja   □  Nei   □ 

 Dersom «Ja», oppgi om vedkommende tjente som vernepliktig eller som frivillig 

4. Tidsrom med pleie/omsorg i hjemmet i Litauen (fylles ut om tidsrommet gjelder tiden før 01.01.1995): 

4.1 for mødre – tidsrom med pleie av og omsorg for funksjonshemmet barn under 16 år Ja   □  Nei   □ 

4.2 for familiemedlemmer – tidsrom med pleie av funksjonshemmet i gruppe 1 Ja   □  Nei   □ 

5. Avdøde har vært: 

5.1 politisk fange? Ja   □  Nei   □ 

5.2 deportert? Ja   □  Nei   □ 

5.3 medlem av motstandsbevegelse? Ja   □  Nei   □ 

5.4 deportert for tvangsarbeid over grensen til det tidligere Sovjetunionen? Ja   □  Nei   □ 

5.5 i getto eller konsentrasjonsleir eller i annen type fangenskap under annen 
verdenskrig? 

Ja   □  Nei   □ 

 

6. Fylles ut dersom det er etterlatte etter avdøde som har blitt tildelt enke(manns)-/barnepensjon: 

 Navn: Etternavn: Litauisk personlig identifikasjonsnr., eller 
fødselsdato dersom slikt nummer ikke foreligger: 

Institusjon som utbetaler pensjonen: 
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Opplysninger om søkeren 

 

7. Det litauiske personlige identifikasjonsnummeret: ................................................................................................................................................ 

8. Serienummer og nummer på det litauiske sosialforsikringsbeviset: ..................................................................................................................... 

9. Pensjonene til personen som fremmer krav :.......................................................................................................................................................... 

9.1 Sosialforsikringspensjoner: 

 Type pensjon: Dato for 
krav: 

Dato for tildeling: Dato for opphør: Institusjonen som utbetaler 
pensjonen: 

 9.1.1 alderspensjon     

 9.1.2 pensjon for funksjonshemmede     

 9.1.3 enke-/enkemannspensjon     

 9.1.4 barnepensjon     

 9.1.5 etterlattepensjon (for personer som er 
døde før 31. desember 1994) 

    

 For 9.1.4 og 9.1.5 oppgis: 

  □  for avdød far (mor)  □  for annen avdød  

  hans/hennes dødsdato: ...............................................  hans/hennes dødsdato: ............................................... 

9.2 Statspensjonene til personen som fremmer krav: 

 Type pensjon: Dato for krav: Dato for tildeling: Dato for opphør: Institusjonen som utbetaler 
pensjonen: 

 9.2.1 alderspensjon     

 9.2.2 enke-/enkemannspensjon     

 9.2.3 barnepensjon     

10. Hadde personen som fremmer krav en erkjent funksjonshemning (fylles ikke ut for verger)? 

   □  Ja  □  Nei 

 Dersom «Ja», oppgi: 

 datoen funksjonshemningen oppstod: .................................................................................................................................................................... 

 om funksjonshemningens varighet er fastsatt (dato t.o.m.): .................................................................................................................................. 

 om funksjonshemningen er varig:  □  
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Punkt 11 og 12 fylles bare ut av personer som fremmer krav om enke-/enkemannspensjon 

 

11. Oppfostrer personen som fremmer krav avdødes barn (adoptivbarn) under 18 år (eller under 19 år dersom de er fulltidsstudenter) og/eller 
pleier avdødes barn (adoptivbarn) – med funksjonshemning i gruppe 1, der funksjonshemningen oppstod når barnet var under 18 år? 

   Ja   □  Nei   □    

 Dersom «Ja», oppgi hvilke barn (adoptivbarn): 

 Navn: Etternavn: Litauisk personlig identifikasjonsnr., eller 
fødselsdato dersom slikt nummer ikke 

foreligger: 

Gruppe av funksjonshemning: 

     

     

     

     

     

 En kopi av attest fra utdanningsinstitusjonen vedlegges for de ovennevnte barna (adoptivbarna) som er fulltidsstudenter og under 19 år. 

12. Personen som fremmer krav er mor/far   □  verge   □  stemor/stefar   □  

 til barna han/hun oppfostrer. 

13. Er du fulltidsstudent (fylles bare ut dersom personen som fremmer krav er mellom 18 og 24 år)? 

   Ja   □  Nei   □  

 Dersom «Ja», legg ved en kopi av attest fra utdanningsinstitusjonen. 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I TSJEKKIA 

For institusjoner i Tsjekkia utfylles følgende tabell for barna nevnt i felt 15.1: 

 

 

Barnets fornavn 
og etternavn 

 

Barnets 
fødselsdato (dag, 

måned og år) 

 

Fars fornavn og 
etternavn 

 

Mors fornavn og 
etternavn 

 

Tidsrom med 
personlig omsorg 

for barnet,  
fra – til 

 

Dersom en annen person eller en 
institusjon har/har hatt omsorg for 

barnet, oppgi sted og tidsrom (fra–til) 

 

Barnets 
fødselsnummer(¹) 

       

       

       

(¹)    Oppgis bare dersom du søker om barnepensjon. 
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FELT 8 
TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I SLOVAKIA 

Dersom dødsfallet antas å skyldes en yrkesskade, oppgis også følgende opplysninger:  

—  registrering av yrkesskaden 

—  undersøkelse av arbeidstilsynet eller politiet og en eventuell dom. 

 

Var yrkesskaden den eneste dødsårsaken? 

  □  Ja  □  Nei 

  

Yrkesskaden oppstod: 

□  mens arbeidstakeren utførte sine arbeidsoppgaver 

□  i forbindelse med gjøremål som er direkte knyttet til arbeidstakerens arbeidsoppgaver 

□  på vei til eller fra arbeidsplassen 

□  på vei til eller fra kafeteria, kantine eller lignende 

  

Yrkesskaden oppstod: 

□  på arbeidsplassen 

□  på arbeidsgivers område 

□  utenfor arbeidsgivers område 

  

Dersom dødsfallet antas å skyldes en yrkessykdom, oppgis også følgende opplysninger: 

— bekreftelse fra arbeidsmedisinsk avdeling eller annen institusjon, med dato for diagnose og/eller dato for når yrkessykdommen oppstod 

— bekreftelse på sammenheng mellom dødsfallet og yrkessykdommen, det vil si dersom sykdommen var eneste dødsårsak. 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I SVEITS 

 

1. Opplysninger om det avdøde medlemmet i trygdeordningen 

 Etternavn (punkt 2.1): ............................................................................................................................................................................................ 

 Fornavn (punkt 2.3): .............................................................................................................................................................................................. 

 Fødselsdato (punkt 4.1): ........................................................................................................................................................................................ 

     
2. Dersom det avdøde medlemmet er sveitsisk statsborger, oppgis opprinnelsessted: …………............................................................................. 

 og dato for innvilgelse av sveitsisk statsborgerskap: ............................................................................................................................................ 

     3. Opplysninger om det avdøde medlemmets opphold i Sveits   

 Sted: fra (måned/år): til (måned/år): Type oppholdstillatelse: 

 ...................................................
................... 

................................. ................................. ...................................................................... 

 ...................................................
................... 

................................. ................................. ...................................................................... 

 ...................................................
................... 

................................. ................................. ...................................................................... 

 ...................................................
................... 

................................. ................................. ...................................................................... 

 ...................................................
................... 

................................. ................................. ...................................................................... 

 ...................................................
................... 

................................. ................................. ...................................................................... 

 Vennligst legg ved kopier av oppholdsbevis eller oppholdstillatelse. 

     4. Fylles ut dersom det avdøde medlemmet har vært gift   

  Første ekteskap: Andre ekteskap: Tredje ekteskap: 

4.1 Ekteskap inngått (dato): .................................................... .................................................... .................................................... 

4.2 Ekteskap oppløst ved 
skilsmisse (dato): 

.................................................... .................................................... .................................................... 

4.3 Opplysninger om ektefelle, tidligere ektefelle eller avdød ektefelle 

 Etternavn og fornavn: .................................................... .................................................... .................................................... 

 Etternavn ved fødsel: .................................................... .................................................... .................................................... 

 Fødselsdato: .................................................... .................................................... .................................................... 

 Dødsdato: .................................................... .................................................... .................................................... 

  5. Opplysninger om opphold i Sveits for ektefelle, tidligere ektefeller eller avdøde ektefeller i løpet av ekteskapet 

 Etternavn og fornavn: Bosted: fra (måned/år): til (måned/år): Type oppholdstillatelse: 

 ...................................................
.................................... 

....................................

.. 
.......................... .......................... ........................................................ 

 ...................................................
.................................... 

....................................

.. 
.......................... .............................

. 
........................................................ 

 ...................................................
.................................... 

....................................

.. 
.......................... .............................

. 
........................................................ 

 ................................................... .................................... .......................... ............................. ........................................................ 

 ...................................................
.................................... 

....................................

.. 
.......................... .............................

. 
........................................................ 

 ...................................................
.................................... 

....................................

.. 
.......................... .............................

. 
........................................................ 

 Vennligst legg ved kopier av oppholdsbevis eller oppholdstillatelse. 
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6. Var personen som fremmer krav (enke/enkemann) gift mer enn én gang? 

 □  Ja  □  Nei 

 Dersom «Ja», oppgi ekteskapets/ekteskapenes varighet: 

  Første ekteskap: Andre ekteskap: Tredje ekteskap: 

6.1 Ekteskap inngått (dato): ............................................... ............................................... ................................................... 

6.2 Ekteskap oppløst ved skilsmisse 
(dato): 

............................................... ............................................... ................................................... 

6.3 Ektefellens dødsdato: ............................................................................................................................................................................................. 

 

7. Fylles ut av barn av separerte eller skilte foreldre. 

 Etternavn: For-/mellomnavn: Fødselsdato: Foreldreretten tildelt: 

 ............................................ ..................................... .............................. □  far □  mor □  delt □  annen person 

 ............................................ ..................................... .............................. □  far □  mor □  delt □  annen person 

 ............................................ ..................................... .............................. □  far □  mor □  delt □  annen person 

 ............................................ ..................................... .............................. □  far □  mor □  delt □  annen person 

 ............................................ ..................................... .............................. □  far □  mor □  delt □  annen person 

            

8. Fylles ut for søkere (enker/enkemenn) som på det tidspunktet deres ektefelle døde ikke hadde noen barn, herunder adoptivbarn. 

 Bodde dere sammen i samme husholdning med en eller flere av ektefellens barn på det tidspunktet han/hun døde? 

 □  Ja  □  Nei 

 Dersom «Ja», oppgi: Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: 

  .................................................. .................................................. .................................................. 

  .................................................. .................................................. .................................................. 

  .................................................. .................................................. .................................................. 

  .................................................. .................................................. .................................................. 

  .................................................. .................................................. .................................................. 

  .................................................. .................................................. .................................................. 
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 E 203 tilleggsside 11 PL 
 

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I POLEN 

Fylles ut av personen som fremmer krav og legges ved blankett E 203 

 

1. Personopplysninger om søkeren 

1.1 Etternavn: ............................................................................................................................................................................................................... 

1.2 Etternavn ved fødsel: ............................................................................................................................................................................................. 

1.3 Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................. 

1.4 Fødselsdato: ........................................................................................................................................................................................................... 

1.5 NIP-nr.: .................................................................................................................................................................................................................. 

 

2.1 Opplysninger om en enke/enkemann som søker om polsk etterlattepensjon 

2.1 Levde ekteparet i samme husholdning fram til dagen ektefellen døde? 

   □  Ja  □  Nei 

 Dersom ekteparet ikke levde i samme husholdning eller dersom ektefellene var skilt eller separert, oppgis følgende: 

2.2 Var retten til å motta underholdsbidrag erklært? 

   □  Ja  □  Nei 

 Dersom «Ja», legg ved rettskjennelse eller avtale i domstol eller annet offisielt dokument som ligger til grunn for tildelt underholdsbidrag. 

2.3 Oppgi PESEL- eller NKP-nr.: ............................................................................................................................................................................... 

 

3.1 Opplysninger om foreldre som søker om polsk etterlattepensjon 

3.1 Bidro det avdøde medlemmet til å forsørge personen som fremmer krav fram til sin død? 

   □  Ja  □  Nei 

3.2 Dersom «Ja», oppgi  nærmere opplysninger:  ....................................................................................................................................................... 

3.3 Oppfostrer personen som fremmer krav et av avdødes barn opptil 16 år eller, dersom barnet går på skole, opptil 18 år? 

   □  Ja  □  Nei 

3.4 Har personen som fremmer krav omsorg for et barn som er fullstendig arbeidsudyktig og ute av stand til å leve selvstendig eller som er 
fullstendig arbeidsudyktig og har rett til å motta etterlattepensjon? 

   □  Ja  □  Nei 

 Dersom «Ja», oppgi barnets etternavn og fornavn:  .............................................................................................................................................. 

 Oppgi PESEL- eller NKP-nr.:  .............................................................................................................................................................................. 

 

 

①



 

 E 203 tilleggsside 11 PL (forts.) 

 

4. Opplysninger om barn som søker om polsk etterlattepensjon 

  4.1 Etternavn og fornavn: Fødselsdato: PESEL-nr.: Slektskaps-
forhold(¹): 

Navn på skole: Er barnet fullstendig 
arbeidsudyktig og ute av stand til 
å leve selvstendig eller fullstendig 

arbeidsudyktig? 

 

        

        

        

        

        

        

  
4.2 For barn som medlemmet godtok å oppfostre og forsørge fram til de er 18 år, barnebarn, søsken, andre barn, herunder fosterbarn, oppgis 

følgende opplysninger: 

 nøyaktig dato da medlemmet overtok dette ansvaret for barna:  
............................................................................................................................. 

 Lever barnets foreldre fortsatt? 

   □  Ja  □  Nei 

 Dersom «Ja», vennligst svar på følgende spørsmål: 

 Er de i stand til å forsørge barnet? 

   □  Ja  □  Nei 

 Var avdøde eller hans/hennes ektefelle verge oppnevnt av domstol for barnet? 

   □  Ja  □  Nei 

 Har barnet rett til å motta pensjon som følge av at hans/hennes foreldre er døde? 

   □  Ja  □  Nei 

      
5. For å fastsette pensjonens størrelse i henhold til den alminnelige trygdeordningen, anmoder personen som fremmer krav om at følgende 

godtas som beregningsgrunnlag for ytelsen som avdøde hadde hatt rett til: 

 □   Gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for avgifter til sosialforsikring eller alderstrygd og uføreforsikring i samsvar med polsk lovgivning 
i et tidsrom på 10 påfølgende kalenderår, som velges ut fra de 20 kalenderårene som løp umiddelbart før det året kravet ble fremmet, 
dvs. fra ....................til ........................ (²). 

 □   Gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for avgifter til sosialforsikring eller alderstrygd og uføreforsikring i samsvar med polsk lovgivning 
i et tidsrom på 20 kalenderår før det året kravet ble fremmet, som velges ut fra hele trygdetiden (²). 

 □   Gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for avgifter til sosialforsikring eller alderstrygd og uføreforsikring i samsvar med polsk lovgivning 
i et tidsrom på 10 påfølgende kalenderår, som løp umiddelbart før det året avdøde første gang ble forsikret i utlandet, i tilfeller der det 
ikke foreligger forsikring for avdøde i Polen i 20 kalenderår umiddelbart før det året kravet ble fremmet. 

 □   Beregningsgrunnlag for avgifter fra den faktiske trygdetiden i samsvar med polsk lovgivning. 

 □   Beregningsgrunnlag for avdødes alderspensjon eller uførepensjon. 

   
6. For å fastsette beløpet for etterlattepensjon fra sosialforsikringsordningen for gårdbrukere, besvar følgende spørsmål: 

6.1 Er den voksne personen som fremmer krav (hans/hennes ektefelle) eier (medeier) av en gård, eller gårdbruker? 

  □  Ja  □  Nei 

6.2 Dersom «Ja», vennligst oppgi driftsenhetens størrelse (i hektar):  ........................................................................................................ 
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7. For å behandle krav om etterlattepensjon etter en polititjenestemann/-kvinne må punkt 2 til 4 utfylles og følgende angis: 

7.1 □ Navnet på enheten der avdøde/savnede tjenestemann/-kvinne tjenestegjorde eller der stillingen opphørte, tjenestetype og dato for 
opphør av stillingen: 

 .......................................................................................................................................................................................................................... 

 □  Med hensyn til tjenestemannen/-kvinnens død er/var det søkt om tildeling og utbetaling av rettmessig erstatning ved ulykke eller 
sykdom i forbindelse med hans/hennes tjeneste? 

    □  Ja  □  Nei 

 □  Med hensyn til tjenestemannen/-kvinnens død har/er det innledet en straffesak i forbindelse med hans/hennes tjeneste? 

    □  Ja  □  Nei 

 □  Inntraff tjenestemannen/-kvinnens død eller forsvinning mens han/hun tjenestegjorde i utlandet? 

    □  Ja  □  Nei 

7.2 For å behandle krav om politipensjon erklærer personen som fremmer krav at han/hun: 

   □  mottar  □  mottar ikke 

 polsk pensjon, pensjon for pensjonert dommer eller aktor, pensjon for etterlatte etter pensjonert dommer eller aktor, førtidspensjon, 
kontantytelse fra arbeidsløshetsfondet. Dersom han/hun «mottar», vennligst oppgi ytelsesnummer, startdato for utbetaling av ytelsen og 
navn på utbetalende institusjon:  ............................................................................................................................................................................  

  

8. For å behandle krav om etterlattepensjon etter yrkesmilitær må personen som fremmer krav angi følgende: 

 □  Militær enhet der avdøde/savnede yrkessoldaten tjenestegjorde eller der stillingen opphørte og dato for opphør av stillingen: 

  ........................................................................................................................................................................................................................... 

 □  Skyldtes soldatens dødsfall (etter at stillingen opphørte): 

  a)  en ulykke som inntraff mens han/hun var i aktiv militærtjeneste eller en sykdom knyttet til særlige egenskaper og forhold ved 
militærtjenesten? 

    □  Ja  □  Nei 

  b)   skader pådratt mens han/hun var i tjeneste eller sykdom som oppstod under tjenestetiden? 

    □  Ja  □  Nei 

 □  Inntraff tjenestemannen/kvinnens død eller forsvinning ved tjenestetid utlandet? 

    □  Ja  □  Nei 

 □ Ved krav om etterlattepensjon etter yrkesmilitær som utbetales til etterlatte etter en savnet yrkessoldat, vedlegges et dokument som 
bekrefter at han/hun er savnet. 

  

 ........................................................................................... 
Dato 

........................................................................................... 
Underskriften til personen som fremmer krav 

_______ 

(¹) Ved utfylling av blanketten angis slektskapsforhold ved å skrive relevant bokstav: 
a)  barn: egne barn, ektemakens barn og adoptivbarn, 
b)  barn som personen som fremmer krav har påtatt seg å oppfostre og forsørge fram til de er 18 år, barnebarn, søsken og andre barn, herunder fosterbarn. 

(²) For personer i arbeid vedlegges attest med opplysninger om beregningsgrunnlaget for avgifter til trygd eller for alders- og uføreforsikring eller lønnsbevis 
utstedt av arbeidsgiver eller den som har overtatt rettighetene, samt trygdekort som angir lønnsbeløp. 
Det skal framvises originaler av ovennevnte dokumenter, eller kopier bekreftet av utenlandsk trygdeinstitusjon, notarius publicus eller et polsk konsulat.  
For selvstendig næringsdrivende kreves bankkontonummeret til den som betaler avgifter til trygd. Dersom næringsvirksomheten fant sted før sosialforsikring 
ble obligatorisk, kreves en attest fra yrkes- eller bransjeorganisasjon (f.eks. håndverkslaug). 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I BELGIA 

1. Studerte personen som fremmer krav i Belgia i eller etter det året han/hun fylte 20 år? 

 □   Ja  □   Nei 

 Dersom «Ja», studieperiode: fra .......................... til ...................................... 

  

2. Fylles ut av personer som har vært gift mer enn én gang: 

 Første ekteskap inngått: ...........................................................  separasjonsdato (*): ......................................................... 

  oppløst: dato for skilsmisse: ..........................  ektefellens dødsdato: ....................................................... 

  ektefelle: Etternavn, fornavn: ...................................................................................................................... 

   fødselsdato: ............................................. statsborgerskap: .................................................... 

 Andre ekteskap inngått: ...........................................................  separasjonsdato (*): ......................................................... 

  oppløst: dato for skilsmisse: ..........................  ektefellens dødsdato: ....................................................... 

  ektefelle: Etternavn, fornavn: ...................................................................................................................... 

   fødselsdato: ............................................. statsborgerskap: .................................................... 

 Tredje ekteskap inngått: ...........................................................  separasjonsdato (*): ......................................................... 

  oppløst: dato for skilsmisse: ..........................  ektefellens dødsdato: ....................................................... 

  ektefelle: Etternavn, fornavn: ...................................................................................................................... 

   fødselsdato: ............................................. statsborgerskap: .................................................... 

  

3. Fylles ut av personer som for øyeblikket er enke/enkemann eller skilt: 

 Første ekteskap: var den tidligere eller den avdøde ektefellen i lønnet arbeid i Belgia? 

 □   Ja  □   Nei 

 Dersom «Ja», etter hvilken ordning? 

 □   selvstendig næringsdrivende  □   arbeidstakere  □   tjenestemenn 

 Andre ekteskap: var den tidligere eller avdøde ektefellen i lønnet arbeid i Belgia? 

 □   Ja  □   Nei 

 Dersom «Ja», etter hvilken ordning? 

 □   selvstendig næringsdrivende  □   arbeidstakere  □   tjenestemenn 

 Tredje ekteskap: var den tidligere eller avdøde ektefellen i lønnet arbeid i Belgia? 

 □   Ja  □   Nei 

 Dersom «Ja», etter hvilken ordning? 

 □   selvstendig næringsdrivende  □   arbeidstakere  □   tjenestemenn 

_______ 

(*) Separasjonsdato er den datoen  ektefellene ikke lenger regnes som offisielt bosatt på samme adresse. 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I FINLAND 
Felt 11 Etterlatt ektefelle 

 

1. Etternavn (felt 11.1):  ............................................................................................................................................................................................. 

2. Fornavn felt 11.2):  ................................................................................................................................................................................................ 

3. Finsk identitetsnummer (dersom kjent):  ............................................................................................................................................................... 

4. Forsikringsnummer ved behandlende institusjon:  ................................................................................................................................................ 

5. Etterlatt ektefelles arbeidsforhold:  ........................................................................................................................................................................ 

5.1 Dersom etterlatt ektefelle har arbeidet i den staten der behandlende institusjon hører hjemme, vedlegges hans/hennes blankett E 205 

5.2 Oppgi i hvilke stater den etterlatte ektefellen har arbeidet: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

6. Dersom personen som fremmer krav er den tidligere ektefellen, vedlegges en kopi av avtalen om underhold. 

7. Den etterlatte ektefellens egen pensjon knyttet til arbeid (pensjonstype): 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

8. Beløp for den etterlatte ektefellens egen pensjon knyttet til arbeid på avdødes dødsdato: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 eller 

9. Beregnet beløp for den etterlatte ektefellens egen pensjon knyttet til arbeid på avdødes dødsdato, dersom han/hun ikke var pensjonert: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

10. Den etterlatte ektefellens egen pensjon knyttet til bosted (pensjonstype): 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

11. Beløp for den etterlatte ektefellens egen pensjon knyttet til bosted på avdødes dødsdato: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

12. Den avdøde ektefellens pensjon knyttet til arbeid (pensjonstype): 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

13. Beløp for den avdøde ektefellens egen pensjon knyttet til arbeid på dødsdatoen: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 eller 

14. Beregnet beløp for den avdøde ektefellens pensjon knyttet til arbeid på dødsdatoen, dersom han/hun ikke var pensjonert: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 
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 Se veiledningen på side 9 til 11 

  E 204   (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

Stat Identifikasjonsnummer (2) (17) Den berørte institusjonen (eventuelt kontaktorgan) 

1) ...................................................... ...................................................................... ............................................................................................. 

2) ...................................................... ...................................................................... ............................................................................................. 

3) ...................................................... ...................................................................... ............................................................................................. 

4) ...................................................... ...................................................................... ............................................................................................. 

5) ...................................................... ...................................................................... ............................................................................................. 

 

BEHANDLING AV KRAV OM UFØREPENSJON 

 
Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 44-51a, artikkel 77 

Forordning (EØF) 574/72: artikkel 36-38, artikkel 41-43, artikkel 45-47, artikkel 49, artikkel 90 (*), artikkel 111 

Den behandlende institusjonen skal utfylle denne blanketten og sende ett eksemplar til hver av de institusjoner der arbeidstakeren eller den selvstendig 
næringsdrivende har vært medlem (berørte institusjoner), eller til kontaktorganet. 

 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller kontaktorgan) 

1.1 Navn:  .................................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

1.2 Adresse (3):  ........................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

A. Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen (3a) 

2.  

2.1 Etternavn (4):  ......................................................................................................................................................................................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (4):  ....................................................................................................................................................................................... 

2.3 Fornavn (5):  ........................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (6):  ................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Kjønn (7):  .............................................................................................................................................................................................................. 

2.6 Fars etternavn og fornavn (8):  ............................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (8):  ............................................................................................................................................................................. 

2.8 Sivilstand  

 □  ugift  □  skilt (9) □  separert   

  f.o.m.: ................................. (10) f.o.m.:  ................................. (10) 

 □  gift  □  gift på nytt (9) □  enke eller enkemann 

 f.o.m.:  ................................. (10) f.o.m.:  ................................. (10) f.o.m.:  ................................. (10) 

 □  samboer  

 f.o.m.:  .......................... (11)  (12) (13)  

2.9 Skattenummer (14):  ................................................................................................................................................................................................ 

 og kode for skattekommune:  ................................................................................................................................................................................ 

2.10 Trygdenummer (²) (15):  .......................................................................................................................................................................................... 

(*) Artikkel 90 i forordning 574/72 får ikke anvendelse i Nederland. 
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3. Statsborgerskap (16) (17): 
................................................................................................................................................................................................................................
.   

4. Fødsel (18) 

4.1 Fødselsdato (18):  .................................................................................................................................................................................................... 

4.2 Fødested (19):  ......................................................................................................................................................................................................... 

4.3 Provins, departement, fylke (20):  ........................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (21):  ................................................................................................................................................................................................................. 

  
5. Adresse og bankopplysninger 

5.1 Adresse (3) (22) (23):  ............................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

5.2 Bankopplysninger eller adresse for direkte utbetaling:  ........................................................................................................................................ 

 Betalingsmottaker godkjent av banken:  ................................................................................................................................................................ 

 Bankens navn:  ....................................................................................................................................................................................................... 

 Bankens adresse: .................................................................................................................................................................................................... 

 Bankens identifikasjonsnummer (BIC, SWIFT): .................................................................................................................................................. 

 Internasjonalt bankkontonummer (IBAN): ............................................................................................................................................................ 

  
6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  
......................................................................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen: 
.......................................................................................................................................................................................... 

  
7.  

7.1 Fastsatt dato for når uførheten oppstod:  ............................................................................................................................................................... 

7.2 Dato for når arbeidsudyktighet inntrådte som følge av uførhet:  ........................................................................................................................... 

7.3 Den berørte personen  

 □  utøver fortsatt  □  utøver ikke lenger  

 □  inntektsgivende virksomhet som arbeidstaker  □  virksomhet som tjenestemann (23a)  □  selvstendig næringsvirksomhet 

7.4 Dersom han/hun utøver inntektsgivende virksomhet som arbeidstaker eller virksomhet som tjenestemann, oppgis (23a) (24) 

 lønnens størrelse:  .................................................................................................................................................................................................. 

 arbeidstid per uke (timer):  ..................................................................................................................................................................................... 

7.5 Dato da inntektsgivende virksomhet opphørte 

 □  som arbeidstaker:  ........................................................................................  

 □  som selvstendig næringsdrivende:  ..............................................................  

 □  som tjenestemann (23a):  ...............................................................................  

7.6 Arbeidets art (24a):  

 Dersom han/hun utøver virksomhet som selvstendig næringsdrivende, oppgis næringsinntekten (25):  ............................................................... 

7.7 Virksomhetens art:  ................................................................................................................................................................................................ 

7.8 Annen kjent inntekt (beløp og type) (26):  .............................................................................................................................................................. 

7.9 □  Personen som fremmer krav oppgir at han/hun ikke har inntekt (27). 
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7.10 Uførheten   

 □  antas  □  antas ikke å være forårsaket av en ansvarlig tredjemann. 

 □  skyldes  □  skyldes ikke yrkesskade eller yrkessykdom (28). 

 □  skyldes  □  skyldes ikke annen ulykke enn yrkesskade eller yrkessykdom (29). 

 □  skyldes  □  skyldes ikke skader pådratt i tjeneste eller sykdom som oppsto i tjenestetiden . 

 □  skyldes  □  skyldes ikke ulykke knyttet til tjeneste eller sykdom som oppsto knyttet til særlige egenskaper eller forhold i 
tjenesten (28a). 

 □  antas  □  antas ikke å være forårsaket med vilje av personen som fremmer krav (50) 

7.11 Da arbeidsudyktigheten inntrådte, var søkeren 

 □  forsikret som arbeidstaker/selvstendig næringsdrivende med utbetaling ved uførhet. 

 □  på annen måte forsikret med utbetaling ved uførhet.  

 □  ikke forsikret med utbetaling ved uførhet. 

  
8.  

8.1 Etter at arbeidsudyktigheten inntrådte, har den berørte personen 

 □  fulgt attføringskurs. 

 □  ikke fulgt attføringskurs. 

 □  fulgt yrkesrettede kurs. 

 □  ikke fulgt yrkesrettede kurs. 

8.2 Oppgi eventuelt for hvilket yrke:  .......................................................................................................................................................................... 

8.3 Arbeidsgiveren som han/hun arbeider for i sitt nye yrke: 

 Navn eller firmanavn:  ........................................................................................................................................................................................... 

 Adresse (3):  ............................................................................................................................................................................................................ 

8.4 Dato for ansettelsens begynnelse og opphør:  ....................................................................................................................................................... 

  

9.  

9.1 Medlemmet har søkt om følgende 
ytelser 

mottar følgende 
ytelser 

9.2 Lønn under sykdom □ □ 
9.3 Sykepenger □ □ 
9.4 Rehabiliteringspenger □ □ 
 Attføringspenger □ □ 
9.5 Uførepensjon (30) □ □ 
9.6 Alderspensjon (30) □ □ 
9.7 Etterlattepensjon (30) □ □ 
9.8 Pensjon ved yrkesskade eller yrkessykdom □ □ 
9.9 Ytelser ved arbeidsløshet eller førtidspensjonering □ □ 
9.10 Hjelpestønad (31) □ □ 
9.11 Familieytelser (32) □ □ 
9.12 Refusjon av avgifter □ □ 
9.13 Overføring av avgifter (33) □ □ 
9.14 Andre ytelser (angi nærmere) □   Ja □   Nei 
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9.15 Institusjoner som utbetaler ytelsene nevnt i felt 9.2–9.11 (navn, adresse (3), ytelsesnummer): 
9. .............................................................................................................................................................................................................................  
9. .............................................................................................................................................................................................................................  
9. ............................................................................................................................................................................................................................. 
9. ............................................................................................................................................................................................................................. 

9.16 Tilleggsopplysninger om ytelsene nevnt i felt 9.2–9.11 

 Ytelse Journalnummer Tidsrom eller virkningsdato for 
ytelsen Beløp  

     □  per dag  

     □  per uke  

 9. .............................................. ............................................. ..................................................  □  per måned  

     □  per år  

    .............................................  

     □  per dag  

     □  per uke  

 9. .............................................. .................................................. ..................................................  □  per måned  

     □  per år  

    .............................................  

     □  per dag  

     □  per uke  

 9. .............................................. .................................................. ..................................................  □  per måned  

     □  per år  
 . 

 
 

 
 

 
 

............................................. 
 

9.17 Følgende ytelser anses som forskudd på den pensjonen det er søkt om: 
 □  sykepenger 

 □  ytelser ved arbeidsløshet 

 □  ........................................................................................................................................................................................................................... 
9.18 Medlemmet i trygdeordningen har rett til naturalytelser ved sykdom i henhold til den lovgivningen som anvendes av den behandlende 

institusjonen? 
 □  Ja  □  Nei  □  Ennå ikke avgjort 
9.19 Den behandlende institusjonen eller en annen institusjon tilstår en tilleggsytelse dersom personen som fremmer krav ikke er i stand til å 

utføre sine daglige gjøremål uten hjelp? 
 □  Ja  □  Nei  □  Ennå ikke avgjort 
 —  I tillegg til ytelsen nevnt i felt 9.... mottar personen som fremmer krav en tilleggsytelse dersom han/hun ikke er i stand til å utføre sine 

daglige gjøremål uten hjelp? 

 —  Tilleggsytelsen kan bli redusert dersom en tilsvarende ytelse tilstås av en annen berørt institusjon? 

 □  Ja  □  Nei  □  Ennå ikke avgjort 
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10. Tilleggsopplysninger ved anvendelse av bestemmelser om dobbeltytelser 

10.l Dersom ytelser av samme art tilstås av den eller de berørte institusjonene, kan pensjonen som beregnes av den behandlende institusjonen, 
bli redusert? 

 □  Ja  □  Nei  □  Ennå ikke avgjort 
10.2 Pensjonen som beregnes av den behandlende institusjonen, kan bli redusert 
 □  Ja  □  Nei  □  Ennå ikke avgjort 
 —  fordi det tas hensyn til en eller flere av ytelsene angitt i felt 9? 

  9 ............................................... 9 ............................................... 9 ............................................... 9 ............................................... 

 —   på grunn av annen inntekt enn ytelsene angitt i felt 9? 

 □  inntekt fra lønnet arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet 

 □  annen inntekt (34):  ........................................................................................................................................................................................... 

10.3 Bes den berørte institusjonen angi hvor stor del av pensjonen som tilstås på grunnlag av betalte frivillige trygdeavgifter  
(felt 6.7 i blankett E 210)? 

 □  Ja  □  Nei   

10.4 Er ytelsen som utbetales av den behandlende institusjonen (helt eller delvis) basert på frivillige avgifter? 
 □  Ja  □  Nei   

B.  Opplysninger om medlemmets familiemedlemmer 

11. □  Ektefelle (13) (17) (35)  □  Samboer (11) 

11.1 Etternavn (4): .......................................................................................................................................................................................................... 

 Identifikasjonsnr./Trygdenr. (²) (15) (17):  ............................................................................................................................................................... 

11.2 Fornavn .................................................................................................................................................................................................................. 

 Tidligere navn:  
................................................................................................................................................................................................................................ 

11.3 Fødselsdato:  
................................................................................................................................................................................................................................ 

 Fødested (19):  
................................................................................................................................................................................................................................ 

11.4 Adresse (3):  
................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

11.5 Gift/samboer fra (dato):  ....................................................................................................................................................................................... 

 Bor medlemmet i samme husholdning som ektefelle eller partner? 

 □  Ja, f.o.m.: ........................................................ 

 □  Nei 

 □  Ikke lenger, f.o.m.: ......................................... 

11.6 Ektefellen/samboeren  □  har  □  har ikke inntektsgivende arbeid 

   □  har  □  har ikke annen inntekt 

11.7 Oppgi eventuelt inntekt     

 □  per uke (36):  ......................  □  per måned (37): ...................... □  per år (38): ...................... 

11.8 Ektefellen/samboeren     
 □  har søkt om pensjon etter en ordning for   

  □  arbeidstakere  

  □  tjenestemenn  

  □  selvstendig næringsdrivende  

 □  mottar pensjon  □  mottar ikke pensjon 
 Oppgi eventuelt: 

11.9 Pensjonstype: ......................................................................................................................................................................................................... 

11.10 Pensjonsnummer (17): ............................................................................................................................................................................................. 
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11.11 Institusjon som er ansvarlig for utbetaling:  
................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................
........................................ 

11.12 Beløp □  per måned □  per kvartal □  per år ...................................................... 

11.13 Ektefellen/samboeren mottar mottar ikke andre ytelser ved (39) 

  □  arbeidsløshet □  sykdom □  uførhet □  annet 

11.14 Virkningsdato:  ...................................................................................................................................................................................................... 

11.15 Beløp □  per måned □  per kvartal □  per år ...................................................... 

11.16 Annen kjent inntekt:   Type:  
...................................................................................................................................................... 

    Beløp (40):  ................................................................................................................................... 

 
12. Barn (13) (17) 

12.1 Etternavn (4) (17): Fornavn: Sted og dato for fødsel, ekteskap 
eller dødsfall (41): 

Slektskapsforhold (f.eks. eget barn, 
adoptivbarn, fosterbarn): 

 1. .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

 2. .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

 3. .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

 4. .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

12.2 Følgende institusjon er kompetent til å tilstå ytelser i henhold til artikkel 77 i forordning (EØF) 1408/71: 

 □  den behandlende institusjonen 

 □  følgende institusjon: .................................................................................................................................................................................. 

12.3  Den behandlende institusjonen 

 □  tilstår ytelser for barna nevnt på linje nr. ...................................... i felt 12.1. 

  t.o.m. ......................................................................  

  Barnetrygd og/eller barnepensjon per barn (42):  

  ........................................................................................................................................................................................................................... 

 □  tilstår ikke ytelser for barna nevnt på linje nr. ................................................. i felt 12.1 (43). 

 □  har ikke gjort vedtak om rett til ytelser. 

12.4 Adresse (3) (44):  ..................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

12.5 Merknader (45) (46):  ............................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 
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13. Slektninger i oppstigende linje og andre medlemmer i husstanden (47) 

13.1  Etternavn (4): Fornavn: Fødselsdato: Slektskapsforhold: 

 1.  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

 2. .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

 3. .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

 4. .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

  .......................................................... ................................. .............................................. .......................................................... 

13.2 Adresse (3) (44):  ..................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

13.3 Merknader:  ............................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

C.    Øvrige opplysninger 

14. □  Dato for kravet: ............................................................................................................................................................................................... 

 □  Pensjonen utbetales i staten der den behandlende institusjonen ligger f.o.m. (dato): ..................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

14.1 Personen som fremmer krav har bedt om utbetaling (58) 

 □  direkte i bostedsstaten. 

 □  til en stedfortreder i hjemstaten. 

  
15. Den behandlende institusjonen  □  utbetaler  □  utbetaler ikke 

 ytelser som foreløpige ytelser i henhold til artikkel 45 nr. 1 i forordning (EØF) 574/72. 

15.1 Dersom det ikke er tilfelle, anmodes de berørte institusjonene om å undersøke muligheten for å utbetale ytelser som foreløpige ytelser i 
henhold til artikkel 45 nr. 2 i forordning (EØF) 574/72. 

  

16. □  Det skal  □  Det skal ikke 

 gjøres fradrag med sikte på motregning i samsvar med artikkel 111 i forordning (EØF) 574/72. 

16.1 Eventuell etterbetaling av pensjon  

 □  kan  □  kan ikke 

 skje direkte til mottakeren.  
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17.1 Vedlagte blanketter  □  E 205  □  E 207 (49)  □  E 213   
 

17.2 Vennligst oversend  □  E 205  □  E 210  □  vedtak  □  etterbetaling 

 Merknader:  
................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

  

18. Den behandlende institusjonen 

18.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……................. 

18.2 Adresse (3):. ..........…………………………………………………………………………………………………………...………................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………...………………......................... 

18.3 Stempel 18.4  Dato:  .......................………………………................ 

  18.5  Underskrift:  

   

………………………………………........................ 
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VEILEDNING 

 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver eller på maskin, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Den består av 11 sider, 
og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger 

 
FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; EE = Estland; 
GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; HU = Ungarn; MT = Malta; 
NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; UK = Det forente kongerike; IS = Island; 
LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits. 

(2) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret, til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske identifikasjonsnummeret 
for kypriotiske statsborgere, for andre ARC-nummeret (Alien Registration Certificate), til en institusjon i Danmark oppgis CPR-nummeret, til en institusjon i 
Finland oppgis nummeret i folkeregisteret, til en institusjon i Sverige oppgis personnummeret, til en institusjon på Island oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (kennitala), til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret, til en institusjon i Litauen oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret, til en institusjon i Latvia oppgis identifikasjonsnummeret, til en institusjon på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske 
statsborgere, og for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret, til en institusjon i Norge oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (fødselsnummer), til en 
institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS), til en institusjon innenfor den alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret 
(VSNR), til en institusjon innenfor trygdeordningen for tjenestemenn i Tyskland oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (PRS-Kenn-nr.), til en institusjon i 
Østerrike oppgis det østerrikske trygdenummeret (VSNR), til en institusjon i Polen oppgis journalnummeret for personer som har søkt om eller som har fått 
stadfestet sin rett til pensjon fra det polske trygdesystemet, for personer som søker om pensjon i Polen for første gang oppgis PESEL- og NIP- eller NKP-nummer 
(NKP-nummer brukes dersom vedkommende faller inn under trygdordning for gårdbrukere), dersom det ikke finnes et slikt nummer, oppgis serie og nummer på 
identitetskort eller i pass, til en institusjon i Portugal oppgis registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen, og hvorvidt vedkommende er medlem i 
trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal, til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummer, til en institusjon i Slovenia oppgis journalnummer dersom dette er 
kjent, og om så er tilfelle utelates nummeret i fotnote 16, til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV). 

(3) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3a)  For Tyskland og Østerrike omfatter uttrykket «medlem i trygdeordning» personer som er medlemmer i den alminnelige trygdeordningen samt tjenestemenn og 
personer som anses som slike, og som er medlemmer av en særlig trygdeordning. Uttrykket «pensjon» omfatter også tjenestemannspensjoner. For Polen viser 
uttrykket «medlem i trygdeordning» også til personer som omfattes av særlige trygdeordninger. 

(4)   — Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
— Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
— Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
— Dersom blanketten utfylles av en institusjon i Nederland og medlemmet i trygdeordningen eller den stønadsberettigede er en gift eller tidligere gift kvinne, 

oppgis nåværende eller siste ektefelles etternavn og pikenavnet som etternavn ved fødsel. 
— For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
— For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(5) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme 
rekkefølge som på fødselsattesten. 

(7) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(8) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, Hellas, Ungarn 
eller Polen, uansett arbeidstakerens nasjonalitet. 

(9) Fylles ut om mulig dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tyskland, Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Portugal, Sverige, 
Liechtenstein eller Norge. 

(10) For institusjoner i Belgia, Nederland, Polen, Sverige, Det forente kongerike, Finland og Liechtenstein oppgis også datoen ved siden av gjeldende felt. 

(11) For institusjoner i Belgia, Nederland, Finland, Island og Norge. 

(12) Disse opplysningene er basert på en erklæring fra den berørte personen. 

 I henhold til Nederlands alminnelige lovgivning om alderstrygd anses også følgende personer som «gift» eller «ektefelle»: ugifte personer av samme eller 
forskjellig kjønn som har felles husholdning på varig grunnlag, med mindre de er i slekt i første eller andre ledd. Med «felles husholdning» menes at to ugifte 
personer deler på boutgiftene, og at begge bidrar økonomisk til husholdningen eller på annen måte forsørger hverandre. 
I henhold til finsk lovgivning betraktes parter av samme kjønn i et registrert partnerskap som «gift». 

(13) For institusjoner i Norge utfylles også blankett E 204/tilleggsside 4. For institusjoner i Sveits utfylles også blankett E 204/tilleggsside 5. Dersom blanketten sendes 
til en institusjon i Litauen, utfylles ikke del B, men i stedet tilleggsside 6. 

(14) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Portugal eller Slovenia. 

(15) For institusjoner i Nederland oppgis SOFI-nummeret dersom det er kjent. For institusjoner i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS). 

(16) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
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(17) For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de 
Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis 
«intet». For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(18) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(19) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(20) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der fødestedet 
ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis bare 
provinsen. For nederlandske byer oppgis også kommunen. 

(21) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO kode 3166-1. 

(22) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tyskland, Polen, Østerrike, Latvia, Finland, Liechtenstein eller Sveits, oppgis eventuelt den lovlige 
stedfortrederens adresse (juridisk rådgiver, verge, kurator osv.) i feltet nedenfor: 

 Adresse (3): 
..................................................................................................................................................................................................................................................... ................. 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................ .............. 

(23) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Frankrike, Finland, Latvia, Polen, Island eller Norge, oppgis den siste adressen i vedkommende stat til 
personen som fremmer krav i feltet nedenfor: 

 Adresse (3): 
........................................................................................................................................................................................................................................................ .............. 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................  

(23a) For Polen viser uttrykket ‹‹tjenestemann›› til personer som er medlemmer av særlige trygdeordninger. 

(24) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Hellas, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Polen, 
Østerrike, Slovakia, Sverige, Det forente kongerike, Island eller Norge. 

(24a) For institusjoner i Portugal oppgis hvilken type virksomhet den berørte personen utøvde de siste tre årene.  

(25) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Polen, 
Østerrike, Portugal, Island eller Norge. 

(26) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Spania, Italia, Østerrike, Portugal, Island eller Norge. Dersom blanketten skal sendes til en 
institusjon i Italia, oppgis all inntekt unntatt følgende: verdi av egen bolig, familieytelser, kontantytelser ved yrkesskade eller yrkessykdom, ren hjelpestønad. 

(27) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Italia eller Hellas. I Italia anses følgende ikke som inntekt: verdi av egen bolig, familieytelser, 
kontantytelser ved yrkesskade eller yrkessykdom, ren hjelpestønad. 

(28) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Kypros, Tyskland, Hellas, Ungarn, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, Østerrike, Latvia, 
Polen, Portugal, Slovakia, Finland eller Norge. 

(28a) For institusjoner i Polen ved krav om uførepensjon etter særlige trygdeordninger. Disse opplysningene kreves dersom blanketten sendes til en institusjon i Ungarn. 

(29) Fylles ut bare dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Kypros, Hellas, Ungarn, Slovakia, Spania eller Luxembourg. 

(30)  For institusjoner i Liechtenstein oppgis også om medlemmet i trygdeordningen □ har søkt om □ eller mottar pensjon i henhold til tjenestepensjonsordningen som 
kontantytelse. For institusjoner i Slovakia omfatter etterlattepensjon også etterlattes ulykkespensjon. For institusjoner på Malta oppgis om medlemmet i 
trygdeordningen hat søkt om eller mottar tjenestepensjon fra en tidligere arbeidsgiver. Satsen for pensjonsutbetalingen bør være den samme som da den 
opprinnelige ble tilstått. Detaljer oppgis i punkt 8.16. For institusjoner i Polen utfylles også tilleggsside 7 til blankett E 204. 

(31) For institusjoner i Portugal utfylles også tilleggsside 2 dersom medlemmet i trygdeordningen trenger hjelp av andre. 

(32) Fylles ut for institusjoner i Italia. 

(33) For institusjoner i Liechtenstein. 

(34) Oppgi hvilken type inntekt som den behandlende institusjonen tar hensyn til ved anvendelse av bestemmelsene om dobbeltytelser. 

(35) For institusjoner i Liechtenstein utfylles felt 11 på side 5 for hver kvinne som er separert eller skilt. 

(36) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Irland, Østerrike eller Det forente kongerike. 

(37) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia. 

(38) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Island eller Norge. 

(38a) For Polen viser uttrykket «pensjon under trygdeordning for tjenestemenn» til tilskudd under særlige trygdeordninger. 
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(39) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Østerrike, Det forente kongerike, Island eller 
Norge. 

(40) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Italia, Spania, Nederland, Island eller Norge (beløp per år), til en institusjon i Frankrike (beløp per 
kvartal) eller til en institusjon i Belgia, Tyskland, Hellas eller Østerrike (beløp per måned). 

(41) Oppgi med følgende symboler hvilken dato som menes: * fødsel, ∞ ekteskap, † død. 

(42) Oppgi nærmere opplysninger om satsene fra og med datoen da pensjonen ble tilstått og eventuelle senere endringer. 

(43) Fyll ut blankettens tilleggsside 1 dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tyskland, Italia eller Norge. 

(44) Oppgi felles adresse. Dersom noen av barna bor på en annen adresse, oppgis denne i feltet nedenfor: 

 Etternavn og fornavn: .................................................................................................................................................................................................................................................. 

 Adresse (3): ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

(45) Oppgi om barnet er gift, ufør, er død (dødsdato), er lærling eller student, eller om han/hun mottar en ytelse eller har egen inntekt. For institusjoner i Liechtenstein eller Sveits 
vedlegges en kopi av lærlingavtalen eller en attest fra utdanningsinstitusjonen for hvert barn mellom 18 og 25 år som er lærling eller student. For institusjoner på Kypros 
vedlegges en kopi av attest om fulltidsstudier for hvert barn som er student og som er mellom 16 og 23 år for døtre og mellom 16 og 25 år for sønner. 

(46) For institusjoner i Spania og Norge oppgis om barna forsørges av medlemmet i trygdeordningen og om noen av barna har en funksjonshemning. I det siste tilfellet oppgis om 
barnet mottar egen uførepensjon. 

(47) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia eller Det forente kongerike. 

(48) Fylles ut for institusjoner i Italia og Hellas. 

(49) Dersom blankett E 204 skal sendes til en institusjon i Liechtenstein eller Latvia, vedlegges blankett(er) E 207 for medlemmet i trygdeordningen og eventuelt for medlemmets 
(nåværende og tidligere) ektefelle(r). 

(50) Disse opplysningene kreves dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Ungarn. 
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 E 204 tilleggsside 1 

FELT 12 «BARN» 
TILLEGGSOPPLYSNINGER 

(fyll ut én side for hvert barn) 

1. Barnet nevnt på linje nr. .............................................. i felt 12.1 

 □ har inntektsgivende arbeid. □ har ikke inntektsgivende arbeid. 

1.1 Oppgi eventuelt 

 arbeidets art (arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende): ............................................................................................................................. 

 Inntekt (1) per   □ uke □ måned □ år                 ............................................... 

 

2. Barnet nevnt på linje nr. .............................................. i felt 12.1 

 □ har annen inntekt □ har ikke annen inntekt 

2.1 Oppgi eventuelt 

 inntektens art: 

 □ trygdeytelser 

 beløp per □ uke □ måned □ år                 ............................................... 

 □ annen inntekt (2): 

 beløp per □ uke □ måned □ år                 ............................................... 

 

3. For barnet nevnt på linje nr. .............................................. i felt 12.1 har følgende person: 

 (etternavn, fornavn):  ............................................................................................................................................................................................. 

 (adresse):  ............................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 rett til familieytelser eller barnetrygd fordi han/hun er i inntektsgivende arbeid (artikkel 79 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

 Beløp:  .................................................................................................................................................................................................................... 

 Fra og med:  ........................................................................................................................................................................................................... 

3.1 Familieytelsene eller barnetrygden utbetales av følgende institusjoner: 

 (navn):  ................................................................................................................................................................................................................... 

 (adresse):  ............................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 (navn):  ................................................................................................................................................................................................................... 

 (adresse):  ............................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

4. Barnet nevnt på linje nr. .............................................. i felt 12.1 er arbeidsudyktig. Blankett E 404 vedlegges. 

___________  

(1) All inntekt skal oppgis med unntak av sluttvederlag, familieytelser, utestående lønn, pensjon ved yrkesskade eller yrkessykdom, krigspensjon, uførepensjon 
etter skade under avtjening av verneplikt, hjelpestønad, reisetilskudd. 

(2) Med «annen inntekt» menes inntekt fra fast eiendom eller kapital (innskudd i bank og postbank, statsobligasjoner, investeringsfond, aksjer, obligasjoner osv.). 
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FELT 9 (9.10) 
TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I PORTUGAL 

Fylles ut dersom personen som fremmer krav har erklært at han/hun trenger hjelp av andre for å utføre sine daglige gjøremål. 

 

1. Opplysninger om personen som gir hjelp 

1.1 Etternavn:  .............................................................................................................................................................................................................. 

 Fornavn:  ................................................................................................................................................................................................................ 

1.2 Adresse (gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat):  ..................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

  

2. Opplysninger gitt av den behandlende institusjonen 

2.1 □ Vi bekrefter at ovennevnte person er den som faktisk hjelper personen som fremmer krav med å utføre sine daglige gjøremål (personlig 
hygiene, mat, forflytning osv.). 

2.2 □ Det er ikke bekreftet at ovennevnte person yter hjelp. 

  

3. Er behovet for hjelp forårsaket av tredjemann? 

 □ Ja □ Nei 

 

4. Mottar den berørte personen hjelpestønad eller en tilsvarende ytelse? 

 □ Ja □ Nei 

4.1 Den utbetalende institusjonens navn og adresse: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

4.2 Beløp per måned: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I FINLAND 

 

1. Personen som fremmer krav ønsker å motta vedtaket  

 □ på finsk. □ på svensk. 

  

 FELT 9 «Medlemmet i trygdeordningen» 

2. Mottar personen som fremmer krav eller har han/hun søkt om en løpende, pensjonslignende ytelse som ikke er nevnt i felt 9 i blankett E 204 
(f.eks. ytelser som utbetales i henhold til lovpliktig motorvognforsikring ved trafikkulykke)? 

 □ Ja □ Nei 

 Oppgi eventuelt: 

2.1 Type ytelse:  ........................................................................................................................................................................................................... 

2.2 Ytelsens bruttobeløp per måned:  .......................................................................................................................................................................... 

2.3 Institusjonen som utbetaler ytelsen:  ...................................................................................................................................................................... 

 FELT 2 «Medlemmet i trygdeordningen» 

3. Utdanningen til personen som fremmer krav 

3.1 Grunnutdanning:  ................................................................................................................................................................................................... 

3.2 Videregående utdanning og opplæring (grader, yrkesrettet opplæring, kurs; oppgi datoer): 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

4. Lønnet arbeid – siste ansettelsesforhold 

4.1 Hovedarbeidsforholdet til personen som fremmer krav:  ...................................................................................................................................... 

4.2 Hovedarbeidsforholdets varighet:  ......................................................................................................................................................................... 

4.3 Kryss av for alternativene som best beskriver vedkommendes arbeid: 

 □ lett □ deltid (angi antall timer per dag ........................................................ 

 □ ganske tungt □ heltid □ stillesittende arbeid □ dagarbeid 

 □ tungt □ timelønn □ stående arbeid □ nattarbeid 

 □ arbeid innendørs □ akkordlønn □ skiftarbeid 

 □ arbeid utendørs 

4.4 Beskrivelse av arbeidet (arbeidsoppgaver, arbeidsstilling, arbeidstempo): 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

4.5 Beskrivelse av arbeidsmiljø og arbeidsforhold (støy, støv, trekk, varme, kulde, potensielt skadelige stoffer, ulykkesrisiko osv.): 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

4.6 Har arbeidsoppgavene til personen som fremmer krav endret seg? 

 □ Nei □ Ja. Oppgi når og på hvilken måte: ............................................................................................................ 
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4.7 Har personen som fremmer krav frivillig redusert sin arbeidstid? 

 □ Nei 

 □ Ja.  

 Oppgi hvordan og når arbeidet til personen som fremmer krav ble redusert samt i hvilken utstrekning personen som fremmer krav fortsatt er 
ansatt og hvilket arbeid han/hun utfører (antall timer per uke/måned, lønn og frynsegoder): 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

4.8 Navn og adresse til vedkommendes arbeidsgiver:  ................................................................................................................................................ 

4.9 Vedkommendes arbeidsoppgaver hos siste arbeidsgiver:  .................................................................................................................................... 

4.10 Når begynte vedkommendes siste ansettelsesforhold? .......................................................................................................................................... 

4.11 Dersom ansettelsesforholdet fortsatt er gyldig, oppgis når det opphører (dersom kjent):  
.................................................................................................................................... 

5. Selvstendig næringsvirksomhet 

5.1 Har personen som fremmer krav vært selvstendig næringsdrivende? 

 □ Nei → gå videre til felt 6 □ Ja 

5.2 Oppgi eventuelt fra hvilken dato:  ......................................................................................................................................................................... 

5.3 Er vedkommende for tiden selvstendig næringsdrivende? 

 □ Nei □ Ja 

5.4 Opplysninger om eierforhold 

 □ Virksomheten eies av personen som fremmer krav eller hans/hennes ektefelle. 

 □ Virksomheten er solgt. 

 □ Virksomheten er utleid. 

6. Arbeidsløshet 

6.1 Har personen som fremmer krav vært arbeidsløs i løpet av de siste tre årene? 

 □ Nei □ Ja 

6.2 Har vedkommende i så fall mottatt eller søkt om ytelser ved arbeidsløshet i løpet av de siste tre årene? 

 □ Nei 

 □ Personen som fremmer krav har mottatt eller mottar ytelser ved arbeidsløshet. 

 □ Personen som fremmer krav har søkt om ytelser ved arbeidsløshet. Oppgi ytelse og institusjon: ................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

7. Pleietrygd for pensjonister i henhold til den nasjonale pensjonslovgivningen 

 Pleietrygd for pensjonister kan tilstås personer som på grunn av sykdom eller skade har nedsatt funksjonsevne, som har ført til at han/hun er 
ute av stand til å utføre sine daglige gjøremål, eller at sykdommen eller skaden medfører langvarig økonomisk belastning. 

7.1 Søker vedkommende om pleietrygd for pensjonister? 

 □ Nei □ Ja 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I NORGE 

 

1. Søkeren 

1.1 har vært arbeidstaker/selvstendig næringsdrivende. 

 Inntekt i tidsrommet fram til arbeidsudyktigheten inntrådte, per år: ..................................................................................................................... 

 Arbeidstid per uke før arbeidsudyktigheten inntrådte:  ......................................................................................................................................... 

1.2 Personen som fremmer krav har i tidsrommet fram til arbeidsudyktigheten inntrådte delvis vært sysselsatt med husarbeid, delvis vært 
arbeidstaker/selvstendig næringsdrivende? 

1.3 Søkeren har søkt om mottar 

1.3.1 grunnytelse til dekning av ekstrautgifter som følge av 
varig sykdom 

□ □ 

1.3.2 hjelpestønad □ □ 

  

2. Ektefellen 

 har søkt om pensjon som ikke-yrkesaktiv. 

 mottar pensjon som ikke-yrkesaktiv. 

 mottar ikke pensjon som ikke-yrkesaktiv. 

  

3. Barn 

3.1 Forsørges alle barna av søkeren? □ Ja □ Nei 

 Dersom «Nei», oppgi barnets/barnas navn og barnets/barnas inntekt per år:  ...................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

3.2 Dersom foreldrene er gift: 

 Bor alle barna sammen med begge foreldrene? □ Ja □ Nei 

 Dersom «Nei», oppgi hvilket/hvilke barn: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

3.3 Dersom foreldrene ikke er gift: 

 Bor alle barna sammen med begge foreldrene □ Ja □ Nei 

 Dersom «Ja», oppgi opplysninger om den andre av foreldrene 

 Navn: ...................................................................................................................................................................................................................... 

 Fødselsdato: ........................................................................................................................................................................................................... 

 Inntekt per år (alle typer, spesifiser):  .................................................................................................................................................................... 

 Barnets eller barnas navn dersom ikke alle barna er berørt:  ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

  

4. Samboer 

4.1 Har personen som fremmer krav tidligere vært gift med samboeren? 

 □ Ja □ Nei 

4.2 Har eller har personen som fremmer krav hatt barn med samboeren? 

 □ Ja □ Nei 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I SVEITS 
 

1. Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

 Etternavn (punkt 2.1):  ........................................................................................................................................................................................... 

 Fornavn (punkt 2.3):   ............................................................................................................................................................................................ 

 Fødselsdato (punkt 4.1):  ....................................................................................................................................................................................... 

 

2. Dersom medlemmet er sveitsisk statsborger, oppgis opprinnelsessted:  ............................................................................................................... 

 og dato for innvilgelse av sveitsisk statsborgerskap:  ............................................................................................................................................ 

 

3. Opplysninger om medlemmets opphold i Sveits 

 Sted: fra (måned/år): til (måned/år): Type oppholdstillatelse 

 ...................................................... ..................................... ........................................ ............................................................................ 

 ...................................................... ..................................... ........................................ ............................................................................ 

 ...................................................... ..................................... ........................................ ............................................................................ 

 ...................................................... ..................................... ........................................ ............................................................................ 

 ...................................................... ..................................... ........................................ ............................................................................ 

 ...................................................... ..................................... ........................................ ............................................................................ 

 Vennligst legg ved kopier av oppholdsbevis eller oppholdstillatelse. 

 

4. Fylles ut dersom medlemmet er eller har vært gift 

  Første ekteskap: Andre ekteskap: Tredje ekteskap: 

4.1 Ekteskap inngått (dato): ............................................... ............................................... ............................................... 

4.2 Ekteskap oppløst ved skilsmisse (dato): ............................................... ............................................... ............................................... 

4.3 Opplysninger om ektefelle, tidligere ektefelle eller avdød ektefelle: 

 Etternavn og fornavn: ............................................... ............................................... ............................................... 

 Etternavn ved fødsel: ............................................... ............................................... ............................................... 

 Fødselsdato: ............................................... ............................................... ............................................... 

 Dødsdato: ............................................... ............................................... ............................................... 

  
5. Opplysninger om opphold i Sveits for ektefelle, tidligere ektefeller eller avdøde ektefeller i løpet av ekteskapet 

 Etternavn og fornavn: Bosted: fra (måned/år): til (måned/år): Type oppholdstillatelse: 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... ...................................................... 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... ...................................................... 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... ...................................................... 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... ...................................................... 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... ...................................................... 

 .......................................................... ................................. .............................. .......................... ...................................................... 

 Vennligst legg ved kopier av oppholdsbevis eller oppholdstillatelse. 
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6. Fylles ut av barn av separerte eller skilte foreldre 

 Etternavn: For/mellomnavn: Fødselsdato: Foreldreretten tildelt: 

 ...................................................... ............................................ .......................... □ far □ mor □ delt □ annen person 

 ...................................................... ............................................ .......................... □ far □ mor □ delt □ annen person 

 ...................................................... ............................................ .......................... □ far □ mor □ delt □ annen person 

 ...................................................... ............................................ .......................... □ far □ mor □ delt □ annen person 

 ...................................................... ............................................ .......................... □ far □ mor □ delt □ annen person 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I LITAUEN 

 

1. Serienummer og nummer på det litauiske sosialforsikringsbeviset: 

 ................................................................................................................................................................................................................................... 

2. Har personen som fremmer krav har avtjent militærtjeneste i Litauen eller i den tidligere Sovjetunionen? 

  Ja   □ Nei   □ 

    Dersom «Ja», oppgi om vedkommende tjente som vernepliktig   □ eller som frivillig   □ 

3. Tidsrom med pleie/omsorg i hjemmet i Litauen (fylles ut dersom tidsrommet gjelder tiden før 01.01.1995): 

3.1 for mødre – tidsrom med pleie av og omsorg for funksjonshemmet barn under 
16 år? 

Ja   □ Nei   □ 

3.2 for familiemedlemmer – tidsrom med pleie av funksjonshemmet i gruppe 1? Ja   □ Nei   □ 

4. Har personen som fremmer krav vært 

4.1 politisk fange? Ja   □ Nei   □ 

4.2 deportert? Ja   □ Nei   □ 

4.3 medlem av motstandsbevegelse? Ja   □ Nei   □ 

4.4 deportert for tvangsarbeid over grensen til det tidligere Sovjetunionen? Ja   □ Nei   □ 

4.5 i getto eller konsentrasjonsleir eller i annen type fangenskap under annen 
verdenskrig? 

Ja   □ Nei   □ 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I POLEN 

Fylles ut av personen som fremmer krav og legges ved blankett E 204 

1. Personopplysninger om søkeren 

1.1 Etternavn: ............................................................................................................................................................................................................... 

1.2 Etternavn ved fødsel: ............................................................................................................................................................................................. 

1.3 Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................. 

1.4 Fødselsdato: ........................................................................................................................................................................................................... 

1.5 NIP-nr.: .................................................................................................................................................................................................................. 

 

2. Ved fastsettelsen av uførepensjonens størrelse i henhold til den nasjonale trygdeordningen, anmoder personen som fremmer krav om at 
følgende godtas som grunnlag for beregning av ytelsen 

 □ Gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for avgifter til sosialforsikring eller alderstrygd og uføreforsikring i samsvar med polsk lovgivning i 
et tidsrom på 10 påfølgende kalenderår, som velges ut fra de 20 foregående kalenderårene som løp umiddelbart før det året kravet ble 
fremmet, dvs. fra ...................... til ................................ (*). 

 □ Gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for avgifter til sosialforsikring eller alderstrygd og uføreforsikring i samsvar med polsk lovgivning i 
et tidsrom på 20 kalenderår før det året kravet ble fremmet, som velges ut fra hele trygdetiden (*). 

 □ Gjennomsnittlig beregningsgrunnlag for avgifter til sosialforsikring eller alderstrygd og uføreforsikring i samsvar med polsk lovgivning i 
et tidsrom på 10 påfølgende kalenderår, som løp umiddelbart før det året trygden eller forsikringen startet for første gang i utlandet, i 
tilfeller der det ikke foreligger forsikring i Polen i 20 kalenderår umiddelbart før det året kravet ble fremmet. 

 □ Beregningsgrunnlag for avgifter fra den faktiske trygdetiden i samsvar med polsk lovgivning (*). 

 

3. For behandling av kravet om uførepensjon for en polititjenestemann/-kvinne må personen som fremmer krav oppgi navnet på enheten der 
han/hun tjenestegjorde fram til stillingen opphørte, tjenestetype og dato for opphør av stillingen: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

4. For behandling av kravet om politipensjon erklærer personen som fremmer krav at han/hun 

 □ mottar, for tidsrommet ..................... til ..................... 

 □ ikke mottar 

 lønn eller lignende kontantytelse etter opphør av stillingen. 

 □ mottar  □ mottar ikke 

 polsk pensjon, pensjon for pensjonert dommer eller aktor, pensjon for etterlatte etter pensjonert dommer eller aktor, førtidspensjon, 
kontantytelse fra arbeidsløshetsfondet. 

 Dersom han/hun «mottar», vennligst oppgi ytelsesnummer, startdato for utbetaling av ytelsen og navn på utbetalende institusjon: 

................................................................................................................................................................................................................................ 

 □ er  □ er ikke 

 medlem av et åpent pensjonsfond. 
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5. For behandling av kravet om militær uførepensjon må personen som fremmer krav oppgi navnet på den enheten der han/hun tjenestegjorde 
fram til datoen da stillingen som yrkesmilitær opphørte, og oppgi dato for opphør av stillingen: 

 ................................................................................................................................................................................................................................. 

 

6. Mottok personen som fremmer krav ytelse ved sykdom eller ytelse ved rehabilitering eller utbetaling for et tidsrom som arbeidsudyktig fra 
sosialforsikring da kravet ble fremmet? 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Ja», vennligst oppgi datoen da ytelsen opphørte:  .................................................................................................................................. 

 

7. For fastsettelse av beløpet for uførepensjon fra sosialforsikring for gårdbrukere, oppgi om personen som fremmer krav (hans/hennes 
ektefelle) er eier (medeier) av en gård eller er gårdbruker. 

 □ Ja Nei 

 Dersom «Ja», vennligst oppgi driftsenhetens størrelse (i hektar):  ........................................................................................................................ 

 

 

 
........................................................................................... 

Dato 
........................................................................................... 

Underskriften til personen som fremmer krav 

 

_______ 

(*) For personer i arbeid vedlegges attest med opplysninger om beregningsgrunnlaget for avgifter til trygd eller for alders- og uføreforsikring eller lønnsbevis 
utstedt av arbeidsgiver eller den som har overtatt rettighetene, samt trygdekort som angir lønnsbeløp. 
Det skal framvises originaler av ovennevnte dokumenter eller kopier bekreftet av utenlandsk trygdeinstitusjon, notarius publicus eller et polsk konsulat.  
For selvstendig næringsdrivende kreves bankkontonummeret til den som betaler avgifter til trygd. Dersom næringsvirksomheten fant sted før sosialforsikring 
ble obligatorisk, kreves en attest fra yrkes- eller bransjeorganisasjon (f.eks. håndverkslaug). 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I UNGARN 

 

Fylles ut av personen som fremmer krav og legges ved blankett E 204 

 

1.1 Etternavn (4):  ......................................................................................................................................................................................................... 

1.2 Etternavn ved fødsel (4):  ....................................................................................................................................................................................... 

1.3 Fornavn (5):  ........................................................................................................................................................................................................... 

1.4 Tidligere navn (6):  ................................................................................................................................................................................................. 

1.5 Mors etternavn og fornavn ved fødsel (8):  ............................................................................................................................................................ 

2. Lønn før uførheten til personen som fremmer krav (beløp):  ................................................................................................................................ 

3. Antall arbeidstimer i siste arbeidsperiode før uførheten:  ...................................................................................................................................... 
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 E 204 tilleggsside 9 LV 

 

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I LATVIA 

 

1. Tilhører medlemmet i trygdeordningen en av følgende kategorier? 

 □ Politisk forfulgt 

 □ Student før 1991 

 □ Person som før 1991 har hatt omsorg for en funksjonshemmet i gruppe 1 eller for et barn som har blitt regnet som funksjonshemmet fra 
barndommen, til barnet fyller 16 år, eller en person over 80 år.  

  

2. Dersom medlemmet i trygdeordningen avtjente militærtjeneste i Latvia eller det tidligere Sovjetunionen før 1996, oppgis 

2.1 tidsrommet: ............................................................................................................................................................................................................ 

2.2 □ om vedkommende tjenestegjorde 
som vernepliktig 

 □ eller som frivillig 

  

3. Opplysninger om barna til medlemmet i trygdeordningen dersom personen har oppfostret minst fem barn, eller et barn som har blitt regnet 
som funksjonshemmet fra barndommen — fram til fylte åtte år 

 Barn: 

  Etternavn Fornavn Fødselsdato Tidsrom med omsorg Kommentarer (*) 

 1. ......................................... .............................. ...................... ..................................... ............................................................. 

 2. ......................................... .............................. ...................... ..................................... ............................................................. 

 3. ......................................... .............................. ...................... ..................................... ............................................................. 

 4. ......................................... .............................. ...................... ..................................... ............................................................. 

 5. ......................................... .............................. ...................... ..................................... ............................................................. 

 
____________ 

 (*)    Oppgi om barnet er funksjonshemmet eller er død (dødsdato) eller om en annen person eller en institusjon har hatt omsorg for barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 



 

Se veiledningen på side 6 

 E 205  BE (8) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

ATTEST OM TRYGDETID I BELGIA 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  .................................................................................................................................................................................................................... 

1.2 Adresse (2):  ........................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 
2. Navn 

2.1 Etternavn (3):  ......................................................................................................................................................................................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ....................................................................................................................................................................................... 

2.3 Fornavn (4):  ........................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Kjønn (6):  .............................................................................................................................................................................................................. 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ............................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ............................................................................................................................................................................. 

2.8 Nasjonalt trygdenummer (NISS) (7a):  ................................................................................................................................................................... 

  
3. Statsborgerskap (8):  

................................................................................................................................................................................................................................

.......   
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ..................................................................................................................................................................................................... 

4.2 Fødested (10):  ......................................................................................................................................................................................................... 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ........................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (12):  ................................................................................................................................................................................................................. 

  
5. Adresse (2):  ........................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 
  
6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ................................................................................................................................................. 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ................................................................................................................................................ 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ......................................................................................................................................................... 

  
7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ......................................................................................................................................................................................................... 
7.2 Fornavn:  ................................................................................................................................................................................................................ 
 Etternavn ved fødsel:  ............................................................................................................................................................................................ 
 Fødested (10) ........................................................................................................................................................................................................... 
7.3 Fødselsdato:  .......................................................................................................................................................................................................... 
 Kjønn:  ................................................................................................................................................................................................................... 
 Statsborgerskap:  .................................................................................................................................................................................................... 
7.4 Adresse (2):  ........................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................................ 

①
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8. 
 

   

Tidsrom 
(selvstendig næringsdrivende) Antall dager År (fra 1. januar til 

31. desember) 
(arbeidstakere eller 

selvstendig 
næringsdrivende) 

Fra Til Trygdetid Likestilte tidsrom 

 

Yrke (15) (16) 

 

Merknader (14) (**) (17) 

Før 1926       

1926       

1927       

1928       

1929       

1930       

1931       

1932       

1933       

1934       

1935       

1936       

1937       

1938       

1939       

1940       

1941       

1942       

1943       

1944       

1945       

1946       

1947       

1948       

1949       

1950       

1951       

1952       

1953       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
②



 

 E 205  BE 

 

8. (forts.) 

   
Tidsrom 

(selvstendig næringsdrivende) Antall dager  År (fra 1. januar 
til 31. desember) 

(arbeidstakere 
eller selvstendig 
næringsdrivende) 

Fra Til Trygdetid Likestilte 
tidsrom 

Yrke (15) (16) Merknader (14) (**) (17) 

1955       

1956       

1957       

1958       

1959       

1960       

1961       

1962       

1963       

1964       

1965       

1966       

1967       

1968       

1969       

1970       

1971       

1972       

1973       

1974       

1975       

1976       

1977       

1978       

1979       

1980       

1981       

1982       

1983       

 

1984       

 

   

③
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8. (forts.) 

    Tidsrom 
(selvstendig næringsdrivende) Antall dager År (fra 1. januar 

til 31. desember) 
(arbeidstakere 

eller selvstendig 
næringsdrivende) 

Fra Til Trygdetid Likestilte 
tidsrom 

Yrke (15) (16) Merknader (14) (**) (17) 

1985       

1986       

1987       

1988       

1989       

1990       

1991       

1992       

1993       

1994       

1995       

1996       

1997       

1998       

1999       

2000       

2001       

2002       

2003       

2004       

 

2005       

 

8.1 Samlet trygdetid i henhold til Belgias trygdeordning for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende 

 .................................. fiktive tilleggsdager (*) 

8.2 Merknader:  ............................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

(*)  Likestilte tidsrom som ikke er definert. 

(**)  Ytterligere trygdetid, førtidspensjon (artikkel 5a i kongelig anordning nr. 50). 
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8a Tjenestetidsrom som medregnes ved beregning av pensjon i henhold til en særordning for offentlig sektor 

  

 
Tidsrom 

Antall måneder 
med faktisk 
tjeneste (18) 

Antall måneder fra 
andre tidsrom som 

medregnes (19) 
Yrke Forhøyelse (20) Merknader (21) 

 

        

  Samlet Samlet     

 
Alminnelige 
merknader 

      

 Merknader: Tidsrom som ikke gir rett til pensjon  

 år — fra ............................ til .............................  

  
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 
 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……................. 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….........................
......................................... 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………................. 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……................
......................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................………………………………………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ............................................................................................................... 
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VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  

Den består av seks sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

FOTNOTER 

 
(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn 
oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i 
Frankrike, uansett arbeidstakerens nasjonalitet. 

(7a) For arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som omfattes av Belgias lovgivning oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS). 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI 
(Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for 
begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta 
oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er maltesiske 
statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis 
også sogn og kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis 
distriktet der fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted 
som «Nord», etterfulgt av departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 
59»). For personer født i Spania oppgis bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) I 8.2 oppgis arten av de likestilte tidsrommene. 

(15) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, skal blankett E 206 vedlegges for institusjoner i Østerrike. 

(16) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(17) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

(18) Ved deltidsarbeid angis den reduserte arbeidstiden. 

(19) Andre tidsrom som medregnes ved beregning av pensjonen (herunder godskrevne tidsrom for studier og militærtjeneste og tidsrom som 
medregnes med mer enn sin faktiske lengde). 

(20) Forhøyelse: nevner i den brøk som tildeles per tjenesteår. Vanlig forhøyelse er 1/60 per tjenesteår. 

(21) Alle opplysninger som kan være av interesse for den utenlandske institusjonen og som ikke framgår av de andre kolonnene. 
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Se veiledningen på side 4 

 E 205  CZ (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID I TSJEKKIA 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. Legges 
eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen 

som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn: ....................................................................................................................................................................................................................  

1.2 Adresse (2): ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 
2. Navn   

2.1 Etternavn (3): .........................................................................................................................................................................................................  

2.2 Etternavn ved fødsel (3): .......................................................................................................................................................................................  

2.3 Fornavn (4): ...........................................................................................................................................................................................................  

2.4 Tidligere navn (5): .................................................................................................................................................................................................  

2.5 Kjønn (6): ..............................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7): ...............................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7): .............................................................................................................................................................................  

  
3. Statsborgerskap (8): ...............................................................................................................................................................................................  

  
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9): .....................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10): ........................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11): ...........................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12): .................................................................................................................................................................................................................  

  
5. Adresse (2): ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

  
6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen: .................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen: ................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen: .........................................................................................................................................................  

  
7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3): .........................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel (3): .......................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10 ............................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato: ..........................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn: ...................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8): ...............................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2): ...........................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

① 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8.  
   

Trygdetid og tidsrom regnet som trygdetid 

Antall dager for 
Fra Til 

ventetid ytelsens beløp 
Type (14) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

 

   
②
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8.1 Samlet trygdetid i henhold til Tsjekkias trygdeordning: 
 — tidsrom som medregnes  bare for å oppnå rett til ytelser: 
 dager  .......................................................................................................................................................................................................................  
 — tidsrom som medregnes bare for å beregne ytelsen: 
 Dager .......................................................................................................................................................................................................................  

8.2 Merknader:  ............................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 

 
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □  kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn: ........................................................................................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

10.2 Adresse (2): 
 ............…………………………………………………………………………………………………………...………..............................
...........................   

10.3 Stempel 10.4  Dato: ………………………………………………………. 

  10.5  Underskrift: Underskrift: Underskrift: Underskrift: Underskrift: 

  ............................................................................................  
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VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Den består av fire sider, og ingen av disse må 

fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: CZ = Tsjekkia. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn 
oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i 
Frankrike, uansett arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI 
(Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for 
begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta 
oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er maltesiske 
statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis 
også sogn og kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis 
distriktet der fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted 
som «Nord», etterfulgt av departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 
59»). For personer født i Spania oppgis bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Fyll inn: P — obligatorisk trygd, D — frivillig trygd, N — tidsrom som regnes som trygdetid. For institusjoner i Spania oppgis om mulig type 
virksomhet. For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som 
utsteder attesten. 

 



 

 Se veiledningen på side 3 DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
 E 205  DK (1) 

ATTEST OM TRYGDETID OG BOTID I DANMARK 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Adresse (2): ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 
2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ......................................................................................................................................................................................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3): ........................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ........................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Kjønn (6):  .............................................................................................................................................................................................................. 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7): ................................................................................................................................................................................ 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  .............................................................................................................................................................................. 

  
3. Statsborgerskap (8):  ............................................................................................................................................................................................... 

  
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9): ...................................................................................................................................................................................................... 

4.2 Fødested (10): .......................................................................................................................................................................................................... 

4.3 Provins, departement, fylke (11): ............................................................................................................................................................................ 

4.4 Stat (12): .................................................................................................................................................................................................................. 

  
5. Adresse (2): ............................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

  
6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen: .................................................................................................................................................. 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen: ……………………….............................................................................................................. 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen: ........................................................................................................................................................... 

  
7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3): .......................................................................................................................................................................................................... 

7.2 Fornavn: ................................................................................................................................................................................................................. 

 Etternavn ved fødsel (3): ........................................................................................................................................................................................ 

 Fødested (10): .......................................................................................................................................................................................................... 

7.3 Fødselsdato: ........................................................................................................................................................................................................... 

 Kjønn: .................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (8): ................................................................................................................................................................................................ 

7.4 Adresse (2): ............................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

①



 

 E 205  DK 
 

8.  

 
Botid eller likestilte tidsrom som er tilbakelagt i  

henhold til loven om sosiale pensjoner Botid 

År fra til År Måneder Dager 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

②
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8.1 Samlet trygdetid i henhold til Danmarks trygdeordninger: ………………........................................................................................................... 

8.2 Merknader (14) (15): ................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn: …...…………….……………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….........................
......................................... 

10.2 Adresse (2):  ...............……………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……................
......................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…………………...…................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 

 E 205  DK 
 
 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: DK = Danmark. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn 
oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i 
Frankrike, uansett arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 

 For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, 
eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er 
ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, 
eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis 
også sogn og kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis 
distriktet der fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted 
som «Nord», etterfulgt av departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 
59»). For personer født i Spania oppgis bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

(15) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig type virksomhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

④



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  DE (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 

  

ATTEST OM TRYGDETID I TYSKLAND 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  .................................................................................................................................................................................................................... 

1.2 Adresse (2):  ........................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ......................................................................................................................................................................................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3): ........................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ........................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Kjønn (6):  .............................................................................................................................................................................................................. 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ............................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ............................................................................................................................................................................. 

  
3. Statsborgerskap (8):  ............................................................................................................................................................................................... 

  
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ..................................................................................................................................................................................................... 

4.2 Fødested (10):  ......................................................................................................................................................................................................... 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ........................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (12):  ................................................................................................................................................................................................................. 

  
5. Adresse (2):  ........................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

  
6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ................................................................................................................................................. 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ................................................................................................................................................ 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ......................................................................................................................................................... 

  
7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ......................................................................................................................................................................................................... 

7.2 Fornavn:  ................................................................................................................................................................................................................ 

 Etternavn ved fødsel (3):  ....................................................................................................................................................................................... 

 Fødested (10) ........................................................................................................................................................................................................... 

7.3 Fødselsdato:  .......................................................................................................................................................................................................... 

 Kjønn:  ................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (8):  ............................................................................................................................................................................................... 

7.4 Adresse (2):  ........................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

① 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8.  

 Tilbakelagt trygdetid og 
likestilte tidsrom 

Trygdetid (14) Likestilte tidsrom (15) Ordning 
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(15
)  

 

Yrke 
(16) (17) 
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Samlet trygdetid: 

8.1.1 for opptjening av rettigheter til alle former for 
pensjon: 

   

 ..................... år ..................... måneder ..................... dager  

8.1.2 bare for opptjening av rettigheter til førtidspensjon for langtidstrygdede:   

 ..................... år ..................... måneder ..................... dager  

8.2 for beregning av pensjon:    

 ..................... år ..................... måneder ..................... dager  

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……................. 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….……......................... 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………................. 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……................ 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................………………………............... 

  10.5  Underskrift: 

  ........................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③
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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: DE = Tyskland. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(2a) Uttrykket «medlem i trygdeordning» omfatter personer som er medlemmer i den alminnelige trygdeordningen samt tjenestemenn og personer 
som anses som slike, og som er medlemmer i en særordning. Uttrykket «pensjon» omfatter også tjenestemannspensjoner. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn 
oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i 
Frankrike, uansett arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, 
eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er 
ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer 
som ikke er maltesiske statsborgere.  
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis 
også sogn og kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis 
distriktet der fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted 
som «Nord», etterfulgt av departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 
59»). For personer født i Spania oppgis bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Etter antall måneder med frivillig trygd oppgis «F» for å unngå forveksling med pliktig trygd. 

(15) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, fyll ut følgende kode: 
1 = virksomhet i dagbrudd, 2 = virksomhet under jord, 3 = virksomhet ikke spesifisert 

(16) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(17) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 

 

 

 

④



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  EE (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID I ESTLAND 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ..................................................................................................................................................................................................................... 

1.2 Adresse (2):  ............................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................. 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ......................................................................................................................................................................................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ....................................................................................................................................................................................... 

2.3 Fornavn (4):  ........................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Kjønn (6):  ............................................................................................................................................................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ............................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  .............................................................................................................................................................................. 

  
3. Statsborgerskap (8):  

.................................................................................................................................................................................................................................

......   
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ..................................................................................................................................................................................................... 

4.2 Fødested:  ............................................................................................................................................................................................................... 

4.3 Stat:  ....................................................................................................................................................................................................................... 

  
5. Adresse (2):  ............................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................. 

  
6.  

6.1 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ................................................................................................................................................. 

6.2 Journalnummer i den berørte institusjonen:  .......................................................................................................................................................... 

  
7. Den berettigede (10) 

7.1 Etternavn (3):  ......................................................................................................................................................................................................... 

7.2 Fornavn:  ................................................................................................................................................................................................................ 

 Etternavn ved fødsel (3):  ....................................................................................................................................................................................... 

 Fødested (10) ........................................................................................................................................................................................................... 

7.3 Fødselsdato:  .......................................................................................................................................................................................................... 

 Kjønn:  ................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (8):  ............................................................................................................................................................................................... 

7.4 Adresse (2):  ............................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................. 

①
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8.  

  Trygdetid og likestilte tidsrom  Tidsrom for pensjon på grunnlag av 
trygd Fra 1.1.1999 (11) 

Fra Til Tjenestetid År Inntjeningstidsrom 
(11) 

 

Merknader: særlige trygdeordninger, yrke, 
uspesifisert trygdetid osv. (12) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

 

   ② 



 

 E 205  EE 
 

8.1 Samlet trygdetid i henhold til Estlands trygdeordninger: 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

8.2 Merknader:  ............................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................ 

 
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □   kan motta □ kan ikke motta 
 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .………………………………...……………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….……......................... 

10.2 Adresse (2):  …………………………………………………………………………………………………………………................................ 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……................ 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................………..……................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...........................................................................................
........... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 

 E 205  EE 

 
 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: EE = Estland. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme 
rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet.  
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de 
Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis 
«intet».  
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere.  
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) Fylles ut dersom det er relevant. 

(11) I Estland  regnes trygdetiden f.o.m. 01.01.1999 i såkalte trygdeår. Det regnes et inntjeningstidsrom på ett år for en person dersom beløpet for innbetalte 
trygdeavgifter for denne personen tilsvarer beregnede trygdeavgifter på grunnlag av minst 12 minstemånedslønner det året. For trygdetid fullført etter 1. januar 
1999 i et yrke som omfattes av særlig trygdeordning for gruvearbeidere eller av Lov om førtidspensjon, skal begge kolonner i tabellen fylles ut (tjenestetid og 
inntjeningstidsom). 

(12) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken 
eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 

 



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  GR (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 

  

ATTEST OM TRYGDETID I HELLAS 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ................................................................................................................................................................................ ............................................................................. 

1.2 Adresse (2):  ............................................................................................................................................................................ ........................................................................ 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ....................................................................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

  
3. Statsborgerskap (8):  ....................................................................................................................................................................................................................................... 

  
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  
5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ..................................................................................................................................................................................................  

  
7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel:  ................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10):...................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

①
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8.  

 

Tilbakelagt trygdetid og likestilte 
tidsrom Trygdetid (14) Likestilte tidsrom (15) 

År Fra Til År Måneder Dager År Måneder Dager 

 
Yrke – arbeidets art (16) (17) (18) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

②
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8.1 Samlet trygdetid i henhold til Hellas’ trygdeordninger: 

 ................................... år ................................... måneder ................................... dager, hvorav 

 — tidsrom som skal medregnes ved opptjening av rettigheter: 

 ................................... år ................................... måneder ................................... dager  

 — tidsrom som skal medregnes ved beregning av ytelser: 

 ................................... år ................................... måneder ................................... dager.  

8.2 Merknader (15): ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................……………………............... 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 
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VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke 

inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: GR = Hellas. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) -  Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som 
på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett arbeidstakerens 
nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 

 For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de Identificación 
de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta 
oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere 
oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der fødestedet ligger (f.eks. 
for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av departementsnummeret, dersom medlemmet 
kjenner det, i dette tilfellet: 59. Følgende skal dermed oppgis: Nord 59). For personer født i Spania oppgis bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Etter tidsrom med frivillig trygd oppgis «V» for å unngå sammenblanding med pliktig trygd. 

(15) I felt 8.2 oppgis arten av de likestilte tidsrommene. 

(16) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, skal tilleggsblankett E 205A vedlegges for institusjoner i Østerrike. 

(17) Oppgi arbeidets art og yrkeskategorien. 

(18) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  ES (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 

  

ATTEST OM TRYGDETID I SPANIA 

Forordning (EØF) nr. 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) nr. 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

1.2 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ....................................................................................................................................................................................................................... .......................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ..................................................................................................................................................................................................... ........................... 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................. .................................. 

2.4 Tidligere navn (5):  ................................................................................................................................................................................................... ...................................... 

2.5 Kjønn (6):  ........................................................................................................................................................................................................ ............................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ........................................................................................................................................................................... ............................................ 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  .............................................................................................................................................................................. ........................................ 

  
3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................... ............................................. 

  
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ............................................................................................................................................................................. ................................................................. 

4.2 Fødested (10):  ......................................................................................................................................................................... ........................................................................ 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (12):  .......................................................................................................................................................................... ............................................................................... 

  
5. Adresse (2):  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  
6  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjon:  ...................................................................................................................................................................................................... 

  
7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Etternavn ved fødsel:  .................................................................................................................................................................................................................................... 

 Fødested (10): .................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.3 Fødselsdato:  .................................................................................................................................................................................................................................................. 

 Kjønn:  ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Statsborgerskap:  ............................................................................................................................................................................................................................................ 

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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8.  

   

Tilbakelagt trygdetid og 
likestilte tidsrom 

Trygdetid (14) Likestilte tidsrom (15) 

År Fra Til År Måneder Dager År Måneder Dager 

 
Ordninger 

 
Yrke (16) (17) (18) 

           

           
           
           
           

           
           
           

           
           
           
           

           
           
           

 

           

 

   

 

8a. Gruver 

   

 Tidsrom Trygdetid Likestilte tidsrom  

 År Fra Til År Md. Dager År Md. Dager 

Type foretak (18) Yrke (19) Underjordisk 
arbeid (20) 

Dagbrudd 
(20) 

 

               

               
               
               
               

               
               
               

               
               
         

Tidsrom med avbrudd 

Fra Til 

Dag Måned År Dag Måned År 

Årsak til avbrudd (21) 

       
       

       
       
       

 
Samlet År Måneder Dager 

Virksomhetens samlede varighet    

Samlet varighet av underjordisk virksomhet    

 

 

 

 

②
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8.1 — Samlet trygdetid i henhold til Spanias trygdeordninger for arbeidstakere: 

 — tidsrom som skal medregnes ved opptjening av rettigheter og beregning av ytelser: 

 ................................... år ................................... måneder ................................... dager  

 — tidsrom som skal medregnes bare ved opptjening av rettigheter: 

 ................................... år ................................... måneder ................................... dager  

 — tidsrom som skal medregnes ved beregning av ytelser: 

 ................................... år ................................... måneder ................................... dager  

8.2 Samlet trygdetid i henhold til Spanias trygdeordninger for selvstendig næringsdrivende:: 

 — tidsrom som skal medregnes ved opptjening av rettigheter og beregning av ytelser: 

 ................................... år ................................... måneder ................................... dager  

 — tidsrom som skal medregnes bare ved opptjening av rettigheter: 

 ................................... år ................................... måneder ................................... dager  

 — tidsrom som skal medregnes ved beregning av ytelser: 

 ................................... år ................................... måneder ................................... dager  

8.3 Merknader:  …………………………............................................................................................................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................………………...…................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③
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VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke 

inneholder relevante opplysninger. 

 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: ES = Spania. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på 
fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 

 For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de Identificación de 
Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta 
oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere 
oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der fødestedet ligger (f.eks. for 
Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, 
i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Etter tidsrom med frivillig trygd oppgis «V» for å unngå sammenblanding med pliktig trygd. 

(15) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, skal blankett E 205A vedlegges for institusjoner i Østerrike. 

(16) For institusjoner i Hellas, Belgia og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(17) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

(18) Angi hvilket stoff som utvinnes eller foredles (kull, kobber osv.). 

(19) Spesifiser hvilken type arbeid som utføres i gruvene. 

(20) Sett kryss (X) i riktig felt, som angir om virksomheten utføres i dagbrudd eller under jorden. 

(21) Spesifiser årsaken til avbruddet (sykdom, permisjon, arbeidsløshet osv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 



 Se veiledningen på side 4 

 E 205  FR (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 

  

ATTEST OM TRYGDETID I FRANKRIKE 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som 
institusjonen anvender. Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for 

trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende 
institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 
2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................ 

2.2 Etternavn ved fødsel (3): ............................................................................................................................................................................................... 

2.3 Fornavn (4):  .................................................................................................................................................................................................................. 

2.4 Tidligere navn (5):  ........................................................................................................................................................................................................ 

2.5 Kjønn (6):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ..................................................................................................................................................................................... 

  
3. Statsborgerskap (8):  ..................................................................................................................................................................................................... 

  
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ............................................................................................................................................................................................................ 

4.2 Fødested (10):  ................................................................................................................................................................................................................ 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  .................................................................................................................................................................................. 

4.4 Stat (12):  ........................................................................................................................................................................................................................ 

  
5. Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

  
6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ........................................................................................................................................................ 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ........................................................................................................................................................ 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................. 

  
7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................ 

7.2 Fornavn:  ....................................................................................................................................................................................................................... 

 Etternavn ved fødsel (3):  .............................................................................................................................................................................................. 

 Fødested (10):  ................................................................................................................................................................................................................ 

7.3 Fødselsdato:  ................................................................................................................................................................................................................. 

 Kjønn:  .......................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (8):  
....................................................................................................................................................................................................................................... 

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

①
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8.  

       

 Tilbakelagt trygdetid og likestilte 
tidsrom Trygdetid (14) Likestilte 

tidsrom (15) Trygdeordninger  

 År Fra Til (Kvartaler) (Kvartaler) Arbeidstaker Selvstendig 
næringsdrivende 

Yrke (16) (17) (18) 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      

      

 

      

      

      

 

Forhøyelse av ytelser for mødre 

      

          

②



 

 E 205  FR 

 
8.1 Samlet trygdetid i henhold til Frankrikes trygdeordninger for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende: .......................................................... 

8.2 Merknader (15):   ............................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  ......……………………………………………………………………………………………...……….…….................................................. 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................
................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……........................
................................. 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…………………......... 

  10.5  Underskrift: 

  .......................................................................................... 
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VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  

Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: FR = Frankrike. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 

 For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for 
personer som ikke er maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Etter tidsrom med frivillig trygd oppgis «V» for å unngå forveksling med pliktig trygd. Etter tidsrom nevnt i artikkel 15 nr. 2 i forordning 574/72 oppgis 
«S». 

(15) I felt 8.2 oppgis arten av de likestilte tidsrommene. 

(16) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, fyll ut følgende kode: 

 1 = virksomhet i dagbrudd, 2 = virksomhet under jord, 3 = virksomhet ikke spesifisert. 

(17) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(18) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 
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 Se veiledningen på side 4 

 E 205  IE (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM TRYGDETID I IRLAND 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som 
institusjonen anvender. Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for 

trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende 
institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................ 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  .............................................................................................................................................................................................. 

2.3 Fornavn (4):  .................................................................................................................................................................................................................. 

2.4 Tidligere navn (5):  ........................................................................................................................................................................................................ 

2.5 Kjønn (6):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ..................................................................................................................................................................................... 

  
3. Statsborgerskap (8):  ...................................................................................................................................................................................................... 

  
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ............................................................................................................................................................................................................ 

4.2 Fødested (10):  ................................................................................................................................................................................................................ 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  .................................................................................................................................................................................. 

4.4 Stat (12):  ........................................................................................................................................................................................................................ 

  
5. Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

  
6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ........................................................................................................................................................ 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ........................................................................................................................................................ 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................. 

  
7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................ 

7.2 Fornavn:  ....................................................................................................................................................................................................................... 

 Etternavn ved fødsel (3):  .............................................................................................................................................................................................. 

 Fødested (10): ................................................................................................................................................................................................................. 

7.3 Fødselsdato:  ................................................................................................................................................................................................................. 

 Kjønn:  .......................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap:  ........................................................................................................................................................................................................... 

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................... 
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8.  

       

 Tilbakelagt trygdetid og likestilte tidsrom Trygdetid (14) Likestilte 
tidsrom 

 År Fra Til (Uker) (Uker) 

Årsaken til 
likestillingen (15) Yrke (16) (17) (18)  
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8.1 Samlet trygdetid i henhold til Irlands trygdeordninger for arbeidstakere: 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

8.2 Merknader:  ................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn: ……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….……................................. 

10.2 Adresse (2):  
............…………………………………………………………………………………………………………...……….............................................
............  .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……........................
................................. 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…… ………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ..........................................................................................
............ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 



 

 E 205  IE 
 
 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: IE = Irland. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 

 For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for 
personer som ikke er maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Etter tidsrom med frivillig trygd oppgis «V» for å unngå sammenblanding med pliktig trygd. 

(15) Oppgi om tidsrommene dreier seg om sykdom, arbeidsløshet osv. 

(16) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, kan disse opplysningene bare angis på grunnlag av opplysninger fra arbeidstakeren. 

(17) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(18) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 
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 Se veiledningen på side 4 

 E 205  IT (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM TRYGDETID I ITALIA 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som 
institusjonen anvender. Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for 

trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende 
institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 
2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................ 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  .............................................................................................................................................................................................. 

2.3 Fornavn (4):  .................................................................................................................................................................................................................. 

2.4 Tidligere navn (5):  ........................................................................................................................................................................................................ 

2.5 Kjønn (6): ....................................................................................................................................................................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ..................................................................................................................................................................................... 

  
3. Statsborgerskap (8):  ...................................................................................................................................................................................................... 

  
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ............................................................................................................................................................................................................ 

4.2 Fødested (10):  ................................................................................................................................................................................................................ 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  .................................................................................................................................................................................. 

4.4 Stat (12):  ........................................................................................................................................................................................................................ 

  
5. Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

  
6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ........................................................................................................................................................ 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen: ......................................................................................................................................................... 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................. 

  
7. Den berettigede(13) 

7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................ 

7.2 Fornavn (4):  .................................................................................................................................................................................................................. 

 Etternavn ved fødsel (3):  .............................................................................................................................................................................................. 

 Fødested (10): ................................................................................................................................................................................................................. 

7.3 Fødselsdato:  ................................................................................................................................................................................................................. 

 Kjønn:  .......................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (8):  ...................................................................................................................................................................................................... 

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 
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8.  

       

 Tilbakelagt trygdetid og 
likestilte tidsrom Trygdetid (14) Likestilte  

tidsrom (15) Trygdeordning 
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 Yrke (16) (17) (18)  
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8.1 Samlet trygdetid i henhold til Italias trygdeordninger for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som anses som likestilte: 

 — tidsrom som skal medregnes ved opptjening av rettigheter og beregning av ytelser: 

  ..................................... uker ..................................... måneder  

 — tidsrom som skal medregnes bare ved beregning av ytelser: 

  ..................................... uker ..................................... måneder  

 — tidsrom som skal medregnes bare ved opptjening av rettigheter: 

  ..................................... uker ..................................... måneder  

 Tidsrommene f.o.m. ...................................... t.o.m. ................................. omregnes til ytelser f.o.m. .......................................... 

8.2 Merknader (15): .............................................................................................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 
 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...………………………………………………………………………………………….…………................................... 

  

10.2 Adresse (2):  ............…………………...………………………………………………………………...………......................................................... 

  

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................……………................. 

  10.5  Underskrift 

  .......................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 



 

 E 205  IT 
 
 

VEILEDNING 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 
 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: IT = Italia. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 

 For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for 
personer som ikke er maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Etter antall uker eller måneder oppgis «P» for tidsrom med pliktig trygd for å unngå sammenblanding med frivillig trygd. 

(15) I felt 8.2 oppgis arten av de likestilte tidsrommene. 

(16) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, skal blankett E 205A vedlegges for institusjoner i Østerrike.  

(17) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(18) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 
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 Se veiledningen på side 4 

 E 205  CY (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID PÅ KYPROS 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som 
institusjonen anvender. Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for 

trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende 
institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  .............................................................................................................................................................................................................. ............................................... 

................................................................................................................................................................................................................ ......................................................... 

1.2 Kodenummer:  .................................................................................................................................................................................... ............................................................ 

1.3 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................ .................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................ 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn:  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Kjønn (6):  ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ....................................................................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

  
3. Statsborgerskap (8):  ....................................................................................................................................................................................................................................... 

  
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement (11):  .............................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  
5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  .......................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ....................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ..................................................................................................................................................................................................  

  
7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

①



 

 E 205  CY 

 

8.  

       

 
Trygdetid 

 

Tilbakelagt trygdetid og likestilte 
tidsrom (14) 

Arbeidstakere Selvstendig 
næringsdrivende Frivillig trygd 

Likestilte 
tidsrom (15)  

 År Fra Til Uker Uker Uker Uker 

Yrke (16) (17) (18) 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   
 8.1 Samlet trygdetid i henhold til Kypros’ trygdeordninger for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende:  ...........................................................................  
 8.2 Merknader:  .................................................................................................................................................................................................................................   

  ......................................................................................................................................................................................................................................................   
  ......................................................................................................................................................................................................................................................   
         

②
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9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

  

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

  

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…………………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 
 E 205  CY 

 
 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: CY = Kypros. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- Dersom blanketten utfylles av en institusjon i Nederland og medlemmet i trygdeordningen eller den stønadsberettigede er en gift eller tidligere gift 
kvinne, oppgis nåværende eller siste  ektefelles etternavn. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet.  
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Trygdetid f.o.m. 1. januar 1957. 

(15) I felt 8.2 oppgis arten av de tidsrommene likestilte med ansettelsestid/sykdom, arbeidsløshet osv. 

(16) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, skal det for institusjoner på Kypros oppgis arbeidets art. 

(17) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(18) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  LV (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID I LATVIA 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen 
anvender. Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er 

tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

1.2 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ............................................................................................................................................................................................................ ..................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  .......................................................................................................................................................................................... ...................................... 

2.3 Fornavn (4):  ...................................................................................................................................................................................................... ............................................. 

2.4 Tidligere navn (5):  ........................................................................................................................................................................................ ................................................. 

2.5 Kjønn (6):  ............................................................................................................................................................................................. .......................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ....................................................................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

  

3. Statsborgerskap (8):  ............................................................................................................................................................................... ........................................................ 

  

4. Fødsel 

4.1 Fødselsdato (9):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

4.2 Fødested (10):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (12):  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

5. Adresse (2):  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ....................................................................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................................................. 

  

7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Fødested (10): .................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.3 Fødselsdato (9):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

 Kjønn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (8):  ....................................................................................................................................................................................................................................... 

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

①
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8.  

       

 

Tilbakelagt trygdetid 
og likestilte tidsrom Trygdetid (14) (15) Likestilte tidsrom 

(fram til 1991) 

 

 Fra Til År Måneder Dager År Måneder Dager 

Merknader (16) 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

② 



 

 E 205  LV 

 
8.1 Samlet trygdetid i henhold til Latvias trygdeordning som skal medregnes ved opptjening av rettigheter og beregning av ytelser: 

 .......................... år .......................... måneder .......................... dager  

8.2 Merknader:  ................................................................................................................................................................................................................. ................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................... .................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................................... ...................... 

 
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…………...………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 

 E 205  LV 

 
 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: LV = Latvia. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet.  
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet».  
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere.  
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Trygdetid må forlenges for politisk forfulgte. 

(15) Trygdetid må fra og med 1. januar 1996 oppgis i hele år og måneder. 

(16) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av 
sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 

 

 

 

 

 

 

④



 

 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  LT (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID I LITAUEN 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 
1.1 Navn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................... . 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................ ........... 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................. .................. 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... ............................ 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   
2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ....................................................................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

  3. Statsborgerskap (8):  ....................................................................................................................................................................................................................................... 

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

4.2 Fødested (10):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (12):  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

  5. Adresse (2):  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  6.  
6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................................................. 

  7. Den berettigede (13) 
7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Fødested (10)....................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

①



 

 E 205  LT 
8.  

       

 

Tilbakelagt trygdetid og likestilte tidsrom 

 

 Fra Til År Måneder Dager 

Type trygdetid (14) Årsaken til 
likestillingen 

Yrke (16)(17) eller andre 
merknader  

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

②



 

 E 205  LT 
 

8.1 Samlet trygdetid (15) 

 
 Type trygdetid År Måneder Dager  
 100     
 200     
 300     
      

8.2 Merknader:  .....................……...………………………………………........…………………………………...…………………...……….…….................................  
 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….……..............................................................  
 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….……..............................................................  

 
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................………………...…................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 

 E 205  LT 
 

 
VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  

Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: LT = Litauen. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Nøkkel til koder brukt i blankett E 205 for Litauen 
TYPE TRYGDETID 
10 – Trygdetid fullført av arbeidstakere og av andre personer som er medlemmer i trygdeordningen på samme måte som arbeidstakere (for opptjening av 
rettigheter til ytelser og for beregning av full pensjon (grunnpensjon og tilleggspensjon). 
11 – Likestilte tidsrom fullført av arbeidstakere og av andre personer som er medlemmer i trygdeordningen på samme måte som arbeidstakere (for 
opptjening av rettigheter til ytelser og for beregning av full pensjon (grunnpensjon og tilleggspensjon). 
20 – Trygdetid fullført av selvstendig næringsdrivende (for opptjening av rettigheter til pensjon og for beregning av grunnpensjon). 
21 – Likeverdige tidsrom fullført av selvstendig næringsdrivende (for opptjening av rettigheter til pensjon og for beregning av grunnpensjon). 

(15) Nøkkel til koder brukt i blankett E 205 for Litauen 
SAMLET TRYGDETID 
100 – Trygdetid og likestilte tidsrom fullført av arbeidstakere og av andre personer som er medlemmer i trygdeordningen på samme måte som arbeidstakere 
(for opptjening av rettigheter til ytelser og for beregning av full pensjon (grunnpensjon og tilleggspensjon); summen av tidsrom 10 og 11. 
200 – Trygdetid og likeverdige tidsrom fullført av selvstendig næringsdrivende (for opptjening av rettigheter til pensjon og for beregning av grunnpensjon); 
summen av tidsrom 20 og 21. 
300 – Samlet trygdetid for opptjening av rettigheter til pensjon; summen av tidsrom 100 og 200. 

(16) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(17) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 

 

④



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  LU (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 

  

ATTEST OM TRYGDETID I LUXEMBOURG 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 
1.1 Navn:  ......................................................................................................................................................................................... ................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... ............................................................................. 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   
2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  .........................................................................................................................................................................................................................................  

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ......................................................................................................................................................................................................................  

  3. Statsborgerskap (8):  .....................................................................................................................................................................................................................................  

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6.  
6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjon:  .....................................................................................................................................................................................................  

  7. Den berettigede (13) 
7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10)....................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...................................................................................................................................................................................................................................... ...................... 

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  .......................................................................................................................................................................................................................... .......................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................... .............. 

 

①



 

 E 205  LU 
 

8.  

       

 Tilbakelagt trygdetid og 
likestilte tidsrom 

Trygdetid Likestilte tidsrom (14) 

 År Fra Til Dager Måneder Dager Måneder 

Trygdeordning Yrke (15) (16) (17)  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

②



 
 E 205  LU 

 
8.1 Samlet trygdetid i henhold til Luxembourgs trygdeordninger:  ..................................................................................................................................................................... 

8.2 Merknader (14):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…...………………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ....................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 

 E 205  LU 
 

 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

 

FOTNOTER 

 
(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: LU = Luxembourg. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) I felt 8.2 oppgis arten av de likestilte tidsrommene. 

(15) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, skal tilleggsark til blankett E 205 AT vedlegges for institusjoner i Østerrike. 

(16) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(17) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 

 

 

 

 

 

 

④



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  HU (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID I UNGARN 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................. ............................................................... 

 .............................................................................................................................................................................................. ......................................................................... 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. .......................................................................................... 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

  

3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

  

4. Fødsel 

4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  

5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  .................................................................................................................................................................................................  

  

7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel:  ....................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10)....................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap:  ............................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. ........ 

①



 
 E 205  HU 

8.  

       

Trygdetid og likestilte tidsrom  

Fra Til 

 

 År Måned Dag År Måned Dag 

Samlet antall dager trygdetid 
Type trygd (14)(15)(16) 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

② 



 

 E 205  HU 
 

8.1 Samlet trygdetid i henhold til Ungarns trygdeordning: 
 ..................................................... år ........................................ dager  

8.2 Trygdetid som skal medregnes utelukkende for rett til førtidspensjon og til reduserte førtidspensjonsytelser: 

 ..................................................... år ........................................ dager 
 

 

 
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…………………................... 

  10.5  Underskrift: 

  ....................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 
 E 205  HU 

 
 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: HU = Ungarn. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 
For institusjoner i Ungarn er det nødvendig å oppgi mors etternavn og fornavn ved fødselen. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento 
Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det 
finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet».  
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere.  
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) For institusjoner i Ungarn brukes følgende koder for å angi type trygd: 
1. Pliktig trygd 
2. Frivillig trygd 
3. Annen type trygd 

(15) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(16) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 

 

 

 

 

 

 

④



 

 E 205 tilleggsside HU 
TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I UNGARN 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

1. Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

       

 Tidsrommenes lengde  

  
 

Ansettelsestid og 
likestilte tidsrom Samlet Underjordisk arbeid 

 
 

Foretak (1) Type arbeid (2) 

Fra Til År Måneder Dager År Måneder Dager  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(1) Oppgi foretakene der personen det gjelder var ansatt og der stoffet ble utvunnet eller behandlet.  

(2) Spesifiser type arbeid og oppgi om det ble utført i dagbrudd eller under jord, eller om det gjelder likestilte tidsrom. 

 

           

①



 

 E 205 tilleggsside HU (forts.) 

 
2. Ansettelsestiden i nr. 1 ble avbrutt som følger: 

       

  

 
Avbruddstid 

 
  
 

Dag/Måned/År Dag/Måned/År 

Årsak til avbrudd (sykdom, permisjon, militærtjeneste, aktiv tjeneste, arbeidsløshet, 
legebehandling, rehabilitering, ulønnet permisjon osv.) 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  MT (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID PÅ MALTA 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. Legges eventuelt ved 
blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen 

anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 
1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................... ............................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................ ....................................................................... 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................... ........................................................................................ 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen (2a) 
2. Navn   
2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ......................................................................................................................................................................................................................  

2.8 Maltesisk trygdenummer (7a):  ....................................................................................................................................................................................................................... 

  3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6.  
6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen: ..........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  .................................................................................................................................................................................................  

  7. Den berettigede (13) 
7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10)....................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 
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8. Trygdetid 

       

8.1 Avgiftsår Antall ukentlige avgifter 

 Innbetalte avgifter 

 

 Fra Til 
som arbeidstaker 

som selvstendig 
næringsdrivende eller som 

ikke-arbeidstaker 
på frivillig grunnlag 

Godskrevne avgifter  
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8.2 Merknader (14):  ........................................................................................................................................................................................................................... ................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 
 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

 
 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................………...…………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 
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VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver eller maskinskrift, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  

Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 
 
 

FOTNOTER 
 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: MT = Malta. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(2a) Dersom blanketten vedlegges E203, skal opplysningene som oppgis her vedrøre avdøde ektefelle. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(7a) For arbeidstakere som omfattes av Maltas lovgivning, oppgis arbeidstakerens maltesiske trygdenummer (f.eks. A 123456 eller B 123456-78). 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere (f.eks. 123456M eller 012345G), eller det maltesiske 
trygdenummeret for personer som ikke er maltesiske statsborgere . 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). 
For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) For institusjoner i Spania oppgis om mulig arbeidets art. For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller 
sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 
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 Se veiledningen på side 4 

 E 205  NL (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM TRYGDETID I NEDERLAND 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  .......................................................................................................................................................................................... .................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................................... ............................................................................ 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... ............................................................................................. 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ......................................................................................................................................................................................................................  

  3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

  4. Fødsel 

4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  .................................................................................................................................................................................................. 

  7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10): ..................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................. ............ 
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8.  
   

 Trygdetid i henhold til 
AOW/ANW (14) (17) 

Trygdetid i henhold til 
WAO/AAW/WAZ (14) 

Antall 

 Fra Til Fra Til År Måneder Dager 

Art (15) (16) (17)  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

②
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8.1 Samlet trygdetid i Nederland (17) i henhold til       

 □  AOW □  ANW □  WAO/AAW/WAZ    

 .......................................... år ...................................... måneder ...................................... dager. 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…………...………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 
 E 205  NL 

 
 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. 
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: NL = Nederland. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) AOW = lov om alminnelig alderstrygd 
ANW = lov om alminnelig trygd for etterlatte 
WAO = lov om trygd ved arbeidsudyktighet for arbeidstakere 
AAW = lov om arbeidsudyktighet 
WAZ = lov om trygd ved arbeidsudyktighet for selvstendig næringsdrivende 

(15) Bruk følgende koder for å angi trygdetidens art: 
P = pliktig trygd 
V = frivillig trygd 
G = tidsrom som anses som trygdetid 

(16) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(17) I den nederlandske trygdeordningen registreres ikke medlemmer i trygdeordningen. Det kan derfor hende at vår statistikk inneholder henvisninger til 
trygdetid som det bare kan antas at den berørte personen har tilbakelagt i Nederland. Dersom det kan fastsettes at vedkommende har vært medlem i 
trygdeordningen i henhold til lovgivningen i deres stat i de tidsrommene vi har angitt som trygdetid i Nederland, skal de aktuelle tidsrommene trekkes fra 
den samlede trygdetiden oppført i denne blankettens felt 8.1 uten at vi kontaktes. 

(18) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 
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 Se veiledningen på side 4 

 E 205  AT (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM TRYGDETID I ØSTERRIKE 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 
1.1 Navn:  .......................................................................................................................................................................................... .................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................................... ............................................................................ 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... ............................................................................................. 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   
2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ......................................................................................................................................................................................................................  

  3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6  
6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ..................................................................................................................................................................................................  

  7. Den berettigede (13) 
7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn (4):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10): ..................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................... .......... 

①



 

 E 205  AT 

 

8.  

   

 
Tilbakelagt trygdetid og 

likestilte tidsrom Trygdetid (14) Likestilte tidsrom (14) Trygdeordninger 
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Samlet trygdetid 

8.1 Samlet trygdetid i henhold til Østerrikes trygdeordninger for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og tjenestemenn 

 — tidsrom som skal medregnes bare ved opptjening av rettigheter: 

 ......................... år ......................... måneder ......................... dager  

 — tidsrom som skal medregnes bare ved beregning av ytelser: 

 ......................... år ......................... måneder ......................... dager  

8.2 Merknader (15):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…………...………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 
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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. 
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: AT = Østerrike. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Etter antall måneder oppgis «F» for tidsrom med frivillig trygd for å unngå sammenblanding med pliktig trygd. 
Oppgi «FS» for tidsrom med privat trygd som medregnes ved beregning av ytelser, men ikke ved opptjening av rettigheter. 

(15) Etter likestilte tidsrom oppgis «E» for tidsrom som anses som trygdetid og som medregnes ved opptjening av rettigheter, men ikke ved beregning av ytelser. 
I tillegg oppgis arten av de likestilte tidsrommene (Ersatzzeiten) i felt 8.2 («Merknader»). 

(16) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, skal E 205 tilleggsside AT vedlegges for institusjoner i Østerrike. 

(17) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(18) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 
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 E 205 tilleggsside AT 
TILLEGGSOPPLYSNINGER OM ANSETTELSESTID I GRUVER ELLER LIGNENDE FORETAK 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

1.  

       

 Tidsrommenes lengde  

  

 

Ansettelsestid og 
likestilte tidsrom Samlet Underjordisk arbeid 

 
 

Foretak (1) Type arbeid (2) 

Fra Til År Måneder Dager År Måneder Dager  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  Samlet        

(1) Oppgi foretakene der personen det gjelder var ansatt og der stoffet ble utvunnet eller behandlet.  

(2) Spesifiser type arbeid og oppgi om det ble utført i dagbrudd eller under jord, eller om det gjelder likestilte tidsrom. 
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2. Ansettelsestiden i nr. 1 ble avbrutt som følger (3): 

       

  

 
Avbruddstid 

 
 Fra Til  

 Dag/Måned/År Dag/Måned/År 

Årsak til avbrudd (sykdom, permisjon, militærtjeneste, aktiv tjeneste, arbeidsløshet, 
legebehandling, rehabilitering, ulønnet permisjon osv.) 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

 (3) Fylles bare ut dersom blanketten skal sendes institusjoner i Tyskland eller Spania. 
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 Se veiledningen på side 4 

 E 205  PL (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID I POLEN 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 
1.1 Navn:  .............................................................................................................................................................................................. .............................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................... ........................................................................ 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................................. ......................................................................................... 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen (2a) 

2. Navn   
2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  .........................................................................................................................................................................................................................................  

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ......................................................................................................................................................................................................................  

2.8 PESEL-nummer (8):  ......................................................................................................................................................................................................................................  

2.9 NIP-nummer:  ................................................................................................................................................................................................................................................  

  3. Statsborgerskap (9):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (10):  ............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (11):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (12):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (13):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6.  
6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ..................................................................................................................................................................................................  

  7. Den berettigede (14) 
7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel:  ....................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (11)....................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (9):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................. .. 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................... .............. 
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8.  

   

 
Trygdetid og likestilte 

tidsrom Trygdetid (15) Likestilte tidsrom (16) Trygdeordning 

 
Fra 

(dag, måned, 
år) 

Til 
(dag, måned, 

år) 
Måneder Dager Måneder Dager 

Arbeidstakere og 
selvstendig 

næringsdrivende 
P 

Tjenestemenn (17) 
S 

Yrke (18) (19) (20)  

           

           
           
           
           

           
           
           

           
           
           
           

           
           
           

           
           
           
           

           
           
           

           
           
           

           
           
           
           

           
           
           

           
           
           
           

           
           
           

           
           
           
           

           
           
           

 

②
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8.1 Trygdetid og likestilte tidsrom som skal medregnes ved opptjening av rettigheter: 

 ............... måneder .................................... dager  

8.2 Trygdetid og likestilte tidsrom som skal medregnes ved beregning av ytelser: 

 ............... måneder .................................... dager  

8.3 Merknader (16):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................……………...……................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 
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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: PL = Polen. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(2a) Begrepet «medlem i trygdeordning» viser til personer som er medlemmer i de allmenne trygdeordningene (ZUS/KRUS), men også til personer som er 
medlemmer i særskilte trygdeordninger som omfatter tjenestemenn i politivesenet, den statlige sikkerhetstjenesten, byrået for indre sikkerhet, 
etterretningstjenesten, grensevakttjenesten, regjeringens sikkerhetsbyrå, det nasjonale brannvesenet og fengselsvesenet samt yrkesmilitære og personer som 
arbeider som dommere og aktorer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi PESEL-nr. eller NKP-nr. dersom personen omfattes av sosialforsikring for gårdbrukere. Dersom et slikt nummer ikke finnes, oppgis nummer på ID-
kort eller pass. 

(9) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(10) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(11) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(12) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(13) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(14) Fylles ut dersom det er relevant. 

(15) Oppgi tilbakelagt avgiftsperiode i henhold til de alminnelige ordningene (ZUS/KRUS), og tjenestetid tilbakelagt i henhold til de særskilte ordningene for 
politivesenet, militsen, den statlige sikkerhetstjenesten, byrået for indre sikkerhet, etterretningstjenesten, grensevakttjenesten, regjeringens sikkerhetsbyrå, 
det nasjonale brannvesenet og fengselsvesenet samt yrkesmilitære og personer som arbeider som dommere og aktorer. Etter antall måneder og dager oppgis 
«D» for tidsrom med frivillig trygd for å unngå forveksling med pliktig trygd. 

(16) Oppgi trygdetid uten innbetaling av avgifter. Slike tidsrom kan utgjøre høyst en tredel av trygdetiden. Ved beregning av ytelser på grunnlag av særskilte 
ordninger oppgis faktisk tilbakelagt trygdetid uten innbetaling av avgifter. I nr. 8.3 oppgis hvilken type likestilt tidsrom det gjelder, f.eks. sykepengetid eller 
studietid. 

(17) Gjelder tjenestetid for yrkesmilitære, tjenestemenn i politivesenet, militsen, den statlige sikkerhetstjenesten, byrået for indre sikkerhet, 
etterretningstjenesten, grensevakttjenesten, regjeringens sikkerhetsbyrå, det nasjonale brannvesenet og fengselsvesenet samt personer som arbeider som 
dommere og aktorer. 

(18) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, skal tilleggssiden fylles ut. 

(19) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(20) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I POLEN 

(Fylles ut dersom arbeidstakeren var ansatt i gruver eller lignende foretak) 

Tidsrommenes lengde 
Ansettelsestid og 
likestilte tidsrom 

Samlet Underjordisk arbeid Foretak (1) Type arbeid (2) 

Fra Til År Måneder Dager År Måneder Dager 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Samlet       

(1) Oppgi foretakene der personen det gjelder var ansatt og der stoffet ble utvunnet eller behandlet. 

(2) Spesifiser type arbeid og oppgi om det ble utført i dagbrudd eller under jord, eller om det gjelder likestilte tidsrom, og om arbeidet ble utført på heltid. 
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 Se veiledningen på side 4 

 E 205  PT (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM TRYGDETID I PORTUGAL 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 
1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................. ............................................................... 

 .............................................................................................................................................................................................. ......................................................................... 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. .......................................................................................... 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   
2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

  3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6.  
6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjon:  .....................................................................................................................................................................................................  

  7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................... .......... 
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8.  

       

 
Trygdetid Likestilte tidsrom 

 

 

År 

Fra Til Fra Til 

Yrke (14) (15) (16) (17) 
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8.1 Samlet trygdetid i henhold til Portugals trygdeordninger (trygdetid før 1994 er oppført i måneder eller år, trygdetid etter 1994 er oppført i år): 

8.1.1 – tidsrom som skal medregnes ved opptjening av rettigheter:  ....................................................................................................................................................... måneder 

 – tidsrom som skal medregnes ved opptjening av rettigheter:  .................................................................................................................................................................. år 

 – tidsrom som skal medregnes ved beregning av ytelser:  ......................................................................................................................................................................... år 

8.1.2 Lengde på tilleggstid (likestilte tidsrom, uavhengig av kalendermåneder eller -år, som skal legges til tidsrommene nevnt i 8.1.1): 

 – tidsrom som skal medregnes ved opptjening av rettigheter:  ....................................................................................................................................................... måneder 

 – tidsrom som skal medregnes ved opptjening av rettigheter:  .................................................................................................................................................................. år 

 – tidsrom som skal medregnes ved beregning av ytelser:  ......................................................................................................................................................................... år 

8.2 Merknader:  ........................................................................................................................................................................... ......................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... ...................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... ...................................................................... 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... ...................................................................... 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................……...……………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 
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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: PT = Portugal. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) –  Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
–  Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
–  Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
–  For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
–  For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for 
personer som ikke er maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) I felt 8.2 oppgis arten av de likestilte tidsrommene. 

(15) Disse opplysningene gis på grunnlag av opplysninger fra arbeidstakeren. 

(16) Etter tidsrommene nevnt i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EØF) 574/72 oppgis «S». For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, legg til 
følgende koder: 
1 = virksomhet i dagbrudd, 2 = virksomhet under jord, 3 = virksomhet ikke spesifisert. 

(17) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av 
sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 
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 Se veiledningen på side 4 

 E 205  SI (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID I SLOVENIA 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

1.2 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ....................................................................................................................................................................................................................... .......................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ..................................................................................................................................................................................................... ........................... 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................. .................................. 

2.4 Tidligere navn (5):  ................................................................................................................................................................................................... ...................................... 

2.5 Kjønn (6):  ........................................................................................................................................................................................................ ............................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ........................................................................................................................................................................... ............................................ 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  .............................................................................................................................................................................. ........................................ 

  3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................... ............................................. 

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ............................................................................................................................................................................. ................................................................. 

4.2 Fødested (10):  ......................................................................................................................................................................... ........................................................................ 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (12):  .......................................................................................................................................................................... ............................................................................... 

  5. Adresse (2):  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................................................. 

  7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Etternavn ved fødsel:  .................................................................................................................................................................................................................................... 

 Fødested (10).................................................................................................................................................................................................................................................... 

7.3 Fødselsdato (9):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

 Kjønn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (8):  ....................................................................................................................................................................................................................................... 

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

①
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8.  

       

 Tilbakelagt trygdetid og 
likestilte tidsrom 

Trygdetid Likestilte tidsrom 

 Fra Til År Måneder Dager År Måneder Dager 

Yrke (15) (16) (17) Merknader 
(14) (18) (19) (20) (21)  
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Samlet 

8.1.1 Trygdetid som skal medregnes ved opptjening av rettigheter til alle former for pensjon: 

 ............................. år ............................. måneder ............................. dager  

8.1.2 Tilleggstid som skal medregnes ved opptjening av rettigheter til alderspensjon:   

 ............................. år ............................. måneder ............................. dager  

8.2 Trygdetid som skal medregnes ved beregning av pensjon:    

 ............................. år ............................. måneder ............................. dager  

 
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................……………………............... 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③
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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: SI = Slovenia. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(7a) For arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som omfattes av Belgias lovgivning oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS). 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Trygdetid som skal medregnes bare for rett til alderspensjon, men ikke ved beregning av pensjon, merkes med tallet (14). 

(15) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak vedlegges tilleggsside om arbeid i gruver eller lignende foretak. 

(16) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art.  

(17) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

(18) Oppgi tallet (18) etter trygdetid som teller dobbelt i henhold til slovensk lovgivning. 

(19) Oppgi tallet (19) samt økningsgrad (12/4, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18) etter tidsrom med bonus. 

(20) Oppgi tallet (20) etter tidsrom som skal medregnes som følge av personlige omstendigheter. 

(21) Oppgi tallet (21) etter kjøpte tidsrom som skal medregnes som trygdetid (teoretiske tidsrom som ikke kan kategoriseres). 
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 E 205 tilleggsside SI 
TILLEGGSOPPLYSNINGER OM ANSETTELSESTID I GRUVER ELLER LIGNENDE FORETAK 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

1.  

       

 Tidsrommenes lengde  

  
 

Ansettelsestid og 
likestilte tidsrom Samlet Underjordisk arbeid 

 

 

Foretak (1) Type arbeid (2) 

Fra Til År Måneder Dager År Måneder Dager  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  Samlet        

(1) Oppgi foretakene der personen det gjelder var ansatt og der stoffet ble utvunnet eller behandlet.  

(2) Spesifiser type arbeid og oppgi om det ble utført i dagbrudd eller under jord, eller om det gjelder likestilte tidsrom. 

 

           

① 



 

 E 205 tilleggsside SI (forts.) 

 

2. Ansettelsestiden i nr. 1 ble avbrutt som følger (3): 

       
  
 

Avbruddstid 
 

 Fra Til  

 Dag/Måned/År Dag/Måned/År 

Årsak til avbrudd (sykdom, permisjon, militærtjeneste, aktiv tjeneste, arbeidsløshet, 
legebehandling, rehabilitering, ulønnet permisjon osv.) 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

(3)  Fylles ut bare dersom blanketten skal sendes institusjoner i Tyskland, Spania eller Østerrike. 
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 E 205  SK (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID I SLOVAKIA 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

1.2 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ....................................................................................................................................................................................................................... .......................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ..................................................................................................................................................................................................... ........................... 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................. .................................. 

2.4 Tidligere navn (5):  ................................................................................................................................................................................................... ...................................... 

2.5 Kjønn (6):  ........................................................................................................................................................................................................ ............................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ........................................................................................................................................................................... ............................................ 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  .............................................................................................................................................................................. ........................................ 

  3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................... ............................................. 

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ............................................................................................................................................................................. ................................................................. 

4.2 Fødested (10):  ......................................................................................................................................................................... ........................................................................ 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (12):  .......................................................................................................................................................................... ............................................................................... 

  

5. Adresse (2):  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  6  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................................................. 

  7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Fødested (10).................................................................................................................................................................................................................................................... 

7.3 Fødselsdato (9):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

 Kjønn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (8):  ....................................................................................................................................................................................................................................... 

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

①
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8.  

 

1. Trygdetid 2. Likestilte tidsrom 

Fra Til Fra Til 

 

3. Antall dager 

 

Type yrke (14) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

 

   

②
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8.1 Samlet trygdetid i henhold til Slovakias trygdeordning: 

 — tidsrom som medregnes bare for å oppnå rett til ytelser: 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................... dager 
 — tidsrom som medregnes bare for å beregne ytelser: 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................... dager 

8.2 Merknader:  ....................................................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................………………...…................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③
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VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  

Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 
 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: SK = Slovakia. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, legg til følgende koder: 
1 = virksomhet i dagbrudd, 2 = virksomhet under jord, 3 = virksomhet ikke spesifisert. 
For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 
For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

④
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 E 205  FI (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM TRYGDETID I FINLAND 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

1.2 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ........................................................................................................................................................................................................................ ......................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ...................................................................................................................................................................................................... .......................... 

2.3 Fornavn (4):  .................................................................................................................................................................................................................. ................................. 

2.4 Tidligere navn (5):  .................................................................................................................................................................................................... ..................................... 

2.5 Kjønn (6):  ......................................................................................................................................................................................................... .............................................. 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ............................................................................................................................................................................ ........................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ............................................................................................................................................................................... ....................................... 

  3. Statsborgerskap (8):  ........................................................................................................................................................................................... ............................................ 

  
4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  .............................................................................................................................................................................. ................................................................ 

4.2 Fødested (10):  .......................................................................................................................................................................... ....................................................................... 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (12):  ........................................................................................................................................................................... .............................................................................. 

  

5. Adresse (2):  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................................................. 

  7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Fødested (10)   ................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.3 Fødselsdato:  .................................................................................................................................................................................................................................................. 

 Kjønn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (8):  ....................................................................................................................................................................................................................................... 

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

①
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8.  

   

 
Trygdetid Trygdetidens art (15) 

 Å
r 

Fr
a 

Ti
l 

Å
r 

K
va

rta
le

r 

M
ån

ed
er

 

U
ke

r 

D
ag

er
 

Ty
pe

 (20
) 

A
rt 

(21
) 

O
rd

ni
ng

 (22
) 

Merknader  
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8.1 Samlet etter avgiftstype (15) .................... år .................... kvartaler .................... måneder .................... uker .................... dager 

8.2 Merknader (14):  .....................……...…………………………………………………………………….…………………………………...……….……......................... 

 .......................……...………………………………………………………………………………………………….……...…….….……................................................. 

 .......................……...………………………………………………………………………………………………….……...…….….……................................................. 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...………………………………………………………………………………………………….……...…….….……................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………………………………………………………………….……...…….….……................................................. 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................………...…………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③
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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: FI = Finland. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art, og i forbindelse med sjømenn vedlegges en kopi av sjøfartsboken eller 
sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

(15) Klassifiseringsvariablene for trygdetid er fastsatt i meldingen CA.SS.TM 186/87 og senere ajourføringer av den, og for det samlede beløpet, i 
spesifikasjonen av posten «avgiftstype 5049» i kodeoversikten for SSRECH-meldingen som brukes ved teknisk utveksling av opplysninger. 
Avgiftskoder i blankett E 205: 
KOLONNE 20 – TYPE TIDSROM 
00 Tidsrom med pliktig trygd (for opptjening av rettigheter og beregning av ytelser) 
03 Likestilt tidsrom (for opptjening av rettigheter og beregning av ytelser) 
40 Tidsrom med pliktig trygd (for opptjening av rettigheter) 
KOLONNE 21 – ART 
00 Trygdetid basert på bosted 
10 Ansettelsestid 
20 Tidsrom med foreldreytelser 
30 Tidsrom med ytelse ved arbeidsløshet 
40 Tidsrom med ytelser ved attføring og sykdom 
50 Tidsrom med yrkesrettet opplæring og høyere utdanning 
70 Tidsrom med opptjening av pensjonsrettigheter 
KOLONNE 22 – TYPE TRYGDEORDNING 
00 Trygdeordninger for bostedsbasert trygd 
10 Trygdeordninger for arbeidstakere 
20 Trygdeordninger for selvstendig næringsdrivende 
90 Trygdeordninger for både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende 
SAMLET ETTER AVGIFTSTYPE 
107 Botid for opptjening av rettigheter og beregning av ytelser 
108 Botid bare for opptjening av rettigheter 
109 Ansettelsestid for opptjening av rettigheter og beregning av ytelser 
111 Ansettelsestid bare for opptjening av rettigheter 

 

 

④ 



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  SE (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 

  

ATTEST OM TRYGDETID I SVERIGE 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  .............................................................................................................................................................................................. .............................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................... ......................................................................... 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. ........................................................................................... 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

  3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

  
4. Fødsel 

4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen: ..................................................................................................................................................................................................  

  7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel:  ....................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................ ......... 

①
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8.  
 

1. Trygdetid som gir rett til pensjon 
på grunnlag av inntekt/ytelse ved 
sykdom 

2. Likestilte tidsrom 3. Botid som gir rett til 
garantipensjon Antall 

Fra Til Fra Til Fra Til År Måneder Dager 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

         

 

   

②
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8.1 Trygdetid i Sverige 

 ......................................... år  

8.2 Likestilte tidsrom i Sverige 

 ......................................... år  

8.3 Botid i Sverige 

 ......................................... år ........................................... måneder ............................................ dager 

8.4 Merknader (14):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................... Tlf:  .............................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................ Faks:  ........................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…………...………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 

 E 205  SE 
 

 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: SE = Sverige. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av 
sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  UK (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM TRYGDETID I DET FORENTE KONGERIKE 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  .............................................................................................................................................................................. .............................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................... ........................................................................................ 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................  

2.3 Fornavn (4):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

2.4 Tidligere navn (5):  .........................................................................................................................................................................................................................................  

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ......................................................................................................................................................................................................................  

  3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

  4. Fødsel 

4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  
5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  .................................................................................................................................................................................................  

  7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel:  ....................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ....................................................................................................................................................................................................................................................... .... 

 Statsborgerskap:  ....................................................................................................................................................................................................................................... ..... 

7.4 Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................... ............ 

 ................................................................................................................................................................................................................................................. ........................ 

①
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8.  

       

Trygdetid (14)  

Tilbakelagt trygdetid og likestilte tidsrom 
Arbeidstakere Selvstendig 

næringsdrivende 

Frivillig 
trygd 

Likestilte 
tidsrom 

 År Fra Til Uker Uker Uker Uker 

Yrke (15) (16) (17)  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

②
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8.1 Samlet trygdetid i henhold til Det forente kongerikes trygdeordninger for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende: 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

8.2 Merknader:  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................... .............................................................................. 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…………...………................ 

  10.5  Underskrift: 

  
...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 

 E 205  UK 
 

 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: UK = Det forente kongerike. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) Oppgi frivillig trygdetid i neste kolonne. 

(15) For personer som har arbeidet i gruver eller lignende foretak, fyll ut følgende kode: 
1 = virksomhet i dagbrudd, 2 = virksomhet under jord, 3 = virksomhet ikke spesifisert 
Opplysningene kan angis bare på grunnlag av opplysninger fra arbeidstakeren. 

(16) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(17) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 

 

 

 

 

 

 

④



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  IS (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM TRYGDETID I ISLAND 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................................. ......... 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................... ................ 

 ............................................................................................................................................................................................................................................. .......................... 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ....................................................................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

  3. Statsborgerskap (8):  ....................................................................................................................................................................................................................................... 

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

4.2 Fødested (10):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (12):  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

  5. Adresse (2):  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................................................. 

  7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

①
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8.  
 

1. Ansettelsestid som gir rett til 
tilleggspensjon 

2. Botid som gir rett til 
grunnpensjon 3. Samlet ansettelsestid 4. Samlet botid 

Fra Til Fra Til År Måneder Dager År Måneder Dager 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

          

 

   

②
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8.1 Samlet ansettelsestid omfattet av pensjonsordninger .......................................  år .......................................  måneder .......................................  dager 

8.2 Samlet botid .......................................  år .......................................  måneder .......................................  dager 

8.3 Merknader (14) (15):  ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................………...…………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 

 E 205  IS 
 

 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: IS = Island. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

(15) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④



 

 Se veiledningen på side 5 

 E 205  LI (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM TRYGDETID I LIECHTENSTEIN 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... ................................................................................ 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  .........................................................................................................................................................................................................................................  

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ......................................................................................................................................................................................................................  

  3. Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (12):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................................................  

  7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (10):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................. .. 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................... .............. 

①
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8.  

 
 

År (fra 1. januar til 
31. desember) Antall måneder Type trygdetid 

Avgiftstype (15) Merknader (17) 

1954    

1955    

1956    

1957    

1958    

1959    

1960    

1961    

1962    

1963    

1964    

1965    

1966    

1967    

1968    

1969    

1970    

1971    

1972    

1973    

1974    

1975    

1976    

1977    

1978    

1979    

1980    

1981    

1982    

1983    

1984    

 

1985    

 

   

②
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8.  

  

År (fra 1. januar 
til 31. desember) Antall måneder Type trygdetid 

Avgiftstype (15) Merknader (17) 

1986    

1987    

1988    

1989    

1990    

1991    

1992    

1993    

1994    

1995    

1996    

1997    

1998    

1999    

2000    

2001    

2002    

2003    

2004    

2005    

2006    

2007    

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

 

2017    

 

   

③
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8.1 Samlet trygdetid:  ....................................................................................................................................................................................................................... ..... måneder 

8.2 Merknader:  ................................................................................................................................................................................................................................. ................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................………...…………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④



 

 E 205  LI 
 

 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fem sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: LI = Liechtenstein. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) I felt 8.2 oppgis arten av de likestilte tidsrommene. 

(15) Type trygdetid/avgiftstype 
1 — Avgifter fra arbeidstaker 
2 — Avgifter fra frivillig trygdet 
3 — Avgifter fra selvstendig næringsdrivende 
4 — Avgifter fra ikke-yrkesaktive 
10 — Trygdetid uten avgiftsplikt 

(16) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

(17) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 

 

 

 

 

 

⑤ 



 

 Se veiledningen på side 4 

 E 205  NO (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM TRYGDETID I NORGE 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

1.2 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................  

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ....................................................................................................................................................................................... .......................................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................. .................................................................. 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  ........................................................................................................................................................................ ............................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ....................................................................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

  3. Statsborgerskap (8):  ....................................................................................................................................................................................................................................... 

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (9):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

4.2 Fødested (10):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

4.3 Provins, departement, fylke (11):  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (12):  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

  5. Adresse (2):  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  ......................................................................................................................................................................................... 

6.3 Journalnummer i den berørte institusjonen:  ................................................................................................................................................................................................. 

  7. Den berettigede (13) 

7.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Fødested (10):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

7.3 Fødselsdato (9):  ............................................................................................................................................................................................................................................. 

 Kjønn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Statsborgerskap (8):  ....................................................................................................................................................................................................................................... 

7.4 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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8.  
   

Trygdetid basert på botid og likestilte tidsrom Samlet trygdetid 

År Fra Til 

Trygdeår med inntekt som arbeidstaker eller 
selvstendig næringsdrivende som gir poeng 

for tilleggspensjon 
År Måneder Dager 
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8.1 Samlet antall trygdeår som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som medregnes ved beregning av tilleggspensjon 

 ......................................  år 

8.2 Samlet trygdetid i henhold til Norges pensjonsordning ..............................  år ..............................  måneder ..............................  dager 

 Samlet trygdetid i henhold til norsk lovgivning ..............................  år ..............................  måneder ..............................  dager 

8.3 Merknader (14) (15):  ............................................................................................................................................................................................................................ ............ 

 ................................................................................................................................................................................................................................................. ....................... 

 ...................................................................................................................................................................................................................................... .................................. 

 

9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................…………...………................ 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 
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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: NO = Norge. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 
For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». 
For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for personer som ikke er 
maltesiske statsborgere. 
For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Fylles ut dersom det er relevant. 

(14) For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

(15) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④



 
 Se veiledningen på side 4 

 E 205  CH (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

  

ATTEST OM TRYGDETID I SVEITS 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning (EØF) 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen for trygdetid som er tilbakelagt i henhold til den lovgivningen som institusjonen anvender. 
Legges eventuelt ved blankett E 202, E 203 eller E 204. Hver berørt institusjon skal utfylle en blankett for trygdetiden som er tilbakelagt i henhold til 

den lovgivningen som institusjonen anvender, og sende den til den behandlende institusjonen. 
 

1. Institusjonen som blanketten sendes til (berørt institusjon eller behandlende institusjon) 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................. ............................................................... 

 .............................................................................................................................................................................................. ......................................................................... 

1.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. .......................................................................................... 

Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2. Navn   

2.1 Etternavn (3):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  .......................................................................................................................................................................................................................  

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

  3. Statsborgerskap (8) (9):  ..................................................................................................................................................................................................................................  

  4. Fødsel 
4.1 Fødselsdato (10):  ............................................................................................................................................................................................................................................  

4.2 Fødested (11):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

4.3 Provins, departement, fylke (12):  ...................................................................................................................................................................................................................  

4.4 Stat (13):  .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  5. Adresse (2):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6.  

6.1 Trygdenummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.2 Journalnummer i den behandlende institusjonen:  .........................................................................................................................................................................................  

6.3 Journalnummer i den berørte institusjon:  .....................................................................................................................................................................................................  

  7. Den berettigede (14) 

7.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

7.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Etternavn ved fødsel:  ....................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (11)....................................................................................................................................................................................................................................................  

7.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap (8) (9):  ..................................................................................................................................................................................................................................  

7.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................................................................. ....... 
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8.  

       

 
Avgiftsmåneder 

 

År (fra 
1. januar 

til 31. 
desember) 

J F M A M J J A S O N D 

Antall 
måneder 

Trygdetid 
uavhengig 

av 
måneder 

Likestilte 
tidsrom 

Samlet 
antall 

måneder 

Type trygdetid 
Avgiftstype (15)  
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8.1 Samlet trygdetid .................................... måneder 

8.2 Merknader (16):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

 
9. Et medlem i trygdeordningen som kan dokumentere at han/hun har tilbakelagt en trygdetid på under ett år 

 □ kan motta □ kan ikke motta 

 pensjon i henhold til nasjonal lovgivning (artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71). 

  
10. Institusjonen som utfyller blanketten 

10.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .......................……...……………………………………………………………………………………………...…….….…….................................................................. 

10.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .......................……...………………………………………..........……………………………………………………...……….……......................................................... 

10.3 Stempel 10.4  Dato:  ........................……………………............... 

  10.5  Underskrift: 

  ...................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 

 E 205  CH 
 

 
VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene.  

Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 
 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: CH = Sveits. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike, uansett 
arbeidstakerens nasjonalitet. 

(7a) For arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som omfattes av Belgias lovgivning oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS). 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet.  

(9) For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE 
(Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke 
finnes, oppgis «intet». For institusjoner på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, eller det maltesiske trygdenummeret for 
personer som ikke er maltesiske statsborgere. For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(10) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(11) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(12) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(13) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(14) Fylles ut dersom det er relevant. 

(15) Type trygdetid/avgiftstype 
1 — Avgifter fra arbeidstaker 
2 — Avgifter fra frivillig trygdet 
3 — Avgifter fra selvstendig næringsdrivende 
4 — Avgifter fra ikke-yrkesaktive 
10 — Trygdetid uten avgiftsplikt 

(16) For institusjoner i Belgia, Hellas og Spania oppgis om mulig arbeidets art. For institusjoner i Spania vedlegges i forbindelse med sjømenn en kopi av 
sjøfartsboken eller sjøfartsbøkene fra staten som utsteder attesten. 

 

 

 

 

 

 

 

④



 

 Se veiledningen på side 3 og 4 

 E 207   (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

ATTEST OM MEDLEMMETS TRYGDETID 

Forordning (EØF) 1408/71: artikkel 38, artikkel 43a, artikkel 45, artikkel 48, artikkel 51a, artikkel 57 nr. 5 
Forordning 574/72: artikkel 42 nr. 1, artikkel 43 nr. 1-3, artikkel 69 

Blanketten skal utfylles av den behandlende institusjonen og vedlegges blankett E 202, E 203 og E 204. 

Opplysningene i felt 7 er innhentet hos den berørte personen og vil bli sendt til den berørte institusjonen. 

 

Opplysninger om medlemmer i trygdeordningen (2) 

1.  

1.1 Etternavn (3) ................................................................................................................................................................................................ 

1.2 Etternavn ved fødsel (3) ................................................................................................................................................................................................ 

1.3 Fornavn (4) ................................................................................................................................................................................................ 

1.4 Tidligere navn (5) ................................................................................................................................................................................................ 

1.5 Kjønn (6) ............................................................................................................................................................................................... . 

1.6 Fars etternavn og fornavn (7) ................................................................................................................................................................................................  

1.7 Mors etternavn og fornavn (7) ................................................................................................................................................................................................  

1.8 Nasjonalt trygdenummer (NISS) (7a) ................................................................................................................................................................................................  

  
2. 

Statsborgerskap (8):  .......................................................................................................................................................................................................................................  

 
Identifikasjonsnummer (20):  ..........................................................................................................................................................................................................................  

  
3. Fødsel 

3.1 Fødselsdato (9) ................................................................................................................................................................................................ 

3.2 Fødested (10) ................................................................................................................................................................................................ 

3.3 Provins, departement, fylke (11) ................................................................................................................................................................................................ 

3.4 Stat (12) ................................................................................................................................................................................................ 

  4. Adresse (13) (14) 

 .................................................................................................................................................................................................... ..................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................ ................................................................................. 

5.  

5.1 
Trygdenummer i den behandlende institusjonen (15) (20):  ............................................................................................................................................................................ 

5.2 
Trygdenummer i den berørte institusjonen (15) (20):  ...................................................................................................................................................................................... 

  
6. Den behandlende institusjonen 

6.1 Navn  
 ……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

6.2 Adresse (13) …………………………………………………………………………………………………………...………..................................................................... 

 .................................…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

6.3 Stempel 6.4  Dato: ..……………….............................................. 

  6.5  Underskrift:  

  ...................................................................................................... 
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7. Opplysninger om all tilbakelagt trygdetid (tidsrom som tjenestemann, arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, botid og utdanningstid) (16) (16a)  

         

Tidsrom (17) 
  

Fra Til 

Trygdetidens 
art (18) 

Arbeidsgivers navn 
og forretningskontor 
eller type selvstendig 
næringsvirksomhet 

Sted og stat der 
virksomheten 

utøves (19) 

(a) Trygdeinstitusjon eller 
trygdeordning (15) 

(b)  Identifikasjonsnummer (20) 
(c)  Type trygd (21) 

Bosted i 
ansettelsestiden 

(16) (22) 
 

(a) ........................................... 

(b) ........................................... 

 
1 

     

(c) ........................................... 

 
 

(a) ........................................... 

(b) ........................................... 

 
2 

     

(c) ........................................... 

 
 

(a) ........................................... 

(b) ........................................... 

 
3 

     

(c) ........................................... 

 
 

(a) ........................................... 

(b) ........................................... 

 
4 

     

(c) ........................................... 

 
 

(a) ........................................... 

(b) ........................................... 

 
5 

     

(c) ........................................... 

 
 

(a) ........................................... 

(b) ........................................... 

 
6 

     

(c) ........................................... 

 
 

(a) ........................................... 

(b) ........................................... 

 
7 

     

(c) ........................................... 

 
 

(a) ........................................... 

(b) ........................................... 

 
8 

     

(c) ........................................... 

 
 

7.1 Stempel   7.2 Dato:  ......................................................................................... 
 

 7.3 Underskrift:  
 

   
 

 

 

 ............................................................................................. (23)  

 

 

 

 

 

②
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VEILEDNING 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. 
Den består av fire sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

Dersom det ikke er nok plass på side 2 til å oppgi all tilbakelagt trygdetid for den berørte personen, vedlegges en eller flere identiske 
sider der numrene ytterst til venstre er endret (erstatt 1, 2, 3 ... med 9, 10, 11 ...) 

 
 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits. 

(2) For Tyskland og Østerrike omfatter uttrykket «medlem i trygdeordning» personer som er medlemmer i den alminnelige trygdeordningen samt tjenestemenn 
og personer som anses som slike, og som er medlemmer av en særlig trygdeordning. For Polen viser uttrykket «medlem i trygdeordning» også til personer 
som faller inn under særskilte ordninger. Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Sverige, utfylles også tilleggsside 1. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- Dersom blanketten fylles ut av en institusjon i Nederland, i tilfeller der medlemmet i trygdeordningen eller den berettigede er en gift kvinne eller en 
kvinne som tidligere har vært gift,  oppgis nåværende eller tidligere ektefelles etternavn som nåværende etternavn og pikenavn som etternavn ved 
fødsel. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige dersom arbeidstakeren er spansk statsborger, eller dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike eller 
Ungarn, uansett arbeidstakerens nasjonalitet. 

(7a) For arbeidstakere som omfattes av Belgias lovgivning, oppgis arbeidstakerens nasjonale trygdenummer (NISS). For institusjoner i Nederland oppgis SOFI-
nummeret. 

(8) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. 

(9) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(10) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(11) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(12) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(13) Gate, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(14) For institusjoner i Norge oppgis nåværende adresse og siste adresse i Norge samt dato for emigrering. 

(15) For institusjoner i Spania vedlegges en kopi av den spanske sjøfartsboken eller de spanske sjøfartsbøkene dersom den relevante institusjonen er ISM 
(Instituto Nacional de la Marina/trygdeinstitutt for sjømenn) eller dersom det dreier seg om en særordning for sjømenn. 

(16) Legg ved attesterte kopier av dokumentasjonen for hvert tidsrom (f.eks. pensjonsbevis, lønnsslipp, kvittering på innbetalt avgift). For institusjoner i Latvia 
vedlegges ansettelsesjournalen (darba grāmatiņa) for ansettelser før 1996. For institusjoner i Litauen vedlegges for ansettelser før 1994 ansettelsesjournalen 
samt tjenesteattest og lønnsattest for 1984-1993. Det skal vedlegges relevant dokumentasjon ved krav om polsk alderspensjon på grunnlag av særskilt 
ordning av personer som har rett til en høyere beregning av tjenestetid for ansiennitetstillegg, det vil si økning i alderspensjon som følge av deres tjenestetid. 
For institusjoner i Sveits vedlegges en kopi av AVS/AI (AHV/IV) trygdeattester, AVS/AI (AHV/IV)-stempelhefte, oppholdsbevis eller oppholdstillatelse og 
ansettelsesattest utarbeidet i Sveits. 

(16a) For Polen gjelder begrepet «tidsrom som tjenestemann» også tjenestetid for tjenestemenn i politivesenet, militsen, den statlige sikkerhetstjenesten, instanser 
som ivaretar offentlig orden og sikkerhet, byrået for indre sikkerhet, etterretningstjenesten, grensevakttjenesten, regjeringens sikkerhetsbyrå, det nasjonale 
brannvesenet og fengselsvesenet samt yrkesmilitære og personer som arbeider som dommere og aktorer. 

(17) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Nederland, Finland, Island, Liechtenstein, Norge eller Sveits, oppgis også all botid som 
arbeidstakeren har tilbakelagt i Danmark, Nederland, Finland, Island, Liechtenstein, Norge eller Sveits. Oppgi personens nøyaktige adresse i vedkommende 
stat. 
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(18) Oppgi type virksomhet (arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende), f.eks. mekaniker, ekspeditør, selvstendig gårdbruker). Oppgi eventuelt skolegang eller yrkesrettet opplæring 
(oppgi kurstype og beståtte eksamener), tidsrom uten lønnet arbeid (f.eks. hjemmeværende, arbeidsløs, syk osv.), militærtjeneste (stat). Dersom vedkommende har avtjent verneplikt i 
Spania, vedlegges blankett E 207 en kopi av vernepliktsboken (cartilla militar). Dersom vernepliktsboken mangler, oppgis følgende opplysninger: innskrivingsår, forsvarsgren, grad, 
tjenestested og bosted umiddelbart etter dimittering. Dersom vedkommende har avtjent verneplikt i Italia, Latvia, Litauen, det tidligere Sovjetunionen, Slovakia eller det tidligere 
Tsjekkoslovakia, skal en kopi av innskrivingsboken (for Italia: foglio matricolare) eller tjenestebevis (for Italia: stato di servizio) om mulig vedlegges blankett E 207.  

(19) Dersom virksomheten er utøvd i Frankrike, oppgis departementets navn. 

(20) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret. Til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske identifikasjonsnummeret for kypriotiske 
statsborgere, for andre ARC-nummeret (Alien Registration Certificate). Til en institusjon i Danmark oppgis CPR-nummeret. Til en institusjon i Finland oppgis nummeret i 
folkeregisteret. Til en institusjon i Sverige oppgis personnummeret. Til en institusjon på Island oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (kennitala). Til en institusjon i 
Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret. Til en institusjon i Litauen oppgis det personlige identifikasjonsnummeret. Til en institusjon i Latvia oppgis identifikasjonsnummeret. Til 
en institusjon på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, og for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret. Til en institusjon i Norge oppgis det 
personlige identifikasjonsnummeret (fødselsnummer). Til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS). Til en institusjon innenfor den alminnelige 
trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en institusjon innenfor trygdeordningen for tjenestemenn i Tyskland oppgis det personlige identifikasjonsnummeret 
(PRS-Kenn-nr.). Til en institusjon i Østerrike oppgis det østerrikske trygdenummeret (VSNR). For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI 
(Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det finnes, uansett om 
identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». Til en institusjon i Polen oppgis journalnummeret for personer som har søkt om eller som har fått stadfestet sin 
rett til pensjon fra det polske trygdesystemet, for personer som søker om pensjon i Polen for første gang, oppgis PESEL- og NIP- eller NKP-nummer (NKP-nummer brukes dersom 
vedkommende faller inn under trygdordning for gårdbrukere), dersom det ikke finnes et slikt nummer, oppgis serie og nummer på identitetskort eller i pass. Til en institusjon i 
Portugal oppgis registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen, og hvorvidt vedkommende er medlem i trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal. Til en institusjon i 
Slovakia oppgis fødselsnummer. Til en institusjon i Slovenia oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. Til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI 
(AHV/IV). Til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret eller det personlige identifikasjonsnummeret. 

(21) Oppgi om det dreier seg om pliktig trygd, frivillig trygd, frivillig fortsatt trygd eller et tidsrom uten trygd. 

(22) For Hellas oppgis kommune og departement dersom den berørte personen er trygdet gjennom OGA. 

(23) Dersom personen som fremmer krav selv utfyller side 2, skal han/hun undertegne og dato oppgis. For Irland skal et eksemplar av den nasjonale blanketten utfylt av personen som 
fremmer krav vedlegges. 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I SVERIGE 

Botid mellom 16 og 65 år Ansettelsestid Varighet 

Fra Til Fra Til År Måneder Dager 

Adresser i Sverige 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        

I forbindelse med etterlattepensjon viser ovennevnte tidsrom til avdøde. 
Dersom søkeren/avdøde har vært arbeidstaker/selvstendig næringsdrivende i Sverige før 1960, skal det om mulig vedlegges et ansettelsesbevis/bevis på utøvd 
virksomhet. 
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 E 210   (Nasjonalt kjennetegn) 
DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 

FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

MELDING OM VEDTAK OM PENSJONSKRAV 

Anvendelse av forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 

□ alderspensjon □ uførepensjon □ etterlattepensjon 

 

Tilståelse eller avslag 

Blanketten fylles ut av hver berørt institusjon og sendes til den behandlende institusjonen sammen med et eksemplar av det formelle vedtaket. 
Dersom flere institusjoner er berørt, skal det vedlegges like mange ekstra eksemplarer som det er berørte institusjoner. 

 

1. Den behandlende institusjonen som blanketten sendes til 

1.1 Navn:  ............................................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

1.2 Adresse:  ........................................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

1.3 Trygdenummer/journalnummer:  .................................................................................................................................................................................. 

  
  2. Opplysninger om medlemmet i trygdeordningen 

2.1 Etternavn:  ..................................................................................................................................................................................................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel:  ................................................................................................................................................................................................... 

2.3 Fornavn:  ....................................................................................................................................................................................................................... 

2.4 Tidligere navn:  ............................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Fødselsdato:  ................................................................................................................................................................................................................. 

2.6 Personnummer:  ............................................................................................................................................................................................................ 

  

3. Opplysninger om den berettigede personen 

3.1 Etternavn:  ..................................................................................................................................................................................................................... 

3.2 Etternavn ved fødsel:  ................................................................................................................................................................................................... 

3.3 Fornavn:  ....................................................................................................................................................................................................................... 

3.4 Tidligere navn:  ............................................................................................................................................................................................................. 

3.5 Fødselsdato:  ................................................................................................................................................................................................................. 

3.6 Slektskapsforhold eller annen tilknytning til det avdøde medlemmet (felt 2):  ............................................................................................................ 

  
4. Adresse □ medlemmets □ den berettigede personens 

 …………………………………………………………………………………………………....................................................................................
................. 

 …………………………………………………………………………………………………....................................................................................
................. 

  
5. Kravet er avslått 

 Begrunnelse:  ................................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 
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6. Pensjon er tilstått 

6.1 Ytelsen gis i henhold til 

 □ artikkel 46 nr. 1 bokstav a) i) i forordning (EØF) nr. 1408/71 (nasjonalt) 
 □ artikkel 46 nr. 1 bokstav a) ii) i forordning (EØF) nr. 1408/71 (pro rata) 

 □ artikkel 46 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (pro rata) 

 □ artikkel 51a nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71. 

6.2 Ved tilståelse av ytelsen ble det anvendt en regel om forbud mot dobbeltytelser fra ................................................................. som tar hensyn til: 

 □ ytelser av samme art 

  ........................................................................................................................................................................................... (angi ytelsens art) 

 □ ytelser av en annen art 

  ........................................................................................................................................................................................... (angi ytelsens art) 

 □ andre inntekter 

  □ inntektsgivende arbeid/inntekt som tjenestemann 

  □ annen inntekt (angi hvilken): 

   ............................................................................................................................................................................................................... 

6.3 Virkningene av regelen om forbud mot dobbeltytelser begrenses av anvendelsen av bestemmelsene i: 

 □ artikkel 46a nr. 3 bokstav d) i forordning (EØF) nr. 1408/71. 

 □ artikkel 46c i forordning (EØF) nr. 1408/71 fordi en eller flere institusjoner har tatt hensyn til 

  □ en ytelse av en annen art:  .................................................................................................................................................................... 

  □ andre inntekter 

   □ inntektsgivende arbeid/inntekt som tjenestemann 

   □ annen inntekt (angi hvilken): 

    .................................................................................................................................................................................................... 

 □ artikkel 7 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72. 

6.4 Antall månedlige utbetalinger per år 

 □ 12 □ 13 □ 14  

6.5 Fra:  ............................................................................................................................................................................................................................ 

Månedlig beløp eventuelt ved anvendelse av artikkel 46a nr. 3 bokstav d) og artikkel 46c i forordning (EØF) nr.1408/71 eller artikkel 7 nr. 1 i 
forordning (EØF) nr. 574/72 

6.6 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

6.7 Den delen av beløpet som tilstås på grunn av frivillig trygd (artikkel 46a nr. 3 bokstav c) i forordning (EØF) nr. 1408/71) (utfylles bare på 
anmodning fra den behandlende institusjonen):  ....................................................................................................................................................... 

Månedlig beløp før skatt osv. (artikkel 46a nr. 3 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 1408/71), eventuelt ved anvendelse av artikkel 46c i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 eller artikkel 7 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72:  ................................................................................................ 

6.8 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

6.9 Månedlig beløp (beløp som utbetales etter skatt osv.):  ............................................................................................................................................. 

6.10 Utfylles av svenske institusjoner    

 Månedlig beløp fra garantert pensjons-/erstatningsordning: ...................................................................................................................................... 

 Månedlig beløp fra lønnsbasert pensjons-/erstatningsordning: ................................................................................................................................. 

②



 

 E 210 

 
7. Klage og klagefrist 

 Framgangsmåte:  ........................................................................................................................................................................................................... 

 Tidsfrist:  ....................................................................................................................................................................................................................... 

  

8. Den berørte institusjonen 

8.1 Navn:  ...……...……………………………………………………………………………………………...……….…….......................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………...………………................................. 

8.2 Adresse:  ……………………………………………………………………………………...…………………...……….......................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………...………………................................. 

8.3 Trygdenummer/journalnummer:  .................................................................................................................................................................................. 

8.4 Stempel 8.5 Dato: ………...……………...…………............ 

  8.6 Underskrift: 

  
.…………………………...………………...……… 
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 E 211   (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 
  

SAMMENDRAG AV VEDTAK 

Forordning (EØF) nr. 574/72: artikkel 48 

Blanketten utfylles av den behandlende institusjonen sendes til personen som fremmer krav på hans/hennes eget språk sammen med et eksemplar av 
hvert av de formelle vedtakene. Den behandlende institusjonen skal også sende et eksemplar av blankett E 211 til hver berørt institusjon sammen med 

et eksemplar av sitt eget vedtak og av vedtakene gjort i de øvrige berørte institusjonene. 

 

1. Søkeren 

1.1 Etternavn (2):  .................................................................................................................................................................................................................................................  

1.2 Fornavn:  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 Tidligere navn (2):  .........................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødested (3):  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

1.3 Fødselsdato:  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 Kjønn:  ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 Statsborgerskap:  ............................................................................................................................................................................................................................................  

1.4 Adresse (5):  ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................  

1.5 Trygdenummer i den behandlende institusjonen (4):  ....................................................................................................................................................................................  

1.6 Trygdenummer i den berørt institusjonen (4):  ............................................................................................................................................................................................... 

  
2. Ditt krav om  

2.1 □ alderspensjon □ uførepensjon □ etterlattepensjon 

2.2 har blitt utredet av følgende institusjoner: 

  3.  

 Stat Institusjon Journalnummer 

3.1 .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... 

3.2 .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... 

3.3 .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... 

3.4 .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... 

3.5 .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... 

  4. Disse institusjonene har gjort følgende vedtak (se vedlagte formelle vedtak) 

  
5. Kravet er avslått 

5.1 Med hensyn til (6):  ....................................................................................................................................................................................................................................... .. 

 Begrunnelse:  ................................................................................................................................................................................................................................................. . 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................ ............. 

 ................................................................................................................................................................................................................................................ ......................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................... ..................................... 

5.2 Med hensyn til (6):  ................................................................................................................................................................................................ ......................................... 

 Begrunnelse:  ...................................................................................................................................................................................................... ............................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................. ........................................................ 

 ..................................................................................................................................................................................................... .................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................ 
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6. Pensjon (7) er tilstått  

 Med hensyn til (6): Årlig beløp i valuta i staten som er ansvarlig for 
utbetaling (8) (9): 

Utbetales f.o.m. (dato): 

6.1 ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 

6.2 ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 

6.3 ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 

6.4 ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 

6.5 ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 

7. Dersom du ikke er enig i vedtaket eller vedtakene, kan du klage. 

 For å gjøre dette bør du for innklagede vedtak: 

 1. klart oppgi bakgrunnen for din klage i et brev, som du må underskrive, 

 2. dersom du ikke kan underskrive, kan du sette et kryss og få brevet underskrevet av to myndige personer, som må oppgi sitt etternavn, fornavn og fullstendig 
adresse, 

 3. i dette brevet må du oppgi referansen til meldingen for vedtaket du klager på og legge ved en kopi av vedtaket, 

 4. brevet må sendes til myndigheten nevnt i vedtaket innen fristen som er oppgitt i vedtaket, 

 5. i samsvar med artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72 starter denne fristen å løpe fra den datoen du mottar den sammenfattende meldingen, 

 DET ER SVÆRT VIKTIG Å OVERHOLDE FRISTENE OPPGITT I HVERT VEDTAK. 

 6. I samsvar med artikkel 86 i forordning (EØF) nr. 1408/71 kan klager som leveres innen fristen fastsatt i en stats regelverk godtas dersom de leveres innen den 
samme fristen til tilsvarende myndighet i en annen stat. 

8. Klage og klagefrist 

8.1 Med hensyn til (6):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

 Framgangsmåte:  ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 Tidsfrist:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

8.2 Med hensyn til (6):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

 Framgangsmåte:  ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 Tidsfrist:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

8.3 Med hensyn til (6):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

 Framgangsmåte:  ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 Tidsfrist:  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

  
9. Den behandlende institusjonen 

9.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 .................................…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

9.2 Adresse (13):  ..........…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .................................…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

9.3 Stempel 9.4 Dato: ………………….....………………………................ 

  9.5 Underskrift:  

  ...................................................................................................... 
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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. 
 
 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger:  
BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; 
CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; 
SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits. 

2) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 
For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 
For institusjoner i Tsjekkia oppgis alltid etternavn ved fødsel samt alle øvrige etternavn i feltet «Tidligere navn». 

(3) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune. 

(4) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret. Til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre ARC-nummeret (Alien Registration Certificate). Til en institusjon i Danmark oppgis CPR-
nummeret. Til en institusjon i Finland oppgis nummeret i folkeregisteret. Til en institusjon i Sverige oppgis personnummeret. Til en institusjon på Island 
oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (kennitala). Til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret. Til en institusjon i Litauen 
oppgis det personlige identifikasjonsnummeret. Til en institusjon i Latvia oppgis identifikasjonsnummeret. Til en institusjon på Malta oppgis nummeret på 
identitetskortet for maltesiske statsborgere, og for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret. Til en institusjon i Norge oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (fødselsnummer). Til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS). Til en institusjon innenfor den 
alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR). For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI 
(Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller 
dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». Til en institusjon i Østerrike oppgis det østerrikske 
trygdenummeret (VSNR). Til en institusjon i Polen oppgis journalnummeret for personer som har søkt om eller som har fått stadfestet sin rett til pensjon fra 
det polske trygdesystemet, for personer som søker om pensjon i Polen for første gang oppgis PESEL- og NIP- eller NKP-nummer (NKP-nummer brukes 
dersom vedkommende faller inn under trygdordning for gårdbrukere), dersom det ikke finnes et slikt nummer, oppgis serie og nummer på identitetskort 
eller i pass. Til en institusjon i Portugal oppgis registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen, og hvorvidt vedkommende er medlem i 
trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal. Til en institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummer. Til en institusjon i Slovenia oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret EMŠO. Til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV). Til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret 
eller det personlige identifikasjonsnummeret. 

(5) Gate, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(6) Oppgi stat og eventuelt den ordningen det gjelder. 

(7) Eller kontantytelse i Liechtenstein. 

(8) Dersom pensjonssatsen øker i henhold til nasjonal lovgivning, endres beløpet angitt over. Det nye beløpet vil ikke bli meddelt noen annen institusjon. 

(9) Det er mulig at dette beløpet reduseres som følge av skatt og avgifter som betales av pensjonisten. 
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 E 213   (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 

  

DETALJERT LEGEERKLÆRING 

Forordning (EØF) nr. 1408/71: artikkel 39-41, artikkel 43a, artikkel 87 

1.1 Institusjonen som erklæringen skal sendes til 

1.1.1 Navn:  ........................................................................................................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 
1.1.2 Adresse (2):  ............................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.3 Referanse:  ................................................................................................................................................................................................................. 
  
1.2 Personen som er undersøkt 

1.2.1 Etternavn (3):  ...................................................................................................................................................................................................... ....................................... 

1.2.2 Fornavn:  ....................................................................................................................................................................................................... ............................................. 

 Tidligere navn (3):  ........................................................................................................................................................................................... .......................................... 

 Fødested (4):  .................................................................................................................................................................................................... .......................................... 

1.2.3 Fødselsdato:  ................................................................................................................................................................................................ .............................................. 

 Kjønn:  ....................................................................................................................................................................................................... ................................................. 

 Statsborgerskap:  .......................................................................................................................................................................................... .............................................. 

 Identifikasjonsnummer (5):  ................................................................................................................................................................................... .................................... 

1.2.4 Adresse (2):  ...................................................................................................................................................................................................... .......................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................... .................................................. 

1.2.5 Siste yrkesvirksomhet (6):  .......................................................................................................................................................................... ............................................... 

1.2.6 Trygdenummer:  .......................................................................................................................................................................................... ............................................... 

1.2.7 Pensjonsnummer:  ........................................................................................................................................................................................ .............................................. 

1.2.8 Journalnummer:  .......................................................................................................................................................................................... .............................................. 

1.2.9 Dato for krav om pensjon:  ............................................................................................................................................................................... ......................................... 

1.2.10 Dato for krav om endring av ytelsene på grunn av forverret tilstand:  ...................................................................................................................................................... 

  
1.3 Legen som har avgitt erklæringen 

1.3.1 Etternavn:  ..................................................................................................................................................................................... ............................................................. 

 Fornavn:  ...................................................................................................................................................................................... .............................................................. 

1.3.2 Adresse (2):  ............................................................................................................................................................................ .................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................ 

1.3.3 Behandlende lege ved (7):  ......................................................................................................................................................................................................................... 

  
1.4 Institusjonen som har bedt om undersøkelsen 

1.4.1 Navn:  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………...……………….............................................................. 

1.4.2 Adresse (2):  ................................................................................................................................................................................................................................................  

 …………………………………………………………………………………………………………………...……………….............................................................. 

1.4.3 Journalnummer:  ........................................................................................................................................................................................................................................ 

1.4.4 Stempel 1.4.5  Dato:  .......................………………………............ 

  1.4.6  Underskrift:  

  

  …………………...............................…….............. 
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Etternavn, fornavn:  ...................................................................................................................................... Dato:  ......................................................... 
2.1 Vurdering basert på egen undersøkelse av (dato):  ................................................................................................................................................... 

2.2 Vurdering basert på legeerklæring av (dato):   .......................................................................................................................................................... 

 
3.  Pasientens bakgrunn  
3.1 Sykehistorie:  ............................................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 
3.2 Den aktuelle lidelsen:  ............................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 
3.2.1 Pasientens nåværende behandlende lege:  ................................................................................................................................................................. 
3.3 Nåværende behandling:  ............................................................................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 
3.4 Trygde- og yrkeshistorie (6):  .................................................................................................................................................................................... 
3.4.1 Har medlemmet i trygdeordningen inntektsgivende arbeid? 

 □ Ja □ Nei □ Antall arbeidstimer:  ........................................................................................................ 

 Type arbeid:  .............................................................................................................................................................................................................. 
3.4.2 Yrkesskader/yrkessykdommer:  ................................................................................................................................................................................ 
3.4.3 Siste type yrkesvirksomhet:  ...................................................................................................................................................................................... 

3.4.4 □ Arbeidsudyktig  fra  ...................................................... 

 □ Arbeidet opphørte  den  ...................................................... 

 
4.  Objektive funn  
4.1 Allmenntilstand  

 Høyde:  .......................................... cm Vekt:  .......................................... kg 

 Ernæringstilstand: □ god □ overvektig □ undervektig 

 Slimhinner:  ............................................................................................................................................................................................................... 

 Hud:  ......................................................................................................................................................................................................................... 

 Mental tilstand, humør:  ............................................................................................................................................................................................ 

 Merknader:  ............................................................................................................................................................................................................... 

4.2 Hode:  ........................................................................................................................................................................................................................ 

4.2.1 Syn:  .......................................................................................................................................................................................................................... 

4.2.2 Hørsel:  ...................................................................................................................................................................................................................... 

4.2.3 Andre sanseorganer:  ................................................................................................................................................................................................ 

4.3 Hals (ytre observasjoner):  ........................................................................................................................................................................................ 

4.3.1 Undersøkelse av skjoldbruskkjertelen:  .................................................................................................................................................................... 

4.3.2 Lymfeknuter:  ........................................................................................................................................................................................................... 

4.3.3 Annet:  ...................................................................................................................................................................................................................... 

4.4 Åndedrettsorganer:  .................................................................................................................................................................................................. 

4.5 Kretsløp:  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.5.1 Hjerte:  ...................................................................................................................................................................................................................... 

4.5.2 Puls:  ......................................................................................................................................................................................................................... 

4.5.3 Blodtrykk (i hviletilstand):  ....................................................................................................................................................................................... 

4.5.4 Blodtrykk (andre måling):  ....................................................................................................................................................................................... 

4.5.5 Perifere blodkar:  ...................................................................................................................................................................................................... 

4.5.6 Ødemer:  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.5.7 EKG (i hviletilstand):  ............................................................................................................................................................................................... 
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Etternavn, fornavn:  ....................................................................................................................................... Dato:  .......................................................... 
4.6 Buk:  .......................................................................................................................................................................................................................... 

4.6.1 Fordøyelsessystem og tilknyttede organer i buken:  ................................................................................................................................................. 

4.6.2 Lever:  ........................................................................................................................................................................................................................ 

4.6.3 Milt:  .......................................................................................................................................................................................................................... 

4.6.4 Det endokrine system:  .............................................................................................................................................................................................. 

4.7 Urinveis- og kjønnsorganer:  ..................................................................................................................................................................................... 

 [se side 4 – Diagrammer] 

4.8 Bevegelsesapparatet (bruk eventuelt skjemaet «Målinger av bevegelsesapparatet», side 4):  .................................................................................. 

4.8.1 Virvelsøyle:  .............................................................................................................................................................................................................. 

4.8.2 Øvre ekstremiteter:  ................................................................................................................................................................................................... 

4.8.3 Nedre ekstremiteter:  ................................................................................................................................................................................................. 

4.9 Lymfeknutenes tilstand:  ........................................................................................................................................................................................... 

4.10 Nevrologiske funn 

 Bevegelse (muskelstyrke og -spenning) (8): 

 □ normal □ stiv □ langsom □ svak 

 Gange:  

 □ normal □ tung □ hemmet høyre □ hemmet venstre 

 Reflekser:  .................................................................................................................................................................................................................. 
4.11 Nervesystem og psyke:  ............................................................................................................................................................................................. 
4.12 Annet (allergier osv.):  ............................................................................................................................................................................................... 

 
5.  Funksjonsundersøkelser og andre undersøkelser (ved behov)  
5.1 Lungefunksjon:  ........................................................................................................................................................................................................ 
5.2 Hjertefunksjon/arbeids-EKG:  ............................................................................................................................................................................... 
5.3 Ultralydundersøkelse (Doppler) (Hjerte og blodkar):  ............................................................................................................................................. 
5.4 Bildeundersøkelser (angi dato):  ............................................................................................................................................................................... 
5.4.1 Røntgenundersøkelse utført i dag:  ........................................................................................................................................................................... 
5.4.2 Tidligere røntgenundersøkelse utført annet sted:  ..................................................................................................................................................... 
5.4.3 Ultralydundersøkelse (buk og annet):  ...................................................................................................................................................................... 
5.4.4 MRT og særlige undersøkelser:  ............................................................................................................................................................................... 
5.5 Laboratorieresultater:  ............................................................................................................................................................................................... 
5.6 Andre undersøkelser:  ............................................................................................................................................................................................... 

 
6. Tilleggsside for ytterligere observasjoner av spesialist (fylles ut dersom det er relevant).  
 
7. Diagnose:  
 (ICD-kode anbefales)  
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DIAGRAMMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④



 

 E 213 
 

Etternavn, fornavn:  
....................................................................................................................................... 

Dato:  ...................................................................... 

8.  Sammendrag: 
 Sykdomsforløp:  ................................................................................................................................................................................................. 
 Helseskader:  ..................................................................................................................................................................................................... 
 Funksjonsforstyrrelser:  ..................................................................................................................................................................................... 
 Sammenlignet med legeerklæring (av ................................................................................................................................................................ 

 □ forbedring □ forverring □ ingen endring 

  
9.  Medlemmet i trygdeordningen er fortsatt i stand til å utføre følgende typer arbeid regelmessig: 

 □ tungt 

 □ middels tungt 

 □ lett 

 
10.  Det bør tas hensyn til følgende begrensninger:  
10.1 Arbeid kan utføres bare dersom det ikke forekommer 
 □ fukt □ kulde 

 □ varme □ støy 

 □ røyk, gass, damp □  

 □ skiftarbeid □ nattskift 

 □ 
at arbeidstakeren ofte må bøye seg og bære 
gjenstander   

 □ arbeid på ramper, stiger eller i trapper □ fare for fall 

10.2 Arbeid kan utføres bare under følgende forhold: 

 □ sittende □ med ekstra pauser 

 □ innendørs □ (utover vanlige pauser) 

     antall og varighet:  ................................................................................. 

 □ med skiftende arbeidsstillinger □ skifting mellom gående, stående og sittende stilling 

 □ uten tidspress    

       
10.3 Arbeidsinnsatsen er begrenset fordi medlemmet i trygdeordningen har nedsatt funksjonsevne i sanseorganer, hender osv. 
 .............................................................................................................................................................................................................................

...  er allergisk mot ................................................................................................................................................................................................... 

  
11.  Tilleggsspørsmål  
11.1 Kan medlemmet arbeide foran en bildeskjerm? 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Nei», oppgi årsaken: .......................................................................................................................................................................... 

11.2 Kan medlemmet arbeide uten hjelp av andre på arbeidsplassen? 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Nei», oppgi årsaken:  .......................................................................................................................................................................... 

11.3 Kan medlemmet arbeide uten hjelp av andre hjemme? 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Nei», oppgi årsaken:  .......................................................................................................................................................................... 

⑤
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Etternavn, fornavn:  ....................................................................................................................................... Dato:  ............................................. 
11.4 Kan medlemmet arbeide heltid i sin siste yrkesvirksomhet som ........................................................................................................................... 
 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Nei», oppgi lengste arbeidstid (i timer eller prosent av arbeidsdagen): ................................................................................................. 
11.5 Kan medlemmet utføre tilpasset arbeid? 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Ja», gi eksempler på tilpasset arbeid:  .................................................................................................................................................... 
11.6 Kan medlemmet utføre tilpasset arbeid på heltid? 
 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Nei», oppgi lengste arbeidstid (i timer eller prosent av arbeidsdagen):  
......................................................................................................... 11.7 For den siste yrkesvirksomheten er arbeidsudyktigheten i henhold til lovgivningen i bostedsstaten 

 □ fullstendig □ delvis 

 Ved delvis arbeidsudyktighet oppgis graden:  ....................................................................................................................................................... 
 (gjelder ikke Tyskland, Nederland og Polen) 
11.8 
 

Grad av arbeidsudyktighet for ethvert annet arbeid med hensyn til vedkommendes tilstand, i henhold til lovgivningen i bostedsstaten: …….. 
................................................................................................................................................................................................................................ 

 (gjelder ikke Tyskland, Irland, Luxembourg og Nederland) 
11.9 Kategori av arbeidsudyktighet i henhold til lovgivningen i bostedsstaten:  .......................................................................................................... 
 (fylles ut bare dersom legeundersøkelsen ble utført med tanke på å avgjøre et krav om uførepensjon) 
 (gjelder ikke Tyskland og Nederland) 
11.10 De fastsatte begrensningene: 
 □ har vært varige siden ..............................................................  
 □ er midlertidige fra ...................................................................  til .............................................................................. 
11.11 Er det mulig å forbedre gjeldende helsetilstand? 
 □ Ja □ Nei □ Umulig å svare 

 Dersom «Ja», angi på hvilken måte:  ..................................................................................................................................................................... 
11.12 Kan arbeidsinnsatsen forbedres ved 

 □ medisinsk opptrening 

 □ yrkesrettet opplæring 

 □ Ja □ Nei □ Umulig å svare 

  
12.  Er det nødvendig med en ny undersøkelse? 

 □ Ja  □ Nei 

 Dersom «Ja», angi når:  
..............................................................................................................................................................................................  Stempel Dato:  ..........................………………………................ 

  Legens underskrift: 

  ....................................................................................... 
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VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver eller på maskin. Den består av sju sider, og ingen av disse må fjernes selv om de ikke 
inneholder relevante opplysninger 

 

FOTNOTER 

 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

 For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) For portugisiske distrikter oppgis også sogn og kommune. 

(5) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret. Til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre ARC-nummeret (Alien Registration Certificate). Til en institusjon i Danmark oppgis CPR-
nummeret. Til en institusjon i Finland oppgis nummeret i folkeregisteret. Til en institusjon i Sverige oppgis personnummeret. Til en institusjon på Island 
oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (kennitala). Til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret. Til en institusjon i Litauen 
oppgis det personlige identifikasjonsnummeret. Til en institusjon i Latvia oppgis identifikasjonsnummeret. Til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-
nummeret eller det personlige identifikasjonsnummeret. Til en institusjon på Malta oppgis nummeret på identitetskortet for maltesiske statsborgere, og for 
andre oppgis det maltesiske trygdenummeret. Til en institusjon i Norge oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (fødselsnummer). Til en institusjon i 
Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS). Til en institusjon innenfor den alminnelige trygdeordningen i Tyskland, oppgis trygdenummeret 
(VSNR), til en institusjon innenfor trygdeordningen for tjenestemenn i Tyskland oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (PRS-Kenn-nr.). Til en 
institusjon i Østerrike oppgis det østerrikske trygdenummeret (VSNR). For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI 
(Documento Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller 
dersom det finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». Til en institusjon i Polen oppgis journalnummeret for 
personer som har søkt om eller som har fått stadfestet sin rett til pensjon fra det polske trygdesystemet, for personer som søker om pensjon i Polen for første 
gang oppgis PESEL- og NIP- eller NKP-nummer (NKP-nummer brukes dersom vedkommende faller inn under trygdordning for gårdbrukere), dersom det 
ikke finnes et slikt nummer, oppgis serie og nummer på identitetskort eller i pass. Til en institusjon i Portugal oppgis registreringsnummeret i den 
alminnelige pensjonsordningen, og hvorvidt vedkommende er medlem i trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal. Til en institusjon i Slovakia oppgis 
fødselsnummer. Til en institusjon i Slovenia oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. Til en institusjon i Sveits oppgis trygdenummeret 
AVS/AI (AHV/IV). 

(6) Oppgi så langt det er mulig alle former for yrkesvirksomhet som medlemmet i trygdeordningen har utøvd. Opplysningene baseres på en erklæring fra 
vedkommende. Ved behov kan det legges til tilleggssider. 

(7) Ikke relevant for Norge. 

(8) For institusjoner i Polen utfylles nr. 1 på tilleggsside 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦



 
 E 213 tilleggsside 1 NL 

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I NEDERLAND 

Spørsmål Svar 

Kan medlemmet i trygdeordningen Nei Sjelden Av og til Jevnlig Ingen 
begrensninger 

1. sitte?      

2. stå?      

3. gå?      

4. knele/krype/sitte på huk?      

5. arbeide med bøyd rygg?      

6. bøye eller snu seg hyppig?      

7. bruke nakken?      

8. strekke ut armene?      

9. løfte armene?      

10. bruke hender/fingre?      

11. løfte og bære høyst .................. kg?      

12. arbeide under følgende forhold:      

 plutselige temperatursvingninger?      

 høy luftfuktighet (>90 %)?      

 lav luftfuktighet (<35 %)?      

 sterk trekk?      

13. tåle intensiv (hud)kontakt med faste og 
flytende stoffer?      

14. tåle vibrasjoner?      

15. bære verneutstyr?      

16. opprettholde et høyt arbeidstempo?      

17. utholde lediggang?      

18. håndtere motstridende krav som følge av 
vedkommendes oppgaver?      

19. håndtere konflikter?      

20. utøve monotont arbeid?      

21. utøve rutinearbeid?      

22. ha ansvar?      

23. arbeide alene?      

24. arbeide med andre?      

①
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I DET FORENTE KONGERIKE 

 

A. Fylles alltid ut 

1. Navn og adresse til legen nevnt i felt 1.2 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

B. Fylles ut dersom personen har psykiske problemer 

2. Kryss av i en av rutene nedenfor dersom personen har en av følgende sykdommer eller funksjonshemninger: 

 □ en psykiatrisk lidelse (oppgi i så fall hvilken)  ............................................................................................................................................... 

 □ betydelig grad av personlighetsforstyrrelse 

 □ alvorlige lærevansker 

 □ alkohol- eller stoffmisbruk 

 □ svekket hjernefunksjon som følge av organisk sykdom eller traumatisk hjerneskade 

 Dersom det er satt kryss i en av rutene ovenfor, utfylles felt 3-7. 

3. Har personen i løpet av de siste seks månedene på noe tidspunkt hatt symptomer på paranoia, vrangforestillinger, hallusinasjoner eller andre 
psykotiske symptomer/atferd? 

 □ Ja □ Nei 

4. Behandles personen med legemidler mot nervøse lidelser og/eller legemidler som påvirker sinnsstemningen og som kan gis oralt eller som 
depotbehandling (injeksjonsbehandling over lang tid)? 

 □ Ja □ Nei 

5. Trenger personen kontinuerlig pleie eller tilsyn på grunn av lidelsen(e) som er angitt i felt 2? 

 □ Ja □ Nei 

 Oppgi eventuelt om personen får tilsyn hjemme eller på en institusjon: 

 □ Hjemme □ Institusjon 

6. Oppholder personen seg minst en dag i uken på et dagsenter (der det ytes kvalifisert pleie til enhver tid)? 

 □ Ja □ Nei 

7. Navn og adresse til psykiater:  .................................................................................................................................................................................. 

8. Eventuelle merknader som kan bidra til å fastsette alvorlighetsgraden av personens psykiske problemer, selv om det ikke er satt kryss i noen 
av rutene i felt 2: 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I NORGE 

1. Dersom det finnes andre årsaker til arbeidsudyktigheten enn sykdom, gis en kort beskrivelse av dem og i hvilken grad de bidrar til 
arbeidsudyktigheten: 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

2. Har pasienten i tidsrommet umiddelbart forut for nåværende funksjonshemning delvis vært sysselsatt med husarbeid, delvis vært 
arbeidstaker/selvstendig næringsdrivende? 

 □ Ja □ Nei 

3. Har pasienten på grunn av sykdommen varige ekstrautgifter til transport, kostbehov osv. som ikke dekkes helt eller delvis av en 
trygdeordning? 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Ja», oppgi type utgifter og beløp:  ............................................................................................................................................................. 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I POLEN 

 

1. Opplysninger til punkt 4.10 «Nevrologiske funn»: 

 Muskelspenning □ normal □ økt □ nedsatt 

 Muskelstyrke □ normal   □ nedsatt (adynami) 

 Bevegelsesomfang:  
.......................................................................................................................................................................................................... 

2. Årsak til funksjonssvekkelsen: 

 □ yrkesskade 

 □ ulykke på vei til eller fra arbeid 

 □ ulykke som inntraff under særskilte omstendigheter 

 □ ulykke under tjenesteutøvelse 

  ulykkesdato:  ...................................................................  

 □ yrkessykdom 

  startdato for yrkessykdommen:  ......................................  

 □ andre omstendigheter (presiser): 

  ............................................................................................................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................................................................................................. 

3.1 Trenger den undersøkte personen varig eller langvarig hjelp av andre? 

 □ Nei □ Ja, med hensyn til: 

  □ forflytning i hjemmet 

  □ inntak av mat 

  □ personlig hygiene 

  □ kroppsfunksjoner 

  □ daglige gjøremål utenfor hjemmet 

3.2 Er den undersøkte personens psykiske tilstand årsak til at han/hun behøver varig eller langvarig hjelp av andre? 

 □ Nei □ Ja, ettersom: 

  ..................................................................................................................................................................
.. 

4. Fylles ut dersom personen har psykiske problemer 

4.1 Kryss av i en av rutene nedenfor dersom personen har en av følgende sykdommer eller funksjonshemninger: 

 □ en psykiatrisk lidelse (oppgi i så fall hvilken):  ................................................................................................................................................... 

 □ betydelig grad av personlighetsforstyrrelse 

 □ alvorlige lærevansker 

 □ alkohol- eller stoffmisbruk 

 □ svekket hjernefunksjon som følge av organisk sykdom eller traumatisk hjerneskade 

 Dersom det er satt kryss i en av rutene ovenfor, utfylles felt 4.2-4.6. 
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4.2 Har personen i løpet av de siste seks månedene på noe tidspunkt hatt symptomer på paranoia, vrangforestillinger, hallusinasjoner eller andre 
psykotiske symptomer/atferd? 

 □ Ja □ Nei 

4.3 Behandles personen med legemidler mot nervøse lidelser og/eller legemidler som påvirker sinnsstemningen og som kan gis oralt eller som 
depotbehandling (injeksjonsbehandling over lang tid)? 

 □ Ja □ Nei 

4.4 Trenger personen kontinuerlig pleie eller tilsyn på grunn av lidelsen(e) som er angitt i felt 4.1? 

 □ Ja □ Nei 

 Oppgi eventuelt om personen får tilsyn hjemme eller på en institusjon 

 □ Hjemme □ Institusjon 

4.5 Oppholder personen seg minst en dag i uken på et dagsenter (der det ytes kvalifisert pleie til enhver tid)? 

 □ Ja □ Nei 

4.6 Navn og adresse til psykiater: 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

4.7 Eventuelle merknader som kan bidra til å fastsette alvorlighetsgraden av personens psykiske problemer, selv om det ikke er satt kryss i noen 
av rutene i felt 4.1: 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 
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TILLEGGSSIDE FOR INSTITUSJONER I UNGARN 

 

1. Trenger personen kontinuerlig pleie eller tilsyn? 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Ja», oppgi om personen får tilsyn hjemme eller på en institusjon: 

 □ Hjemme □ Institusjon 

2. Hvilke gjøremål trenger personen hjelp med? 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

3. Trenger personen terapeutisk utstyr? 

 □ Ja □ Nei 

 Dersom «Ja», oppgi hvilke: 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 
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 Se veiledningen på side 6 og 7 

 E 215   (1) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON 
FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE 

 

  

ADMINISTRATIV RAPPORT OM PENSJONISTENS STATUS 

Forordning (EØF) nr. 574/72: artikkel 40 og 51 

 

1. Institusjonen som blanketten sendes til 

1.1 Navn:  ....................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................... .................. 

1.2 Adresse (2):  .......................................................................................................................................................................................................................... .......................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................... ...................................... 

 

2. Pensjonisten 

2.1 Etternavn (3):  .................................................................................................................................................................................. ............................................................... 

2.2 Etternavn ved fødsel (3):  ................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 Fornavn (4):  ............................................................................................................................................................................ ....................................................................... 

2.4 Tidligere navn (5):  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Kjønn (6):  ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

2.6 Fars etternavn og fornavn (7):  ....................................................................................................................................................................................................................... 

2.7 Mors etternavn og fornavn (7):  ...................................................................................................................................................................................................................... 

2.8 Sivilstand  

 □ ugift □ skilt □ separert 

    f.o.m.::  .......................................................  f.o.m.:  .......................................................... 

 □ gift □ gift på nytt (8) □ enke eller enkemann 

  f.o.m.:  ..............................................  f.o.m.::  .......................................................  f.o.m.:  .......................................................... 

 □ samboer  

  f.o.m.:  .............................................. (9) (10)  

2.9 Trygdenummer i den behandlende institusjonen (11):  ................................................................................................................................................................................... 

2.10 Trygdenummer i en annen berørt institusjon (11):  ......................................................................................................................................................................................... 

2.11 Pensjonstype:  ............................................................................................................................................................................................. ................................................... 

  
3. Statsborgerskap (12):  .............................................................................................................................................................................. ........................................................ 

  
4. Fødsel 

4.1 Fødselsdato (14) (15):  ...................................................................................................................................................................................................................................... 

4.2 Fødested (16):  ................................................................................................................................................................................................................................................. 

4.3 Provins, departement, fylke (17):  ................................................................................................................................................................................................................... 

4.4 Stat (18):  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

  
5. Adresse (2) (19) 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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6. Ektefelle/samboer (9) 

6.1 Etternavn (3):  ............................................................................................................................................................................................................................................. .... 

6.2 Fornavn (4):  ............................................................................................................................................................................................................................................... .... 

 Tidligere navn (5):  ..................................................................................................................................................................................................................................... .... 

6.3 Fødselsdato (15):  ........................................................................................................................................................................................................................................ .... 

 Fødested (16):  ............................................................................................................................................................................................................................................. .... 

6.4 Adresse (2) (20):  ......................................................................................................................................................................................................................................... ..... 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... .... 

6.5 Gift/samboer fra (dato):  ............................................................................................................................................................................................................................ .... 

6.6 Ektefellen/samboeren 

 □ har 

 □ har ikke inntektsgivende arbeid 

6.7 Oppgi eventuelt inntekt 

  □ per uke (21): □ per måned (22): □ per år (23):  ................................................................ 

6.8 Ektefellen/samboeren 

 □ mottar 

 □ mottar ikke pensjon 

 etter en ordning for       

 □ arbeidstakere 

 □ selvstendig næringsdrivende 

 □ tjenestemenn 

 Oppgi eventuelt: 

6.9 Pensjonstype:  ............................................................................................................................................................................................................................................ 

6.10 Pensjonsnummer:  ...................................................................................................................................................................................................................................... 

6.11 Institusjon som er ansvarlig for utbetaling:  ............................................................................................................................................................................................... 

6.12 Beløp □ per måned □ per kvartal □ per år 

6.13 Ektefellen/samboeren (24) □ mottar □ mottar ikke andre ytelser ved 

  □ arbeidsløshet □ sykdom □ uførhet □ annet 

6.14 Virkningsdato:  .................................................................................................................................................................................................................................... ........... 

6.15 Beløp □ per måned □ per kvartal □ per år .................................. 

6.16 Annen kjent inntekt:  

 Type:  ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 Beløp (25):  ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
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7. Barn (26) 

7.1  Etternavn (3): Fornavn: Fødselsdato (15): Slektskapsforhold: 

 1. ......................................................... ......................................................... ......................................................... .......................................................... 

  ......................................................... ......................................................... ......................................................... .......................................................... 

 2. ......................................................... ......................................................... ......................................................... .......................................................... 

  ......................................................... ......................................................... ......................................................... .......................................................... 

 3. ......................................................... ......................................................... ......................................................... .......................................................... 

  ......................................................... ......................................................... ......................................................... .......................................................... 

 4. ......................................................... ......................................................... ......................................................... .......................................................... 

  ......................................................... ......................................................... ......................................................... .......................................................... 

7.2 Adresse (2) (27):  .............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ ......................................... 

7.3 Merknader (28) (29):  ...................................................................................................................................................................................................... .................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ ......................................... 

  

8. Slektninger i oppstigende linje og andre medlemmer i husstanden (30) 

8.1  Etternavn (3): Fornavn: Fødselsdato (15): Slektskapsforhold: 

  .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 

  .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 

  .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 

  .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 

  .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 

  .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 

  .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 

  .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... 

8.2 Adresse (27):  ............................................................................................................................................................................................................................ ...................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................ ......................................... 

8.3 Merknader:  ................................................................................................................................................................................................................................... ................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................ ......................................... 
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9. Ytelser 

9.1 Pensjonisten har søkt om følgende ytelser og/eller mottar følgende ytelser  

9.2 Lønn under sykdom □  □   

9.3 Sykepenger □  □   

9.4 Attføringspenger/rehabiliteringspenger □  □   

9.5 Uførepensjon (31) □  □   

9.6 Alderspensjon (31) □  □   

9.7 Etterlattepensjon (31) □  □   

9.8 Pensjon ved yrkesskade eller yrkessykdom □  □   

9.9 Ytelser ved arbeidsløshet □  □   

9.10 Tjenestepensjon (fra en tidligere arbeidsgiver) (31a) □  □   

Institusjoner som utbetaler ytelsene nevnt i felt 9.3-9.10 [navn, adresse (2)]:  

9  ...................................................................................................................................................................................................................... .......................................  

9  .................................................................................................................................................................................................................. ...........................................  
9  .............................................................................................................................................................................................................. ...............................................  

9.11 

9  .......................................................................................................................................................................................................... ...................................................  

9.12 Tilleggsopplysninger om ytelsene i felt 9.3-9.10:  

  Referansenummer: Tidsrom eller virkningsdato: Beløp:  

□ per uke 

□ per måned 

□ per år 

 

9  .................................................... .................................................... .................................................... 

.................................................... 

 

□ per uke 

□ per måned 

□ per år 

 

9  .................................................... .................................................... .................................................... 

.................................................... 

 

□ per uke 

□ per måned 

□ per år 

 

9  .................................................... .................................................... .................................................... 

.................................................... 

 

□ per uke 

□ per måned 

□ per år 

 

9  .................................................... .................................................... .................................................... 

.................................................... 

 

       
 

 

 

 

④



 

 E 215 
 

10. Eventuell virksomhet som utøves 

10.1 Pensjonisten 

 □ er arbeidsløs    

 □ utøver virksomhet som arbeidstaker □ har til hensikt å utøve virksomhet som arbeidstaker (32) 

 □ utøver selvstendig næringsvirksomhet □ har til hensikt å utøve virksomhet som selvstendig næringsdrivende (32) 

 Type virksomhet:  .......................................................................................................................................................................................................................... .... 

10.2 Nåværende virksomhet begynte (dato):  ........................................................................................................................................................................................................ 

10.3 Antall arbeidstimer per uke:  ................................................. 

10.4 Inntekt □ per dag □ per uke □ per måned  

10.5 Inntektens størrelse □ per dag □ per uke □ per måned  

 for en frisk person med samme arbeid 

 med en normal arbeidstid 

 på ............................................. timer  

  □ per dag □ per uke □ per måned .............................................................................. 

10.6 Tidsrommet som inntekten nevnt i felt 10.4 ble opptjent i:  
............................................................................................................................................................................ 

 ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................
. 

  

11. Pensjonisten døde den: ................................................................................................................................................................................................................................... 

  

12. Eventuelle merknader:  .................................................................................................................................................................................................................................. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................
. 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

13. Institusjonen som har utarbeidet rapporten 

13.1 Navn:  .....................……...……………………………………………………………………………………………...……….……......................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................ .........................................................................
. 

13.2 Adresse (2):  ............…………………………………………………………………………………………………………...………......................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................
. 

13.3 Stempel 13.4  Dato:  .......................………………………............ 

  13.5  Underskrift:  

  

………………………………………........................ 
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VEILEDNING 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Den består av sju sider, og ingen av disse 
må fjernes selv om de ikke inneholder relevante opplysninger 

 

FOTNOTER 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; CZ = Tsjekkia; DK = Danmark; DE = Tyskland; 
EE = Estland; GR = Hellas; ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; IT = Italia; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; LU = Luxembourg; 
HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Østerrike; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenia; SK = Slovakia; FI = Finland; SE = Sverige; 
UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; NO = Norge; CH = Sveits. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat, telefonnummer. 

(3) - Oppgi det etternavnet som vanligvis brukes eller det som brukes etter inngåelse av ekteskap. 
- Etternavn ved fødsel må alltid oppgis. Dersom det er det samme som nåværende etternavn, oppgis «idem». 
- Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 
- Dersom blanketten fylles ut av en institusjon i Nederland, i tilfeller der medlemmet i trygdeordningen eller den berettigede er en gift kvinne eller en 
kvinne som tidligere har vært gift,  oppgis nåværende eller tidligere ektefelles etternavn som nåværende etternavn og pikenavn som etternavn ved 
fødsel. 
- For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen.  
- For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(4) Alle fornavn oppgis i samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(5) Oppgis særlig i forbindelse med adopsjon eller når kallenavn vanligvis benyttes. Uttrykk som «kalt» eller «alias» og alle deler av etternavn oppgis fullt ut i 
samme rekkefølge som på fødselsattesten. 

(6) Sett «M» for mann og «F» for kvinne. 

(7) Disse opplysningene er nødvendige for spanske statsborgere, eller for franske statsborgere født utenfor moderlandet, eller dersom blanketten skal sendes til 
en institusjon i Ungarn. 

(8) Fylles ut om mulig dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Italia, Luxembourg, Nederland, Malta, Polen, 
Slovakia, Østerrike eller Portugal. Dersom den behandlende institusjonen ikke har tilgang til disse opplysningene, skal den kompetente institusjonen 
henvende seg direkte til den berørte personen. 

(9) For institusjoner i Belgia, Danmark, Ungarn, Nederland, Finland, Island og Norge. 

(10) Disse opplysningene er basert på en erklæring fra den berørte personen. 

(11) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tsjekkia, oppgis fødselsnummeret. Til en institusjon på Kypros oppgis det kypriotiske 
identifikasjonsnummeret for kypriotiske statsborgere, for andre ARC-nummeret (Alien Registration Certificate). Til en institusjon i Danmark oppgis CPR-
nummeret. Til en institusjon i Finland oppgis nummeret i folkeregisteret. Til en institusjon i Sverige oppgis personnummeret. Til en institusjon på Island 
oppgis det personlige identifikasjonsnummeret (kennitala). Til en institusjon i Liechtenstein oppgis AHV-trygdenummeret. Til en institusjon i Litauen 
oppgis det personlige identifikasjonsnummeret. Til en institusjon i Latvia oppgis identifikasjonsnummeret. Til en institusjon på Malta oppgis nummeret på 
identitetskortet for maltesiske statsborgere, og for andre oppgis det maltesiske trygdenummeret. Til en institusjon i Norge oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret (fødselsnummer). Til en institusjon i Belgia oppgis det nasjonale trygdenummeret (NISS). Til en institusjon innenfor den 
alminnelige trygdeordningen i Tyskland oppgis trygdenummeret (VSNR), til en institusjon innenfor trygdeordningen for tjenestemenn i Tyskland oppgis det 
personlige identifikasjonsnummeret (PRS-Kenn-nr.). Til en institusjon i Østerrike oppgis det østerrikske trygdenummeret (VSNR). Til en institusjon i Polen 
oppgis journalnummeret for personer som har søkt om eller som har fått stadfestet sin rett til pensjon fra det polske trygdesystemet, for personer som søker 
om pensjon i Polen for første gang oppgis PESEL- og NIP- eller NKP-nummer (NKP-nummer brukes dersom vedkommende faller inn under trygdordning 
for gårdbrukere), dersom det ikke finnes et slikt nummer, oppgis serie og nummer på identitetskort eller i pass. Til en institusjon i Portugal oppgis 
registreringsnummeret i den alminnelige pensjonsordningen, og hvorvidt vedkommende er medlem i trygdeordningen for tjenestemenn i Portugal. Til en 
institusjon i Slovakia oppgis fødselsnummer. Til en institusjon i Slovenia oppgis journalnummer dersom dette er kjent. Til en institusjon i Sveits oppgis 
trygdenummeret AVS/AI (AHV/IV). Til en institusjon i Ungarn oppgis TAJ-nummeret eller det personlige identifikasjonsnummeret. 

(12) Oppgi eventuelt dato for innvilgelse av statsborgerskapet. For institusjoner i Spania oppgis nummeret på det spanske identitetskortet DNI (Documento 
Nacional de Identidad) for spanske statsborgere, eller NIE (Número de Identificación de Extranjeros) for utlendinger, og for begge tilfeller dersom det 
finnes, uansett om identitetskortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis «intet». For slovenske statsborgere oppgis det personlige 
identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(13) Slettet. 

(14) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks.: 1. august 1921 = 01.08.1921). 

(15) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Finland, oppgis nummeret i det finske folkeregisteret (personnummer). 

(16) For franske byer som er inndelt i flere arrondissementer, oppgis arrondissementets nummer (f.eks. Paris 14). For portugisiske distrikter oppgis også sogn og 
kommune. 

(17) Disse opplysningene må oppgis for medlemmer i trygdeordninger som er spanske, franske eller italienske statsborgere. I dette feltet oppgis distriktet der 
fødestedet ligger (f.eks. for Frankrike, dersom fødestedet er Lille kommune, oppgis departementet der fødselen har funnet sted som «Nord», etterfulgt av 
departementsnummeret, dersom medlemmet kjenner det, i dette tilfellet «59». Følgende skal dermed oppgis: «Nord 59»). For personer født i Spania oppgis 
bare provinsen. 

(18) Som kjennetegn for staten der medlemmet i trygdeordningen er født, oppgis ISO-kode 3166-1. 

(19) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Finland, Island eller Norge, oppgis den seneste adressen i den aktuelle staten til personen som 
fremmer krav i feltet nedenfor: 

Adresse (2): 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ .... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... .................. 
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(20) Fylles ut bare dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Island eller Norge. 

(21) Fylles ut bare dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Irland, Det forente kongerike eller Østerrike. 

(22) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia eller Polen. 

(23) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Danmark, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Portugal, Island eller Norge. 

(24) Gjelder ikke for institusjoner i Luxembourg. 

(25) Fylles ut for institusjoner i Belgia, Tyskland, Italia, Østerrike eller Portugal (beløp per måned), for institusjoner i Frankrike (beløp per kvartal), for institusjoner i Danmark, Spania, 
Nederland, Island eller Norge (beløp per år). 

(26) For institusjoner i Norge utfylles også blankett E 215/tilleggsside 1. For slovenske statsborgere oppgis det personlige identifikasjonsnummeret EMŠO. 

(27) Oppgi felles adresse. Dersom noen av barna eller slektningene i oppstigende linje bor på en annen adresse, oppgis denne i feltet nedenfor: 

Etternavn og fornavn: ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse (2): ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(28) Oppgi om barnet er gift, ufør, er død (dødsdato), er lærling eller student. 

(29) For institusjoner i Ungarn, Polen, Slovakia, Spania og Norge oppgis om det uføre barnet mottar egen uførepensjon. 

(30) Fylles ut dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Belgia, Tyskland, Frankrike eller Østerrike. 

(31) For institusjoner i Liechtenstein oppgis også om personen har søkt om eller mottar pensjonen som kontantytelse. 

(31a) Disse opplysningene i felt 9.12 oppgis bare for institusjoner på Malta. Fyll ut alle opplysninger om utbetalt/forventet utbetalt tjenestepensjon. Pensjonssatsen skal være den samme 
som er angitt i det opprinnelige tildelingsvedtaket. 

(32) For institusjoner i Spania oppgis om virksomheten medfører pliktig medlemskap i en pensjonsordning. 
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TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR INSTITUSJONER I NORGE 

1. Barn 

1.1 Etternavn:  ...................................................................... Fornavn:  ...................................................... Fødselsdato: ............................................................. 

 Inntekt per år (alle typer):  ..................................................................................................................................................................................................................... 

1.2 Etternavn:  ...................................................................... Fornavn:  ...................................................... Fødselsdato: ............................................................. 

 Inntekt per år (alle typer):  ..................................................................................................................................................................................................................... 

1.3 Etternavn:  ...................................................................... Fornavn:  ...................................................... Fødselsdato: ............................................................. 

 Inntekt per år (alle typer):  ....................................................................................................................................................................................................................  

1.4 Etternavn:  ...................................................................... Fornavn:  ...................................................... Fødselsdato: ............................................................. 

 Inntekt per år (alle typer):  ....................................................................................................................................................................................................................  

1.5 Etternavn:  ...................................................................... Fornavn:  ...................................................... Fødselsdato: ............................................................. 

 Inntekt per år (alle typer):  .................................................................................................................................................................................................................... 

1.6 Etternavn:  ...................................................................... Fornavn:  ...................................................... Fødselsdato: ............................................................. 

 Inntekt per år (alle typer):  .................................................................................................................................................................................................................... 

  
2. Bor alle barna sammen med begge foreldrene? 

3 □ Ja □ Nei   

 Dersom «Nei», oppgi hvilke(t) barn som ikke bor sammen med foreldrene, dersom det ikke gjelder alle barna: 

 ................................................................................................................................................................................................................................. .............................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................... ................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................................. .................................. 

  
3. Dersom foreldrene ikke er gift og barnet eller barna bor sammen med begge foreldrene, oppgis opplysninger om den andre av foreldrene 

 Etternavn:  .............................................................................................................................................................................................................................................  

 Fødselsdato:  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

 Inntekt per år (alle typer, spesifiser):  ................................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Barnets eller barnas navn dersom ikke alle barna er berørt:  ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

       
4. Samboer 

4.1 Har pensjonisten tidligere vært gift med samboeren? 

 □ Ja □ Nei 

4.2 Har eller har pensjonisten hatt felles barn med samboeren? 

 □ Ja □ Nei 

① 



2.12.2010 Nr. 67/511EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

BESLUTNING nr. 206

av 15. desember 2005

om forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for Den administrative  
kommisjon for trygd for vandrearbeidere(*)

(2006/352/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR —

under henvisning til artikkel 101 nr. 3 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for gjennomføring av forordning 
(EØF) nr. 1408/71, som pålegger Den administrative kommisjon å fastsette revisjonsutvalgets forretningsorden og sammensetning,

under henvisning til beslutning nr. 86 av 24. september 1973 og nr. 159 av 3. oktober 1995 om revisjonsutvalgets forretningsorden 
og sammensetning og

ut fra følgende betraktning:

Etter utvidelsen av Den europeiske union 1. mai 2004 er det nødvendig å revidere de tidligere beslutningene om revisjonsutvalgets 
forretningsorden og sammensetning på nytt —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Beslutning nr. 86 og nr. 159 oppheves, og bestemmelsene om forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for 
Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere i de nevnte beslutninger erstattes med teksten i vedlegget til denne 
beslutning.

2. Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

 President for Den administrative kommisjon

 Anna HUDZIECZECK

______________

 2010/EØS/67/48

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 18.5.2006, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2007 av 6. juli 2007 om endring av EØS-
avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 21.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 67/512 2.12.2010

VEDLEGG

Forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for Den administrative kommisjon for  
trygd for vandrearbeidere

1. Revisjonsutvalget omhandlet i artikkel 101 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 574/72 skal i forbindelse med utførelsen av 
sine oppgaver som fastsatt i artikkel 102 nr. 1 og artikkel 113 nr. 3 i forordning 574/72 være underlagt myndigheten 
til Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere og motta retningslinjer for sitt arbeid fra den.

 Innenfor denne rammen skal revisjonsutvalget framlegge et langsiktig arbeidsprogram for Den administrative 
kommisjon til godkjenning. Revisjonsutvalget skal én gang i året framlegge for Den administrative kommisjon en 
framdriftsrapport om arbeidsprogrammet.

2. Revisjonsutvalget skal i prinsippet uttale seg på grunnlag av underlagsdokumenter. Det kan fra de kompetente 
myndigheter kreve alle opplysninger eller undersøkelser det anser som nødvendige for behandlingen av sakene 
som det får i oppdrag å undersøke. Revisjonsutvalget kan, etter forhåndssamtykke fra presidenten for Den 
administrative kommisjon, gi et medlem av sekretariatet eller visse medlemmer av revisjonsutvalget i oppgave på 
stedet å foreta de undersøkelser som er nødvendige for at dets arbeid skal kunne videreføres. Presidenten for Den 
administrative kommisjon skal underrette den berørte medlemsstats representant i Den administrative Kommisjon 
om at denne undersøkelsen finner sted.

 Revisjonsutvalget skal bistås av en uavhengig sakkyndig med faglig utdanning og erfaring i saker som gjelder 
revisjonsutvalgets oppgaver, særlig oppgaver i henhold til artikkel 94, 95 og 101 i forordning 574/72.

3. Revisjonsutvalget skal bestå av to representanter fra hver av medlemsstatene i Den europeiske union, oppnevnt av 
disse staters kompetente myndigheter.

 Ethvert medlem av revisjonsutvalget kan ved forfall være representert ved det varamedlemmet som er oppnevnt 
for dette formål av de kompetente myndigheter.

4. Vedtak skal gjøres med simpelt flertall, og hvert medlem skal ha bare én stemme.

 Det skal framgå av revisjonsutvalgets uttalelser om de ble vedtatt enstemmig eller ved flertallsbeslutning. 
Mindretallets synspunkter eller forbehold skal om nødvendig angis.

 Når en uttalelse ikke er vedtatt enstemmig, skal revisjonsutvalget forelegge den for Den administrative kommisjon, 
sammen med en rapport som særlig skal redegjøre for de motstridende synspunktene og begrunnelsene for dem.

 Det skal også oppnevne en rapportør med ansvar for å gi Den administrative kommisjon alle de opplysninger 
sistnevnte anser som nyttige for å kunne avgjøre tvisten.

 Rapportøren skal ikke velges blant representantene fra de statene som er involvert i tvisten.

5. Representanten for Europakommisjonen eller vedkommendes stedfortreder i Den administrative kommisjon skal 
ha en rådgivende funksjon i revisjonsutvalget.

6. Vervet som leder for revisjonsutvalget skal innehas av et medlem fra den medlemsstat hvis representant i Den 
administrative kommisjon innehar vervet som president for denne kommisjonen.

 Lederen for revisjonsutvalget kan, i samarbeid med sekretariatet, treffe alle nødvendige tiltak for raskt å løse alle 
problemer innenfor revisjonsutvalgets myndighetsområde.

 Som hovedregel skal revisjonsutvalgets leder lede møtene i arbeidsgruppene som har fått i oppdrag å behandle 
problemer som hører inn under revisjonsutvalgets myndighetsområde; dersom lederen er forhindret fra å delta, eller 
dersom særskilte problemer skal behandles, kan imidlertid lederen være representert ved en annen person, som 
lederen skal utpeke.
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7. Den administrative kommisjons sekretariat skal forberede og tilrettelegge revisjonsutvalgets møter og utarbeide 
møteprotokollene. Det skal utføre det arbeidet som er nødvendig for at revisjonskomiteen skal kunne fungere. 
Dagsorden og dato for revisjonsutvalgets møter samt møtenes varighet skal avtales med lederen.

8. Dagsordenen skal oversendes fra Den administrative kommisjons sekretariat til revisjonsutvalgets medlemmer og 
til Den administrative kommisjons medlemmer senest 20 dager før hvert møte begynner.

 Den administrative Kommisjons sekretariat skal innen samme tidsfrist stille til rådighet de dokumentene som er 
relevante for møtet.

9. Ved behov skal Den administrative Kommisjons regler også gjelde for revisjonsutvalget.

________________________
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AVGJERD nr. 205

av 17. oktober 2005

om verkeområdet for omgrepet «delvis arbeidsløyse» med omsyn  
til grensearbeidarar(*)

(2006/351/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJONEN TIL DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA FOR TRYGD 
FOR VANDREARBEIDARAR HAR —

med tilvising til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse 
av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter 
innenfor Fellesskapet(1), der han vert pålagd å handsame alle administrative spørsmål som melder seg i 
samband med forordning (EØF) nr. 1408/71 og seinare forordningar,

med tilvising til artikkel 71 nr. 1 bokstav a) i den nemnde forordninga og

ut frå desse synsmåtane:

1) Artikkel 71 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 inneheld ei føresegn som gjev 
grensearbeidarar som er heilt arbeidslause, unntak frå det allmenne prinsippet om at ein person som 
utfører lønnsarbeid på territoriet til ein medlemsstat, skal vere omfatta av lovgjevinga i denne staten 
(lex loci laboris), slik det er fastsett i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i den nemnde forordninga.

2) Domstolen til Dei europeiske fellesskapa har slått fast at det må nyttast einsarta fellesskapskriterium 
for å fastsetje om ein grensearbeidar skal reknast som delvis arbeidslaus eller heilt arbeidslaus i 
medhald av artikkel 71 nr. 1 bokstav a) i den nemnde forordninga. Ei slik vurdering kan ikkje gjerast 
på grunnlag av kriterium som følgjer av nasjonal lovgjeving(2).

3) Ettersom dei nasjonale trygdeinstitusjonane i ulike medlemsstatar har praktisert ulike tolkingar når 
det gjeld fastsetjinga av ulike artar av arbeidsløyse, er det viktig å presisere verkeområdet for den 
nemnde artikkelen, slik at det kan vedtakast einsarta og balanserte kriterium for korleis dei nemnde 
institusjonane skal nytte artikkelen.

4) Domstolen til Dei europeiske fellesskapa har slått fast at dersom ein grensearbeidar ikkje lenger 
har noko samband med den kompetente medlemsstaten og er heilt arbeidslaus, skal ytingane ved 
arbeidsløyse utbetalast av institusjonen på bustaden for institusjonen si eiga rekning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 18.5.2006, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2007 av 6. 
juli 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, 
s. 22.

(1) TEF L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordninga sist endra ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 631/2004 (TEU L 100 av 
6.4.2004, s. 1).

(2) Dom av 15. mars 2001 i sak C-444/98, «R. J. de Laat/Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen», saml. 2001, 
s. I-2.229 ff.

 2010/EØS/67/49
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5) Den nasjonale lovgjevinga i arbeidsstaten skal fullt ut danne grunnlaget for vurderinga av om det 
finst eller vert halde ved lag eit samband til eit arbeidstilhøve eller ikkje.

6) Målet om vern av grensearbeidarar som er fastsett i artikkel 71 i forordninga, kan ikkje nåast dersom 
ein arbeidstakar som framleis er sysselsett av det same føretaket i ein annan medlemsstat enn den 
som han/ho er busett i — òg dersom verksemda hans/hennar vert innstilt — likevel skulle vere 
rekna som heilt arbeidslaus og måtte vende seg til institusjonen på bustaden sin for å få ytingar ved 
arbeidsløyse —

TEKE DENNE AVGJERDA:

1. Når det gjeld bruken av artikkel 71 nr. 1 bokstav a) i forordninga skal arten av arbeidsløyse (dvs. delvis 
eller heil) fastsetjast ut frå om det finst noko avtalefesta arbeidstilhøve mellom partane eller ikkje, og 
ikkje ut frå kor lenge eit eventuelt mellombels avbrot i sysselsetjinga til arbeidstakaren har vart.

2. Dersom ein grensearbeidar framleis er sysselsett av eit føretak i ein annan medlemsstat enn den som 
han er busett i, men verksemda hans/hennar vert innstilt trass i at han/ho når som helst kan gå tilbake 
til stillinga si, skal den nemnde grensearbeidaren reknast som delvis arbeidslaus, og dei tilsvarande 
ytingane skal utbetalast av den kompetente institusjonen i arbeidsstaten i samsvar med artikkel 71 nr. 1 
bokstav a) i) i forordning (EØF) nr. 1408/71.

3. Dersom ein grensearbeidar ikkje lenger har noka samband med arbeidsstaten i form av eit avtalefesta 
arbeidstilhøve (t.d. fordi arbeidsavtala er vorten oppsagd eller har gått ut), skal han/ho reknast som 
heilt arbeidslaus i samsvar med artikkel 71 nr. 1 bokstav a) ii) i forordning (EØF) nr. 1408/71, og 
ytingane skal utbetalast av institusjonen på bustaden for institusjonen si eiga rekning.

4. Denne avgjerda skal nyttast frå den første dagen i månaden etter at ho er kunngjord i Tidend for Den 
europeiske unionen.

 President for Den administrative kommisjonen

 Anna HUDZIECZEK

__________________
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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 
sentralbank(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Strømmer av svarte penger gjennom pengeoverføringer 
kan skade finanssektorens stabilitet og omdømme og 
true det indre marked. Terrorisme ryster samfunnet i 
dets grunnvoller. Pengeoverføringssystemenes soliditet, 
integritet og stabilitet og tilliten til det finansielle system 
som helhet kan skades alvorlig av at kriminelle og 
deres medvirkende forsøker å skjule opprinnelsen til 
utbytte av kriminell virksomhet eller overføre penger til 
terroristformål

2) Med mindre det treffes visse samordningstiltak på 
fellesskapsplan, kan personer som driver med hvitvasking 
av penger og finansiering av terrorisme, prøve å utnytte den 
frie bevegelse av kapital som det integrerte finansmarked 
innebærer, til å fremme sin kriminelle virksomhet. I kraft 
av sitt omfang bør Fellesskapets tiltak sikre at den særskilte 
anbefaling VII om elektroniske overføringer (SR VII) fra 
Den internasjonale innsatsgruppen for finansielle tiltak 
til bekjempelse av hvitvasking av penger (FATF), nedsatt 
ved G7-toppmøtet i Paris i 1989, gjennomføres på en 
ensartet måte i hele Den europeiske union, og særlig at det 
ikke forekommer forskjellesbehandling mellom nasjonale 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 8.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2007 av 6. juli 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 23.

(1) EUT C 336 av 31.12.2005, s. 109.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 6. juli 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 7. november 2006.

betalinger innenfor en medlemsstat og betalinger på 
tvers av landegrensene mellom medlemsstatene. Dersom 
medlemsstatene uten samordning treffer tiltak med 
hensyn til pengeoverføringer over landegrensene, kan 
det gripe vesentlig inn i betalingssystemenes virkemåte 
på fellesskapsplan og dermed skade det indre marked for 
finansielle tjenester.

3) I kjølvannet av terrorangrepene i USA 11. september 2001 
bekreftet Det europeiske råd på sitt ekstraordinære møte 
21. september 2001 at kampen mot terrorisme er et av 
Den europeiske unions viktigste mål. Det europeiske råd 
godkjente en handlingsplan for styrket politisamarbeid 
og rettslig samarbeid med utvikling av internasjonale 
juridiske virkemidler mot terrorisme, forebygging av 
finansiering av terrorisme, styrking av flysikkerheten 
og større samsvar innenfor all relevant politikk. Denne 
handlingsplanen ble revidert av Det europeiske råd 
etter terrorangrepene i Madrid 11. mars 2004 og tar nå 
uttrykkelig for seg behovet for å sikre at det regelverk 
Fellesskapet har skapt med sikte på å bekjempe terrorisme 
og styrke det rettslige samarbeidet, tilpasses til de ni 
særskilte anbefalinger mot finansiering av terrorisme som 
FATF har vedtatt.

4) For å forebygge finansiering av terrorisme er det truffet 
tiltak med sikte på å fryse visse personers, gruppers 
og enheters midler og økonomiske ressurser, herunder 
forordning (EF) nr. 2580/2001(3) og rådsforordning 
(EF) nr. 881/2002(4). For samme formål er det truffet 
tiltak med sikte på å beskytte det finansielle system 
mot kanalisering av midler og økonomiske ressurser 
til terroristformål. Europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/60/EF(5) inneholder en rekke tiltak med sikte 
på å bekjempe misbruk av det finansielle system til 
hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 
Disse tiltakene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å 
hindre at terrorister eller andre kriminelle får tilgang til 
betalingssystemer med sikte på pengeoverføringer.

(3) EFT L 344 av 28.12.2001, s. 70. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1461/2006 (EUT L 272 av 3.10.2006,  
s. 11).

(4) EFT L 139 av 29.5.2002, s. 9. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1508/2006 (EUT L 280 av 12.10.2006,  
s. 12).

(5) EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1781/2006

av 15. november 2006

om opplysninger om oppdragsgiveren som skal følge med pengeoverføringer(*)

 2010/EØS/67/50
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5) For å fremme en enhetlig metode i den internasjonale 
kampen mot hvitvasking av penger og finansiering 
av terrorisme bør nye fellesskapstiltak ta hensyn til 
utviklingen på internasjonalt plan, det vil si de ni 
særskilte anbefalinger mot finansiering av terrorisme 
som er vedtatt av FATF, særlig SR VII og den reviderte 
fortolkningsnoten for gjennomføringen av den.

6) Full sporbarhet for pengeoverføringer kan være et 
særlig viktig og verdifullt middel når det gjelder å 
forebygge, etterforske og avdekke hvitvasking av penger 
og finansiering av terrorisme. For å sikre overføring av 
opplysninger om oppdragsgiver gjennom betalingskjeden 
bør det derfor innføres et system som pålegger yterne av 
betalingstjenester en plikt til å sørge for at overføringene 
følges av nøyaktige og nyttige opplysninger om 
oppdragsgiveren.

7) Bestemmelsene i denne forordning gjelder med forbehold 
for europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1). 
For eksempel bør opplysninger som samles inn og 
oppbevares for denne forordnings formål, ikke brukes til 
kommersielle formål.

8) Personer som bare omformer papirdokumenter til 
elektroniske data på grunnlag av en kontrakt med en 
yter av betalingstjenester, faller ikke inn under denne 
forordnings virkeområde; det samme gjelder enhver 
fysisk eller juridisk person som utelukkende forsyner 
ytere av betalingstjenester med et meldingssystem eller 
andre støttesystemer for pengeoverføringer, eller med 
avregnings- og oppgjørssystemer.

9) Pengeoverføringer som utgjør en lav risiko for hvitvasking 
av penger eller finansiering av terrorisme, bør unntas 
fra denne forordnings virkeområde. Slike unntak bør 
omfatte kreditt- eller debetkort, uttak fra bankautomater, 
direkte debitering, trunkerte sjekker, betaling av skatter, 
bøter eller andre avgifter, og pengeoverføringer dersom 
både oppdragsgiveren og den begunstigede er ytere 
av betalingstjenester som opptrer på egne vegne. 
Videre kan medlemsstatene, for å ta hensyn til de 
nasjonale betalingssystemenes særlige egenskaper, unnta 
elektroniske girobetalinger, forutsatt at det alltid er mulig 
å spore pengeoverføringen tilbake til oppdragsgiveren. 
Dersom medlemsstatene har anvendt unntaket for 
elektroniske penger i direktiv 2005/60/EF, bør dette få 
anvendelse i henhold til denne forordning, forutsatt at det 
overførte beløpet ikke overstiger 1 000 euro.

(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).

10) Unntaket for elektroniske penger som definert i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF(2) 
omfatter elektroniske penger uansett om utstederen av 
slike penger er omfattet av unntak i henhold til artikkel 8 
i nevnte direktiv.

11) For ikke å redusere betalingssystemenes effektivitet bør 
det skjelnes mellom kontrollkravene til pengeoverføringer 
som utføres fra en konto, og kravene til pengeoverføringer 
som ikke utføres fra en konto. For å skape en balanse 
mellom risikoen for at transaksjoner vil skje utenfor 
det offisielle systemet dersom det pålegges for strenge 
identifikasjonskrav, og den potensielle terrortrusselen som 
små pengeoverføringer utgjør, dersom pengeoverføringene 
ikke utføres fra en konto, bør plikten til å kontrollere at 
opplysningene om oppdragsgiveren er riktige pålegges 
bare for enkeltoverføringer som overstiger 1 000 euro, 
uten at pliktene i henhold til direktiv 2005/60/EF berøres. 
For pengeoverføringer som utføres fra en konto, bør det 
ikke kreves at ytere av betalingstjenester kontrollerer 
opplysninger om oppdragsgiveren i forbindelse med hver 
pengeoverføring dersom pliktene i henhold til direktiv 
2005/60/EF er oppfylt.

12) På bakgrunn av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2560/2001(3) og kommunikasjonsmeldingen «En 
ny rettslig ramme for betalinger på det indre marked» er 
det tilstrekkelig å fastsette at pengeoverføringer innenfor 
Fellesskapet følges av forenklede opplysninger om 
oppdragsgiveren.

13) For å gjøre det mulig for de myndigheter som har ansvar 
for å bekjempe hvitvasking av penger eller finansiering 
av terrorisme i tredjestater, å spore kilden til penger 
som anvendes til disse formål, bør pengeoverføringer 
fra Fellesskapet til land utenfor Fellesskapet inneholde 
fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren. Disse 
myndigheter bør få tilgang til fullstendige opplysninger 
om oppdragsgiveren bare med sikte på å forebygge, 
etterforske og avdekke hvitvasking av penger eller 
finansiering av terrorisme.

14) For at pengeoverføringer fra én enkelt oppdragsgiver 
til flere begunstigede skal kunne sendes i rimeligere 
samlefiler som inneholder enkeltoverføringene fra 
Fellesskapet til mottakere utenfor Fellesskapet, 
bør disse enkeltoverføringene kunne inneholde bare 
oppdragsgiverens kontonummer eller en entydig 
identifikasjon, forutsatt at samlefilen inneholder 
fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren.

15) For å kunne kontrollere om de nødvendige opplysninger 
om oppdragsgiveren følger pengeoverføringer, og for 
å bidra til å identifisere mistenkelige transaksjoner, bør 
den begunstigedes yter av betalingstjenester ha iverksatt 
effektive rutiner for å avdekke om opplysningene om 
oppdragsgiveren mangler.

(2) EFT L 275 av 27.10.2000, s. 39.
(3) Forordningen rettet ved EFT L 344 av 28.12.2001, s. 13.
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16) Av hensyn til den potensielle risikoen for finansiering 
av terrorisme som anonyme overføringer utgjør, bør 
den begunstigedes yter av betalingstjenester settes i 
stand til å unngå eller korrigere slike situasjoner dersom 
vedkommende blir oppmerksom på at opplysninger om 
oppdragsgiveren mangler eller er ufullstendige. I denne 
sammenheng bør det tillates en viss fleksibilitet med 
hensyn til omfanget av opplysninger om oppdragsgiveren 
på grunnlag av en risikovurdering. Dessuten bør 
oppdragsgiverens yter av betalingstjenester fortsatt ha 
ansvaret for at opplysningene om oppdragsgiveren er 
nøyaktige og fullstendige. Dersom oppdragsgiverens yter 
av betalingstjenester er etablert utenfor Fellesskapets 
territorium, bør det anvendes utvidet kundekontroll, 
i samsvar med direktiv 2005/60/EF, med hensyn til 
korrespondentbankforbindelser på tvers av landegrenser 
med denne yteren av betalingstjenester.

17) Dersom de nasjonale vedkommende myndigheter 
gir retningslinjer med hensyn til plikten til enten å 
avvise alle overføringer fra en yter av betalingstjenester 
som regelmessig unnlater å gi de nødvendige 
opplysninger om oppdragsgiveren, eller beslutte om 
en forretningsforbindelse skal begrenses eller avsluttes 
med denne yteren av betalingstjenester, bør disse 
retningslinjene blant annet bygge på felles beste praksis 
og dessuten ta hensyn til at den reviderte fortolkningsnote 
til SR VII fra FATF gjør det mulig for tredjestater å 
fastsette en terskel på 1 000 euro eller 1 000 USD for 
plikten til å sende opplysninger om oppdragsgiveren, 
uten at dette berører målet om å bekjempe hvitvasking 
av penger og finansiering av terrorisme på en effektiv 
måte.

18) Den begunstigedes yter av betalingstjenester bør under 
alle omstendigheter utvise særlig aktsomhet og vurdere 
risikoen dersom vedkommende blir oppmerksom på 
at opplysninger om oppdragsgiveren mangler eller er 
ufullstendige, og bør rapportere mistenkelige transaksjoner 
til vedkommende myndigheter, i samsvar med pliktene i 
direktiv 2005/60/EF og nasjonale gjennomføringstiltak.

19) Bestemmelsene om pengeoverføringer der opplysninger 
om oppdragsgiveren mangler eller er ufullstendige, 
får anvendelse uten at dette berører plikter for yteren 
av betalingstjenester til å innstille og/eller avvise 
pengeoverføringer som bryter med sivilrettslige, 
forvaltningsrettslige eller strafferettslige bestemmelser.

20) Inntil de tekniske begrensninger som kan hindre ytere 
av mellomliggende betalingstjenester i å oppfylle 
plikten til å overføre alle opplysninger de mottar 
om oppdragsgiveren, er fjernet, bør disse yterne av 
mellomliggende betalingstjenester oppbevare disse 

opplysningene. Slike tekniske begrensninger bør fjernes 
så snart betalingssystemene blir oppgradert.

21) Ettersom det i forbindelse med etterforskning 
av forbrytelser ikke alltid er mulig å identifisere de 
nødvendige data eller involverte enkeltpersoner før 
etter mange måneder, eller til og med år, etter den 
opprinnelige pengeoverføringen, bør det kreves at 
ytere av betalingstjenester oppbevarer opplysninger om 
oppdragsgiveren med sikte på å forebygge, etterforske 
og avdekke hvitvasking av penger eller finansiering av 
terrorisme. Dette tidsrommet bør være begrenset.

22) For å gjøre det mulig raskt å treffe tiltak i kampen mot 
terrorisme bør ytere av betalingstjenester svare raskt 
på anmodninger om opplysninger om oppdragsgiveren 
fra de myndigheter som har ansvar for å bekjempe 
hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme i 
de medlemsstater der de befinner seg.

23) Antallet virkedager i medlemsstaten til yteren av 
betalingstjenester avgjør antallet dager for besvarelse av 
anmodninger om opplysninger om oppdragsgiveren.

24) På bakgrunn av den betydning kampen mot hvitvasking 
av penger og finansiering av terrorisme har, bør 
medlemsstatene i sin nasjonale lovgivning fastsette 
sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 
overtredelsen og virker avskrekkende, for manglende 
overholdelse av denne forordning.

25) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

26) En rekke stater og territorier som ikke utgjør en del av 
Fellesskapets territorium, inngår i en monetær union med 
en medlemsstat, inngår i en medlemsstats valutaområde 
eller har undertegnet en monetær avtale med Det 
europeiske fellesskap representert ved en medlemsstat, 
og har ytere av betalingstjenester som deltar direkte 
eller indirekte i betalings- og oppgjørssystemer i denne 
medlemsstaten. For å unngå at anvendelsen av denne 
forordning på pengeoverføringer mellom de berørte 
medlemsstater og disse statene eller territoriene får 
en betydelig negativ virkning på økonomien i disse 
statene eller territoriene, bør det åpnes for at slike 
pengeoverføringer kan behandles som pengeoverføringer 
innenfor de berørte medlemsstater.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen sist endret ved beslutning 
2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).
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27) For ikke å hindre at det gis gaver til veldedige formål, bør 
medlemsstatene kunne unnta ytere av betalingstjenester 
som er etablert på deres territorium, fra kravet om å samle 
inn, kontrollere, registrere eller sende opplysninger om 
oppdragsgiveren for pengeoverføringer på inntil 150 euro 
som utføres innenfor medlemsstatens territorium. Denne 
mulighet bør også gjøres betinget av at kravene oppfylles 
av ideelle organisasjoner, slik at medlemsstatene kan sikre 
at dette unntaket ikke misbrukes av terrorister til å dekke 
over eller lette finansieringen av deres virksomhet.

28) Ettersom målene for denne forordning ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 
av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene.

29) For å fastsette en enhetlig metode på området hvitvasking 
av penger og bekjempelse av terrorisme bør de viktigste 
bestemmelsene i denne forordning anvendes fra samme 
dato som de relevante bestemmelser som vedtas på 
internasjonalt plan —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FORMÅL, DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes regler for opplysninger om 
oppdragsgiveren som skal følge pengeoverføringer med sikte 
på å forebygge, etterforske og avdekke hvitvasking av penger 
og finansiering av terrorisme.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1) «finansiering av terrorisme» framskaffelse eller innsamling 
av midler i henhold til artikkel 1 nr. 4 i direktiv 2005/60/
EF,

2) «hvitvasking av penger» enhver handling som når den 
utføres med forsett, anses som hvitvasking av penger i 
henhold til artikkel 1 nr. 2 eller 3 i direktiv 2005/60/EF,

3) «oppdragsgiver» en fysisk eller juridisk person som 
innehar en konto og tillater en pengeoverføring fra denne 
kontoen, eller, dersom det ikke finnes en konto, en fysisk 
eller juridisk person som bestiller en pengeoverføring,

4) «begunstiget» en fysisk eller juridisk person som er den 
tiltenkte endelige mottaker av pengeoverføringen,

5) «yter av betalingstjenester» en fysisk eller juridisk person hvis 
virksomhet omfatter yting av pengeoverføringstjenester,

6) «yter av mellomliggende betalingstjenester» en yter av 
betalingstjenester som verken er oppdragsgiverens eller 
den begunstigedes yter av betalingstjenester, og som deltar 
i utføringen av pengeoverføringene,

7) «pengeoverføring» enhver transaksjon som utføres 
elektronisk på vegne av en oppdragsgiver gjennom en yter 
av betalingstjenester, med sikte på å stille pengebeløp til 
rådighet for en begunstiget hos en yter av betalingstjenester, 
uavhengig av om oppdragsgiveren og den begunstigede er 
samme person,

8) «samleoverføring» flere enkeltoverføringer av penger som 
sendes samlet,

9) «entydig identifikasjon» en kombinasjon av bokstaver, 
tall eller symboler som fastsettes av yteren av 
betalingstjenester i samsvar med protokoller for betalings- 
og oppgjørssystemer eller meldingssystemer som anvendes 
til å utføre pengeoverføringen.

Artikkel 3

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på pengeoverføringer, 
i enhver valuta, som sendes eller mottas av en yter av 
betalingstjenester som er etablert i Fellesskapet.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på pengeoverføringer 
som utføres ved hjelp av et kreditt- eller debetkort, forutsatt at

a) den begunstigede har en avtale med yteren av 
betalingstjenester som gjør det mulig å betale for yting av 
varer og tjenester,

 og

b) en entydig identifikasjon som gjør det mulig å spore 
overføringen tilbake til oppdragsgiveren, følger en slik 
pengeoverføring.
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3. Dersom en medlemsstat velger å anvende unntaket 
fastsatt i artikkel 11 nr. 5 bokstav d) i direktiv 2005/60/EF, får 
denne forordning ikke anvendelse på pengeoverføringer utført 
ved hjelp av elektroniske penger, som omfattes av nevnte 
unntak, med mindre det overførte beløpet overstiger 1 000 
euro.

4. Med forbehold for nr. 3 får denne forordning ikke 
anvendelse på pengeoverføringer som utføres ved hjelp av en 
mobiltelefon eller en annen digital eller informasjonsteknologisk 
innretning (IT-innretning), dersom slike overføringer er 
forhåndsbetalt og ikke overstiger 150 euro.

5. Denne forordning får ikke anvendelse på pengeoverføringer 
som utføres ved hjelp av en mobiltelefon eller en annen digital 
innretning eller IT-innretning, dersom slike overføringer er 
forhåndsbetalt og oppfyller alle følgende vilkår:

a) den begunstigede har en avtale med yteren av 
betalingstjenester som gjør det mulig å betale for yting av 
varer og tjenester,

b) en entydig identifikasjon som gjør det mulig å spore 
overføringen tilbake til oppdragsgiveren, følger 
pengeoverføringen,

 og

c) yteren av betalingstjenester omfattes av pliktene i direktiv 
2005/60/EF.

6. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende denne 
forordning på pengeoverføringer innenfor medlemsstaten til en 
begunstigets konto som muliggjør betaling for yting av varer 
eller tjenester, dersom

a) den begunstigedes yter av betalingstjenester omfattes av 
pliktene i direktiv 2005/60/EF,

b) den begunstigedes yter av betalingstjenester ved hjelp 
av et entydig referansenummer via den begunstigede 
kan tilbakespore pengeoverføringen fra den fysiske eller 
juridiske personen som har en avtale med den begunstigede 
om yting av varer eller tjenester,

 og

c) det overførte beløp ikke overstiger 1 000 euro.

Medlemsstater som benytter seg av dette unntaket, skal 
underrette Kommisjonen om det.

7. Denne forordning får ikke anvendelse på 
pengeoverføringer

a) der oppdragsgiveren hever kontanter fra sin egen konto,

b) der det foreligger en debetoverføringstillatelse mellom to 
parter som muliggjør betalinger mellom dem via kontoer, 
forutsatt at en unik identifikasjon følger pengeoverføringen 
og gjør det mulig å tilbakespore den fysiske eller juridiske 
personen,

c) der det anvendes trunkerte sjekker,

d) til offentlige myndigheter til betaling av skatter, bøter eller 
andre avgifter innenfor en medlemsstat,

e) der både oppdragsgiveren og den begunstigede er ytere av 
betalingstjenester som opptrer på egne vegne.

KAPITTEL II

PLIKTER FOR OPPDRAGSGIVERENS YTER AV 
BETALINGSTJENESTER

Artikkel 4

Fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren

1. Fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren skal 
omfatte navn, adresse og kontonummer.

2. Adressen kan erstattes med oppdragsgiverens fødselsdato 
og fødested eller vedkommendes kundeidentifikasjonsnummer 
eller nasjonale identifikasjonsnummer.

3. Dersom oppdragsgiveren ikke har et kontonummer, skal 
oppdragsgiverens yter av betalingstjenester erstatte det med en 
entydig identifikasjon som gjør det mulig å spore overføringen 
tilbake til oppdragsgiveren.

Artikkel 5

Opplysninger som skal følge pengeoverføringer, samt 
oppbevaring av opplysninger

1. Ytere av betalingstjenester skal sikre at pengeoverføringer 
følges av fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren.

2. Oppdragsgiverens yter av betalingstjenester skal 
før pengeoverføringen kontrollere at opplysningene om 
oppdragsgiveren er fullstendige, på grunnlag av dokumenter, 
data eller opplysninger innhentet fra en pålitelig og uavhengig 
kilde.

3. Ved pengeoverføring fra en konto kan kontrollen anses 
utført dersom

a) en oppdragsgivers identitet er bekreftet i forbindelse med 
åpning av kontoen og opplysningene innhentet ved denne 
bekreftelsen er lagret i samsvar med pliktene i artikkel 8 
nr. 2 og artikkel 30 bokstav a) i direktiv 2005/60/EF,

 eller

b) oppdragsgiveren omfattes av artikkel 9 nr. 6 i direktiv 
2005/60/EF.
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4. Ved pengeoverføringer som ikke utføres fra en konto, 
skal imidlertid oppdragsgiverens yter av betalingstjenester, 
med forbehold for artikkel 7 bokstav c) i direktiv 2005/60/EF, 
kontrollere opplysningene om oppdragsgiveren bare dersom 
beløpet overstiger 1 000 euro, med mindre overføringen 
utføres i flere operasjoner som synes å henge sammen, og som 
til sammen overstiger 1 000 euro.

5. Oppdragsgiverens yter av betalingstjenester skal 
oppbevare de fullstendige opplysningene om oppdragsgiveren 
som følger pengeoverføringer, i fem år.

Artikkel 6

Pengeoverføringer innenfor Fellesskapet

1. Dersom både oppdragsgiverens og den begunstigedes 
yter av betalingstjenester er etablert i Fellesskapet, kreves 
det, som unntak fra artikkel 5 nr. 1, bare at pengeoverføringer 
følges av oppdragsgiverens kontonummer eller en entydig 
identifikasjon som gjør det mulig å spore overføringen tilbake 
til oppdragsgiveren.

2. Dersom den begunstigedes yter av betalingstjenester 
anmoder om det, skal imidlertid oppdragsgiverens yter 
av betalingstjenester innen tre virkedager etter mottak 
av anmodningen stille de fullstendige opplysningene om 
oppdragsgiveren til rådighet for den begunstigedes yter av 
betalingstjenester.

Artikkel 7

Pengeoverføringer fra Fellesskapet til mottakere utenfor 
Fellesskapet

1. Pengeoverføringer der den begunstigedes yter av 
betalingstjenester er etablert utenfor Fellesskapet, skal følges 
av fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren.

2. Ved samleoverføringer fra én enkelt oppdragsgiver 
der den begunstigedes ytere av betalingstjenester er 
etablert utenfor Fellesskapet, får nr. 1 ikke anvendelse på 
enkeltoverføringer som er samlet, forutsatt at samlefilen 
inneholder disse opplysningene, og at enkeltoverføringene 
inneholder oppdragsgiverens kontonummer eller en entydig 
identifikasjon.

KAPITTEL III

PLIKTER FOR DEN BEGUNSTIGEDES YTER AV 
BETALINGSTJENESTER

Artikkel 8

Avdekking av manglende opplysninger om 
oppdragsgiveren

Den begunstigedes yter av betalingstjenester skal forsikre 
seg om at feltene med opplysninger om oppdragsgiveren i 
meldings- eller betalings- og oppgjørssystemet som anvendes 

til å gjennomføre en pengeoverføring, er utfylt med tillatte 
tegn eller inndata i henhold til reglene for meldings- eller 
betalings- og oppgjørssystemet. Denne tjenesteyteren skal ha 
effektive rutiner for å avdekke om følgende opplysninger om 
oppdragsgiveren mangler:

a) ved pengeoverføringer der oppdragsgiverens yter av 
betalingstjenester er etablert i Fellesskapet, de opplysninger 
som kreves i henhold til artikkel 6,

b) ved pengeoverføringer der oppdragsgiverens yter av 
betalingstjenester er etablert utenfor Fellesskapet, 
fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren som nevnt 
i artikkel 4, eller eventuelt opplysningene som kreves i 
henhold til artikkel 13,

 og

c) ved samleoverføringer der oppdragsgiverens yter av 
betalingstjenester er etablert utenfor Fellesskapet, 
fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren som 
nevnt i artikkel 4 i samleoverføringen, men ikke i 
enkeltoverføringene som utgjør denne.

Artikkel 9

Pengeoverføringer med manglende eller ufullstendige 
opplysninger om oppdragsgiveren

1. Dersom den begunstigedes yter av betalingstjenester 
ved mottak av pengeoverføringer blir oppmerksom på at 
opplysninger om oppdragsgiveren som kreves i henhold til denne 
forordning, mangler eller er ufullstendige, skal vedkommende 
enten avvise overføringen eller be om fullstendige opplysninger 
om oppdragsgiveren. Uansett skal den begunstigedes yter av 
betalingstjenester overholde alle relevante lover og forskrifter 
om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, særlig 
forordning (EF) nr. 2580/2001 og (EF) nr 881/2002, direktiv 
2005/60/EF og nasjonale gjennomføringstiltak.

2. Dersom en yter av betalingstjenester regelmessig unnlater 
å oppgi de nødvendige opplysninger om oppdragsgiveren, 
skal den begunstigedes yter av betalingstjenester treffe tiltak, 
som i første omgang kan omfatte utsending av advarsler og 
fastsettelse av frister, og deretter avvise pengeoverføringer 
fra denne yteren av betalingstjenester eller beslutte hvorvidt 
forretningsforbindelsene med denne yteren av betalingstjenester 
skal begrenses eller avsluttes.

Den begunstigedes yter av betalingstjenester skal melde dette 
til de myndigheter som har ansvar for å bekjempe hvitvasking 
av penger eller finansiering av terrorisme.
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Artikkel 10

Risikovurdering

Den begunstigedes yter av betalingstjenester skal anse 
manglende eller ufullstendige opplysninger om oppdragsgiveren 
som en faktor ved vurdering av om pengeoverføringen, eller en 
tilknyttet overføring, er mistenkelig, og om den, i samsvar med 
pliktene i kapittel III i direktiv 2005/60/EF, skal meldes til de 
myndigheter som har ansvar for å bekjempe hvitvasking av 
penger eller finansiering av terrorisme.

Artikkel 11

Oppbevaring av opplysninger

Den begunstigedes yter av betalingstjenester skal oppbevare 
alle opplysninger som mottas om oppdragsgiveren, i fem år.

KAPITTEL IV

PLIKTER FOR YTERE AV MELLOMLIGGENDE 
BETALINGSTJENESTER

Artikkel 12

Oppbevaring av opplysninger om oppdragsgiveren 
sammen med overføringen

Ytere av mellomliggende betalingstjenester skal sikre at alle 
opplysninger som mottas om oppdragsgiveren sammen med en 
pengeoverføring, oppbevares sammen med overføringen.

Artikkel 13

Tekniske begrensninger

1. Denne artikkel får anvendelse når oppdragsgiverens 
yter av betalingstjenester er etablert utenfor Fellesskapet 
og yteren av mellomliggende betalingstjenester er etablert i 
Fellesskapet.

2. Med mindre yteren av mellomliggende betalingstjenester 
ved mottak av en pengeoverføring blir oppmerksom på at 
opplysninger om oppdragsgiveren som kreves i henhold 
til denne forordning, mangler eller er ufullstendige, kan 
vedkommende anvende et betalingssystem med tekniske 
begrensninger som hindrer at opplysninger om oppdragsgiveren 
følger pengeoverføringen ved sending av pengeoverføringen 
til den begunstigedes yter av betalingstjenester.

3. Dersom yteren av mellomliggende betalingstjenester 
ved mottak av en pengeoverføring blir oppmerksom på at 
opplysninger om oppdragsgiveren som kreves i henhold 
til denne forordning, mangler eller er ufullstendige, skal 
vedkommende anvende et betalingssystem med tekniske 
begrensninger bare dersom det er mulig å underrette den 
begunstigedes yter av betalingstjenester om dette, enten i 
et meldings- eller betalingssystem som gjør det mulig å 
formidle denne opplysningen, eller ved hjelp av en annen 
framgangsmåte, forutsatt at kommunikasjonsmåten godtas av, 
eller avtales mellom, de to yterne av betalingstjenester.

4. Dersom yteren av mellomliggende betalingstjenester 
anvender et betalingssystem med tekniske begrensninger, skal 
yteren av mellomliggende betalingstjenester, på anmodning fra 
den begunstigedes yter av betalingstjenester, stille til rådighet 
for denne yteren av betalingstjenester alle de opplysninger om 
oppdragsgiveren som vedkommende har mottatt, uavhengig av 
om de er fullstendige eller ikke, innen tre virkedager fra mottak 
av anmodningen.

5. I tilfellene nevnt i nr. 2 og 3 skal yteren av mellomliggende 
betalingstjenester oppbevare alle mottatte opplysninger i fem 
år.

KAPITTEL V

ALMINNELIGE PLIKTER OG 
GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET

Artikkel 14

Samarbeidsplikt

Ytere av betalingstjenester skal i samsvar med framgangsmåtene 
i den nasjonale lovgivning i medlemsstaten der yteren er etablert, 
straks gi utfyllende svar på anmodninger fra de myndigheter 
som har ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger eller 
finansiering av terrorisme i den berørte medlemsstat, med 
hensyn til opplysninger om oppdragsgiveren som følger 
pengeoverføringer og tilsvarende oppbevarte opplysninger.

Med forbehold for nasjonal strafferett og vern av grunnleggende 
rettigheter kan disse myndighetene bruke opplysningene bare 
med sikte på å forebygge, etterforske eller avdekke hvitvasking 
av penger eller finansiering av terrorisme.

Artikkel 15

Sanksjoner og overvåking

1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved 
overtredelse av bestemmelsene i denne forordning, og skal 
treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. 
Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 
overtredelsen og virke avskrekkende. De får anvendelse fra 
15. desember 2007.

2. Medlemsstatene skal senest 14. desember 2007 
underrette Kommisjonen om reglene nevnt i nr. 1 og om hvilke 
myndigheter som har ansvar for å håndheve reglene, og de skal 
umiddelbart underrette om eventuelle senere endringer som 
påvirker dem.

3. Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter 
effektivt overvåker og treffer de nødvendige tiltak for å sikre at 
kravene i denne forordning overholdes.
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Artikkel 16

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for forebygging 
av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme nedsatt 
ved direktiv 2005/60/EF, heretter kalt «Komiteen».

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 
i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det 
tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8, 
forutsatt at gjennomføringstiltakene som vedtas etter denne 
framgangsmåten, ikke endrer de grunnleggende bestemmelser 
i denne forordning.

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

KAPITTEL VI

UNNTAK

Artikkel 17

Avtaler med territorier eller stater som ikke utgjør en del 
av Fellesskapets territorium

1. Kommisjonen kan bemyndige enhver medlemsstat til å 
inngå avtaler, i henhold til nasjonale ordninger, med en stat 
eller et territorium som ikke utgjør en del av Fellesskapets 
territorium i henhold til traktatens artikkel 299, som inneholder 
unntak fra denne forordning, for å gjøre det mulig å behandle 
pengeoverføringer mellom denne staten eller dette territoriet 
og den berørte medlemsstat som pengeoverføringer innenfor 
medlemsstaten.

Slike avtaler kan tillates bare dersom

a) den berørte stat eller det berørte territorium er i monetær 
union med den berørte medlemsstat, utgjør en del av 
medlemsstatens valutaområde eller har undertegnet en 
monetær avtale med Det europeiske fellesskap representert 
ved en medlemsstat,

b) ytere av betalingstjenester i den berørte stat eller det 
berørte territorium deltar direkte eller indirekte i betalings- 
og oppgjørssystemer i medlemsstaten,

 og

c) den berørte stat eller det berørte territorium krever at ytere 
av betalingstjenester under dens jurisdiksjon anvender de 
samme regler som er fastsatt i denne forordning.

2. En medlemsstat som ønsker å inngå en avtale som nevnt 
i nr. 1, skal sende en søknad til Kommisjonen og oppgi alle 
nødvendige opplysninger.

Når Kommisjonen mottar en søknad fra en medlemsstat, skal 
pengeoverføringer mellom medlemsstaten og den berørte 
stat eller det berørte territorium midlertidig behandles som 
overføringer innenfor medlemsstaten, inntil det treffes 
beslutning etter framgangsmåten i denne artikkel.

Dersom Kommisjonen anser at den ikke har alle nødvendige 
opplysninger, skal den ta kontakt med den berørte medlemsstat 
innen to måneder etter mottak av søknaden og oppgi hvilke 
tilleggsopplysninger som kreves.

Når Kommisjonen har alle de opplysninger den anser som 
nødvendige for å vurdere søknaden, skal den innen en måned 
underrette søkermedlemsstaten om dette og videresende 
søknaden til de andre medlemsstatene.

3. Kommisjonen skal innen tre måneder etter underretningen 
nevnt i nr. 2 fjerde ledd treffe beslutning etter framgangsmåten 
i artikkel 16 nr. 2 om hvorvidt den berørte medlemsstat skal få 
tillatelse til å inngå avtalen nevnt i nr. 1 i denne artikkel.

En beslutning som nevnt i første ledd skal under alle 
omstendigheter vedtas innen 18 måneder etter at Kommisjonen 
har mottatt søknaden.

Artikkel 18

Pengeoverføringer til ideelle organisasjoner i en 
medlemsstat

1. Medlemsstater kan frita ytere av betalingstjenester som 
er etablert på deres territorium, for pliktene i artikkel 5 med 
hensyn til pengeoverføringer til organisasjoner som driver 
virksomhet for ideelle organisasjoner med veldedige, religiøse, 
kulturelle, utdanningsmessige, sosiale, vitenskapelige eller 
foreningsmessige formål, forutsatt at disse organisasjonene er 
underlagt rapporteringskrav og krav om ekstern revisjon eller 
tilsyn ved en offentlig myndighet eller ved et egenkontrollorgan 
som er anerkjent i nasjonal lovgivning, og at pengeoverføringene 
er begrenset til høyst 150 euro per overføring og finner sted 
utelukkende på medlemsstatens territorium.

2. Medlemsstater som anvender denne artikkel, skal 
underrette Kommisjonen om de tiltak de har vedtatt for å 
anvende muligheten i nr. 1, herunder en liste over organisasjoner 
som omfattes av unntaket, navn på fysiske personer som i siste 
hånd kontrollerer disse organisasjonene, og en forklaring 
på hvordan listen vil bli ajourført. Disse opplysningene skal 
også stilles til rådighet for de myndigheter som har ansvar 
for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av 
terrorisme.

3. Den berørte medlemsstat skal oversende en ajourført 
liste over organisasjoner som omfattes av vedtaket, til ytere av 
betalingstjenester som utøver virksomhet i medlemsstaten.
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Artikkel 19

Revisjonsklausul

1. Kommisjonen skal innen 28. desember 2011 framlegge 
en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en fullstendig 
økonomisk og juridisk vurdering av anvendelsen av denne 
forordning, eventuelt ledsaget av forslag til endringer eller 
oppheving.

2. Rapporten skal særlig vurdere

a) anvendelsen av artikkel 3 med hensyn til videre erfaringer 
med mulig misbruk av elektroniske penger, som definert 
i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2000/46/EF, og andre nye 
betalingsmidler som utvikles med sikte på hvitvasking 
av penger og finansiering av terrorisme. Dersom det 
foreligger risiko for slik misbruk, skal Kommisjonen 
framlegge et forslag til endring av denne forordning,

b) anvendelsen av artikkel 13 med hensyn til tekniske 
begrensninger som kan hindre at fullstendige opplysninger 
om oppdragsgiveren overføres til den begunstigedes yter 
av betalingstjenester. Dersom det er mulig å overvinne 
slike tekniske begrensninger på grunnlag av nyutvikling i 
betalingssektoren, og idet det tas hensyn til kostnadene for 
ytere av betalingstjenester, skal Kommisjonen framlegge 
et forslag til endring av denne forordning.

KAPITTEL VII

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 20

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende, men ikke før 
1. januar 2007.

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

Utferdiget i Strasbourg, 15. november 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI

 President Formann

_____________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 71 nr. 1,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(1),

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(2), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Første rådsdirektiv av 23. juli 1962 om fastsettelse av visse 
felles regler for internasjonal transport (godstransport på 
vei for en annens regning)(3) er vorte endra monaleg ei 
rekkje gonger(4). Av omsyn til klarleiken og av praktiske 
årsaker bør det nemnde direktivet konsoliderast.

2) Ein felles transportpolitikk inneber m.a. at det vert fastsett 
felles reglar for internasjonal godstransport på veg til 
eller frå territoriet til ein medlemsstat eller gjennom 
territoriet til éin eller fleire medlemsstatar. Desse reglane 
må fastsetjast på ein slik måte at dei medverkar til at den 
indre transportmarknaden verkar godt.

3) Ei gradvis utbygging av den internasjonale godstrafikken 
på veg må sikrast, samstundes som det vert teke omsyn til 
utviklinga i handelen og varebytet innanfor Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 374 av 27.12.2006, s. 5, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 24.

(1) TEU C 241 av 28.9.2004, s. 19.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 21. april 2004 (TEU C 104 E av 30.4.2004, 

s. 545) og rådsavgjerd av 14. november 2006.
(3) TEF L 70 av 6.8.1962, s. 2005/62. Direktivet sist endra ved forordning 

(EØF) nr. 881/92 (TEF L 95 av 9.4.1992, s. 1).
(4) Sjå vedlegg II del A.

4) Visse transportformer fekk fritak frå alle kvote- og 
transportløyveordningar. Innanfor ramma av den 
organiseringa av marknaden som vart innførd ved 
rådsforordning (EØF) nr. 881/92 av 26. mars 1992 om 
markedsadgang i Fellesskapet for godstransport på vei 
som utføres fra eller til en medlemsstats territorium eller 
krysser en eller flere medlemsstaters territorium(5) bør 
det haldast ved lag ei ordning for å gje nokre av desse 
transportformene fritak frå fellesskapsløyvet og frå alle 
andre transportløyve ut frå eigenarten deira.

5) Dette direktivet bør ikkje røre ved dei pliktene 
som medlemsstatane har med omsyn til fristane for 
innarbeiding i nasjonal lovgjeving og for bruken av dei 
direktiva som er førde opp i vedlegg II del B —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

1. På dei vilkåra som er fastsette i nr. 2 skal medlemsstatane 
liberalisere dei formene for internasjonal godstransport på 
veg for ein annans rekning og for eiga rekning som er førde 
opp i vedlegg I, der slik transport vert utførd til eller frå 
medlemsstatane eller i transitt gjennom territoriet deira.

2. Transport og turar utan last i samband med dei 
transportformene som er førde opp i vedlegg I, skal fritakast frå 
alle ordningar for fellesskapsløyve og frå alle transportløyve.

Artikkel 2

Dette direktivet skal ikkje verke inn på dei vilkåra som ein 
medlemsstat innfører for å gje borgarane sine tilgang til å drive 
den verksemda som er nemnd i dette direktivet.

Artikkel 3

Første rådsdirektiv av 23. juli 1962 om fastsetjing av felles 
reglar for visse former for godstransport på veg vert oppheva, 
utan at dette rører ved dei pliktene som medlemsstatane har når 
det gjeld fristane for innarbeiding i nasjonal lovgjeving og for 
bruken av dei direktiva som er nemnde i vedlegg II del B.

(5) TEF L 95 av 9.4.1992, s. 1. Forordninga sist endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF

av 12. desember 2006

om fastsetjing av felles reglar for visse former for godstransport på veg(*)

(konsolidert utgåve)

 2010/EØS/67/51
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Tilvisingar til det oppheva direktivet skal forståast som 
tilvisingar til dette direktivet og lesast i samsvar med 
jamføringstabellen i vedlegg III.

Artikkel 4

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 12. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES M. PEKKARINEN

 President Formann
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VEDLEGG I

Transportformer som skal fritakast frå alle ordningar for fellesskapsløyve og for transportløyve

1. Posttransport som vert utførd innanfor ramma av offentleg tenesteyting.

2. Transport av køyretøy som har skade eller har vore utsett for havari.

3. Godstransport med motorvogner der den største tillatne totalvekta, medrekna vekta til tilhengarar, ikkje er høgare 
enn 6 tonn, eller der den tillatne nyttelasta, medrekna nyttelasta til tilhengarar, ikkje er høgare enn 3,5 tonn.

4. Godstransport med motorvogn, på følgjande vilkår:

a) godset som vert transportert, skal tilhøyre føretaket eller må ha vore selt, kjøpt, utleigt eller leigt, produsert, 
utvunne, foredla eller reparert av føretaket,

b) føremålet med transporten skal vere å bringe godset til føretaket, bringe det bort frå føretaket, flytte det 
anten innanfor føretaket eller utanfor føretaket til eigen bruk,

c) motorvogner som vert nytta til slik transport, skal førast av tilsette i føretaket,

d) køyretøya som transporterer godset, må tilhøyre føretaket eller ha vore kjøpt av føretaket på avbetaling eller 
leigd, på det vilkåret at det i det sistnemnde tilfellet stettar krava i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/1/
EF av 18. januar 2006 om bruk av køyretøy som er leigde utan førar til godstransport på veg(1).

Denne føresegna skal ikkje gjelde for bruken av eit reservekøyretøy i tilfelle der det køyretøyet som 
vanlegvis vert nytta, har eit kortvarig havari,

e) transporten må berre vere ein hjelpefunksjon i høve til den samla verksemda til føretaket.

5. Transport av lækjemiddel, medisinske apparat, medisinsk utstyr og andre artiklar som er naudsynte i samband med 
naudhjelp, særleg ved naturkatastrofar.

___________

(1) TEU L 33 av 4.2.2006, s. 82.
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VEDLEGG II

Del A

Oppheva direktiv med endringar

Første rådsdirektiv av 23. juli 1962 om fastsettelse av visse felles regler for 
internasjonal transport (godstransport på vei for en annens regning)

(TEF L 70 av 6.8.1962, s. 2005/62)

Rådsdirektiv 72/426/EØF

(TEF L 291 av 28.12.1972, s. 155)

Rådsdirektiv 74/149/EØF

(TEF L 84 av 28.3.1974, s. 8)

Rådsdirektiv 77/158/EØF

(TEF L 48 av 19.2.1977, s. 30)

Rådsdirektiv 78/175/EØF

(TEF L 54 av 25.2.1978, s. 18)

Rådsdirektiv 80/49/EØF

(TEF L 18 av 24.1.1980, s. 23)

Rådsdirektiv 82/50/EØF

(TEF L 27 av 4.2.1982, s. 22)

Rådsdirektiv 83/572/EØF

(TEF L 332 av 28.11.1983, s. 33)

berre artikkel 2

Rådsdirektiv 84/647/EØF

(TEF L 335 av 22.12.1984, s. 72)

berre artikkel 6

Rådsforordning (EØF) nr. 881/92

(TEF L 95 av 9.4.1992, s. 1)

berre artikkel 13

DEL B

Liste over fristar for innarbeiding i nasjonal lovgjeving og for bruk (nemnt i artikkel 3)

Direktiv Frist for innarbeiding i nasjonal 
lovgjeving

Frist for bruk

Første rådsdirektiv av 23. juli 
1962 om fastsettelse av visse felles 
regler for internasjonal transport 
(godstransport på vei for en annens 
regning)

31. desember 1962

72/426/EØF __

74/149/EØF __ 1. juli 1974

77/158/EØF 1. juli 1977

78/175/EØF 1. juli 1978

80/49/EØF __ 1. juli 1980

82/50/EØF 1. januar 1983

83/572/EØF 1. januar 1984

84/647/EØF 30. juni 1986
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VEDLEGG III

JAMFØRINGSTABELL

Første rådsdirektiv av 23. juli 1962 om fastsettelse av felles 
regler for visse former for godstransport på vei

Dette direktivet

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 __

Artikkel 3 Artikkel 2

__ Artikkel 3

__ Artikkel 4

Artikkel 4 Artikkel 5

Vedlegg Vedlegg I

__ Vedlegg II

__ Vedlegg III



Nr. 67/530 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 71 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) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 82/714/EØF av 4. oktober 1982 om 
fastsettelse av tekniske krav til fartøyer på innlands 
vannveier(3) er det innført harmoniske vilkår for å 
utstede tekniske sertifikater til fartøyer for fart på 
innlands vannveier i alle medlemsstater, med unntak 
for skipsfart på Rhinen. For fartøyer for fart på innlands 
vannveier gjelder likevel fortsatt forskjellige tekniske 
krav i Europa. Ettersom forskjellige internasjonale og 
nasjonale regler eksisterer side om side, har det så langt 
vært vanskelig å sikre gjensidig godkjenning av nasjonale 
fartøysertifikater uten at det er nødvendig med ytterligere 
besiktelse av utenlandske fartøyer. På flere punkter svarer 
heller ikke standardene i direktiv 82/714/EØF lenger til 
den seneste teknologiske utviklingen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 25.

(1) EFT C 157 av 25.5.1998, s. 17.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 16. september 1999 (EFT C 54 av 25.2.2000, 

s. 79), Rådets felles holdning av 23. februar 2006 (EUT C 166 E 
av 18.7.2006, s. 1), Europaparlamentets holdning av 5. juli 2006 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 23. oktober 2006.

(3) EFT L 301 av 28.10.1982, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

2) De tekniske kravene i vedleggene til direktiv 82/714/EØF 
omfatter i hovedsak bestemmelsene fastsatt i reglene for 
besiktelse av fartøyer på Rhinen, i den versjonen som er 
godkjent av Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen 
(CCNR) i 1982. Vilkårene og de tekniske kravene for 
å utstede sertifikater for fart på innlands vannveier i 
henhold til artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om 
skipsfart på Rhinen, er siden blitt revidert regelmessig og 
anses å gjenspeile den seneste teknologiske utviklingen. 
Av konkurranse- og sikkerhetsmessige hensyn, særlig 
for å fremme harmonisering på europeisk plan, er det 
ønskelig å fastsette virkeområdet og innholdet i disse 
tekniske kravene for Fellesskapets nett av innlands 
vannveier i sin helhet. Det bør derfor tas hensyn til de 
endringene som er gjort for nevnte nett.

3) Fellesskapssertifikater for fart på innlands vannveier 
som attesterer at fartøyene oppfyller alle ovennevnte 
reviderte tekniske krav, bør være gyldige på alle innlands 
vannveier i Fellesskapet.

4) Det er ønskelig å sikre en høyere grad av harmonisering 
mellom vilkårene for medlemsstatenes utstedelse av 
Fellesskapets tilleggssertifikat for fart på innlands 
vannveier i sone 1 og 2 (elvemunninger) og på vannveier 
i sone 4.

5) Med hensyn til sikkerheten i forbindelse med 
passasjertransport er det ønskelig å utvide virkeområdet for 
direktiv 82/714/EØF til også å omfatte passasjerfartøyer 
som frakter mer enn 12 passasjerer, i henhold til reglene 
for besiktelse av fartøyer på Rhinen.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

av 12. desember 2006

om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier, og om oppheving av  
rådsdirektiv 82/714/EØF(*)

(2006/87/EF)

 2010/EØS/67/52
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6) Av hensyn til sikkerheten bør harmoniseringen av 
standardene ligge på et høyt nivå og oppnås på en 
slik måte at den ikke medfører mindre omfattende 
sikkerhetsstandarder på noen innlands vannvei i 
Fellesskapet.

7) Det er hensiktsmessig å innføre en overgangsordning for 
fartøyer som er i fart, og som ennå ikke medbringer et 
fellesskapssertifikat for fart på innlands vannveier når 
de gjennomgår første tekniske besiktelse i henhold til de 
reviderte tekniske kravene fastsatt i dette direktiv.

8) Innenfor visse grenser og avhengig av det aktuelle 
fartøyets kategori er det hensiktsmessig å fastsette 
gyldighetstiden for fellesskapssertifikater for fart på 
innlands vannveier i hvert enkelt tilfelle.

9) 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).

10) Det er nødvendig at tiltakene fastsatt i rådsdirektiv 76/135/
EØF av 20. januar 1976 om gjensidig godkjenning av 
sjødyktighetsbevis for fartøyer på innlands vannveier(2), 
fortsatt får anvendelse på de fartøyene som ikke omfattes 
av dette direktiv.

11) Ettersom noen fartøyer hører inn under både virkeområdet 
for europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/EF av 
16. juni 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om lystfartøyer(3) og virkeområdet for dette 
direktiv, bør vedleggene til de to direktivene så raskt som 
mulig tilpasses gjennom relevante komitéframgangsmåter 
dersom det er manglende samsvar eller motsetninger 
mellom bestemmelsene i nevnte direktiver.

12) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle 
avtalen om bedre regelverksutforming(4) oppfordres 
medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets 
interesse, å utarbeide egne tabeller, som så langt det 
er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 
og innarbeidingstiltakene, og til å offentliggjøre disse 
tabellene.

13) Direktiv 82/714/EØF bør oppheves —
(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 2006/512/

EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).
(2) EFT L 21 av 29.1.1976, s. 10. Direktivet sist endret ved direktiv 78/1016/

EØF (EFT L 349 av 13.12.1978, s. 31).
(3) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 15. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
(4) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Klassifisering av vannveier

1. I dette direktiv skal Fellesskapets innlands vannveier 
klassifiseres på følgende måte:

a) sone 1, 2, 3 og 4:

i)  sone 1 og 2: de vannveiene som er oppført i kapittel 1 
i vedlegg I,

ii) sone 3: de vannveiene som er oppført i kapittel 2 i 
vedlegg I,

iii) sone 4: de vannveiene som er oppført i kapittel 3 i 
vedlegg I.

b) sone R: de vannveiene som er nevnt i bokstav a), og som 
det skal utstedes sertifikater for i samsvar med artikkel 22 
i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, i den 
ordlyd denne artikkelen har når dette direktiv trer i kraft.

2. Enhver medlemsstat kan etter samråd med Kommisjonen 
endre klassifiseringen av sine vannveier i de sonene som 
er oppført i vedlegg I. Disse endringene skal meddeles 
Kommisjonen minst seks måneder før de trer i kraft, og 
Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om 
dette.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Dette direktiv skal i samsvar med artikkel 1.01 i vedlegg II 
få anvendelse på følgende fartøyer:

a) fartøyer med en lengde (L) på 20 meter eller mer,

b) fartøyer der produktet av lengde (L), bredde (B) og 
dypgående (T) gir et volum på 100 m3 eller mer.

2. Dette direktiv skal i samsvar med artikkel 1.01 i vedlegg II 
også få anvendelse på følgende fartøyer:

a) slepe- og skyvebåter som er beregnet på å slepe eller 
skyve de fartøyene som er nevnt i nr. 1, eller flytende 
utstyr, eller på å slepe slike fartøyer eller flytende utstyr i 
parformasjon,

b) fartøyer beregnet på passasjertransport, som frakter mer 
enn 12 personer i tillegg til besetningen,

c) flytende utstyr.
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3. Følgende fartøyer omfattes ikke av dette direktiv:

a) ferger,

b) militære fartøyer,

c) sjøgående fartøyer, herunder sjøgående slepe- og skyvebåter 
som:

i)  seiler på eller befinner seg i farvann med tidevann,

ii) er midlertidig i fart på innlands vannveier, forutsatt at 
de medbringer:

et sertifikat som viser at Den internasjonale – 
konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv 
til sjøs (SOLAS), eller tilsvarende, er overholdt, 
og et sertifikat som viser at Den internasjonale 
konvensjon om lastelinjer av 1966, eller tilsvarende, 
er overholdt, og et internasjonalt sertifikat for 
hindring av oljeforurensning (IOPP) som viser 
at Den internasjonale konvensjon om hindring 
av forurensning fra skip av 1973 (MARPOL), er 
overholdt,

når det gjelder passasjerfartøyer som ikke – 
omfattes av samtlige konvensjoner nevnt i første 
strekpunkt, et sertifikat om sikkerhetsregler og 
sikkerhetsstandarder for passasjerfartøyer utstedt i 
henhold til rådsdirektiv 98/18/EF av 17. mars 1998 
om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(1), eller

når det gjelder fritidsfartøyer som ikke omfattes av – 
samtlige konvensjoner nevnt i første strekpunkt, et 
sertifikat fra flaggstaten.

Artikkel 3

Plikt til å medbringe et sertifikat

1. Fartøyer som seiler på Fellesskapets innlands vannveier 
nevnt i artikkel 1, skal:

a) når de seiler på vannveier i sone R:

 enten medbringe et sertifikat utstedt i henhold til – 
artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart på 
Rhinen, eller

 et fellesskapssertifikat for fart på innlands vannveier – 
som er utstedt eller fornyet etter 30. desember 2008, 
og som attesterer at fartøyet, med forbehold for 

(1) EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/75/EF (EUT L 190 av 30.7.2003, s. 6).

overgangsbestemmelsene i kapittel 24 i vedlegg II, fullt 
ut oppfyller de tekniske kravene fastsatt i vedlegg II, 
og for hvilke det i henhold til gjeldende regler og 
framgangsmåter er fastslått at de er likeverdige med de 
tekniske kravene i ovennevnte konvensjon,

b) når de seiler på andre vannveier, et fellesskapssertifikat 
for fart på innlands vannveier, herunder om nødvendig de 
spesifikasjonene som er nevnt i artikkel 5.

2. Fellesskapssertifikatet for fart på innlands vannveier skal 
utformes etter modellen oppført i del I i vedlegg V, og utstedes 
i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 4

Fellesskapets tilleggssertifikater for fart på innlands 
vannveier

1. Alle fartøyer som medbringer et gyldig sertifikat i 
henhold til artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart 
på Rhinen, kan, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 5 
nr. 5 i dette direktiv, seile på Fellesskapets vannveier med dette 
ene sertifikatet.

2. Alle fartøyer som medbringer sertifikatet nevnt i nr. 1, 
skal imidlertid også medbringe et tilleggssertifikat for fart på 
innlands vannveier:

a) når de seiler på vannveier i sone 3 og 4, dersom de vil dra 
fordel av at de tekniske kravene er mindre omfattende på 
nevnte vannveier,

b) når de seiler på vannveier i sone 1 og 2 eller, med hensyn 
til passasjerfartøyer, når de seiler på vannveier i sone 3 som 
ikke har forbindelse med en annen medlemsstats innlands 
vannveier, dersom den berørte medlemsstaten har vedtatt 
tekniske tilleggskrav for disse vannveiene i samsvar med 
artikkel 5 nr. 1-3.

3. Fellesskapets tilleggssertifikat for fart på innlands 
vannveier skal utformes etter modellen oppført i del II i 
vedlegg V, og utstedes av vedkommende myndigheter mot 
forevisning av sertifikatet nevnt i nr. 1, og på de vilkårene 
som er fastsatt av vedkommende myndigheter for de aktuelle 
vannveiene.
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Artikkel 5

Tekniske tilleggskrav eller mindre omfattende tekniske 
krav for visse soner

1. Hver medlemsstat kan etter samråd med Kommisjonen, 
og eventuelt med forbehold for bestemmelsene i Den reviderte 
konvensjon om skipsfart på Rhinen, vedta tekniske krav i 
tillegg til dem som er oppført i vedlegg II, for fartøyer som 
seiler på vannveier i sone 1 og 2 på sitt territorium.

2. Hver medlemsstat kan med hensyn til passasjerfartøyer 
som seiler på vannveier i sone 3 på sitt territorium, og som 
ikke har forbindelse med en annen medlemsstats innlands 
vannveier, beholde tekniske krav i tillegg til dem som er 
oppført i vedlegg II. Kommisjonen skal godkjenne endringer 
av slike tekniske krav på forhånd.

3. Tilleggskravene skal være begrenset til de områdene som 
er oppført i vedlegg III. Disse tilleggskravene skal meddeles 
Kommisjonen minst seks måneder før de trer i kraft, og 
Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om 
dette.

4. Dersom fartøyet oppfyller tilleggskravene, skal dette 
angis i fellesskapssertifikatet for fart på innlands vannveier 
som er nevnt i artikkel 3, eller dersom artikkel 4 nr. 2 
får anvendelse, i Fellesskapets tilleggssertifikat for fart på 
innlands vannveier. Slikt bevis på at kravene er oppfylt, skal 
godkjennes for Fellesskapets vannveier i den aktuelle sonen.

5. a) Dersom anvendelse av overgangsbestemmelsene 
oppført i kapittel 24a i vedlegg II, fører til at de 
gjeldende nasjonale sikkerhetsstandardene blir mindre 
omfattende, kan en medlemsstat unnlate å anvende 
nevnte overgangsbestemmelser på passasjerfartøyer 
som seiler på innlands vannveier som ikke har 
forbindelse med en annen medlemsstats vannveier. 
Under slike omstendigheter kan medlemsstaten kreve 
at slike fartøyer som seiler på innlands vannveier som 
ikke har forbindelse med andre innlands vannveier, fullt 
ut oppfyller de tekniske kravene oppført i vedlegg II, 
fra 30. desember 2008.

b) En medlemsstat som gjør bruk av bestemmelsen i 
bokstav a), skal underrette Kommisjonen om sin 
beslutning og framlegge for Kommisjonen detaljerte 
opplysninger om de relevante nasjonale standardene som 
gjelder passasjerfartøyer som seiler på medlemsstatens 
innlands vannveier. Kommisjonen skal underrette de 
andre medlemsstatene.

c) Oppfyllelse av en medlemsstats krav med hensyn til 
fart på medlemsstatens innlands vannveier som ikke har 
forbindelse med andre innlands vannveier, skal angis i 
fellesskapssertifikatet for fart på innlands vannveier 

som nevnt i artikkel 3 eller, dersom artikkel 4 nr. 2 får 
anvendelse, i Fellesskapets tilleggssertifikat for fart på 
innlands vannveier.

6. Fartøyer som utelukkende seiler på vannveiene i sone 4, 
skal bare oppfylle de mindre omfattende kravene som er angitt 
i kapittel 19b i vedlegg II på alle vannveiene i nevnte sone. 
Dersom fartøyet oppfyller nevnte mindre omfattende krav, 
skal dette angis i fellesskapssertifikatet for fart på innlands 
vannveier som er nevnt i artikkel 3.

7. Hver medlemsstat skal etter samråd med Kommisjonen, 
tillate at de tekniske kravene i vedlegg II for fartøyer som 
utelukkende seiler på vannveier i sone 3 og 4 på sitt territorium, 
blir gjort mindre omfattende.

Slike mindre omfattende krav skal være begrenset til de 
områdene som er oppført i vedlegg IV. Dersom fartøyets 
tekniske egenskaper svarer til de mindre omfattende tekniske 
kravene, skal dette angis i fellesskapssertifikatet for fart på 
innlands vannveier, eller dersom artikkel 4 nr. 2 får anvendelse, 
i Fellesskapets tilleggssertifikat for fart på innlands vannveier.

Dersom de tekniske kravene i vedlegg II skal gjøres mindre 
omfattende, skal dette meddeles Kommisjonen minst seks 
måneder før de trer i kraft, og Kommisjonen skal underrette de 
andre medlemsstatene om dette.

Artikkel 6

Farlig gods

Ethvert fartøy som medbringer et sertifikat utstedt i henhold 
til Regler for transport av farlige stoffer på Rhinen (heretter 
kalt «ADNR»), kan frakte farlig gods på hele Fellesskapets 
territorium på de vilkårene som er angitt i nevnte sertifikat.

Enhver medlemsstat kan kreve at fartøyer som ikke medbringer 
et slikt sertifikat, skal ha tillatelse til å frakte farlig gods 
innenfor sitt territorium bare dersom fartøyet oppfyller andre 
krav i tillegg til dem som er fastsatt i dette direktiv. Slike krav 
skal meddeles Kommisjonen, og Kommisjonen skal underrette 
de andre medlemsstatene om dette.

Artikkel 7

Unntak

1. Medlemsstatene kan gjøre unntak fra hele eller deler av 
dette direktiv for:

a) fartøyer, slepebåter, skyvebåter og flytende utstyr 
som seiler på egne innlands vannveier som ikke har 
forbindelse med innlands vannvei til vannveiene i de andre 
medlemsstatene,
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b) fartøyer med en dødvekt på høyst 350 tonn, eller fartøyer 
som ikke er beregnet på godstransport og som har et 
deplasement på under 100 m3, som fikk kjølen strukket 
før 1. januar 1950, og som utelukkende seiler på innlands 
vannveier.

2. I forbindelse med fart på egne innlands vannveier 
kan medlemsstatene gjøre unntak fra én eller flere av 
bestemmelsene i dette direktiv for fart på begrensede strekninger 
av lokal interesse eller i havneområder. Disse unntakene og de 
strekningene eller det området som unntakene gjelder for, skal 
angis i fartøyets sertifikat.

3. Unntak som innvilges i henhold til nr. 1 og 2, skal 
meddeles Kommisjonen, og Kommisjonen skal underrette de 
andre medlemsstatene om dette.

4. Enhver medlemsstat som på grunn av unntak gjort 
i samsvar med nr. 1 og 2, ikke har noen fartøyer på sine 
vannveier som omfattes av bestemmelsene i dette direktiv, har 
ikke plikt til å etterkomme artikkel 9, 10 og 12.

Artikkel 8

Utstedelse av fellesskapssertifikater for fart på innlands 
vannveier

1. Fellesskapssertifikatet for fart på innlands vannveier skal 
utstedes til fartøyer som får kjølen strukket fra 30. desember 
2008, etter teknisk besiktelse foretatt før fartøyet tas i bruk, 
for å sikre at det oppfyller de tekniske kravene fastsatt i 
vedlegg II.

2. Fellesskapssertifikatet for fart på innlands vannveier 
skal utstedes til fartøyer som er unntatt fra virkeområdet for 
direktiv 82/714/EØF, men som omfattes av dette direktiv i 
samsvar med artikkel 2 nr. 1 og 2, etter en teknisk besiktelse 
som skal finne sted når fartøyets gjeldende sertifikat utgår, 
men uansett senest 30. desember 2018, for å kontrollere om 
fartøyet oppfyller de tekniske kravene fastsatt i vedlegg II. 
I medlemsstater der gyldighetstiden for fartøyets gjeldende 
nasjonale sertifikat er kortere enn fem år, kan et slikt sertifikat 
utstedes inntil fem år etter 30. desember 2008.

Dersom de tekniske kravene fastsatt i vedlegg II ikke oppfylles, 
skal dette angis i fellesskapssertifikatet for fart på innlands 
vannveier. Forutsatt at vedkommende myndigheter anser at 
disse manglene ikke utgjør en åpenbar fare, kan et fartøy 
som nevnt i første strekpunkt, fortsette å seile fram til nevnte 
komponenter eller områder på fartøyet, som i henhold til 

sertifikatet ikke oppfyller nevnte krav, skiftes ut eller endres 
slik at nevnte komponenter eller områder oppfyller kravene i 
vedlegg II.

3. Åpenbar fare i henhold til denne artikkel anses særlig å 
foreligge når kravene som gjelder den strukturelle styrken i 
fartøyets konstruksjon, seilings- eller manøvreringsegenskaper 
eller særlige egenskaper ved fartøyet i samsvar med vedlegg II, 
er berørt. De unntakene som er gjort etter vedlegg II, skal ikke 
anses som mangler som utgjør en åpenbar fare.

Utskifting av eksisterende deler med helt like deler eller 
deler med tilsvarende teknologi og utforming som ledd i 
rutinemessige reparasjoner og vedlikehold, anses ikke å være 
utskifting i henhold til denne artikkel.

4. Ved de tekniske besiktelsene som er angitt i nr. 1 og 2 
i denne artikkel, eller ved en teknisk besiktelse som utføres 
på anmodning fra fartøyets eier, skal det om nødvendig 
kontrolleres om et fartøy oppfyller de tilleggskravene som er 
nevnt i artikkel 5 nr. 1-3.

Artikkel 9

Vedkommende myndigheter

1. Fellesskapssertifikater for fart på innlands vannveier skal 
utstedes av vedkommende myndigheter i medlemsstatene.

2. Hver medlemsstat skal sette opp en liste over de 
myndighetene i medlemsstaten som har kompetanse til å 
utstede fellesskapssertifikatene for fart på innlands vannveier, 
og skal underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal 
underrette de andre medlemsstatene.

Artikkel 10

Gjennomføring av tekniske besiktelser

1. Den tekniske besiktelsen nevnt i artikkel 8, skal utføres av 
vedkommende myndigheter som helt eller delvis kan unnlate 
å foreta den tekniske besiktelsen av fartøyet dersom det av en 
gyldig bekreftelse utstedt av et godkjent klassifikasjonsselskap 
i samsvar med artikkel 1.01 i vedlegg II, klart framgår at 
fartøyet helt eller delvis oppfyller de tekniske kravene i 
vedlegg II. Klassifikasjonsselskapene skal bare godkjennes 
dersom de oppfyller kriteriene som er oppført i del I i 
vedlegg VII.
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2. Hver medlemsstat skal sette opp en liste over de 
myndighetene i medlemsstaten som har kompetanse til å foreta 
de tekniske besiktelsene, og skal underrette Kommisjonen om 
dette. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene.

Artikkel 11

Gyldighetstiden for fellesskapssertifikater for fart på 
innlands vannveier

1. Gyldighetstiden for fellesskapssertifikater for fart på 
innlands vannveier skal i hvert enkelt tilfelle fastsettes av den 
myndigheten som har kompetanse til å utstede slike sertifikater 
i samsvar med vedlegg II.

2. Hver medlemsstat kan i de tilfellene som er angitt 
i artikkel 12 og 16 og i vedlegg II, utstede midlertidige 
fellesskapssertifikater for fart på innlands vannveier. 
Midlertidige fellesskapssertifikater for fart på innlands 
vannveier skal utformes etter modellen som er oppført i del III 
i vedlegg V.

Artikkel 12

Erstatning av fellesskapssertifikater for fart på innlands 
vannveier

Hver medlemsstat skal fastsette vilkårene for å erstatte et 
gyldig fellesskapssertifikat for fart på innlands vannveier som 
er tapt eller ødelagt.

Artikkel 13

Fornyelse av fellesskapssertifikater for fart på innlands 
vannveier

1. Fellesskapssertifikatet for fart på innlands vannveier skal 
fornyes ved gyldighetstidens utløp på de vilkårene som er 
fastsatt i artikkel 8.

2. For fornyelse av fellesskapssertifikater for fart på 
innlands vannveier som er utstedt før 30. desember 2008, 
gjelder overgangsbestemmelsene i vedlegg II.

3. For fornyelse av fellesskapssertifikater for fart på innlands 
vannveier som er utstedt etter 30. desember 2008, gjelder de 
overgangsbestemmelsene i vedlegg II som har trådt i kraft etter 
at disse sertifikatene ble utstedt.

Artikkel 14

Forlengelse av gyldighetstiden for fellesskapssertifikater 
for fart på innlands vannveier

Gyldighetstiden for et fellesskapssertifikat for fart på innlands 
vannveier kan unntaksvis forlenges av den myndigheten 
som utstedte eller fornyet sertifikatet, uten teknisk besiktelse 

i samsvar med vedlegg II. En slik forlenget gyldighet skal 
oppføres på nevnte sertifikat.

Artikkel 15

Utstedelse av nye fellesskapssertifikater for fart på 
innlands vannveier

Ved større endringer eller reparasjoner som får innvirkning 
på den strukturelle styrken i fartøyets konstruksjon, eller på 
seilings- og manøvreringsegenskaper eller særlige egenskaper 
ved fartøyet i samsvar med vedlegg II, skal fartøyet før det legger 
ut på en ny reise, på nytt gjennomgå den tekniske besiktelsen 
fastsatt i artikkel 8. Etter besiktelsen skal det utstedes et nytt 
fellesskapssertifikat for fart på innlands vannveier der fartøyets 
tekniske egenskaper angis, eller det gjeldende sertifikatet 
endres tilsvarende. Dersom dette sertifikatet utstedes i en 
annen medlemsstat enn den staten som utstedte eller fornyet 
det opprinnelige sertifikatet, skal vedkommende myndighet 
som utstedte eller fornyet sertifikatet, underrettes om dette 
innen én måned.

Artikkel 16

Nektelse av utstedelse eller fornyelse, og tilbakekalling av 
fellesskapssertifikater for fart på innlands vannveier

Ethvert vedtak om å avslå å utstede eller fornye et 
fellesskapssertifikat for fart på innlands vannveier skal 
begrunnes. Den berørte parten skal underrettes om vedtaket, 
samt om den klageadgangen som foreligger i den aktuelle 
medlemsstaten, og om fristene som gjelder for slik klage.

Ethvert gyldig fellesskapssertifikat for fart på innlands 
vannveier kan tilbakekalles av vedkommende myndighet 
som har utstedt eller fornyet det, dersom fartøyet ikke lenger 
oppfyller de tekniske kravene i sertifikatet.

Artikkel 17

Ytterligere besiktelser

Vedkommende myndigheter i en medlemsstat kan i samsvar 
med vedlegg VIII når som helst kontrollere om et fartøy 
medbringer et sertifikat som er gyldig i henhold til dette direktiv, 
og om fartøyet oppfyller kravene angitt i sertifikatet, eller om 
det utgjør en åpenbar fare for personene som oppholder seg 
om bord, miljøet eller skipsfarten. Vedkommende myndigheter 
skal treffe de tiltakene som er nødvendige i samsvar med 
vedlegg VIII.
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Artikkel 18

Godkjenning av sjødyktighetsbevis for fartøyer fra 
tredjestater

I påvente av avtaler mellom Fellesskapet og tredjestater 
om gjensidig godkjenning av sjødyktighetsbevis, kan 
vedkommende myndigheter i en medlemsstat godkjenne 
sjødyktighetsbevisene for fartøyer fra tredjestater for fart på 
vannveiene i nevnte medlemsstat.

Utstedelse av fellesskapssertifikater for fart på innlands 
vannveier for fartøyer fra tredjestater skal gjennomføres i 
samsvar med artikkel 8 nr. 1.

Artikkel 19

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 7 i rådsdirektiv 91/672/EØF av 16. desember 1991 
om gjensidig anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater 
for transport av gods og passasjerer på innlands vannveier(1) 
(heretter kalt «komiteen»).

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.

Artikkel 20

Tilpasning av vedlegg og anbefalinger om midlertidige 
sertifikater

1. Kommisjonen vedtar etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 19 nr. 2, de endringene som er nødvendige for å tilpasse 
vedleggene til dette direktiv til den tekniske utviklingen eller 
til endringer på området, som er et resultat av arbeidet i andre 
internasjonale organisasjoner, særlig i Sentralkommisjonen for 
skipsfart på Rhinen (CCNR), for å sikre at de to sertifikatene 
som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), utstedes på grunnlag 
av tekniske krav som garanterer det samme sikkerhetsnivået, 
eller for å ta hensyn til de tilfellene som er nevnt i artikkel 5.

Disse endringene skal utføres så raskt som mulig for å sikre 
at de tekniske kravene som er nødvendige for å utstede 

(1) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 29. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

fellesskapssertifikatet for fart på innlands vannveier på Rhinen, 
gir et sikkerhetsnivå som tilsvarer det som kreves for å utstede 
det sertifikatet som er nevnt i artikkel 22 i Den reviderte 
konvensjon om skipsfart på Rhinen.

2. Kommisjonen skal treffe beslutning på grunnlag av 
anbefalinger fra komiteen om utstedelse av midlertidige 
fellesskapssertifikater for fart på innlands vannveier i samsvar 
med artikkel 2.19 i vedlegg II.

Artikkel 21

Fortsatt anvendelse av direktiv 76/135/EØF

For fartøyer som ikke omfattes av dette direktivs artikkel 2 
nr. 1 og 2, men av artikkel 1 bokstav a) i direktiv 76/135/EØF, 
skal bestemmelsene i nevnte direktiv få anvendelse.

Artikkel 22

Nasjonale tilleggskrav eller mindre omfattende nasjonale 
krav

Tilleggskrav som var gjeldende i en medlemsstat før 
30. desember 2008 for fartøyer som seiler på vannveier i 
sone 1 og 2 på sitt territorium, eller mindre omfattende krav 
for fartøyer som seiler på vannveier i sone 3 og 4 på sitt 
territorium, som var gjeldende i en medlemsstat før nevnte 
dato, skal fortsatt få anvendelse inntil tilleggskrav i henhold 
til artikkel 5 nr. 1 eller mindre omfattende krav i henhold til 
artikkel 5 nr. 7 i de tekniske kravene i vedlegg II er trådt i kraft, 
men bare til 30. juni 2009.

Artikkel 23

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. De medlemsstatene som har innlands vannveier som 
nevnt i artikkel 1 nr. 1, skal innen 30. desember 2008 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.



2.12.2010 Nr. 67/537EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

Artikkel 24

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner for overtredelse av 
nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til dette direktiv og 
skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene 
håndheves. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, 
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Artikkel 25

Oppheving av direktiv 82/714/EØF

Direktiv 82/714/EØF oppheves fra 30. desember 2008.

Artikkel 26

Ikrafttredelse

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

Artikkel 27

Adressater

Dette direktiv er rettet til de medlemsstatene som har innlands 
vannveier som nevnt i artikkel 1 nr. 1.

Utferdiget i Strasbourg, 12. desember 2006.

 For Europaparlamentet  For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES Mauri PEKKARINEN

 Formann Formann
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VEDLEGG

[Vedlegg I – IX er kunngjort i EUT L 389 av 30.12.2006, s. 9-260]
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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,

etter å ha rådspurt Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2006/87/EF(2) opprettes harmoniserte vilkår 
for utstedelse av tekniske sertifikater for fartøyer for 
fart på innlands vannveier i hele Fellesskapets nett av 
innlands vannveier.

2) De tekniske kravene fastsatt i vedleggene til direktiv 
2006/87/EF omfatter for det meste bestemmelsene fastsatt 
i forordningen om inspeksjon av fartøyer på Rhinen, i 
versjonen som ble godkjent i 2004 av statene som er med 
i Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen (CCNR). 
Vilkårene for og de tekniske kravene ved utstedelse av 
sertifikater for fart på innlands vannveier i henhold til 
artikkel 22 i Den reviderte konvensjonen om skipsfart 
på Rhinen ajourføres løpende og anses å gjenspeile den 
seneste tekniske utvikling.

3) For å hindre konkurransevridning og varierende 
sikkerhetsnivåer er det ønskelig, særlig av hensyn til 
harmoniseringen på europeisk plan, å vedta likeverdige 
tekniske krav for hele nettet av innlands vannveier 
i Fellesskapet og deretter ajourføre dem med jevne 
mellomrom slik at de til enhver tid er likeverdige.

4) Ved direktiv 2006/87/EF gis Kommisjonen myndighet 
til å tilpasse disse tekniske kravene til den tekniske 
utvikling og endringer som følger av arbeidet til andre 
internasjonale organisasjoner, særlig CCNR.

5) Disse tilpasningene må skje raskt for å sikre at de 
tekniske kravene som er nødvendige for utstedelse av 
fellesskapssertifikatet for fart på innlands vannveier gir 
et sikkerhetsnivå som er likeverdig med det som kreves 
for utstedelse av sertifikatet nevnt i artikkel 22 i Den 
reviderte konvensjonen om skipsfart på Rhinen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 389 av 30.12.2006, s. 261, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 25.

(1) Europaparlamentsuttalelse av 30. oktober 2006 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT) og rådsbeslutning av 18.12.06.

(2) EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1.

6) 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(3).

7) Særlig Kommisjonen bør gis fullmakt til å fastsette 
på hvilke vilkår de tekniske kravene og administrative 
framgangsmåtene fastsatt i vedleggene til direktiv 
2006/87/EF skal kunne endres. Ettersom disse tiltakene 
er allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggene 
bestemmelser i direktiv 2006/87/EF, bør de vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

8) Av effektivitetshensyn bør de fristene som normalt gjelder 
i forbindelse med framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll, kortes ned for vedtak som endrer vedleggene 
til direktiv 2006/87/EF.

9) Fordi saken haster, er det nødvendig å anvende 
framgangsmåten for behandling av hastesaker i artikkel 
5a nr. 6 i beslutning 1999/468/EF ved enhver tilpasning 
av vedleggene til direktiv 2006/87/EF til den tekniske 
utvikling eller lignende endringer som følger av arbeidet 
til andre internasjonale organisasjoner, særlig CCNR, 
samt ved vedtakelse av midlertidige krav.

10) Direktiv 2006/87/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2006/87/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 19 skal nytt nr. 3 og 4 lyde:

«3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr.1-4 
og nr. 5 bokstav b) samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene 
i beslutningens artikkel 8.

Tidsfristene nevnt i artikkel 5a nr. 3 bokstav c), nr. 4 
bokstav b) og e) i beslutning 1999/468/EF fastsettes til 
henholdsvis 21 dager, 15 dager og én måned.

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 
2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

av 18. desember 2006

om endring av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier(*)

(2006/137/EF)

 2010/EØS/67/53
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4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 
2, 4 og 6 samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene 
i beslutningens artikkel 8.»

2. Artikkel 20 skal lyde:

«Artikkel 20

Tilpasning av vedleggene og anbefalinger om midlertidige 
sertifikater

1. Endringer som er nødvendige for å tilpasse vedleggene 
til dette direktiv til den tekniske utvikling eller til endringer 
på dette området som følger av arbeid i andre internasjonale 
organisasjoner, særlig i Sentralkommisjonen for skipsfart på 
Rhinen (CCNR), med sikte på å sikre at de to sertifikatene 
nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) utstedes på grunnlag av 
tekniske krav som sikrer et likeverdig sikkerhetsnivå eller 
for å ta hensyn til tilfellene nevnt i artikkel 5, skal vedtas 
i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll nevnt i artikkel 19 nr. 3. Når det foreligger 
grunner som nødvendiggjør hastesaksbehandling, kan 
Kommisjonen følge framgangsmåten for behandling av 
hastesaker nevnt i artikkel 19 nr. 4.

Disse endringene må foretas raskt for å sikre at de nødvendige 
tekniske kravene for utstedelse av fellesskapssertifikatet 
for fart på innlands vannveier gir et sikkerhetsnivå som er 
likeverdig med det som kreves for utstedelse av sertifikatet 
nevnt i artikkel 22 i Den reviderte konvensjonen om 
skipsfart på Rhinen.

2. Uten hensyn til nr. 1 skal Kommisjonen vedta 
godkjenningene nevnt i artikkel 5 nr. 2 i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2.

3. Kommisjonen skal treffe beslutninger om 
anbefalingene fra komiteen om spørsmålet vedrørende de 
midlertidige fellesskapssertifikatene for fart på innlands 
vannveier i Fellesskapet i samsvar med artikkel 2.19 i 
vedlegg II.»

3. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1.06 skal lyde:

«1.06

Midlertidige krav

Midlertidige krav som har som formål å endre ikke-
vesentlige bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle 
direktivet, kan vedtas, i samsvar med framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 19 
nr. 4 i dette direktiv, dersom det anses som nødvendig 
og saken haster, med sikte på tilpasning til den tekniske 
utvikling innen transport på innlands vannveier, for å 
muliggjøre unntak fra bestemmelsene i dette direktiv, eller 
for å muliggjøre prøvinger. Kravene skal offentliggjøres, 
og skal gjelde for høyst tre år. De skal tre i kraft samtidig 
i alle medlemsstater og oppheves på samme vilkår i alle 
medlemsstater.»

2. Artikkel 10.03a nr. 5 skal lyde:

«5. Anlegg som sprøyter mindre mengder vann, skal 
være typegodkjent i henhold til IMO-resolusjon A 800 
(19) eller en annen anerkjent standard. Slik anerkjennelse 
skal, når den har som formål å endre ikke-vesentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 19 
nr. 3 i dette direktiv. Typegodkjenningen skal utføres av 
et godkjent klassifikasjonsselskap eller en akkreditert 
prøvingsinstitusjon. Den akkrediterte prøvingsinstitusjonen 
skal oppfylle den europeiske standarden for generelle 
krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse 
(EN ISO/IEC 17025: 2000).»

3. Artikkel 10.03b nr. 1 skal lyde:

«1. Slokkemidler

Til beskyttelse av maskinrom, kjelerom og pumperom 
kan følgende slokkemidler brukes i fastmonterte 
brannslokkingsanlegg:

a) CO2 (karbondioksid),

b) HFC 227 ea (heptafluorpropan);

c) IG-541 (52 % nitrogen, 40 % argon, 8 % 
karbondioksid).

Tillatelse til bruk av andre slokkemidler skal, når formålet 
er endring av ikke-vesentlige bestemmelser i dette direktiv, 
gis etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll omhandlet i artikkel 19 nr. 3 i dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstater som har innlands vannveier som 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 2006/87/EF, skal med 
virkning fra 30. desember 2008 sette i verk de lover og 
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.
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Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstater som har innlands vannveier som nevnt i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 
2006/87/EF.

Utferdiget i Brussel, 18.desember.2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 President President

 J. BORRELL FONTELLES J.-E. ENESTAM

____________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart 
og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1), særlig 
artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 skal produkter, deler 
og utstyr oppfylle miljøkravene i vedlegg 16 til Chicago-
konvensjonen om internasjonal sivil luftfart (heretter kalt 
«Chicago-konvensjonen»), mars 2002-utgaven for bind I 
og november 1999-utgaven for bind II, med unntak av 
tilleggene.

2) Chicago-konvensjonen med vedlegg er blitt endret etter 
at forordning (EF) nr. 1592/2002 ble vedtatt.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 29.3.2007, s. 39, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 26.

(1) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av  
27.9.2003, s. 5).

3) Forordning (EF) nr. 1592/2002 bør derfor endres, etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 54 nr. 3 i nevnte 
forordning.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra Komiteen for Det europeiske 
flysikkerhetsbyrå, nedsatt ved artikkel 54 i forordning 
(EF) nr. 1592/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1592/2002 skal nr. 1 lyde:

«1. Produkter, deler og utstyr skal oppfylle miljøkravene i 
endring 8 i bind I og i endring 5 i bind II i vedlegg 16 
til Chicago-konvensjonen, utgaven av 24. november 
2005, med unntak av tilleggene til vedlegg 16.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 334/2007

av 28. mars 2007

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse 
av et europeisk flysikkerhetsbyrå(*)

 2010/EØS/67/54

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

Utferdiget i Brussel, 28. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart 
og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1), særlig 
artikkel 5 og 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Et av formålene med forordning (EF) nr. 1592/2002 er å 
bistå medlemsstatene med å oppfylle deres forpliktelser 
i henhold til Chicago-konvensjonen ved å sørge for en 
felles og ensartet gjennomføring av dens bestemmelser.

2) Forordning (EF) nr. 1592/2002 ble gjennomført 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 
av 24. september 2003 om fastsettelse av 
gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og 
miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, 
deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 
produksjonsorganisasjoner(2).

3) I henhold til artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1702/2003 
skal det for produkter, deler og utstyr utstedes sertifikater 
som angitt i vedlegget (del 21).

4) I tillegg VI til vedlegget (del 21) til forordning (EF) 
nr. 1702/2003 spesifiseres EASA-skjema 45, som skal 
brukes ved utstedelse av støysertifikater.

5) Bind I i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen ble 
endret 23. februar 2005 med hensyn til standarder og 
retningslinjer for administrasjon av dokumentasjonen av 
støysertifisering.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 29.3.2007, s. 40, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 26.

(1) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av  
27.9.2003, s. 5).

(2) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. Forordningen endret ved forordning (EF)  
nr. 706/2006 (EUT L 122 av 9.5.2006, s. 16.

6) Det er nødvendig å gjøre visse endringer i bestemmelsene 
i forordning (EF) nr. 1702/2003 for å bringe vedlegget til 
forordningen i samsvar med det endrede bind I i vedlegg 
16.

7) Forordning (EF) nr. 1702/2003 bør derfor endres.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelse 
fra Byrået, i samsvar med artikkel 12 nr. 2 bokstav b) og 
artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1592/2002 —

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 54 nr. 3 i 
forordning (EF) nr. 1592/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003 gjøres 
følgende endringer:

1. I del 21A.204 bokstav b) nr. 1 ii) utgår setningen «Disse 
opplysningene skal være innbefattet i flygehåndboken når 
gjeldende luftdyktighetsregler for vedkommende luftfartøy 
krever en flygehåndbok.».

2. I del 21A.204 bokstav b) nr. 2 i) utgår setningen «Disse 
opplysningene skal være innbefattet i flygehåndboken når 
gjeldende luftdyktighetsregler for vedkommende luftfartøy 
krever en flygehåndbok.».

3. Tillegg VI erstattes med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 335/2007

av 28. mars 2007

om endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 med hensyn til gjennomføringsreglene for  
miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr(*)

 2010/EØS/67/55



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 67/544 2.12.2010

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

Utferdiget i Brussel, 28. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

____________
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VEDLEGG

Tillegg VI — EASA-skjema 45 Støysertifikat, i vedlegget (del 21), erstattes med følgende skjema:

Til bruk for registreringsstaten 1. Registreringsstat 3. Dokument nr.

2. STØYSERTIFIKAT

Nasjonalitet og 4. 
registreringsmerker

5. 
...........................................................

5. Produsent og produsentens 
betegnelse på luftfartøyet

...........................................................

6. Luftfartøyets serienummer

...........................................................

7. Motor
.............................................................................................

8. Propell(*)
.........................................................................................

9. Største startmasse (kg)

...........................................................

10. Største landingsmasse (kg)(*)

...........................................................

11.  Standard for støysertifisering

...........................................................

12. Ytterligere endringer som er innarbeidet med henblikk på samsvar med gjeldende standarder for 
støysertifisering

...........................................................................................................................................................................................

13.  Sidestøynivå/ 
støynivå ved 
største effekt(*)

...................................

14.  Støynivå ved 
innflyging(*)

....................................

15.  Støynivå ved over-
flyging (start)(*)

.....................................

16.  Støynivå ved 
overflyging 
(marsjhøyde)
(*)

..............................

17.  Støynivå ved 
start(*)

.............................

Merknader

18.  Dette støysertifikat utstedes i henhold til bind I i vedlegg 16 til Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart av 
7. desember 1944 og forordning (EF) nr. 1592/2002 artikkel 6 for ovennevnte luftfartøy, som anses å overholde 
angitte støystandard dersom det vedlikeholdes og drives i samsvar med gjeldende krav og driftsbegrensninger.

19. Utstedelsesdato ...................................................    20. Underskrift..........................................................................

EASA-skjema 45 
______________
(*) Disse feltene kan utelates, avhengig av støysertifiseringsstandarden.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart 
og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1), særlig 
artikkel 5 og 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For luftfartøyer som omfattes av bestemmelsene 
i forordning (EF) nr. 1592/2002 skal det innen 28. 
mars 2007 utstedes et luftdyktighetsbevis eller en 
flygetillatelse i samsvar med kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av 
gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og 
miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, 
deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 
produksjonsorganisasjoner(2). Uten et slikt bevis eller en 
slik flygetillatelse kan fellesskapsoperatører etter nevnte 
dato ikke anvende luftfartøyene på medlemsstatenes 
territorium.

2) I henhold til artikkel 2 nr. 3 bokstav c) i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 skal «Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå» (heretter kalt «Byrået») 
innen 28. mars 2007 fastsette den godkjente konstruksjon 
som er nødvendig for utstedelse av luftdyktighetsbeviser 
eller flygetillatelser til luftfartøyer som er registrert 
i medlemsstatene, men som ikke oppfyller kravene i 
forordningens artikkel 2 nr. 3 bokstav a). For mange 
luftfartsprodukters vedkommende har det ikke vært 
mulig for Byrået å fastsette nevnte konstruksjon innenfor 
den fastsatte fristen, fordi det ikke hadde mottatt de 
nødvendige søknader fra konstruktørene.

3) Luftdyktighetsbeviser bør ikke utstedes før Byrået, 
etter en teknisk vurdering av produktet, kan godkjenne 
konstruksjonen, men begrensede luftdyktighetsbeviser 
kan likevel utstedes for et begrenset tidsrom, for å 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 4.4.2007, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 26.

(1) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av  
27.9.2003, s. 5).

(2) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 706/2006 (EUT L 122 av 9.5.2006, s. 16).

muliggjøre fortsatt drift av luftfartøyene og å gi Byrået 
tid til å kontrollere konstruksjonen av dem.

4) På grunn av tidsnød har Byrået ikke kunnet vedta særlige 
luftdyktighetsspesifikasjoner innen 28. mars 2007. Det er 
likevel mulig å fastsette den godkjente konstruksjonen på 
grunnlag av en henvisning til den i konstruksjonsstaten, 
ettersom dette ble gjort for de fleste luftfartøyer som fikk 
utstedt et typesertifikat før 28. september 2003.

5) Fastsettelsen av en slik konstruksjon bør foretas bare 
for de luftfartøyer som medlemsstatene har utstedt 
luftdyktighetsbeviser for, med unntak for begrensede 
luftdyktighetsbeviser og flygetillatelser, for å sikre 
at luftfartøyene minst oppfyller sikkerhetskravene 
spesifisert i vedlegg 8 til konvensjonen om internasjonal 
sivil luftfart.

6) For å redusere sikkerhetsrisikoene så mye som mulig, og 
for å begrense konkurransevridninger, bør det planlagte 
tiltaket bare gjelde for luftfartøyer som en medlemsstat 
har utstedt et luftdyktighetsbevis til, og som var registrert 
i medlemsstaten på det tidspunkt da forordning (EF) nr. 
1702/2003 fikk anvendelse i medlemsstaten(3). Eierne 
av disse luftfartøyene kunne på registreringstidspunktet 
ikke kjenne til at de ikke kunne holde dem i drift etter 
28. mars 2007. Eierne av et luftfartøy som ble registrert 
i en medlemsstat etter tidspunktet da forordning (EF) 
nr. 1703/2003 fikk anvendelse i medlemsstaten, kjente 
derimot til, på registreringstidspunktet, at luftfartøyet 
ikke kunne holdes i drift etter 28. mars 2007 dersom 
Byrået ikke var i stand til å godkjenne dets konstruksjon 
før denne datoen.

7) Det anses for nødvendig å sikre at det planlagte 
tiltaket får anvendelse bare på luftfartøyer for hvilke 
konstruksjonsstatens representasjonsmyndighet, innenfor 
rammen av en arbeidsavtale i henhold til artikkel 18 i 
forordning (EF) nr. 1592/2002, aksepterer å bistå Byrået 
med å sikre kontinuerlig tilsyn med den godkjente 
konstruksjonen som er fastsatt på denne måten.

(3) EUR 15: 28. september 2003; EUR 10: 1. mai 2004; EUR 2:  
1. januar 2007.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 375/2007

av 30. mars 2007

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for 
luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, 

og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner(*)
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8) Det planlagte tiltaket bør være av midlertidig art for å 
redusere risikoene forbundet med Byråets begrensede 
tekniske kunnskap om de berørte produktenes 
konstruksjon. Det er også nødvendig å stimulere 
konstruktørene til å bistå Byrået med å fastsette den 
godkjente konstruksjonen som er nødvendig for fullt 
ut å integrere deres luftfartøyer i fellesskapssystemet. 
Anvendelsen av ulike typer regelverk for luftfartøyer som 
drives under samme vilkår, kan dessuten være en kilde 
til illojal konkurranse i det indre marked, og kan ikke 
fortsette i det uendelige. Tiltakets gyldighet bør derfor 
begrenses til en periode på 12 måneder, som kan utvides 
til høyst 18 måneder, forutsatt at en sertifiseringsprosess 
er begynt og at den kan avsluttes i løpet av den nevnte 
perioden.

9) I artikkel 2 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 
1702/2003 er det bare henvist til luftfartøyer som har fått 
utstedt et typesertifikat. For en rekke luftfartøyer som 
burde være omfattet av tiltaket angitt i nevnte artikkel, er 
det imidlertid aldri blitt utstedt et typesertifikat, fordi det i 
henhold til gjeldende ICAO-standarder på det tidspunktet 
da luftfartøyene ble konstruert og sertifisert, ikke krevdes 
et slikt dokument. Det er derfor behov for en klargjøring, 
for å sikre at det fortsatt kan utstedes luftdyktighetsbevis 
til slike luftfartøyer.

10) Forordning (EF) nr. 1702/2003 bør endres for å 
unngå forvirring og rettslig usikkerhet når det gjelder 
punkt 21A.173 bokstav b) nr. 2 og punkt 21A.184 i 
vedlegget til nevnte forordning, der ordene «bestemte 
sertifiseringsspesifikasjoner» benyttes i stedet for 
«særlige luftdyktighetsspesifikasjoner», som er uttrykket 
benyttet i artikkel 5 nr. 3 bokstav b) og artikkel 15 nr. 1 
bokstav b) i forordning (EF) nr. 1592/2002.

11) Som unntak fra reglene for utstedelse av luftdyktighetsbevis 
kan det i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a) i forordning 
(EF) nr. 1592/2002 utstedes en flygetillatelse. En slik 
tillatelse utstedes normalt når et luftdyktighetsbevis 
er midlertidig ugyldig, for eksempel som følge av 
en skade, eller når et luftdyktighetsbevis ikke kan 
utstedes, for eksempel fordi luftfartøyet ikke oppfyller 
de grunnleggende kravene til luftdyktighet, eller det 
ennå ikke er påvist samsvar med disse kravene, men 
luftfartøyet er likevel i stand til å gjennomføre en sikker 
flyging.

12) Etter utløpet av overgangsperioden for flygetillatelser er 
det nødvendig å vedta felles krav og forvaltningsmessige 
framgangsmåter for utstedelse av disse tillatelsene, som 
vil inneholde alle nødvendige vilkår for å redusere 
risikoen for avvik fra de grunnleggende kravene, og 
dermed sikrer at flygetillatelsene anerkjennes av alle 
medlemsstatene i samsvar med artikkel 8 i forordning 
(EF) nr. 1592/2002.

13) Tiltakene i denne forordning bygger på uttalelse fra 
Byrået(1), i samsvar med artikkel 12 nr. 2 bokstav b) og 
artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1592/2002.

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 54 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1592/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1702/2003 gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

Sertifisering av produkter, deler og utstyr

1. Det skal utstedes sertifikater for produkter, deler og 
utstyr som angitt i del 21.

2. Som unntak fra nr. 1 får bestemmelsene i kapittel 
H og I i del 21ikke anvendelse på luftfartøyer, herunder 
monterte produkter, deler og utstyr, som ikke er registrert 
i en medlemsstat. Bestemmelsene i kapittel P i del 
21 får heller ikke anvendelse, med mindre luftfartøyets 
kjennemerker er fastsatt av en medlemsstat.

3. Når det i vedlegget (del 21) vises til anvendelse 
og/eller overholdelse av bestemmelsene i vedlegg I (del 
M) til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, og en 
medlemsstat har valgt, i henhold til artikkel 7 nr. 3 bokstav 
a) og (b) i nevnte forordning, å ikke anvende nevnte del før 
28. september 2008, får i stedet relevante nasjonale regler 
anvendelse inntil nevnte dato.

«Artikkel 2a

Fortsatt gyldighet for typesertifikater og tilknyttede 
luftdyktighetsbeviser

1. For produkter utstyrt med et typesertifikat eller et 
dokument som tillater utstedelse av et luftdyktighetsbevis, 
utstedt av en medlemsstat før 28. september 2003, får 
følgende bestemmelser anvendelse:

a) produktet skal anses å være omfattet av et typesertifikat 
utstedt i samsvar med denne forordning når:

(1) Uttalelse 1/2007 av 30. januar 2007 og uttalelse 2/2007 av  
8. februar 2007.
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i) grunnlaget for typesertifikatet var:

JAA typesertifikatgrunnlag, for produkter som – 
er sertifisert etter de JAA-framgangsmåter som 
definert i deres JAA-datablader, eller

for andre produkter, typesertifikatgrunnlaget – 
som definert i typesertifikatets 
datablad i konstruksjonsstaten, dersom 
konstruksjonsstaten var:

en medlemsstat, med mindre Byrået fastslår – 
at et slikt typesertifikatgrunnlag ikke gir et 
sikkerhetsnivå tilsvarende det som kreves 
i grunnforordningen og denne forordning, 
idet det særlig tas hensyn til benyttede 
luftdyktighetsregler og driftserfaring, eller

en stat som en medlemsstat har inngått en – 
tosidig luftdyktighetsavtale eller lignende 
avtale med som slike produkter er blitt 
sertifisert i henhold til, på grunnlag av 
luftdyktighetsreglene i konstruksjonsstaten, 
med mindre Byrået fastsetter at de benyttede 
luftdyktighetsreglene, driftserfaringen eller 
sikkerhetssystemet i konstruksjonsstaten 
ikke gir et sikkerhetsnivå tilsvarende det 
som kreves i forordning (EF) nr. 1592/2002 
og denne forordning.

Byrået skal foreta en første vurdering av virkningen 
av bestemmelsene i annet strekpunkt, med sikte på å 
framlegge en uttalelse for Kommisjonen med mulige 
forslag til endring av denne forordning,

ii) miljøkravene var dem nevnt i vedlegg 16 til 
Chicago-konvensjonen, og som fikk anvendelse på 
produktet,

iii) gjeldende luftdyktighetspålegg var de samme som 
i konstruksjonsstaten.

b) Konstruksjonen for et bestemt luftfartøy som var 
registrert i en medlemsstat før 28. september 2003, skal 
anses å være godkjent i henhold til denne forordning 
når:

dets grunnleggende typekonstruksjon var del av et i) 
typesertifikat nevnt i bokstav a),

alle endringer av denne grunnleggende ii) 
typekonstruksjonen som ikke var 
typesertifikatinnehaverens ansvar, har fått 
godkjenning, og

de luftdyktighetspålegg som var utstedt eller iii) 
vedtatt av registreringsstaten før 28. september 
2003, herunder eventuelle endringer av 
konstruksjonsstatens luftdyktighetspålegg som var 
godtatt av registreringsstaten, var overholdt.

c) Byrået skal innen 28. mars 2007 fastsette typesertifikatet 
for produkter som ikke er i samsvar med kravene i 
bokstav a).

d) Byrået skal innen 28. mars 2007 fastsette 
typesertifikatets datablad når det gjelder støynivået 
for samtlige produkter nevnt i bokstav a). Inntil 
dette er fastsatt kan medlemsstatene fortsatt utstede 
støysertifikater i samsvar med gjeldende nasjonale 
regler.

2. Når det gjelder produkter som det 28. september 
2003 pågikk en typesertifiseringsprosess for ved JAA eller 
i en medlemsstat, får følgende bestemmelser anvendelse:

a) dersom produktet er under sertifisering i flere 
medlemsstater, skal det prosjektet som er kommet 
lengst, brukes som referanse,

b) Punkt 21A.15 bokstav a), b) og c) i del 21 får ikke 
anvendelse,

c) som unntak fra punkt 21A.17 bokstav a) i del 21 skal 
typesertifikatgrunnlaget være det som er fastsatt av 
JAA, eventuelt av medlemsstaten, på den dato det 
søkes om godkjenning,

d) med henblikk på å etterkomme punkt 21A.20 bokstav 
a) og b) i del 21skal den påvisning av samsvar som 
skjer innenfor rammen av framgangsmåter benyttet 
av JAA eller medlemsstatene, anses å være foretatt av 
Byrået.

3. Når det gjelder produkter med et nasjonalt 
typesertifikat eller et tilsvarende sertifikat for hvilke 
godkjenningsprosessen for endringer som foretas av 
en medlemsstat ikke var avsluttet på tidspunktet for 
fastsettelsen av typesertifikatet i samsvar med denne 
forordning, får følgende bestemmelser anvendelse:

a) dersom en godkjenningsprosess er i gang i flere 
medlemsstater, skal det prosjektet som er kommet 
lengst, brukes som referanse,

b) punkt 21A.93 i del 21 får ikke anvendelse,

c) gjeldende typesertifikat skal være det som er fastsatt 
av JAA, eventuelt av medlemsstaten, på den dato det 
søkes om godkjenning av endringen,
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d) med henblikk på å etterkomme punkt 21A.103 bokstav 
a) nr. 2 og bokstav b) i del 21skal den påvisning av 
samsvar som skjer innenfor rammen av framgangsmåter 
benyttet av JAA eller medlemsstatene, anses å være 
foretatt av Byrået.

4. Når det gjelder produkter med et nasjonalt typesertifikat 
eller et tilsvarende sertifikat, når godkjenningsprosessen 
for grunnlaget ved større reparasjoner foretatt av en 
medlemsstat ikke var avsluttet på tidspunktet for fastsettelse 
av typesertifikatet i samsvar med denne forordning, skal 
den påvisning av samsvar som skjer innenfor rammen av 
JAAs eller medlemsstaters framgangsmåter, med henblikk 
på å etterkomme punkt 21A.433 bokstav a) i del 21, anses 
å være foretatt av Byrået.

5. Et luftdyktighetsbevis som er utstedt av en medlemsstat 
og som bekrefter samsvar med et typesertifikat fastsatt i 
samsvar med nr. 1, skal anses å være i samsvar med denne 
forordning.

Artikkel 2b

Fortsatt gyldighet for supplerende typesertifikater

1. Når det gjelder supplerende typesertifikater utstedt 
av en medlemsstat i henhold til JAAs framgangsmåter 
eller gjeldende nasjonale framgangsmåter, og endringer 
av produkter, som er foreslått av andre personer enn 
innehaveren av produktets typesertifikat, som var godkjent 
av en medlemsstat i henhold til gjeldende nasjonale 
framgangsmåter, der det supplerende typesertifikatet 
eller endringen var gyldig 28. september 2003, skal det 
supplerende typesertifikatet eller endringen anses å være 
utstedt i henhold til denne forordning.

2. Når det gjelder supplerende typesertifikater som 
det 28. september 2003 pågikk en sertifiseringsprosess 
for i en av medlemsstatene i henhold til gjeldende JAA-
framgangsmåter for supplerende typesertifikater, og større 
endringer av produkter, som er foreslått av andre personer 
enn innehaveren av produktets typesertifikat, som det 
28. september 2003 pågikk en sertifiseringsprosess for i 
en av medlemsstatene i henhold til gjeldende nasjonale 
framgangsmåter, får følgende bestemmelser anvendelse:

a) dersom en sertifiseringsprosess pågikk i flere 
medlemsstater, skal det prosjektet som er kommet 
lengst, brukes som referanse,

b) punkt 21A. 113 bokstav a) og b) i del 21 får ikke 
anvendelse,

c) gjeldende sertifiseringsgrunnlag skal være det som er 
fastsatt av JAA, eventuelt av medlemsstaten, på den 
dato det søkes om godkjenning av det supplerende 
typesertifikatet eller den større endringen,

d) med henblikk på å etterkomme punkt 21A.115 bokstav 
a) i del 21 skal den påvisning av samsvar som skjer 
innenfor rammen av framgangsmåter benyttet av JAA 
eller medlemsstatene, anses å være foretatt av Byrået.

Artikkel 2c

Fortsatt drift av visse luftfartøyer som er registrert i 
medlemsstatene

1. Når det gjelder luftfartøyer som ikke kan anses å 
ha et typesertifikat utstedt i samsvar med artikkel 2a nr. 
1 bokstav a) i denne forordning som en medlemsstat har 
utstedt et luftdyktighetsbevis for før forordning (EF) nr. 
1702/2003 fikk anvendelse i nevnte medlemsstat(1), og 
som var registrert i medlemsstaten på den datoen, og 
fortsatt var registrert i en medlemsstat 28. mars 2007, skal 
kombinasjonen av følgende faktorer anses å utgjøre de 
relevante, særlige luftdyktighetsspesifikasjoner utstedt i 
henhold til denne forordning:

a) konstruksjonsstatens datablad for typesertifikatet og 
datablad for typesertifikatet når det gjelder støy, eller 
tilsvarende dokumenter, forutsatt at konstruksjonsstaten 
har inngått en hensiktsmessig arbeidsavtale med Byrået, i 
samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1592/2002, 
som omfatter kontinuerlig luftdyktighet for et slikt 
luftfartøys konstruksjon,

b) miljøkravene som er fastsatt i vedlegg 16 til Chicago-
konvensjonen, og som får anvendelse på luftfartøyet,

c) konstruksjonsstatens obligatoriske opplysninger om 
kontinuerlig luftdyktighet.

2. De særlige luftdyktighetsspesifikasjonene skal gjøre 
det mulig for luftfartøyene å fortsette den type drift som 
de hadde tillatelse til å utføre 28. mars 2007 og skal være 
gyldige til 28. mars 2008, med mindre spesifikasjonene 
erstattes før denne dato av en konstruksjons- og 
miljøgodkjenning utstedt av Byrået i samsvar med denne 
forordning. Medlemsstatene skal utstede begrensede 
luftdyktighetsbeviser for de berørte luftfartøyene i henhold 
til del 21 kapittel H når samsvar med disse spesifikasjonene 
er bekreftet.

3. Kommisjonen kan forlenge gyldighetsperioden nevnt 
i nr. 2 med høyst 18 måneder for en viss type luftfartøyer, 
forutsatt at Byrået har begynt sertifiseringsprosessen for 
nevnte luftfartøytype før 28. mars 2008 og at Byrået 
fastslår at en slik prosess kan avsluttes i løpet av den 
forlengede gyldighetsperioden. Byrået skal i så fall 
underrette Kommisjonen om sin beslutning.

(1) For EUR 15: 28. september 2003; for EUR 10: 1. mai 2004 og for EUR 2: 
1. januar.2007.
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Artikkel 2d

Fortsatt gyldighet for sertifikater for deler og utstyr

1. Godkjenninger av deler og utstyr utstedt av en 
medlemsstat og gyldige 28. september 2003 skal anses å 
være utstedt i henhold til denne forordning.

2. Når det gjelder deler og utstyr som det pågikk en 
godkjennings- eller tillatelsesprosess for i en medlemsstat 
28. september 2003, får følgende bestemmelser 
anvendelse:

a) dersom en tillatelsessprosess pågikk i flere 
medlemsstater, skal det prosjektet som er kommet 
lengst, brukes som referanse,

b) punkt 21A.603 i del 21 får ikke anvendelse,

c) gjeldende krav til opplysninger i henhold til 
punkt 21A.605 i del 21 skal være de krav som er 
fastsatt av vedkommende medlemsstat på den dato det 
søkes om godkjenning eller tillatelse,

d) med henblikk på å etterkomme punkt 21A.606 bokstav 
b) i del 21skal den påvisning av samsvar som gjøres av 
vedkommende medlemsstat, anses å være foretatt av 
Byrået.

Artikkel 2e

Flygetillatelse

De vilkår som var fastsatt av medlemsstatene før 28. mars 
2007 for flygetillatelser eller andre luftdyktighetsbeviser 
som var utstedt for luftfartøyer som ikke hadde et 
luftdyktighetsbevis eller et begrenset luftdyktighetsbevis 
utstedt i henhold til denne forordning, skal anses å være 
fastsatt i henhold til denne forordning, med mindre Byrået 
innen 28. mars 2008 beslutter at slike vilkår ikke gir et 
sikkerhetsnivå tilsvarende det som kreves i forordning 
(EF) nr. 1592/2002 eller denne forordning.

Flygetillatelser eller luftdyktighetsbeviser utstedt av 
medlemsstatene før 28. mars 2007 for luftfartøyer som 
ikke hadde et luftdyktighetsbevis eller et begrenset 
luftdyktighetsbevis i henhold til denne forordning, skal 
inntil 28. mars 2008 anses som flygetillatelser utstedt i 
henhold til denne forordning.»

2. Vedlegget (del 21) til kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1702/2003 endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter at 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, 30. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

____________
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003 gjøres følgende endringer:

1) I punkt 21A.139 skal nytt ledd b.1 xvii) lyde:

«xvii) utstedelse av flygetillatelse og godkjenning av tilknyttede flygevilkår.»

2) I punkt 21A.163 skal ny bokstav e) lyde:

«e) når produksjonsorganisasjonen selv kontrollerer luftfartøyets konfigurasjon innenfor rammen av sin 
godkjenning som produksjonsorganisasjon og bekrefter samsvar med de konstruksjonsvilkår som er godkjent 
for flygingen, utstede en flygetillatelse i samsvar med punkt 21A.711 bokstav c), herunder godkjenning av 
flygevilkårene i samsvar med punkt 21A.710 bokstav b), i henhold til framgangsmåter fastsatt i samarbeid med 
vedkommende myndighet for produksjonen, for et luftfartøy som innehaveren har produsert.»,

3) I punkt 21A.165 skal ny bokstav j) og k) lyde:

«j) eventuelt, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.163 bokstav e), fastsette vilkårene for utstedelse av en 
flygetillatelse,

k) eventuelt, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.163 bokstav e), opprette samsvar med bestemmelsene 
i punkt 21A.711 bokstav b) og (d) før en flygetillatelse (EASA-skjema 20b, se tillegget) for et luftfartøy 
utstedes.»

4) I avsnitt A skal tittelen til kapittel H lyde:

«kaPITTEl H — lUFTdykTIGHETsBEVIsER OG BEGREnsEdE lUFTdykTIGHETsBEVIsER»

5) I punkt 21A.173 bokstav b) nr. 2 erstattes ordene «særlige sertifiseringsspesifikasjoner» med ordene «særlige 
luftdyktighetsspesifikasjoner».

6) I punkt 21A.173 utgår bokstav c).

7) I punkt 21A.174 utgår bokstav d).

8) I punkt 21A.179 skal bokstav b) lyde:

«b) Dersom eierskapet til et luftfartøy endres, og luftfartøyet har et begrenset luftdyktighetsbevis som ikke er 
i samsvar med et begrenset typesertifikat, skal luftdyktighetsbevisene overføres sammen med luftfartøyet, 
forutsatt at luftfartøyet forblir i samme register, eller utstedes bare med formell godkjenning fra vedkommende 
myndighet i registreringsstaten dit det overføres.»

9) I punkt 21A.184 erstattes ordene «særlige sertifiseringsspesifikasjoner» med ordene «særlige 
luftdyktighetsspesifikasjoner».

10) Punkt 21A.185 utgår.

11) I punkt 21A.263 skal bokstav b) lyde:

«b) Med forbehold for bestemmelsene i punkt 21A.257 bokstav b) skal Byrået uten videre etterprøving godta de 
erklæringer om samsvar som framlegges av søkeren med det formål å oppnå:

1. en godkjenning av de flygevilkår som kreves for en flygetillatelse, eller

2. et typesertifikat eller en godkjenning av en større endring av en typekonstruksjon,

3. et supplerende typesertifikat, eller

4. en ETSO-autorisasjon i henhold til punkt 21A.602B bokstav b) nr. 1, eller

5. en konstruksjonsgodkjenning ved større reparasjoner.»
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12) I punkt 21A.263 bokstav c) skal nytt nr. 6 og 7 lyde:

«6. å godkjenne vilkårene for utstedelse av en flygetillatelse i henhold til punkt 21A.710 bokstav a) nr. 2,

i) unntatt prøveflyginger med:

en ny luftfartøytype, eller– 

et luftfartøy som har gjennomgått en endring som klassifiseres eller kan klassifiseres som en – 
betydelig, større endring eller et supplerende typesertifikat av betydelig omfang, eller

et luftfartøy hvis flyge- og/eller flygekontrollegenskaper kan være modifisert i betydelig grad,– 

ii) unntatt flygetillatelser som utstedes med henblikk på punkt 21A.701 bokstav a) nr. 15.

7. å utstede en flygetillatelse i henhold til punkt 21A.711 bokstav b) for et luftfartøy som vedkommende 
har konstruert eller endret, når konstruksjonsorganisasjonen selv, i henhold til sin godkjenning som 
konstruksjonsorganisasjon, kontrollerer luftfartøyets konfigurasjon og bekrefter samsvar med de godkjente 
konstruksjonsvilkårene for flygingen.»

13) I punkt 21A.265 skal ny bokstav f) og g) lyde:

«f) eventuelt, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.263 bokstav c) nr. 6, fastsette vilkårene som gjelder for 
utstedelse av en flygetillatelse.

g) eventuelt, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.263 bokstav c) nr. 7, sørge for samsvar med 
bestemmelsene i punkt 21A.711 bokstav b) og (d) før vedkommende utsteder en flygetillatelse (EASA-skjema 
20b, se tillegget) for et luftfartøy.»

14) I avsnitt A skal kapittel P lyde:

«kaPITTEl P — FlyGETIllaTElsE

21A.701. Virkeområde

Flygetillatelser skal utstedes i samsvar med dette kapittel til luftfartøyer som ikke oppfyller, eller for hvilke det 
ikke er påvist at de oppfyller, gjeldende krav til luftdyktighet, men som er i stand til å gjennomføre sikre flyginger 
på bestemte vilkår og for følgende formål:

1. utvikling,

2. påvisning av at regler eller sertifiseringsspesifikasjoner er overholdt,

3. konstruksjons- eller produksjonsorganisasjoners opplæring av besetningen,

4. prøveflyging i tilknytning til produksjon av nye luftfartøyer,

5. overføring av luftfartøyer som er under produksjon, mellom produksjonsanlegg,

6. flyging med henblikk på oppnå kundens godkjenning,

7. levering eller eksport av luftfartøyer,

8. flyging med henblikk på å oppnå myndighetenes godkjenning,

9. markedsundersøkelse, herunder opplæring av kundens besetning,

10. utstillinger og flygeoppvisninger,

11. flyging til et sted der det skal utføres vedlikehold av luftfartøyet eller kontroll av luftdyktigheten, eller til et 
lagringssted;

12. flyging av et luftfartøy med en masse som overskrider luftfartøyets største sertifiserte startmasse på en 
strekning utover dets normale rekkevidde, over vann eller landområder der egnede landingsanlegg eller egnet 
drivstoff ikke er tilgjengelig,
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13. rekordforsøk, kappflyging eller lignende konkurranser,

14. flyging av et luftfartøy som oppfyller gjeldende krav til luftdyktighet før overholdelse av miljøkravene er 
fastslått,

15. ikke-kommersielle flyginger med individuelle luftfartøyer av enkel konstruksjon eller luftfartøytyper for 
hvilke et luftdyktighetsbevis eller et begrenset luftdyktighetsbevis ikke er hensiktsmessig.

21A.703 Adgang

Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å søke om flygetillatelser, unntatt når det dreier seg om en 
flygetillatelse i henhold til punkt 21A.701 bokstav a) nr. 15, der den som søker, må være eieren. En person som har 
adgang til å søke om flygetillatelse, har også adgang til å søke om godkjenning av flygevilkårene.

21A.705 Vedkommende myndigheter

Uten hensyn til punkt 21.1 menes med «vedkommende myndighet» i dette kapittel:

a) den myndighet som er utpekt av registreringsstaten, eller

b) for uregistrerte luftfartøyer, den myndighet som er utpekt av medlemsstaten som fastsatte kjennemerkene.

21A.707 Søknad om flygetillatelse

a) I henhold til punkt 21A.703, og når søkeren ikke har fått rettigheten til å utstede en flygetillatelse, skal søknad 
om flygetillatelse sendes vedkommende myndighet i den form og på den måte nevnte myndighet har fastsatt.

b) Hver søknad om flygetillatelse skal inneholde:

1. formålet eller formålene med flygingen(e) i henhold til punkt 21A.701,

2. de punkter der luftfartøyet ikke oppfyller gjeldende krav til luftdyktighet,

3. godkjente flygevilkår i henhold til 21A.710.

c) dersom flygevilkårene ikke er godkjent på det tidspunkt det søkes om flygetillatelse, skal det søkes om 
godkjenning av flygevilkårene i henhold til punkt 21A.709.

21A.708 Flygevilkår

Flygevilkårene omfatter:

a) de konfigurasjoner det søkes om i flygetillatelsen,

b) alle vilkår eller begrensninger som anses nødvendige for sikker drift av luftfartøyet, herunder:

1. de vilkår eller begrensninger som gjelder flygerutene og/eller luftrommet som kreves for flygingene,

2. de vilkår for eller begrensninger som gjelder besetningen som skal fly luftfartøyet,

3. de begrensninger som gjelder transporten av andre personer enn flygebesetningen,

4. de driftsmessige begrensninger, særlige framgangsmåter eller tekniske vilkår som må oppfylles,

5. eventuelt, det særlige flygeprøveprogrammet,

6. de særlige tiltak for å sikre kontinuerlig luftdyktighet, herunder vedlikeholdsinstrukser og 
vedlikeholdssystemet som vil benyttes,
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c) bevis for at luftfartøyet kan gjennomføre sikre flyginger under de vilkår eller begrensninger som er angitt i 
bokstav b),

d) metoden som brukes for å kontrollere luftfartøykonfigurasjonen, for å sikre at de fastsatte vilkårene 
overholdes.

21A.709 Søknad om godkjenning av flygevilkår

a) I henhold til punkt 21A.707 bokstav c), og når søkeren ikke har fått rettigheten til å kunne godkjenne 
flygevilkårene, skal en søknad om godkjenning av flygevilkårene sendes:

1. Byrået, i den form og på den måte Byrået fastsetter, når godkjenningen av flygevilkårene er knyttet til 
konstruksjonens sikkerhet, eller

2. vedkommende myndighet, i den form og på den måte nevnte myndighet fastsetter, når godkjenningen av 
flygevilkårene ikke er knyttet til konstruksjonens sikkerhet.

b) Hver søknad om godkjenning av flygevilkårene skal omfatte:

1. de foreslåtte flygevilkårene,

2. dokumentasjonen for disse vilkårene, og

3. en erklæring om at luftfartøyet kan gjennomføre sikre flyginger under de vilkår eller begrensninger som 
er angitt i punkt 21A.708 bokstav b).

21A.710 Godkjenning av flygevilkår

a) Når godkjenningen av flygevilkårene er knyttet til konstruksjonens sikkerhet, skal flygevilkårene godkjennes 
av:

1. Byrået, eller

2. en behørig godkjent konstruksjonsorganisasjon, i henhold til rettigheten fastsatt i punkt 21A.263 bokstav 
c) nr. 6.

b) Når godkjenningen av flygevilkårene ikke er knyttet til konstruksjonens sikkerhet, skal flygevilkårene 
godkjennes av vedkommende myndighet eller den behørig godkjente organisasjonen som også utsteder 
flygetillatelsen.

c) Før flygevilkårene godkjennes skal Byrået, vedkommende myndighet eller den godkjente organisasjonen ha 
funnet det godtgjort at luftfartøyet kan gjennomføre sikre flyginger under de vilkår eller begrensninger som er 
angitt. Byrået eller vedkommende myndighet kan foreta, eller kreve at søkeren foretar, alle inspeksjoner eller 
tester som er nødvendige for dette formål.

21A.711 Utstedelse av en flygetillatelse

a) Vedkommende myndighet skal utstede en flygetillatelse

1. ved framlegging av opplysningene som kreves i henhold til punkt 21A.707, og

2. når vilkårene angitt i punkt 21A.708 er godkjent i henhold til punkt 21A.710, og

3. når vedkommende myndighet, gjennom sine egne undersøkelser, som kan omfatte inspeksjoner, eller 
gjennom framgangsmåter som er avtalt med søkeren, finner det godtgjort at luftfartøyet er i samsvar med 
konstruksjonen fastsatt i punkt 21A.708 før flyging.

b) En behørig godkjent konstruksjonsorganisasjon kan utstede en flygetillatelse(EASA-skjema 20b, se tillegget) i 
henhold til rettigheten angitt i punkt 21A.263 bokstav c) nr. 7, når vilkårene angitt i punkt 21A.708 er godkjent 
i henhold til punkt 21A.710.

c) En behørig godkjent produksjonsorganisasjon kan utstede en flygetillatelse(EASA-skjema 20b, se tillegget) 
i henhold til rettigheten angitt i punkt 21A.163 bokstav e), når vilkårene angitt i punkt 21A.708 er godkjent i 
henhold til punkt 21A.710.
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d) Flygetillatelsen skal angi formål og godkjente vilkår og begrensninger i henhold til punkt 21A.710.

e) Når tillatelser utstedes i henhold til bokstav b) eller c) skal en kopi av flygetillatelsen sendes vedkommende 
myndighet.

f) Dersom det foreligger bevis for at vilkårene angitt i punkt 21A.723 bokstav a) ikke er oppfylt for en 
flygetillatelse som er utstedt av en organisasjon i henhold til bokstav b) eller c), skal nevnte organisasjon 
tilbakekalle flygetillatelsen.

21A.713 Endringer

a) Enhver endring som gjør flygevilkårene eller tilknyttet dokumentasjon for flygetillatelsen ugyldig, skal 
godkjennes i henhold til punkt 21A.710. En søknad skal eventuelt innsendes i henhold til punkt 21A.709.

b) En endring som påvirker innholdet i flygetillatelsen, krever at det utstedes en ny flygetillatelse i henhold til 
punkt 21A.711.

21A.715 Språk

Håndbøker, skilt, oversikter, instrumentmerking og andre nødvendige opplysninger som kreves i henhold til 
gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner, skal foreligge på ett eller flere av Det europeiske fellesskaps offisielle språk 
som aksepteres av vedkommende myndighet.

21A.719 Overdragelse

a) En flygetillatelse kan ikke overdras.

b) Uten hensyn til bokstav a) skal en flygetillatelse som er utstedt i henhold til punkt 21A.701 bokstav a) nr. 15, 
overdras sammen med luftfartøyet dersom eierskapet til et luftfartøy er endret, forutsatt at luftfartøyet forblir 
i samme register, eller utstedes bare med samtykke fra vedkommende myndighet i registreringsstaten dit det 
overføres.

21A.721 Inspeksjoner

Innehaveren eller den som søker om en flygetillatelse, skal adgang til det berørte luftfartøyet på anmodning fra 
vedkommende myndighet.

21A.723 Varighet og fortsatt gyldighet

a) En flygetillatelse skal utstedes for høyst 12 måneder og forbli gyldig forutsatt at

1. vilkårene og begrensningene nevnt i punkt 21A.711 bokstav d) som gjelder flygetillatelsen, er oppfylt,

2. flygetillatelsen ikke er levert tilbake eller tilbakekalt i henhold til punkt 21B.530,

3. luftfartøyet forblir i samme register.

b) Som unntak fra bokstav a) kan en flygetillatelse utstedt i henhold til punkt 21A.701 bokstav a) nr. 15) gis 
ubegrenset varighet.

c) Når en flygetillatelse leveres tilbake eller tilbakekalles, skal den leveres vedkommende myndighet.

21A.725 Fornyelse av flygetillatelsen

En fornyelse av flygetillatelsen skal behandles som en endring i henhold til punkt 21A.713.

21A.727 Forpliktelsene til innehaveren av en flygetillatelse

Innehaveren av en flygetillatelse skal sørge for at alle vilkår og begrensninger knyttet til flygetillatelsen oppfylles 
og opprettholdes.

21A.729 Dokumentasjonsplikt

a) Innehaveren av godkjenningen av flygevilkårene skal ha alle dokumenter som utarbeides for å fastsette 
og underbygge flygevilkårene, til rådighet for Byrået og vedkommende myndighet, og dokumentene skal 
oppbevares for å gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyet.
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b) Den godkjente organisasjonen skal ha alle dokumenter knyttet til utstedelsen av flygetillatelser i henhold 
til rettigheten gitt godkjente organisasjoner, herunder inspeksjonsrapporter, dokumenter som underbygger 
godkjenningen av flygevilkår og selve flygetillatelsen, til rådighet for Byrået eller vedkommende myndighet, 
og dokumentene skal oppbevares for å gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre kontinuerlig 
luftdyktighet for luftfartøyet.»

15. Punkt 21B.20 skal lyde:

«21B.20 Vedkommende myndighets forpliktelser

Vedkommende myndighet i en medlemsstat er ansvarlig for gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt A, 
kapittel F, G, H, I og P bare når det gjelder søkere eller innehavere som har sitt hovedforetak på medlemsstatens 
territorium.»

16. I punkt 21B.25 skal bokstav a) lyde:

«a) Generelt:

Medlemsstaten skal utpeke en vedkommende myndighet, med dokumenterte framgangsmåter, 
organisasjonsstruktur og personell, som tildeles ansvaret for gjennomføringen av avsnitt A kapittel F, G, H, I 
og P.»

17. I avsnitt B skal tittelen på kapittel H lyde:

«kaPITTEl H — lUFTdykTIGHETsBEVIsER OG BEGREnsEdE lUFTdykTIGHETsBEVIsER»

18. I punkt 21B.325 skal bokstav a) lyde:

«a) Vedkommende myndighet i registreringsstaten skal eventuelt, uten utilbørlig forsinkelse, utstede eller endre et 
luftdyktighetsbevis (EASA-skjema 25, se tillegget) eller et begrenset luftdyktighetsbevis (EASA-skjema 24, 
se tillegget) når den finner det godtgjort at gjeldende krav i avsnitt A kapittel H er oppfylt.»

19. Punkt 21B.330 skal lyde:

«21B.330  Midlertidig oppheving og tilbakekalling av luftdyktighetsbeviser og begrensende 
luftdyktighetsbeviser

a) Dersom det foreligger tegn på at noen av de vilkår som er spesifisert i punkt 21A.181 bokstav a) ikke 
er oppfylt, skal vedkommende myndighet i registreringsstaten oppheve midlertidig eller tilbakekalle et 
luftdyktighetsbevis.

b) Ved utstedelsen av underretningen om midlertidig oppheving eller tilbakekalling av et luftdyktighetsbevis 
eller et begrenset luftdyktighetsbevis skal vedkommende myndighet i registreringsstaten angi årsakene til den 
midlertidige opphevingen eller tilbakekallingen og informere innehaveren av sertifikatet om vedkommendes 
klagerett.»

20. I avsnitt B skal kapittel P lyde:

«kaPITTEl P — FlyGETIllaTElsE

21B.520 Undersøkelser

a) Vedkommende myndighet skal gjennomføre undersøkelser som er tilstrekkelige til å kunne begrunne 
utstedelsen eller tilbakekallingen av en flygetillatelse.

b) Vedkommende myndighet skal utarbeide framgangsmåter for vurdering som minst skal omfatte følgende 
elementer:

1. vurdering av søkerens kvalifikasjoner,

2. vurdering av søknadens berettigelse,

3. vurdering av den dokumentasjon som ble mottatt med søknaden,

4. inspeksjon av luftfartøyet

5. godkjenning av flygevilkårene i henhold til punkt 21A.710 bokstav b).
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21B.525 Utstedelse av flygetillatelser

Vedkommende myndighet skal utstede eller en flygetillatelse (EASA-skjema 20a, se tillegget) når den finner det 
godtgjort at gjeldende krav i avsnitt A kapittel P er oppfylt.

21B.530  Tilbakekalling av flygetillatelser

a) Dersom vedkommende myndighet finner det godtgjort at noen av vilkårene angitt i punkt 21A.723 bokstav a) 
ikke er oppfylt for en flygetillatelse den har utstedt, skal den tilbakekalle flygetillatelsen.

b) Ved utstedelse av melding om tilbakekalling av en flygetillatelse skal vedkommende myndighet angi grunnene 
til tilbakekallingen, og informere innehaveren av flygetillatelsen om vedkommendes klageadgang.

21B.545 Dokumentasjonsplikt

a) Vedkommende myndighet skal benytte et dokumentasjonssystem som sikrer at prosessen med utstedelse og 
tilbakekalling av hver enkelt flygetillatelse kan spores på en hensiktsmessig måte.

b) Den registrerte dokumentasjonen skal minst inneholde:

1. de dokumenter som er framlagt av søkeren,

2. de dokumenter som er utarbeidet under undersøkelsen, der den utførte virksomhet og sluttresultatene for 
elementene spesifisert i punkt 21B.520 bokstav b), er angitt, og

3. en kopi av flygetillatelsen.

c) Dokumentene skal oppbevares i minst seks år etter at tillatelsen opphører å være gyldig.»

21. Listen over tillegg skal lyde:

«Tillegg I - EASA-skjema 1 - Bevis for autorisert frigivelse

Tillegg II - EASA-skjema 15a - Granskingsbevis for luftdyktighet 

Tillegg III - EASA-skjema 20a - Flygetillatelse

Tillegg IV - EASA-skjema 20b - Flygetillatelse (utstedt av godkjente organisasjoner)

Tillegg V - EASA-skjema 24 - Begrenset luftdyktighetsbevis

Tillegg VI - EASA-skjema 25 - Luftdyktighetsbevis

Tillegg VII - EASA-skjema 45 - Støysertifikat

Tillegg VIII - EASA-skjema 52 - Samsvarserklæring for luftfartøyet

Tillegg VI - EASA-skjema 53 - Vedlikeholdsattest

Tillegg X - EASA-skjema 55 – Bevis for godkjenning som produksjonsorganisasjon

Tillegg XI - EASA-skjema 65 – Godkjenningsbrev [Produksjon uten godkjenning som produksjonsorganisasjon]»
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22. EASA-skjema 20 skal lyde:

«

Vedkommende myndighet (LOGO) FLYGETILLATELSE

(*)

Denne flygetillatelse er utstedt i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a) 
i forordning (EF) nr. 1592/2002, og er en bekreftelse på at luftfartøyet 
kan gjennomføre sikre flyginger for det formål og under de vilkår som er 
angitt nedenfor; tillatelsen er gyldig i alle medlemsstater.

Denne tillatelse er gyldig også for flyginger til og innenfor tredjestater, 
forutsatt at det innhentes separat godkjenning fra vedkommende 
myndigheter i disse statene.

1. Nasjonalitet og registreringsmerke:

2. Produsent/luftfartøytype 3. Serienummer:

4. Tillatelsen omfatter: [formål i henhold til punkt 21A.701 bokstav a)]

5. Innehaver: [når en flygetillatelse er utstedt i henhold til punkt 21A.701 bokstav a) nr. 15), skal det stå: «Registrert eier»]

6. Vilkår/merknader 

7. Gyldighetstid:

8. Utstedelsessted og -dato: 9. Underskriften til representanten for vedkommende myndighet

EASA-skjema 20a.

(1) Til bruk for registreringsstaten.»
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23. Nytt EASA-skjema 20b skal lyde:

«

Medlemsstat der vedkommende myndighet 
har utstedt godkjenningen av organisasjonen 
som utsteder flygetillatelsen; eller

«EASA» når godkjenningen er utstedt av 
EASA.

FLYGETILLATELSE

Navn på og adresse til organisasjonen som utsteder flygetillatelsen (*)

Denne flygetillatelse er utstedt i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a) 
i forordning (EF) nr. 1592/2002, og er en bekreftelse på at luftfartøyet 
kan gjennomføre sikre flyginger for det formål og under de vilkår som er 
oppført nedenfor; tillatelsen er gyldig i alle medlemsstater.

Tillatelsen er gyldig også for flyginger til og innenfor tredjestater, 
forutsatt at det innhentes separat godkjenning fra vedkommende 
myndigheter i disse statene.

1. Nasjonalitet og registreringsmerke:

2. Produsent/luftfartøytype 3. Serienummer:

4. Tillatelsen omfatter: [formål i henhold til punkt 21A.701 bokstav a)]

5. Innehaver: [Organisasjon som utsteder flygetillatelsen]

6. Vilkår/merknader:

7. Gyldighetstid:

8. Utstedelsessted og -dato: 9. Representantens underskrift:

Navn:

Godkjenningens referansenummer:

EASA-skjema 20b

(*) Til bruk for innehaveren av organisasjonsgodkjenningen.»
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24. Ark B i EASA-skjema 55 skal lyde:

«Vedkommende myndighet i en medlemsstat i 
Den europeiske union eller i EASA Vilkår for godkjenning TA: NAA.21G.XXXX

Dette dokumentet er en del av godkjenning nr. NAA.21G.XXXX for en produksjonsorganisasjon, utstedt til

Firma:

Avsnitt 1: VIRKSOMHETENS OMFANG:

PRODUKSJON AV PRODUKTER/KATEGORIER

Se produksjonsorganisasjonens håndbok avsnitt xxx for nærmere opplysninger og begrensninger

Avsnitt 2. ETABLERINGSSTED:

Avsnitt 3. RETTIGHETER:

Produksjonsorganisasjonen har rett til, innenfor rammen av godkjenningsvilkårene og i samsvar med framgangsmåtene angitt i 
produksjonsorganisasjonens håndbok, å utøve de rettigheter som er fastsatt i punkt 21A.163, med følgende forbehold:

[stryk det som ikke passer]

Før produktets konstruksjon er godkjent kan et EASA-skjema 1 utstedes bare for samsvarsformål.

En samsvarserklæring kan ikke utstedes til et luftfartøy som ikke er gitt godkjenning.

Vedlikehold kan foretas i samsvar med avsnitt xxx i produksjonsorganisasjonens håndbok, inntil etterkommelse av vedlikeholdsreglene kreves.

Flygetillatelser kan utstedes i samsvar med avsnitt yyy i produksjonsorganisasjonens håndbok.

Dato for førstegangs utstedelse: Dato for denne utstedelse: Underskrift:

For vedkommende myndighet eller EASA

EASA-skjema 55 — Godkjenningsbevis for en produksjonsorganisasjon — ark B»

______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart 
og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1), særlig 
artikkel 5 og 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Inntil 28. mars 2007, i en overgangsperiode da 
medlemsstatene hadde det fulle ansvar for alle sider av 
utstedelsen av flygetillatelser, fikk kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2042/2003(2) ikke anvendelse på luftfartøyer 
med slik tillatelse, og disse luftfartøyene ble derfor 
vedlikeholdt i samsvar med gjeldende nasjonale regler.

2) På grunn av arten av flygetillatelser som utstedes i det 
enkelte tilfelle til luftfartøyer som av forskjellige årsaker 
ikke kan oppfylle gjeldende regler for utstedelse av et 
luftdyktighetssertifikat, er det ikke mulig å fastsette 
generelle regler for vedlikehold av slike luftfartøyer. I 
stedet bør gjeldende vedlikeholdsbestemmelser fastsettes 
i de godkjente flygevilkårene i det enkelte tilfelle.

3) Det er nødvendig å utfylle vedtakelsen av nye krav og 
forvaltningsmessig behandling i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse 
av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og 
miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, 
deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 
produksjonsorganisasjoner(3) når det gjelder utstedelsen 
av flygetillatelser, ved å endre forordning (EF) 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 4.4.2007, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 26.

(1) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av 27.9.2003, 
s. 5).

(2) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 707/2006 (EUT L 122 av 9.5.2006, s. 17).

(3) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 706/2006 (EUT L 122 av 9.5.2006, s. 16).

nr. 2042/2003 for å unnta luftfartøyer med flygetillatelse 
fra anvendelsen av nevnte forordning, og i stedet vise til 
vedlikeholdsbestemmelsene i de godkjente flygevilkårene 
som er tilknyttet flygetillatelsen.

4) Forordning (EF) nr. 2042/2003 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelse 
fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå(4), i samsvar med 
artikkel 12 nr. 2 bokstav b) og artikkel 14 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1592/2002.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 54 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1592/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2042/2003 skal artikkel 3 nr. 3 lyde:

«3.  Som unntak fra nr. 1 skal kontinuerlig luftdyktighet 
for luftfartøyer med en flygetillatelse sikres på grunnlag av 
de særlige tiltak for kontinuerlig luftdyktighet som er fastsatt 
i flygetillatelsen utstedt i samsvar med vedlegget (del 21) til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003.».

Artikkel 2

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

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte 
(4) Uttalelse 02-2007.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 376/2007

av 30. mars 2007

om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 
luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som 

deltar i disse oppgaver(*)
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til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Medlem av Kommisjonen

________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester 
i Det felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(1), 
særlig artikkel 15 nr. 4,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av 
rammeregler for opprettelse av et felles europeisk luftrom 
(rammeforordningen)(2), særlig artikkel 8 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen skal opprette en felles avgiftsordning for 
flysikringstjenester i hele Fellesskapet. En forordning 
som får umiddelbar anvendelse, er det best egnede 
middelet for å garantere lik anvendelse av den felles 
avgiftsordningen i Det felles europeiske luftrom.

2) Eurocontrol fikk i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 549/2004 i oppdrag å bistå Kommisjonen 
ved utarbeidingen av gjennomføringsbestemmelser 
om en felles avgiftsordning for flysikringstjenester. 
Forordningen bygger på rapporten av 29. oktober 2004, 
som er et resultat av oppdraget.

3) Det er svært viktig for gjennomføringen av Det 
felles europeiske luftrom at det utarbeides en felles 
avgiftsordning for flysikringstjenester som ytes gjennom 
alle faser av flygingen. Ordningen bør bidra til å gi 
brukerne av luftrommet større innsyn med hensyn 
til fastsettelse, ilegging og innkreving av avgifter. 
Ordningen bør også oppmuntre til en sikker, effektiv og 
virkningsfull yting av flysikringstjenester til de brukerne 
av flysikringstjenester som finansierer ordningen, og 
anspore til integrert tjenesteyting.

4) I samsvar med det overordnede målet om å bedre 
flysikringstjenestenes kostnadseffektivitet bør 
avgiftsordningen bidra til økt kostnads- og 
driftseffektivitet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 7.12.2006, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 28.

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10.
(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.

5) For å gi passasjerene tilgang til lufttransportnettet, 
særlig små og mellomstore lufthavner, men også større 
lufthavner, til en overkommelig pris bør det være mulig 
for medlemsstatene, for å dekke de samlede kostnadene 
for terminaltjenester, å anvende den samme enhetssatsen 
for terminaldriftavgifter for alle lufthavner eller grupper 
av lufthavner som betjenes av den samme yteren av 
lufttrafikktjenester.

6) Den felles avgiftsordningen bør være forenlig med artikkel 
15 i Chicago-konvensjonen av 1944 om internasjonal 
sivil luftfart.

7) Ettersom flertallet av medlemsstatene er medlemmer av 
Eurocontrols multilaterale avtale om underveisavgifter 
av 12. februar 1981, og ettersom Fellesskapet har 
undertegnet tiltredelsesprotokollen til den reviderte 
Eurocontrol-konvensjonen, bør reglene i denne 
forordning være forenlige med Eurocontrols system for 
underveisavgifter.

8) Avgiftsordningen bør gjøre det mulig å få til en optimal 
bruk av luftrommet, samtidig som det tas hensyn til 
lufttrafikkflyten, særlig innenfor luftromsblokker som er 
opprettet i samsvar med artikkel 5 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om 
organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom 
(luftromsforordningen)(3).

9) I henhold til den vedlagte erklæringen til 
luftromsforordningen(4) vil Kommisjonen innen 2008 
lage utkast til en rapport om erfaringene med opprettelsen 
av funksjonelle luftromsblokker. I den forbindelse vil 
Kommisjonen vurdere de vanskelighetene som kan oppstå 
som følge av opprettholdelse av separate enhetssatser 
innenfor en funksjonell luftromsblokk.

10) Det er nødvendig å fastsette krav om at representantene for 
brukerne av luftrommet og vedkommende myndigheter i 
god tid skal ha tilgang til fullstendige og oversiktlige 
opplysninger om kostnadsgrunnlaget.

11) Avgiftene, særlig for lette luftfartøyer, bør ikke være så 
høye at de hindrer bruken av hjelpemidler og tjenester som 
er nødvendige for sikkerheten, eller hindrer innføringen 
av ny teknikk og nye framgangsmåter.

(3) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20.
(4) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 25.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1794/2006

av 6. desember 2006

om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester(*)
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12) Avgiftsberegningen for terminalflysikringstjenester 
bør gjenspeile forskjellen mellom slike tjenester og 
underveisflysikringstjenester.

13) Medlemsstatene bør kunne fastsette sine enhetssatser i 
fellesskap, særlig når avgiftssonene strekker seg over mer 
enn én medlemsstats luftrom eller når medlemsstatene er 
parter i et felles underveisavgiftssystem.

14) For å gjøre avgiftsordningen mer effektiv og 
redusere arbeidet med administrasjon og regnskap 
bør medlemsstatene innenfor rammen av et felles 
underveisavgiftssystem kunne foreta en samlet innkreving 
av underveisavgifter basert på en enkelt avgift per 
flyging.

15) Det er viktig å styrke de rettslige midlene som er 
nødvendige for å sikre at flysikringsavgiftene betales raskt 
og i sin helhet av brukerne av flysikringstjenestene.

16) Avgifter som skal ilegges brukerne av luftrommet, bør 
fastsettes og innkreves på en rettferdig og oversiktlig 
måte i samråd med brukerne. Slike avgifter bør revideres 
regelmessig.

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I denne forordning fastsettes de nødvendige tiltak for 
utarbeiding av en avgiftsordning for flysikringstjenester som 
er forenlig med Eurocontrols underveisavgiftssystem.

2. Denne forordning får anvendelse på flysikringstjenester 
for allmenn lufttrafikk innenfor ICAO-regionene Europa 
og Afrika der medlemsstatene har ansvaret for å yte 
flysikringstjenester, fra ytere av lufttrafikktjenester som er 
utpekt i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 550/2004 
og fra ytere av værvarslingstjenester dersom disse er utpekt i 
samsvar med artikkel 9 nr. 1 i nevnte forordning.

3. Medlemsstatene kan anvende denne forordning på 
flysikringstjenester som ytes i luftrom som de er ansvarlige 
for innenfor andre ICAO-regioner, forutsatt at de underretter 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette.

4. Medlemsstatene kan anvende denne forordning på 
ytere av flysikringstjenester som har fått tillatelse til yte 
flysikringstjenester uten sertifikat, i samsvar med artikkel 7 nr. 
5 i tjenesteytingsforordningen.

5. Medlemsstatene kan beslutte å ikke anvende denne 
forordning på flysikringstjenester som ytes i lufthavner 
med mindre enn 50 000 flybevegelser med kommersiell 
lufttransport i året, der antall flybevegelser, uavhengig av 
største tillatte startmasse og antall passasjerseter, beregnes som 
gjennomsnittet av antall avganger og landinger i de foregående 
tre år.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om dette. 
Kommisjonen vil regelmessig offentliggjøre en ajourført liste 
over unntatte lufthavner.

6. Med forbehold for anvendelse av prinsippene i artikkel 
14 og 15 i tjenesteytingsforordningen, kan medlemsstatene 
beslutte å ikke beregne terminalavgifter som angitt i artikkel 
11 i denne forordning og å ikke fastsette terminalenhetssatser i 
henhold til artikkel 13 i denne forordning for flysikringstjenester 
som ytes i lufthavner med mindre enn 150 000 flybevegelser 
med kommersiell lufttransport i året, der antall flybevegelser, 
uavhengig av største tillatte startmasse og antall passasjerseter, 
beregnes som gjennomsnittet av antall avganger og landinger i 
de foregående tre år.

Før de treffer en slik beslutning, skal medlemsstatene vurdere 
i hvilken grad vilkårene fastsatt i vedlegg I er oppfylt, og de 
skal i den forbindelse konsultere representantene for brukerne 
av luftrommet.

Den endelige vurderingen med hensyn til om vilkårene er 
oppfylt, samt medlemsstatenes beslutning, skal offentliggjøres 
og oversendes Kommisjonen sammen med en fullstendig 
begrunnelse for medlemsstatenes konklusjon, herunder 
resultatet av konsultasjonen med brukerne.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene fastsatt i 
rammeforordningens artikkel 2 anvendelse.

I tillegg får følgende definisjoner anvendelse:

a) «bruker av flysikringstjenester»: luftfartøyets operatør på 
det tidspunktet da flygingen ble gjennomført eller, dersom 
operatørens identitet ikke er kjent, eieren av luftfartøyet, 
med mindre denne kan bevise at en annen person var 
operatør på det nevnte tidspunktet,
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b) «representant for brukerne av luftrommet»: enhver juridisk 
person eller enhet som representerer én eller flere kategorier 
brukere av flysikringstjenester,

c) «IFR»: Instrumentflygeregler, i henhold til definisjonen 
i vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen av 1944 om 
internasjonal sivil luftfart (tiende utgave — juli 2005), 

d) «VFR»: Visuellflygeregler, i henhold til definisjonen 
i vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen av 1944 om 
internasjonal sivil luftfart (tiende utgave — juli 2005), 

e) «underveisavgiftssone»: en nærmere avgrenset del av 
luftrommet som det er fastsatt et felles kostnadsgrunnlag 
og en felles enhetssats for,

f) «terminalavgiftssone»: en lufthavn eller en gruppe 
lufthavner som det opprettes et felles kostnadsgrunnlag og 
en felles enhetssats for,

g) «kommersiell lufttransport»: enhver flyoperasjon som 
omfatter transport av passasjerer, last eller post mot 
vederlag eller leie.

Artikkel 3

Prinsipper for avgiftsordningen

1. Avgiftsordningen skal gjenspeile de kostnadene 
som, enten direkte eller indirekte, oppstår ved ytingen av 
flysikringstjenestene.

2. Kostnadene for underveistjenestene skal finansieres 
ved hjelp av underveisavgifter som ilegges brukerne av 
flysikringstjenestene.

3. Kostnadene for terminaltjenestene skal finansieres 
ved hjelp av terminalavgifter som ilegges brukerne av 
flysikringstjenester, og/eller andre inntekter, herunder 
kryssubsidiering i samsvar med fellesskapsretten.

4. Nr. 2 og 3 berører ikke finansieringen av unntak 
for visse brukere av flysikringstjenester gjennom andre 
finansieringskilder i samsvar med artikkel 9.

5. Avgiftsordningen skal sikre åpenhet og konsultasjon om 
kostnadsgrunnlaget og om fordelingen av kostnader mellom 
ulike tjenester.

Artikkel 4

Opprettelse av avgiftssoner

1. Medlemsstatene skal opprette avgiftssoner i det 
luftrommet under deres ansvarsområde der flysikringstjenester 
ytes til brukerne av luftrommet.

2. Avgiftssonene skal fastsettes på en måte som er forenlig 
med flygekontrolloperasjoner og flygekontrolltjenester etter 
konsultasjon med representantene for brukerne av luftrommet.

3. En underveisavgiftssone skal strekke seg fra bakken opp 
til og med det øvre luftrom, med forbehold for muligheten for at 
en medlemsstat kan opprette en særskilt sone for et komplekst 
terminalområde etter konsultasjon med representantene for 
brukerne av luftrommet.

4. Dersom avgiftssonene strekker seg over mer enn 
en medlemsstats luftrom, skal de berørte medlemsstatene 
iverksette egnede tiltak for å sikre en ensartet og enhetlig 
anvendelse av denne forordning på det berørte luftrommet. De 
skal underrette Kommisjonen og Eurocontrol om dette.

KAPITTEL II

KOSTNADENE VED YTING AV 
FLYSIKRINGSTJENESTER

Artikkel 5

Aktuelle tjenester, hjelpemidler og virksomheter

1. Ytere av flysikringstjenester i henhold til artikkel 1 nr. 
2 og 4 skal fastsette de kostnadene som oppstår ved yting av 
flysikringstjenester som gjelder de hjelpemidlene og tjenestene 
som i henhold til ICAOs regionale flysikringsplan for region 
Europa tilbys og iverksettes i de avgiftssonene de har ansvaret 
for.

De nevnte kostnadene skal omfatte fellesutgifter til 
administrasjon og utgifter til opplæring, undersøkelser, 
prøver og forsøk samt forskning og utvikling knyttet til disse 
tjenestene.

2. Medlemsstatene kan ta med følgende kostnader som 
oppstår i forbindelse med yting av flysikringstjenester:

a) kostnader som oppstår hos relevante nasjonale 
myndigheter,

b) kostnader som oppstår hos anerkjente organisasjoner i 
henhold til artikkel 3 i tjenesteytingsforordningen,

c) kostnader i forbindelse med internasjonale avtaler.

3. Med forbehold for andre finansieringskilder, og for 
å holde et høyt nivå på sikkerhet, kostnadseffektivitet og 
tjenesteyting, kan avgiftene brukes til å finansiere prosjekter 
beregnet på å hjelpe særlige kategorier brukere av luftrommet 
og/eller ytere av flysikringstjenester, for på den måten å styrke 
de kollektive flysikringsinfrastrukturene og bedre ytingen av 
flysikringstjenester og bruken av luftrommet i samsvar med 
fellesskapsretten.
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Artikkel 6

Kostnadsberegning 

1. Kostnadene for aktuelle tjenester, hjelpemidler og 
virksomheter i henhold til artikkel 5 for tidsrommet 1. januar 
til 31. desember skal fastsettes slik at de samsvarer med 
regnskapene nevnt i artikkel 12 i tjenesteytingsforordningen. 
Engangsvirkningene av innføringen av internasjonale 
regnskapsstandarder kan imidlertid spres over en periode på 
høyst 15 år.

2. Kostnadene nevnt i nr. 1 skal fordeles på personalkostnader, 
andre driftskostnader, avskrivningskostnader, kapitalkostnader 
og ekstraordinære poster, herunder betalte engangsskatter og 
toll, og alle andre tilhørende kostnader.

Personalkostnader skal omfatte bruttolønn, overtidsbetaling, 
arbeidsgivernes bidrag til trygdeordninger samt kostnader til 
pensjon og andre ytelser.

Andre driftskostnader skal omfatte kostnader til kjøp av varer 
og tjenester i forbindelse med yting av flysikringstjenester, 
særlig utsatte tjenester som kommunikasjon, eksternt personale 
som konsulenter, materialer, energi, offentlige tjenester, 
leie av bygninger, utstyr og hjelpemidler, vedlikehold, 
forsikringskostnader og reiseutgifter. Dersom en yter av 
lufttrafikktjenester kjøper andre flysikringstjenester, skal 
tjenesteyteren ta med de faktiske utgiftene for disse tjenestene 
i sine andre driftsutgifter.

Avskrivningskostnadene skal gjelde de samlede anleggsmidler 
som benyttes til flysikringsformål. Anleggsmidlene skal 
avskrives i samsvar med forventet levetid ved hjelp av den 
lineære metoden, på grunnlag av de historiske kostnadene for 
de midlene som avskrives. Dersom midlene tilhører en yter 
av flysikringstjenester som omfattes av premieringsordningen 
nevnt i artikkel 12 nr. 2, kan avskrivningen beregnes på 
grunnlag av nåverdikostnadene i stedet for de historiske 
kostnadene. Metoden som benyttes, skal være den samme 
under hele avskrivningstiden.

Kapitalkostnadene skal være lik produktet av 

a) summen av den gjennomsnittlige netto bokførte verdien 
av de anleggsmidlene som yteren av flysikringstjenester 
benytter, og som er i drift eller under konstruksjon, og av 
gjennomsnittsverdien for de netto omløpsmidlene som er 
nødvendige for å yte flysikringstjenester, og 

b) det veide gjennomsnittet av gjeldsrenten og 
egenkapitalavkastningen.

Ekstraordinære poster er engangskostnader med hensyn til 
yting av flysikringstjenester som har oppstått i løpet av året.

3. I nr. 2 femte ledd skal veiingen gjøres på grunnlag av 
forholdet mellom finansiering gjennom enten gjeld eller 
egenkapital. Gjeldsrenten skal være lik gjennomsnittsrentesatsen 
for gjelden til yteren av flysikringstjenester. Avkastningen på 
egenkapitalen skal beregnes på grunnlag av den finansielle 
risikoen som yteren av flysikringstjenester tar, med den 
nasjonale obligasjonsrenten som rettesnor. Dersom yteren 
av flysikringstjenester omfattes av premieringsordningen i 
artikkel 12 nr. 2, kan en tilleggspremie vurderes for å sikre at 
det tas passende hensyn til den finansielle risikoen som denne 
yteren påtar seg.

Dersom midlene ikke tilhører yteren av flysikringstjenester, 
men tas med i beregningen av kapitalkostnadene, skal 
medlemsstatene sikre at kostnadene for disse midlene ikke 
betales tilbake to ganger.

Artikkel 7

Fordeling av kostnader

1. Kostnadene for aktuelle tjenester, hjelpemidler og 
virksomheter i henhold til artikkel 5 skal på en oversiktlig 
måte fordeles på de avgiftssonene der de faktisk har oppstått.

Dersom kostnader oppstår på tvers av ulike avgiftssoner, skal 
de fordeles proporsjonalt på grunnlag av en oversiktlig metode 
i henhold til kravene i artikkel 8.

2. Kostnadene for terminaltjenester skal omfatte følgende 
tjenester:

a) tårnkontrolltjenester, flyplassenes flygeinformasjons-
tjenester, herunder rådgivende lufttrafikktjenester, og 
alarmtjenester,

b) lufttrafikktjenester i forbindelse med luftfartøyenes 
ankomst og avgang innenfor en bestemt avstand fra 
lufthavnen på grunnlag av driftskrav,

c) en passende fordeling av alle andre komponenter i 
flysikringstjenesten, der det tas hensyn til en forholdsmessig 
fordeling mellom underveistjenester og terminaltjenester.

3. Kostnadene for underveistjenester skal omfatte kostnadene 
nevnt i nr. 1, med unntak av kostnadene nevnt i nr. 2.

4. Dersom det gis unntak for VFR-flyginger i samsvar 
med artikkel 9, skal yteren av flysikringstjenester skille 
mellom kostnadene for flysikringstjenester som gjelder VFR-
flyginger, og kostnadene for tjenester som gjelder IFR-
flyginger. Disse kostnadene kan fastsettes ved hjelp av en 
grensekostnadsmetode, der det tas hensyn til fordelene for 
IFR-flyginger som stammer fra tjenester som ytes til VFR-
flyginger.
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Artikkel 8

Innsyn i kostnadsgrunnlaget

1. Med forbehold for artikkel 18 i tjenesteytingsforordningen 
skal medlemsstatene og/eller yterne av flysikringstjenester 
sørge for at det utveksles opplysninger om kostnadsgrunnlag, 
planlagte investeringer og forventet trafikk med representantene 
for brukerne av luftrommet, dersom disse ber om det. De 
skal deretter gi representantene for brukerne av luftrommet, 
Kommisjonen og eventuelt Eurocontrol innsyn i sine respektive 
kostnader fastsatt i samsvar med artikkel 5 minst én gang i 
året.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal være basert på 
rapporteringstabellene og de nærmere reglene fastsatt i vedlegg 
II, eller i vedlegg III del 1 dersom en medlemsstat har truffet en 
beslutning som nevnt i artikkel 1 nr. 6 eller har antydet overfor 
Kommisjonen at den vurderer å treffe en slik beslutning.

KAPITTEL II

FINANSIERING AV FLYSIKRINGSTJENESTER VED 
HJELP AV FLYSIKRINGSAVGIFTER

Artikkel 9

Unntak fra flysikringsavgifter

1. Medlemsstatene skal unnta følgende flyginger fra 
underveisavgifter:

a) flyginger som gjennomføres med luftfartøyer med en 
største tillatte startvekt på under to tonn,

b) blandede VFR/IFR-flyginger i avgiftssoner der flygingene 
utelukkende gjennomføres som VFR-flyginger, og der det 
ikke innkreves avgift for VFR-flyginger,

c) flyginger som gjennomføres utelukkende med sikte på 
transport av en regjerende monark og dennes nære familie 
og stats- og regjeringssjefer samt ministre når disse er på 
offisielt oppdrag; formålet skal i alle tilfeller angis med en 
passende statusindikator i reiseplanen,

d) lete- og redningsflyginger godkjent av det rette 
vedkommende organ.

2. Medlemsstatene kan unnta følgende flyginger fra 
underveisavgifter:

a) militærflyginger som gjennomføres med militære 
luftfartøyer, uansett statstilhørighet,

b) opplæringsflyginger som utelukkende gjennomføres for 
å oppnå et sertifikat, eller et bevis dersom det dreier seg 

flybesetning i førerkabinen, dersom dette er angitt med en 
passende anmerkning i reiseplanen; slike flyginger skal 
bare gjennomføres innenfor den berørte medlemsstatens 
luftrom; de skal ikke benyttes til transport av passasjerer 
og/eller last, eller til posisjonering eller transport av 
luftfartøyet,

c) flyginger som utelukkende gjennomføres for å kontrollere 
eller prøve utstyr som brukes som, eller er ment å brukes som, 
jordbaserte hjelpemidler for flynavigeringen, unntatt når 
det berørte luftfartøyet brukes til posisjoneringsflyginger,

d) flyginger som avsluttes på den lufthavnen som luftfartøyet 
tok av fra, og som ikke innebærer noen mellomlanding,

e) VFR-flyginger,

f) flyginger for humanitære formål, godkjent av det rette 
vedkommende organ.

g) toll- og politiflyginger.

3. Medlemsstatene kan unnta flygingene nevnt i nr. 1 og 2 
fra terminalavgifter.

4. Kostnadene for unntatte flyginger skal ikke tas med i 
beregningen av enhetssatsene.

Disse kostnadene skal bestå av:

a) kostnadene for unntatte VFR-flyginger i henhold til artikkel 
7 nr. 4, og

b) kostnadene for unntatte IFR-flyginger, som skal beregnes 
som produktet av kostnadene som følge av IFR-flyginger, 
og forholdet mellom antallet unntatte tjenesteenheter og 
det samlede antall tjenesteenheter; kostnadene som følge 
av IFR-flyginger skal være lik de samlede kostnadene 
minus kostnadene for VFR-flygingene.

Medlemsstatene skal sørge for at yterne av flysikringstjenester 
får godtgjørelse for de tjenestene de yter til unntatte flyginger.

Artikkel 10

Beregning av underveisavgifter

1. Underveisavgiften for en gitt flyging i en bestemt 
underveisavgiftssone skal være lik produktet av den 
fastsatte enhetssatsen for denne underveisavgiftssonen og 
underveistjenesteenhetene for denne flygingen.
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2. Med forbehold for premieringsordninger for ytere av 
flysikringstjenester som en medlemsstat innfører i samsvar 
med artikkel 12 nr. 2, skal enhetssatsen i underveisavgiftssonen 
beregnes ved å dele det forventede antallet belastbare 
underveistjenesteenheter i det aktuelle året på de forventede 
kostnadene for flysikringstjenestene. De forventede kostnadene 
skal omfatte saldoen som følge av at det er betalt for mye eller 
for lite i tidligere år.

3. Underveistjenesteenhetene skal beregnes i samsvar med 
vedlegg IV.

Artikkel 11

Beregning av terminalavgifter

1. Med forbehold for muligheten i artikkel 3 til å 
finansiere terminalflysikringstjenester ved hjelp av andre 
finansieringskilder, skal terminalavgiften for en bestemt 
terminalavgiftssone være lik produktet av den fastsatte 
enhetssatsen for denne terminalavgiftssonen og antallet 
terminaltjenesteenheter for denne flygingen.

2. Med forbehold for premieringsordninger for ytere av 
flysikringstjenester som en medlemsstat innfører i samsvar 
med artikkel 12 nr. 2, skal enhetssatsen i terminalavgiftssonen 
beregnes ved å dele det forventede antallet belastbare 
terminaltjenesteenheter i det aktuelle året på de forventede 
kostnadene for flysikringstjenestene. De forventede kostnadene 
skal omfatte saldoen som følge av at det er betalt for mye eller 
for lite i tidligere år.

3. Underveistjenesteenhetene skal beregnes i samsvar med 
vedlegg V.

Artikkel 12

Premieringsordninger

1. Medlemsstatene kan fastsette eller godkjenne 
premieringsordninger som består av økonomiske fordeler 
eller ulemper basert på likebehandling og åpenhet for å støtte 
forbedringer i ytingen av flysikringstjenester, noe som vil føre 
til endret beregning av avgiftene fastsatt i nr. 2 og 3. Disse 
stimuleringstiltakene kan gjelde for ytere av flysikringstjenester 
og/eller brukere av luftrommet.

2. Når en medlemsstat bestemmer seg for å innføre en 
premieringsordning for ytere av flysikringstjenester, skal 
den, på grunnlag av konsultasjonen nevnt i artikkel 15, på 
forhånd fastsette de vilkårene som hvert år i en periode på 
høyst fem år skal benyttes for å bestemme den øvre grensen 
for enhetssatsen eller inntekten. Vilkårene skal fastsettes 
med henvisning til det planlagte nivået for kostnadene i 
perioden (herunder kapitalkostnader) og kan også omfatte en 
vurdering av økonomiske svingninger (enten over eller under 
de forventede kostnadene) knyttet til særskilte sider ved måten 
yteren av flysikringstjenester yter tjenestene på, f.eks. med 
hensyn til effektivitet, tjenestens kvalitet, gjennomføring av 
bestemte prosjekter, milepæler eller kompetanseområder eller 
samarbeid med andre ytere av flysikringstjenester med sikte på 
å oppnå nettverksvirkninger.

3. Når en medlemsstat bestemmer seg for å anvende 
en premieringsordning, herunder fleksible natt-tariffer, på 
brukere av flysikringstjenester, skal den, på grunnlag av 
konsultasjonen nevnt i artikkel 15, tilpasse avgiftene slik at 
premieringsordningen gjenspeiler disse brukernes innsats for 
å optimere bruken av flysikringstjenester, redusere de samlede 
kostnadene for disse tjenestene og øke effektiviteten av dem, 
særlig ved å redusere avgifter som gjelder bruk av luftbåret 
utstyr, som fører til økt kapasitet, eller for å oppveie ulempene 
ved å velge mindre trafikkerte ruter.

Premieringsordningen skal begrenses med hensyn til tid, 
omfang og beløp. De beregnede innsparingene som følge av 
driftsforbedringene skal innen en rimelig tid minst oppveie 
kostnadene for premieringstiltakene. Ordningen skal revideres 
jevnlig i samarbeid med representantene for brukerne av 
luftrommet.

4. Medlemsstater som har opprettet eller godkjent 
premieringsordninger skal påse at yterne av flysikringstjenester 
gjennomfører premieringsordningene på en skikkelig måte.

Artikkel 13

Fastsettelse av enhetssatser for avgiftssonene

1. Medlemsstatene skal sikre at det årlig fastsettes 
enhetssatser for hver avgiftssone. Medlemsstatene kan også 
sikre at enhetssatsene fastsettes på forhånd for hvert år i en 
periode på høyst fem år.

2. I tilfelle av uventede større endringer i trafikken eller 
kostnadene, kan enhetssatsene endres i løpet av året.

3. Medlemsstatene skal om nødvendig underrette 
Kommisjonen og Eurocontrol om enhetssatsene for hver 
avgiftssone.

Artikkel 14

Avgiftsinnkreving

1. Medlemsstatene kan kreve inn avgiftene gjennom en 
enkelt avgift per flyging.

2. Brukerne av flysikringstjenester skal betale alle 
flysikringsavgifter umiddelbart og i sin helhet.

3. Medlemsstatene skal sørge for effektive håndhevingstiltak. 
Disse tiltakene kan omfatte nekting av tjenester, tilbakeholding 
av luftfartøyer eller andre tvangstiltak i samsvar med gjeldende 
lovgivning.
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Artikkel 15

Innsyn i avgiftsordningen

1. Medlemsstatene skal påse at representantene for brukerne 
av luftrommet regelmessig konsulteres om avgiftspolitikken. 
For dette formål skal medlemsstatene gi representantene for 
brukerne av luftrommet de nødvendige opplysninger om sine 
avgiftsordninger i henhold til vedlegg VI, eller, dersom en 
medlemsstat har truffet en beslutning i henhold til artikkel 1 nr. 
6, de nødvendige opplysninger fastsatt i vedlegg III del 2, og 
gjennomføre en effektiv og åpen høring for å presentere disse 
opplysningene samt opplysningene nevnt i artikkel 8, for de 
berørte yterne av flysikringstjenester.

2. Med forbehold for artikkel 18 i tjenesteytingsforordningen 
skal den relevante dokumentasjonen tre uker før høringen 
stilles til rådighet for representantene for brukerne av 
luftrommet, Kommisjonen, Eurocontrol og de nasjonale 
tilsynsmyndighetene.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 16

Klageadgang

Medlemsstatene skal påse at beslutninger som treffes i 
henhold til denne forordning, er tilfredsstillende begrunnet 
og kan bli gjenstand for en effektiv omprøvings- og/eller 
klagebehandling.

Artikkel 17

Plikt til å lette samsvarskontrollen

Ytere av flysikringstjenester skal lette inspeksjoner og 
undersøkelser, herunder kontroll på stedet, som foretas av den 
nasjonale tilsynsmyndigheten, eller av en godkjent organisasjon 
som opptrer på dennes vegne. De personer som de nevnte 
organisasjonene bemyndiger, skal ha rett til å

a) undersøke relevante regnskapsdokumenter, fortegnelser 
over eiendeler, lagerlister og alt annet relevant materiale i 
forbindelse med fastsettelse av flysikringsavgifter

b) ta kopier av slike dokumenter eller deler av dem,

c) be om muntlige forklaringer på stedet,

d) få adgang til relevante lokaler, landområder eller 
transportmidler.

Slike inspeksjoner og undersøkelser skal utføres i samsvar med 
gjeldende framgangsmåter i den medlemsstaten som de skal 
gjennomføres i.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

1. Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2. Denne forordning får anvendelse fra 1. januar 2007.

Medlemsstatene kan imidlertid utsette anvendelsen av artikkel 
9, 10, 12, 13 og 14 med hensyn til underveisavgifter til 1. 
januar 2008.

Medlemsstatene kan utsette anvendelsen av artikkel 9 og 
artikkel 11-15 med hensyn til terminalavgifter til 1. januar 
2010.

Dersom medlemsstatene beslutter å utsette anvendelsen 
i samsvar med annet og tredje ledd, skal de underrette 
Kommisjonen om dette.

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

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

____________
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VEDLEGG I

VURDERING AV VILKÅRENE FOR YTING AV FLYSIKRINGSTJENESTER I LUFTHAVNER SOM 
OMFATTES AV ARTIKKEL 1 NR. 6

De vilkår som skal vurderes i henhold til artikkel 1 nr. 6, er følgende:

1.  I hvilken grad ytere av flysikringstjenester fritt kan tilby å yte eller slutte å yte flysikringstjenester i lufthavner, 
dvs.:

om det finnes betydelige økonomiske hindre som er til hinder for at en yter av flysikringstjenester kan tilby – 
å yte eller slutte å yte flysikringstjenester,

om det finnes betydelige juridiske hindre som er til hinder for at en yter av flysikringstjenester kan tilby å – 
yte eller slutte å yte flysikringstjenester,

avtalens varighet,– 

om det finnes en framgangsmåte som gjør det mulig å overføre eiendeler og personale fra én yter av – 
flysikringstjenester til en annen.

2.  I hvilken grad lufthavnene fritt kan bestemme hvem som skal yte deres flysikringstjenester, herunder muligheten 
for å velge å yte tjenestene selv, dvs.:

om lufthavnene har mulighet til å gå over til å yte flysikringstjenester selv,– 

om det finnes juridiske, avtalemessige eller praktiske hindre for at en lufthavn kan skifte yter av – 
flysikringstjenester,

hvilken rolle representantene for brukerne av luftrommet spiller i prosessen med å velge yter av – 
flysikringstjenester.

3.  I hvilken grad lufthavnene kan velge mellom flere ytere av flysikringstjenester, dvs.:

om det finnes strukturell treghet som begrenser et effektivt valg av flysikringstjenester for lufthavnene,– 

om det finnes alternative ytere av flysikringstjenester, herunder muligheten for å velge å yte tjenestene selv, – 
som gir lufthavnene en valgmulighet ved kjøp av flysikringstjenester.

4.  I hvilken grad lufthavnene er underlagt økonomiske kostnadskrav eller regler som inneholder stimuleringstiltak, 
dvs.:

om lufthavnene må konkurrere aktivt om flytrafikken,– 

i hvilken grad lufthavnene må bære kostnadene for flysikringstjenester,– 

om lufthavnene drives under konkurransevilkår eller nyter godt av økonomiske stimuleringstiltak beregnet – 
på å redusere priser eller på annen måte bidra til kostnadsreduksjoner.

____________
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VEDLEGG II

INNSYN I KOSTNADSGRUNNLAGET

1. RAPPORTERINGSTABELL

Medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester skal fylle ut rapporteringstabellen nedenfor for hver avgiftssone 
som de er ansvarlige for.

Tallene skal være faktiske tall for år (n – 3) til år (n – 1) og planlagte tall for år (n) og framover. De faktiske 
kostnadene skal fastsettes på grunnlag av reviderte regnskaper. De planlagte kostnadene skal fastsettes i samsvar 
med virksomhetsplanen som kreves for sertifikatet nevnt i artikkel 7 i tjenesteytingsforordningen.

Kostnadene skal angis i nasjonal valuta.

Tabell 1

Samlede kostnader

Organisasjon:

Avgiftssone:

År n:

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Kostnadsart

Personale

Andre driftskostnader

Avskrivning

Kapitalkostnader

Ekstraordinære poster

Samlede kostnader

Tjenestetype

Lufttrafikkstyring

Kommunikasjon

Navigasjon

Overvåking

Leting og redning

Flygeinformasjon

Værvarslings tjenester

Tilsynskostnader

Andre statlige kostnader

Samlede kostnader

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Tilleggsopplysninger om valutakursen mellom nasjonal valuta og euro

Valutakurs  
(1 EUR =)
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(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Tilleggsopplysninger om kapitalkostnader

Gjennomsnittlig driftskapital

Herav gjennomsnittlige langsiktige 
eiendeler

Kapitalkostnader før skatt (%)

Avkastning på egenkapital (%)

Gjennomsnittlig gjeldsrente (%)

2. UTFYLLENDE OPPLYSNINGER

Medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester skal i tillegg gi minst følgende opplysninger:

en beskrivelse av metoden som er brukt for å fordele kostnadene for hjelpemidler eller tjenester mellom – 
ulike flysikringstjenester på grunnlag av listen over hjelpemidler og tjenester som finnes i ICAOs regionale 
flysikringsplan for region Europa (Doc 7754) og en beskrivelse av metoden som er brukt for å fordele de 
nevnte kostnadene mellom ulike avgiftssoner,

en beskrivelse av og forklaring på forskjellene mellom planlagte og faktiske tall for år (n – 1),– 

en beskrivelse av og forklaring på de planlagte kostnadene for de neste fem år på grunnlag av – 
virksomhetsplanen,

en beskrivelse av de kostnadene som er forårsaket av medlemsstatene (andre statlige kostnader),– 

en beskrivelse av og forklaring på metoden som er benyttet ved beregning av avskrivningskostnader: historiske – 
kostnader eller nåverdikostnader; dersom nåverdimetoden er benyttet, skal sammenlignbare historiske data 
framlegges,

en begrunnelse for kapitalkostnadene, herunder eiendelenes bestanddeler,– 

en beskrivelse av kostnadene for hver lufthavn innenfor hver enkelt terminalavgiftssone; for flyplasser med – 
mindre enn 20 000 flybevegelser med kommersiell lufttransport i gjennomsnitt per år i de foregående tre år 
kan kostnadene presenteres som samlede kostnader per flyplass,

en fordeling av værvarslingskostnadene mellom direkte kostnader og «meteorologiske kjernekostnader», – 
definert som kostnadene for å opprettholde værvarslingshjelpemidler og -tjenester som også tjener allmenne 
værvarslingsformål. Disse omfatter generell analyse og varsling, værradar- og satellittobservasjoner, jord- og 
atmosfærebaserte observasjonssystemer, kommunikasjonssystemer for værvarsling, databehandlingssentraler 
og støtte til grunnforskning, opplæring og administrasjon,

en beskrivelse av metoden som benyttes for å fordele de samlede værvarslingskostnadene og de meteorologiske – 
kjernekostnadene på den sivile luftfarten og mellom avgiftssoner.

____________
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VEDLEGG III

SÆRSKILTE KRAV TIL INNSYN VED YTING AV FLYSIKRINGSTJENESTER I LUFTHAVNER SOM 
OMFATTES AV ARTIKKEL 1 NR. 6

1. KOSTNADENE VED YTING AV FLYSIKRINGSTJENESTER

1.1. Rapporteringstabell

Ytere av flysikringstjenester skal fylle ut rapporteringstabellen nedenfor for hver terminalavgiftssone som de er 
ansvarlige for.

Tallene skal være faktiske tall for år (n – 3) til år (n – 1) og planlagte tall for år (n) og framover. De faktiske 
kostnadene skal fastsettes på grunnlag av reviderte regnskaper. De planlagte kostnadene skal fastsettes i samsvar 
med virksomhetsplanen som kreves for sertifikatet.

Kostnadene skal angis i nasjonal valuta.

Tabell 1

Samlede kostnader

Organisasjon:

Avgiftssone:

År n: 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Kostnadsart

Personale

Andre driftskostnader

Avskrivning

Kapitalkostnader

Ekstraordinære poster

Samlede kostnader

1.2. Utfyllende opplysninger:

Yterne av flysikringstjenester skal i tillegg gi minst følgende opplysninger:

– en beskrivelse av metoden som er brukt for å fordele kostnadene for hjelpemidler eller tjenester mellom 
ulike flysikringstjenester på grunnlag av listen over hjelpemidler og tjenester som finnes i ICAOs regionale 
flysikringsplan for region Europa (Doc 7754),

– en beskrivelse av og forklaring på forskjellene mellom planlagte og faktiske ikke-fortrolige tall for år 
(n – 1),

– en beskrivelse av og forklaring på ikke-fortrolige planlagte kostnader og investeringer i en periode på fem år 
i forhold til forventet trafikk,

– en beskrivelse av og forklaring på metoden som er benyttet ved beregning av avskrivningskostnader: 
historiske kostnader eller nåverdikostnader,

– redegjørelse for kapitalkostnadene.

2. FINANSIERING AV FLYSIKRINGSTJENESTER

Yterne av flysikringstjenester skal gi følgende opplysninger for hver enkelt terminalavgiftssone:

– beskrivelse av måten(e) flysikringstjenestene er finansiert på.

_____________
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VEDLEGG IV

BEREGNING AV UNDERVEISTJENESTEENHETENE

1. En underveistjenesteenhet er produktet av avstandsfaktoren og vektfaktoren for det berørte luftfartøyet.

2. Avstandsfaktoren finnes ved å dele antall kilometer i storsirkelen mellom avgiftssonenes inn- og innflygingspunkter 
med 100, i henhold til sist kjente reiseplan som luftfartøyoperatøren har oppgitt med sikte på styring av 
lufttrafikkbevegelsene.

3. Dersom en flyging har samme inn- og utflygingspunkt i en avgiftssone, skal avstandsfaktoren være lik avstanden 
i storsirkelavstanden mellom disse punktene og det fjernest beliggende punktet i reiseplanen.

4. Avstanden som skal vurderes, skal reduseres med 20 kilometer for hver avgang og landing innenfor en medlemsstats 
territorium.

5. Vektfaktoren, uttrykt med to desimaler, skal være lik kvadratroten av kvotienten som fås ved å dele luftfartøyets 
største tillatte sertifiserte avgangsvekt i tonn i henhold til luftdyktighetsbeviset eller et tilsvarende offisielt 
dokument som framvises av luftfartøyoperatøren, med 50. Dersom denne vekten ikke er kjent, skal vekten til det 
tyngste kjente luftfartøyet av samme type benyttes. Dersom et luftfartøy har flere sertifiserte største avgangsvekter, 
skal den største benyttes. Dersom en luftfartøyoperatør anvender to eller flere versjoner av samme type luftfartøy, 
skal gjennomsnittet av den største avgangsvekten for alle operatørens luftfartøyer av den nevnte typen benyttes for 
alle luftfartøyer av den typen. Beregningen av vektfaktoren per luftfartøytype og operatør skal gjennomføres minst 
én gang i året.

___________

VEDLEGG V

BEREGNING AV TERMINALTJENESTEENHETENE

1. Terminaltjenesteenheten skal være lik vektfaktoren for det berørte luftfartøyet.

2. Vektfaktoren, uttrykt med to desimaler, beregnes ved å dele luftfartøyets største sertifiserte avgangsvekt i tonn i 
henhold til vedlegg IV nr. 5, med 50 og opphøye kvotienten i en eksponent på 0,7. I en overgangsperiode på fem år 
etter beregningen av den første terminalenhetssatsen i henhold til denne forordning, skal denne eksponenten ligge 
mellom 0,5 og 0,9.

___________
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VEDLEGG VI

AVGIFTSORDNING

1. RAPPORTERINGSTABELL

Medlemsstatene skal fylle ut rapporteringstabellen nedenfor for hver enkelt avgiftssone som de er ansvarlige for. 
Medlemsstatene skal også utarbeide en konsolidert tabell 1 for hver enkelt avgiftssone som de er ansvarlige for. 
Dersom en avgiftssone strekker seg over mer enn en medlemsstats luftrom, skal medlemsstatene fylle ut tabellen i 
fellesskap i samsvar med de tiltak som er nevnt i artikkel 4 nr. 4.

Tallene skal være faktiske tall for år (n – 3) til år (n – 1) og planlagte tall for år (n) og framover. De «samlede 
kostnadene» skal fastsettes som summen av alle de samlede kostnadene i tabell 1 fordelt på denne avgiftssonen.

Tabell 2

Beregning av enhetssats

Organisasjon(er):

Avgiftssone:

År n: 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Enhetssats (i euro)

Samlede kostnader()

Kostnader for unntatte 
flyginger

Beløp overført til år (n)

Inntekter fra andre kilder

Avgiftspliktige kostnader 

Samlet antall tjenesteenheter

Avgiftspliktige tjenesteenheter

Enhetssats(2)

(1) Summen av alle de samlede kostnadene i tabell 1 fordelt på denne avgiftssonen (ved utsetting av bestemte flysikringstjenester skal 
kostnadene være lik de årlige kostnadene).

(2) Enhetssats = avgiftspliktige kostnader/avgiftspliktige tjenesteenheter.

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Enhetssats (i nasjonal valuta)

Valutakurs (1 euro =)

Enhetssats

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Saldo som skal overføres (i nasjonal valuta)

Avgifter fakturert brukerne

Faktiske samlede kostnader

Inntekter fra andre kilder

Faktiske kostnader for unntatte 
flyginger

Beløp overført til år (n)

Saldo i år (n)
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2. UTFYLLENDE OPPLYSNINGER

De berørte medlemsstatene skal i tillegg framlegge minst følgende opplysninger:

en beskrivelse av og begrunnelse for fastsettelsen av de ulike avgiftssonene, særlig med hensyn til – 
terminalavgiftssoner og mulig kryssubsidiering mellom lufthavner,

en beskrivelse av og forklaring på beregningen av de planlagte avgiftspliktige tjenesteenhetene,– 

en beskrivelse av og forklaring på metoden som er benyttet for betaling av over- eller underskuddssaldo fra – 
tidligere år,

en beskrivelse av unntakspolitikken og en beskrivelse av finansieringen av de tilhørende kostnadene,– 

en beskrivelse av inntekten fra andre kilder dersom de finnes,– 

en beskrivelse av og forklaring på stimuleringstiltak anvendt på ytere av flysikringstjenester, særlig de – 
nærmere regler for fastsettelse av kriterier for nivået på enhetssatsene, en beskrivelse av og forklaring på 
ytelsesmålene og de nærmere regler for hvordan de skal tas hensyn til ved fastsettelse av de høyeste tillatte 
enhetssatsene,

en beskrivelse av hvilke planer yterne av flysikringstjenester har for å tilfredsstille den forventede – 
etterspørselen og oppfylle ytelsesmålene,

en beskrivelse av og forklaring på stimuleringstiltak som anvendes for brukere av flysikringstjenester.– 

___________



2.12.2010 Nr. 67/577EØS-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. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særlig artikkel 5, 

og ut fra følgende betraktninger:

Ved forordning (EF) nr. 1980/2000 er det bestemt 1) 
at Kommisjonen skal fastsette en arbeidsplan for 
EF-miljømerket.

2) Arbeidsplanen bør omfatte en strategi for utvikling av 
ordningen, mål for miljøforbedring og gjennomtrenging av 
markedet, en ikke-uttømmende liste over produktgrupper 
som skal prioriteres i forbindelse med fellesskapstiltak, 
og planer for samordning og samarbeid mellom 
fellesskapsordningen og andre ordninger for tildeling av 
miljømerke i medlemsstatene.

3) Videre bør arbeidsplanen fastsette tiltak for 
gjennomføringen av strategien og inneholde en plan for 
finansiering av ordningen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 14.6.2006, s. 78, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 29.

(1) EFT L 237 av 10.9.2000, s. 1.

4) Den reviderte arbeidsplanen bør utformes på grunnlag av 
de erfaringene som er gjort under gjennomføringen av 
den første arbeidsplanen for EF-miljømerket(2).  

5) Arbeidsplanen bør gjennomgås regelmessig.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 17 i forordning 
(EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den reviderte arbeidsplanen for EF-miljømerket for tidsrommet 
1. januar 2005-31. desember 2007, som angitt i vedlegget, 
vedtas.

Artikkel 2

En gjennomgåelse av arbeidsplanen skal være påbegynt innen 
31. desember 2007.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2006.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(2) EFT L 7 av 11.1.2002, s. 28.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. februar 2006

om fastsettelse av en arbeidsplan for EF-miljømerket(*)

(2006/402/EF)

 2010/EØS/67/59
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VEDLEGG

ARBEIDSPLAN FOR EF-MILJØMERKET

InnlEdnInG

EF-miljømerket ble innført i 1992 for å oppmuntre næringslivet til å utvikle varer og tjenester som gir mindre 
innvirkning på miljøet gjennom hele sin livssyklus, og for å gi forbrukerne bedre informasjon om slik innvirkning.

Fellesskapsordningen for tildeling av miljømerke inngår i en bredere strategi som har som mål å fremme en bærekraftig 
produksjon og et bærekraftig forbruk. Dette målet kan oppnås innenfor rammen av en «integrert livssyklus-orientert 
produktpolitikk», som nevnt i det sjette handlingsprogram for miljø (6EAP). Hovedmålene er å sikre et høyt vernenivå 
og å bryte koblingen mellom miljøbelastninger og økonomisk vekst, og slik arbeide innenfor rammen av Den 
europeiske unions Lisboa-strategi for økonomisk og sosial fornyelse (2000)(1) og strategien for en bærekraftig utvikling 
(Gøteborg, 2001)(2).

Mer spesifikt foreslås det i meldingen om integrert produktpolitikk(3) (IPP), en ny strategi for å styrke og omprioritere 
den produktrelaterte miljøpolitikken og utvikle markedet for mer miljøvennlige produkter. EF-miljømerket er ett av 
verktøyene som kan bidra til å nå dette målet. Innenfor ordningen for miljømerking finnes det betydelige mengder 
informasjon og sakkunnskap om produktpolitikk basert på livssyklus-tenkning som bør gjøres tilgjengelig for dem som 
arbeider med å videreutvikle konseptet «integrert produktpolitikk». 

I forbindelse med overgangen til bærekraftig forbruk og produksjon åpner det seg nye muligheter for EF-miljømerket 
gjennom de nye direktivene om offentlige innkjøp(4) som trekker inn miljøhensyn ved offentlige innkjøp, og gjennom 
den nylig utgitte håndboken om miljøvennlige offentlige innkjøp. Selv om offentlige innkjøpere ikke uttrykkelig 
stiller krav i sine anbud om at produkter og tjenester skal bære EF-miljømerket, gir de nye direktivene muligheter 
for å bruke ordningens kriterier eller tilsvarende når de definerer miljøkrav knyttet til ytelse eller funksjon. Dette 
burde oppmuntre offentlige myndigheter til å treffe en politisk beslutning om å gjøre sine innkjøp mer miljøvennlige 
gjennom EF-miljømerket og dets kriterier eller andre tilsvarende ordninger, som gir et godt informasjonsgrunnlag for 
produktene. 

EF-miljømerket er også samordnet med en hel rekke andre virkemidler som sikter mot renere produksjon, utvikling og 
bruk av miljøteknologi. Programmets oppbygning, prosedyrer og kunnskap er anerkjent som et godt utgangspunkt for å 
utarbeide gjennomføringstiltak for det foreslåtte direktivet om miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter. 
Et prioritert område i forbindelse med handlingsplanen for miljøteknologi (ETAP), er utforming og gjennomføring av 
ytelsesmål, som blant annet innebærer å undersøke forholdet mellom begrepet ytelsesmål og miljøprestasjoner for varer 
og tjenester som omfattes av fellesskapsinitiativer som EF-miljømerket. 

Utvidelsen med ti nye medlemsstater i mai 2004 har skapt nye vilkår for utviklingen av EF-miljømerket, og for 
ordningens bidrag til miljøinformasjon og økt miljøbevissthet. Et tydelig, felleseuropeisk miljømerke som EU-blomsten 
vil kunne gjøre det mye enklere for forbrukerne å kjøpe miljøvennlige produkter i hele Europa, samtidig som det hjelper 
dem til å bli fortrolige med type I-merking.

Godt utformede, markedsbaserte ordninger for miljømerking vil fortsatt være populære blant forbrukerne, fordi de er 
enkle og umiddelbart forståelige og fordi de gir borgerne bedre og lettere tilgjengelig miljøinformasjon. Miljømerking 
er også positivt for næringslivet, fordi den tjener til å framheve produktene og dermed gir markedsføringsfordeler på 
salgsstedet, dersom den utvikles i samarbeid med produsentene og ikke innebærer for store kostnader for bedriftene.

Det er åpenbart at EF-miljømerket ennå ikke har oppnådd tilfredsstillende gjennomtrenging av markedet. Situasjonen 
er nå bedre enn tidligere, med et stadig økende spekter av varegrupper (både varer og tjenester) og med en stadig strøm 
av nye søknader. Det er likevel åpenbart at ordningen må revideres for at de opprinnelige målene skal kunne nås, og 
særlig for at næringslivet mer aktivt skal gå inn for ordningen. Med tanke på revisjonen av fellesskapsordningen for 
tildeling av miljømerke gjennomføres det for tiden en evaluering av i hvilken grad ordningen samlet sett har medvirket 
til å redusere den negative innvirkningen på miljøet. Ordningens bidrag til bærekraftig forbruk og produksjon vil bli 
vurdert, og det vil bli fremmet forslag til hvordan den kan revideres slik at den best mulig kan møte utfordringen med å 
fremme en bærekraftig utvikling i Europa, samtidig som den gjøres mer attraktiv for økonomiske aktører og særlig for 
små og mellomstore bedrifter. Denne arbeidsplanen bør fullt ut støtte evalueringen av ordningen og revisjonen av den, 
uten at dette på noen måte innvirker på muligheten for å gjøre eventuelle endringer i ordningen etter at forordningen 
er revidert. 

(1) KOM 2000/7: http://europa.eu.int/growthandjobs/key/index_en.htm.
(2) KOM (2001) 264 endelig: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0264en01.pdf.
(3) KOM (2003) 302 endelig: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0302en01.pdf.
(4) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1 og 114.
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Det grunnleggende målet for denne reviderte arbeidsplanen er derfor å bygge videre på erfaringene med ordningen for 
miljømerking og fastsette arbeidsprogrammet for de kommende tre år, med følgende målsetting:

Gjøre EF-miljømerket til et mer utbredt og effektivt redskap for å bedre varers og tjenesters miljøkvalitet.– 

Den reviderte arbeidsplanen bør også fokusere på støtte til den pågående evalueringen av ordningen for – 
miljømerking og den kommende revisjonen av forordningen.

Fortsette å bidra til et mer bærekraftig forbruk, og til å oppfylle de politiske målene som er fastsatt i Fellesskapets – 
strategi for en bærekraftig utvikling og det sjette handlingsprogram for miljø.

Gjøre mest mulig effektiv bruk av de ressursene som er bevilget til ordningen av Kommisjonen, medlemsstatene – 
og medlemmene av Komiteen for miljømerking i Den europeiske union (EUEB)(1).

– 

sTRaTEGI FOR UTVIklInG aV ORdnInGEn

2005-2007

1. Politikk og strategi for revisjon av miljømerkeforordningen 

Den langsiktige politikken og strategien for EF-miljømerket utvikles og tilpasses stadig. Det er viktig at dette skjer 
i nær tilknytning til den pågående diskusjonen og arbeidet med gjennomføringen av meldingen om EUs integrerte 
produktpolitikk, og med andre juridiske virkemidler som er under utarbeiding, så som det foreslåtte direktivet om 
miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter, rammedirektiv 92/75/EØF om husholdningsapparater og 
rådsvedtak om Energy Star-programmet for kontorutstyr, gjennomføringen av ETAP, det sjette handlingsprogram 
for miljø og Fellesskapets strategi for en bærekraftig utvikling. EF-miljømerket bør også tilpasses den mer 
generelle utviklingen med hensyn til miljømerking av produkter, og dessuten merking som gjelder etikk, kvalitet og 
helse, også ved at det sikres forsvarlig deltaking fra de ulike vitenskapskomiteene for å sikre et bedre vitenskapelig 
grunnlag for de økologiske kriteriene. Like viktig er utviklingen innenfor området miljøstyringsordninger, særlig 
med hensyn til fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS). 

For mer effektivt å administrere de ulike beslektede drøftingene og informasjonsstrømmene, både innenfor 
ordningen og med hensyn til eksterne fora, og for å forberede og styre debatten om ordningens framtid, ble det 
nedsatt en aktiv styringsgruppe under den første arbeidsplanen for miljømerket. Den har gitt et meget verdifullt 
bidrag til den framtidige politikken og strategien for ordningen, gjennom sin behandling av spørsmålene om 
integrering med andre miljøpolitiske initiativ, synergieffekter med andre informasjonstiltak og en lang rekke 
spørsmål om politikken på lang sikt. Den har tydelig identifisert hovedutfordringene som ordningen for tiden står 
overfor og har bidratt til diskusjonen ved å utvikle flere ideer om evaluering og revisjon av ordningen. Disse ideene 
bør tas med i drøftingene om revisjon av ordningen, der møter med de berørte partene bør prioriteres.

Mål

EUEB, medlemsstatene og Kommisjonen bør legge vekt på å utvikle og tilpasse den langsiktige politikken og 
strategien for ordningen for miljømerking i lys av den kommende revisjonen av forordningen. De bør også bidra 
til at miljømerket integreres i de ulike politiske tiltakene som iverksettes i forbindelse med bærekraftig utvikling 
(så som IPP, energiforbrukende produkter, miljøvennlige offentlige innkjøp, utvidet merking, lavere avgifter for 
miljøvennlige produkter, ETAP osv.).

Tiltak

EUEB, medlemsstatene og Kommisjonen bør legge vekt på å delta aktivt i evalueringen og revisjonen av 
ordningen for miljømerking for å bidra til å utvikle og tilpasse den langsiktige politikken og strategien for 
ordningen. Slik deltaking bør skje i form av egne møter og undersøkelser samt mobilisering av ekspertise etter 
offentliggjøring av resultatene av undersøkelsen.

(1) Merk: Kommisjonen fungerer som sekretariat for EUEB og deltar i all dens virksomhet.
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2. Mål for miljøforbedring og gjennomtrenging av markedet

Målene for miljøforbedring og gjennomtrenging av markedet vil bli fastsatt på bakgrunn av revisjonen av 
ordningen. De vil særlig dreie seg om:

a) å utvide antallet markeder som potensielt er åpne for miljømerkede produkter gjennom stadig å øke antallet 
miljømerkede produktgrupper og gjøre merkingen mer attraktiv for produsentene,

b) innen hvert av disse markedene / hver produktgruppe, å gjøre miljømerket betraktelig mer synlig (dvs. øke 
antallet miljømerkede produkter på markedet),

c) å vurdere hvordan ordningen kan bidra til et bedre miljø og til et mer bærekraftig forbruk,

d) å bygge videre på de mulige synergieffektene mellom EF-miljømerket og EMAS.

a)  Utvikling av produktgrupper

Hittil er det fastsatt kriterier for 23 produktgrupper: mykpapirprodukter, oppvaskmaskiner, jordforbedringsmidler, 
madrasser, innendørs maling og lakk, fottøy, tekstilprodukter, personlige datamaskiner, tekstilvaskemidler, 
maskinoppvaskmidler, kopipapir, lyspærer, bærbare datamaskiner, kjøleskap, vaskemaskiner, universal- 
og sanitærrengjøringsmidler, håndoppvaskmidler, fjernsynsapparater, harde gulvbelegg, støvsugere, 
turistinnkvarteringstjenester, campingplasstjenester og smøremidler. 

En rekke vilkår må oppfylles for at en produktgruppe skal kunne vurderes for EF-miljømerket. Særlig 
artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1980/2000 angir noen viktige vilkår for om en produktgruppe egner seg 
for miljømerking. Produktet må spille en betydelig rolle i det indre marked og selges med tanke på sluttbruk 
eller konsum. Det må ha en betydelig innvirkning på miljøet som kan påvirkes positivt gjennom forbrukernes 
valg, og produsenter og detaljister må være villige til å sette miljømerket på sine produkter.

Med utgangspunkt i en sjekkliste med spørsmål som inngikk i den første arbeidsplanen, er det gjennomført en 
prioriteringsundersøkelse(1), og den resulterende listen over prioriterte produktgrupper er framlagt i tillegg 1. 
På bakgrunn av revisjonen av ordningen bør EUEB og medlemsstatene videreutvikle metoden for prioritering 
av produktgrupper med utgangspunkt i undersøkelsen og i henhold til de anbefalingene for videre arbeid 
og forbedringer som er offentliggjort i resultatene fra undersøkelsen. De bør også utvide evalueringen av 
miljøfordelene og markedsføringspotensialet til de aktuelle produktgruppene. De særlige kravene som skal 
anvendes ved prioritering av tjenester, må også analyseres nærmere. 

Den forbedrede metoden bør gjøre det mulig på en objektiv måte å prioritere produktgrupper for varer og 
tjenester. Den bør også ta hensyn til hvorvidt et produkt eller en tjeneste har en klar forbindelse til eksisterende 
produktgrupper. 

Det bør opprettes en midlertidig styringsgruppe som på objektivt og åpent vis kan fastsette hvilke 
produktgrupper som bør prioriteres høyest.

Arbeidet med å utvikle produktgrupper må imidlertid ikke legge begrensninger på muligheten for å gjøre 
endringer i måten produktgrupper behandles på i forbindelse med revisjonen av ordningen for miljømerking.

Mål

På bakgrunn av revisjonen av ordningen, å opprette et antall produktgrupper som omfatter et håndterlig og 
så komplett antall produkter at det blir interessant for detaljister, produsenter, herunder små og mellomstore 
bedrifter, og for forbrukere.

Gjøre best mulig bruk av de ressursene som er bevilget til utvikling av produktgrupper ved å rette 
oppmerksomheten mot de produktgruppene som er best egnet for EF-miljømerket.

Innen fem år skal antallet opprettede produktgrupper økes til mellom 30 og 35.

(1) AEAT in Confidence, Prioritisation of New Ecolabel Product Groups. En rapport utarbeidet for Europakommisjonens GD for miljø, 
mai 2004. http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/product/pg_prioritisation_en.htm.
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Tiltak

Listen over prioriterte produktgrupper bør ajourføres jevnlig, etter samråd med EUEB. I forbindelse med 
revisjon av hver produktgruppe bør prioriteringen vurderes på nytt av EUEB.

Idet de tar hensyn til prioriteringsundersøkelsen som ble gjennomført under forrige arbeidsplan, bør 
vedkommende organer og EUEB fortsette å forbedre prioriteringsmetoden, og særlig forsøke å utvikle 
en formålstjenlig vekting av «prioriteringsspørsmålene» i undersøkelsen. På bakgrunn av resultatene og 
konklusjonene fra den pågående evalueringen av ordningen, bør det blant annet tas i betraktning i hvilken 
grad de fastsatte produktgruppene har vært vellykkede eller ikke, miljøfordelene ved de produktgruppene 
som er til vurdering, og de særlige kravene som skal anvendes ved prioritering av tjenester.

Kommisjonen, EUEB og medlemsstatene bør, i tillegg til å gjennomføre de nødvendige revisjonene, ta sikte 
på å opprette to nye produktgrupper hvert år. Produktgruppekriteriene bør normalt ha en gyldighetstid på 
fire til fem år (men dette tidsrommet kan tilpasses fra sak til sak).

Det bør opprettes en midlertidig styringsgruppe i EUEB som bør møtes én gang i året for å gi anbefaling 
om hvilke produktgrupper som skal gis høyeste prioritet, og for å foreslå en tidsplan for revisjon av 
produktgruppene. Gruppen skal også fastsette en metode for å avgjøre hvorvidt det er påkrevd med en 
revisjon av kriteriene, på bakgrunn av den teknologiske utviklingen innenfor de aktuelle områdene.

Utviklingen av nye produktgrupper må imidlertid ikke gå ut over behovet for å avsette tilstrekkelig tid og 
ressurser til arbeidet med revisjonen av ordningen for miljømerking.

b) Gjennomtrenging av markedet, synlighet og forbrukerbevissthet

Det er fire parametrer som kan brukes til å måle miljømerkets synlighet:

selskaper: antallet selskaper som er tildelt miljømerket– 

produkter: antallet produkter som disse selskapene er tildelt miljømerket for– 

artikler: antallet artikler av disse produktene som markedsføres med miljømerket– 

verdi: salgsverdien av disse artiklene ab fabrikk– 

For tiden (mai 2005) er det over 250 selskaper som bruker EF-miljømerket (mot 87 i august 2001) på flere 
hundre av sine produkter. Tekstiler, innendørs maling og lakk samt turistinnkvarteringstjenester er de mest 
vellykkede produktgruppene målt ut fra antall søkere. Innehavere av EF-miljømerket og deres produkter er 
fortsatt nokså ujevnt fordelt innenfor Den europeiske union og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
men dekningen av produkter er nå blitt mye bedre og mer balansert enn tidligere.

Antallet artikler med EF-miljømerket solgt i 2004, er anslått til å være omkring 400 millioner (mot 54 millioner 
i 2001), med en salgsverdi ab fabrikk anslått til 700 millioner euro, mot 114 millioner euro i 2001.

Den faktiske gjennomtrengingen av markedet for produkter med EF-miljømerket er imidlertid fortsatt relativt 
ubetydelig, idet disse produktene fortsatt utgjør langt mindre enn 1 % av det samlede markedet for de ulike 
produktgruppene.

Ordningens hovedmål bør være å bli betydelig mer attraktiv for økonomiske aktører i tillegg til at antallet 
merkede produkter bør økes betraktelig, slik at miljømerket blir synlig i markedet og får større positiv 
innvirkning på miljøet. Samtidig bør denne synligheten stadig styrkes slik at man nærmer seg det fulle 
teoretiske potensialet for miljømerkets gjennomtrenging av markedet, som generelt ligger mellom 5 % og 
25 % av det samlede markedet (avhengig av hvilken produktgruppe det er snakk om, og hvor selektive 
kriteriene for tildeling av miljømerke for produktgruppen er). 

De vedkommende organer for miljømerking bør derfor fortsette å identifisere nye produktgrupper i hver 
medlemsstat. En integrert markedsføringsstrategi kan føre til betydelig bedre forbrukerbevissthet og øke 
markedets interesse for miljømerkede produkter, slik kampanjen «EU-blomstens uke» i oktober 2004 så 
tydelig viste.
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De erfaringene som er gjort, viser at det må satses mer på å øke etterspørselen, og erfaringene fra 
«EU-blomstens uke» i 2004 viser at en kombinert strategi for tilbud og etterspørsel kan være effektiv i denne 
sammenhengen.

Det er svært viktig å gjøre EF-miljømerket mer kjent i alle medlemsstater og å motivere selskaper til å søke 
om det og framheve de praktiske fordelene ved å bruke det.

På bakgrunn av arbeidet med gjennomføring av den første arbeidsplanen i styringsgruppen for markedsføring 
har det oppstått et behov for en felles metode for forbrukerundersøkelser. Det må gjennomføres undersøkelser 
for å måle graden av gjenkjennelse og for å følge utviklingen med hensyn til forbrukerbevissthet. Det vil 
være viktig å spre kjennskapen til EF-miljømerket i alle medlemsstater og samtidig utveksle erfaringer fra 
innføringen av miljømerket mellom de «gamle» og de «nye» medlemsstatene. 

Kommisjonen forbereder en rekke brosjyrer som forklarer målene for og betydningen av miljømerket for 
spesifikke produktgrupper, og som skal følge miljømerkede produkter ved salg til forbruker. Det er også 
utviklet et utvalg brosjyrer som tar sikte på å gi produsenter og detaljister informasjon om kriteriene for 
viktige produktgrupper (generelt, tekstilprodukter, fottøy, vaskemidler, maling og lakk). Dette materialet bør 
videreutvikles og distribueres systematisk av medlemmene i EUEB.

For å utnytte markedsressursene optimalt bør medlemsstatene samarbeide med produsentene med sikte på å 
organisere felles markedsføringskampanjer i sine land.

Mål

En årlig økning på minst 50 % av verdien og/eller antallet av miljømerkede artikler.

Innen utløpet av arbeidsplanen å oppnå et minste synlighetsnivå i alle medlemsstater, og utvikle en metode for 
å måle dette på en kostnadseffektiv måte.

Alle aktuelle produsenter og detaljister bør være oppmerksom på EF-miljømerket, og på lang sikt bør mer enn 
halvparten av Europas forbrukere gjenkjenne EF-miljømerket som et symbol på høye miljøkrav.

Tiltak

Før utløpet av det første gjennomføringsåret for denne arbeidsplanen skal styringsgruppen for markedsføring, 
med bidrag fra medlemsstatene, komme med anbefalinger om hvordan «gjennomtrenging av markedet, 
synlighet og forbrukerbevissthet» kan måles, og om hvilken grad av slik bevissthet det bør siktes mot, idet 
det tas hensyn til erfaringene fra kampanjen «EU-blomstens uke» i 2004.

EUEB bør forbedre de eksisterende rapporteringsrutinene slik at det kan utarbeides årlig statistikk for å 
følge utviklingen når det gjelder gjennomtrenging av markedet for de ulike produktgruppene. 

EUEB, medlemsstatene og Kommisjonen bør fremme EF-miljømerket for å nå de fastsatte målene. Særlig 
bør det fokuseres på detaljister og offentlige innkjøpere (se nedenfor). Disse tiltakene bør rapporteres (og 
opplysninger om dem utveksles) under EUEB-møtene minst én gang i året. Samtidig bør det systematisk 
innhentes tilbakemeldinger fra berørte parter, og disse bør tas hensyn til.

For dette formål bør hver medlemsstat utvikle en markedsføringsstrategi som bør omfatte de relevante 
tiltakene i prioritert rekkefølge.

Det er nødvendig å bygge allianser med alle berørte parter (herunder ikke-statlige organisasjoner, 
produsenter, forbrukerorganisasjoner og detaljister), alt etter hva som er relevant, for å øke kunnskapen om 
ordningen i disse organisasjonene og fremme markedsføring av EU-blomsten i deres kontaktnettverk.

EUEB, medlemsstatene og Kommisjonen bør oppmuntre til at «gamle» og «nye» medlemsstater deler sine 
erfaringer fra innføringen av miljømerket, for eksempel i form av organisert veiledning.

Se også avsnittene om felles salgsfremmende tiltak (avsnitt 4b og 5)
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c)  Miljøfordeler

Det overordnede målet for miljømerket er å fremme produkter som har potensial til å redusere den 
negative innvirkningen på miljøet, på grunnlag av vitenskapelige bevis og i samsvar med artikkel 1 nr. 4 
i miljømerkeforordningen (forordning (EF) nr. 1980/2000), sammenlignet med andre produkter i samme 
produktgruppe, og dermed bidra til effektiv bruk av ressurser og en høy grad av miljøvern. På denne måten 
bidrar det til et mer bærekraftig forbruk og til de politiske målene som er fastsatt i Fellesskapets strategi for 
en bærekraftig utvikling (for eksempel på områdene klimaendring, effektiv ressursutnyttelse og økotoksisitet), 
det sjette handlingsprogram for miljø samt meldingen om integrert produktpolitikk.

Tidligere undersøkelser og rapporter har vist at det er vanskelig å beregne spesifikke miljøfordeler av 
miljømerking, fordi det er vanskelig å isolere og måle dem i forhold til miljøfordeler som er oppnådd gjennom 
andre miljøtiltak. Mens direkte fordeler hovedsakelig handler om de miljøforbedringene som kan oppnås 
dersom miljømerkede produkters markedsandel øker, handler indirekte fordeler om andre positive virkninger 
som miljømerkingen har hatt, og eventuelt kan ha i framtiden. Den nylig gjennomførte undersøkelsen av direkte 
og indirekte positive virkninger av EF-miljømerket viser at med en økning på 20 % i dets markedsinntrenging, 
kunne det oppnås betydelige besparelser gjennom dets indirekte fordeler, slik at det kan fungere som ett av 
de mer kostnadseffektive virkemidlene for å redusere CO2-utslipp sammenlignet med en rekke andre politiske 
tiltak og programmer.

Offentlige innkjøp står for omkring 16 %(1) av EUs samlede BNP, og innkjøpere i selskaper og andre statlige 
og ikke-statlige organisasjoner bør oppmuntres til mer systematisk å bruke kriterier for tildeling av miljømerke 
eller tilsvarende i sine anbudsinnbydelser. Den nylig utgitte håndboken om miljøvennlige offentlige innkjøp 
gir et viktig bidrag til denne utviklingen.

Innkjøperne er imidlertid ennå ikke så oppmerksomme på ordningen at de har noen vesentlig innflytelse på 
markedet. Ett spesifikt mål bør derfor være å øke særlig offentlige innkjøperes etterspørsel etter miljøvennlige 
produkter i løpet av de neste tre årene. Ulike tiltak for å øke slik etterspørsel bør utprøves.

Mål

Fremme et bærekraftig forbruk og styrke de politiske målene som er fastsatt i Fellesskapets strategi for en 
bærekraftig utvikling, det sjette handlingsprogram for miljø og meldingen om integrert produktpolitikk.

Offentlige innkjøpere bør så snart som mulig informeres om mulighetene for å bruke Fellesskapets kriterier 
for tildeling av miljømerke eller tilsvarende i sine anbudsinnbydelser.

Tiltak

EUEB bør fortsette arbeidet med å beregne de samlede direkte og indirekte miljøfordelene av miljømerking. 
De mulige fordelene bør også systematisk beregnes for alle nye eller reviderte produktgruppekriterier. 

EUEB, medlemsstatene og Kommisjonen bør informere offentlige og private innkjøpere om mulighetene 
for å bruke Fellesskapets kriterier for tildeling av miljømerke eller tilsvarende i sine anbudsinnbydelser.

d)  Synergieffekter mellom EF-miljømerket og EMAS

I forbindelse med revisjonen av de to ordningene bør det analyseres hvordan EF-miljømerket og EMAS kan 
utfylle og gjensidig støtte hverandre, og dette bør videreutvikles til et reelt partnerskap. Nært samarbeid og 
en tydelig forståelse av hvordan de skal arbeide sammen er avgjørende for å sikre at begge ordninger lykkes. 
I forrige arbeidsplan ble det fastslått at et selskap som er sertifisert etter EMAS eller ISO 14001, helt klart er 
en virksomhet med en systematisk ledelse med hensyn til miljøspørsmål, og som kontinuerlig forbedrer sine 
miljøprestasjoner slik at de ligger over lovens minstekrav. Et produkt som er merket med EF-miljømerket, 
er helt klart ett av de beste sett fra et miljøsynspunkt. Et selskap med EMAS ville ha fordel av å bruke 
Fellesskapets kriterier for tildeling av miljømerke i sin miljøpolitikk som et klart og positivt miljømål for sine 
produkter. Gjennomføringen av kriterier for tildeling av miljømerke kan bidra til at det fastsettes tydelige mål 
for miljøprestasjoner. Et selskap som har, eller ønsker miljømerket på sine produkter, ville dra fordel av å bruke 
EMAS for å kontrollere at det fortsatt overholder alle de tilhørende kriteriene, samtidig som det nyter godt av 
de utvidede markedsmulighetene. Under fellesskapsordningen for tildeling av miljømerke er det muligheter for 
ulike avgiftsreduksjoner for blant annet selskaper som er sertifisert i henhold til EMAS og ISO 14001, samt 
SMB-er og pionervirksomheter. 

(1) Kommisjonens rapport om økonomiske virkninger av offentlige innkjøp, «A report on the functioning of public procurement 
markets in the EU: benefits from the application of EU directives and challenges for the future», 3.2.2004. http://europa.eu.int/
comm/internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf.
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3. Samarbeid, samordning og innbyrdes sammenheng mellom EU-ordningen og andre ordninger for 
miljømerking av type I i medlemsstatene

Som nevnt i forrige arbeidsplan, bør samordningen og samarbeidet mellom EF-miljømerket og andre miljømerker 
i medlemsstatene gradvis bli mer systematisk og omfattende. Dette ville kunne øke ordningens økonomiske 
effektivitet og bidra til å redusere mulige handelsvridende virkninger. Det er derfor opprettet en fast styringsgruppe 
for samarbeid og samordning, som møtes omtrent fire ganger årlig.

På bakgrunn av erfaringer fra de siste tre årene i styringsgruppen for samarbeid og samordning, er målene for 
samarbeid og samordning fortsatt aktuelle. Gruppen har ennå ikke nådd sitt fulle teoretiske potensial.

De viktigste positive resultatene er konsentrert om to områder: Det er samlet mye informasjon om hvordan 
vedkommende organer arbeider, og som en følge av dette, er det iverksatt tiltak for å harmonisere de forskjellige 
vedkommende organenes framgangsmåter. Dette er et viktig framskritt fordi systemets troverdighet bygger på at 
alle vedkommende organer arbeider på en ensartet måte.

Imidlertid er det klart at samarbeidet og samordningen mellom EF-miljømerket og andre ordninger for miljømerking 
i medlemsstatene fortsatt er langt fra fullført, da et slikt tett samarbeid krever en høy grad av forpliktelse fra alle 
parter. 

For å forbedre denne situasjonen er det iverksatt flere tiltak innenfor rammen av forrige arbeidsplan, for eksempel 
direkte henvendelser til nasjonale ordninger for miljømerking for å oppmuntre dem til ytterligere samarbeid med 
EF-miljømerket. Styringsgruppen for samarbeid og samordning har blant annet tatt initiativ til å organisere et 
møte mellom EF-miljømerket og ledere eller representanter for de nasjonale ordningene for miljømerking, og til 
å undersøke likhetstrekk mellom EF-miljømerket og andre nasjonale merker når det gjelder kontroller og berørte 
parters engasjement. Blant andre tiltak er forsøk på å harmonisere produktgruppekriterier, med oppmuntrende 
resultater i noen medlemsstater, for eksempel i Østerrike. Det pågår fortsatt et viktig arbeid på dette området.

Som nevnt i forrige arbeidsplan, vil bedre samordning av produktgruppeutviklingen føre til betydelige 
ressursbesparelser.

Sist, men ikke minst har utvidelsen med ti nye medlemsstater brakt inn noen nye nasjonale miljømerker, noe som 
åpner for nye samarbeidsmuligheter – og nye utfordringer.

Mål

Utnytte synergieffektene mellom EF-miljømerket og andre ordninger for miljømerking i medlemsstatene ved 
gradvis og systematisk å utvide samarbeidet, samordningen og den innbyrdes sammenhengen mellom dem, særlig 
med sikte på en revisjon av ordningen for miljømerking. 

Tiltak

Styringsgruppen for samarbeid og samordning bør utarbeide og gjennomføre en strategi for hvordan nasjonale 
miljømerker av type I kan oppmuntres til videre samarbeid med og tilknytning til EF-miljømerket. 

a)  Samordning av produktgruppeutvikling

EF-miljømerket og de andre merkene bør systematisk utveksle informasjon om sine eksisterende produktgrupper 
og programmer for produktgruppeutvikling, og der det er hensiktsmessig bør de samordne sin innsats ved å 
utnytte ressurser, sakkunnskaper og resultater i fellesskap. Dette ville føre til gjensidige besparelser, klargjøring 
av de forskjellige ordningenes respektive roller, og lette harmoniseringen (i tilfeller der liknende merker har 
liknende mål). Alle involverte organer bør arbeide med å utvikle sin tenkning om hvordan EF-miljømerket og 
andre merker best kan fungere sammen på lang sikt med tanke på den kommende revisjonen av Fellesskapets 
miljømerkeforordning.

Dette ble gjort under den forrige arbeidsplanen (for eksempel med det nordiske svanemerket og med 
«Stichting Milieukeur»), men samarbeidet har ikke vært systematisk, og det kreves større innsats for 
å oppnå et tilfredsstillende harmoniseringsnivå. Arbeidet med samordning mellom EF-miljømerket og 
de nasjonale ordningene vil nå konsentrere seg om produktgruppeutvikling, sammenfall, bevisstgjøring 
med hensyn til særlige behov og vilkår på nasjonalt plan – alt med tanke på å gi innspill til revisjonen av 
miljømerkeforordningen. 
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For å gjøre prosessen med samordning tydeligere og mer systematisk, bør medlemsstatenes holdning til 
strategi for de aktuelle nasjonale ordningene gjøres klar ved begynnelsen av utviklings- eller revisjonsarbeidet 
for produktgruppen. Særlig dersom en medlemsstat beslutter å utvikle sine egne, nye kriterier for sitt 
nasjonale merke selv om det allerede finnes fellesskaps kriterier for tildeling av miljømerke for den aktuelle 
produktgruppen, bør argumentasjonen bak arbeidet med å utvikle kriterier og de særlige nasjonale vilkårene 
som gjør dette nødvendig, drøftes i EUEB.

Mål

Gradvis å øke samordningen av produktgruppeutvikling i de ulike merkeordningene innenfor EU, særlig med 
tanke på revisjonen av ordningen for miljømerking.

Tiltak

EUEB bør oppmuntre til samarbeid med de nasjonale miljømerkene i medlemsstatene for å gjennomgå og 
katalogisere alle produktgrupper som omfattes av miljømerker i EU og fortsette arbeidet med å opprette og 
ajourføre et sentralt register over disse produktgruppene og de tilhørende kriteriene. På grunnlag av dette 
arbeidet bør det vurderes hvordan revisjonen av Fellesskapets miljømerkeforordning kan bidra til bedre 
samordning med nasjonale og internasjonale miljømerker.

EUEB og de andre merkene i medlemsstatene bør gradvis samordne sine arbeidsprogrammer og systematisk 
utveksle informasjon.

Med tanke på revisjon av ordningen for miljømerking bør EUEB også ta i betraktning det arbeidet som 
pågår innenfor Global Eco-labelling Network (GEN).

b)  Felles handlinger for å fremme fellesskapsordningen for tildeling av miljømerke og andre miljømerker 
i medlemsstatene, og deres miljømerkede produkter, for å øke forbrukernes kjennskap til og forståelse 
av ordningenes felles og utfyllende roller.
Som nevnt i forrige arbeidsplan, bør det gis informasjon til de ulike berørte partene der de ulike europeiske 
miljømerkenes miljømessige verdi forklares, på en slik måte at de ulike ordningene ikke framstilles som 
konkurrerende, men heller utfyllende i forhold til hverandre. 

Det vil kreve omfattende drøftinger mellom EF-miljømerket og de nasjonale merkene for å komme fram til en 
felles forståelse og framstilling av ordningene og av deres felles og utfyllende mål og roller. 

Felles salgsfremmende kampanjer for felles produktgrupper, felles nettsteder/databaser, ordninger for gjensidig 
anerkjennelse og spesielt tilpassede avgifter for produsenter som søker om både EF-miljømerke og et nasjonalt 
miljømerke, bør vurderes nærmere.

Mål

Undersøke tilfeller der EF-miljømerket og andre miljømerker i medlemsstatene i høy grad utfyller hverandre, 
og undersøke mulighetene for felles handlinger. 

Tiltak

Styringsgruppen for samarbeid og samordning, Kommisjonen, medlemsstatene og de andre miljømerkene 
i medlemsstatene bør i fellesskap utarbeide en liste over felles roller og mål for nasjonale miljømerker og 
EF-miljømerket. 

EUEB og de andre merkene i medlemsstatene bør undersøke mulighetene for å utvikle en felles 
«miljøbutikk» med miljømerkede varer på Internett (og/eller liknende tiltak). Om dette er ønskelig, bør det 
foreslås en tidsplan og et budsjett for gjennomføringen av dette.

Kommisjonen har etter samråd med EUEB tilpasset avgiftssystemet for EF-miljømerket slik at det tilbys et 
passende avslag til søkere som ønsker både EF-miljømerket og ett eller flere av de andre miljømerkene i 
medlemsstatene(1). De andre merkene i medlemsstatene bør oppmuntres til å gjøre det samme.

(1) Kommisjonsvedtak 2000/728/EF av 10. november 2000 om fastsetjing av søknadsgebyr og årleg gebyr for fellesskapsmiljømerket 
(EFT L 293 av 22.11.2000, s. 18). Kommisjonsvedtak 2003/393/EF av 22. mai 2003 om endring av vedtak 2000/728/EF om 
fastsetjing av søknadsgebyr og årleg gebyr for fellesskapsmiljømerket (EUT L 135 av 3.6.2003, s. 31).
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4. Felles kampanjer

En frivillig ordning kan bare lykkes og ha en betydelig virkning på markedet dersom den inneholder økonomiske 
stimuleringstiltak for mulige søkere, og dersom den støttes av omfattende salgsfremmende tiltak. Artikkel 10 i den 
reviderte forordning (EF) nr. 1980/2000 oppfordrer medlemsstatene og Kommisjonen til, i samarbeid med EUEB-
medlemmene, å fremme bruken av EF-miljømerket gjennom bevissthetsfremmende tiltak og informasjonskampanjer 
rettet mot forbrukere, produsenter, forhandlere, detaljister og allmennheten. Det er av avgjørende betydning å sikre 
medvirkning fra ulike berørte parter, særlig dem som kan opptre som «multiplikatorer» (f.eks. detaljister samt 
forbruker- og miljøorganisasjoner).

EUEB bør fortsette å organisere jevnlige møter i styringsgruppen for markedsføring minst to ganger årlig, 
hovedsakelig viet markedsføring, kampanjer og strategisk utvikling.

Med en felles bruk av eksisterende ressurser skulle det være mulig å iverksette mer ambisiøse kampanjer rettet mot 
forbrukerne, slik som «EU-blomstens uke» i oktober 2004.

Mål

EUEB, Kommisjonen og medlemsstatene bør, i den grad det er tjenlig, samordne sin markedsføringsinnsats og 
utvikle og gjennomføre felles handlinger.

Tiltak

Styringsgruppen for markedsføring bør møtes minst to ganger årlig for å drøfte markedsføring og kampanjer 
med hensyn til den strategisk utviklingen av ordningen.

Som nevnt i forrige arbeidsplan, bør EUEB, Kommisjonen og medlemsstatene sammen kartlegge de viktigste 
målgruppene og utarbeide og gjennomføre en strategi for hver av dem.

a)  Felles salgsfremmende tiltak for å øke bevisstheten blant berørte parter

Hovedmålet er løpende å informere produsenter, forbrukere og multiplikatorer (detaljister og ikke-statlige 
organisasjoner), kort sagt alle berørte parter, om EF-miljømerket og dets utvikling. Trykksaker (brosjyrer, 
nyhetsbrev og artikler) og nettstedet er noen egnede metoder. Samtidig bør tilbakemeldinger fra berørte parter 
systematisk innhentes og tas hensyn til.

Kommisjonen og forskjellige vedkommende organer har utarbeidet en fullstendig serie brosjyrer, som 
systematisk gjøres tilgjengelig for berørte parter, og som jevnlig ajourføres og forbedres. I løpet av de siste tre 
årene er det blitt lagt vekt på å gjøre mer effektiv bruk av de begrensede ressursene til utvikling av brosjyrer, 
nyhetsbrev og informasjonsmateriell og å spre dem mer systematisk til de viktigste målgruppene.

Tilsvarende har EF-miljømerkets nettsted (http://europa.eu.int/ecolabel) vært en nyttig kilde for all relevant 
informasjon og er blitt ajourført regelmessig. Antallet treff øker hele tiden, og er for tiden omkring 75 000 
per måned. For å styrke nettstedets troverdighet og åpenhet er det blitt oppmuntret til jevnlige innspill fra alle 
berørte parter, herunder næringslivet, forbrukerne og ikke-statlige miljøorganisasjoner. Det er viktig å fortsette 
dette arbeidet og utvikle nettstedet til dets fulle potensial.

I tillegg til å sørge for passende informasjonsverktøy, er det også viktig å vurdere arrangementer, så som 
utstillinger og messer, der EF-miljømerket kan presenteres for et bredere publikum. Så langt er det ikke gjort 
noen systematisk analyse for å undersøke hvilke utstillinger og messer som er best egnet til å fremme ordningen, 
selv om slike analyser er foretatt i enkelttilfeller, hovedsakelig under målrettede markedsføringstiltak. Et 
annet viktig aspekt som er blitt undersøkt, er muligheten for å bruke miljømerkede produkter ved store 
arrangementer som verdensmesterskap, olympiske leker, festivaler eller lignende. Resultatene har vært meget 
positive, som for eksempel ved de olympiske leker i Aten i 2004 og under forberedelsene til de olympiske 
vinterleker i Torino i 2006.

Målene og gjennomføringstiltakene som er nevnt i forrige arbeidsplan, er fortsatt gyldige også under den 
reviderte arbeidsplanen.

Mål

Kontinuerlig underrette alle berørte parter om EF-miljømerket og dets utvikling. Samtidig bør tilbakemeldinger 
fra berørte parter systematisk innhentes og tas hensyn til.
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Tiltak

EUEB og medlemsstatene bør samarbeide nært med Kommisjonen for å:

– ajourføre og forbedre miljømerkets nettsted,

– fortsette å utvikle og distribuere brosjyrer og andre bevissthetsfremmende trykksaker,

– formidle klargjørende informasjon til berørte parter om framgangsmåte, tidsbruk og kostnader knyttet 
til søknader om miljømerket, 

 og

– sette opp en liste over arrangementer der det bør reklameres for miljømerket. 

EUEB bør undersøke hvilke ytterligere informasjonsverktøy (databaser, retningslinjer osv.) som bør stilles 
til søkernes disposisjon.

De vedkommende organer skal sammen med informasjonssentralen samle inn informasjon fra hver 
lisensinnehaver om hvor deres produkter selges.

b)  Felles salgsfremmende tiltak for å øke bevisstheten blant offentlige og private innkjøpere

Innkjøpere har tilgang til informasjon både om de juridiske rammene (hvordan en innkjøper kan innarbeide 
kriteriene for tildeling av miljømerke i sine anbudsinnbydelser) og om miljøkrav knyttet til ytelse, som 
beskrevet i dokumentene om kriterier for tildeling av miljømerke for de ulike produktgruppene. Miljømerkets 
nettsted spiller en viktig rolle i denne forbindelse. Det bør utarbeides egnet materiale som kan lette bruken av 
Fellesskapets kriterier for tildeling av miljømerke ved offentlige innkjøp, for eksempel forenklede sjekklister 
for alle produktgrupper. Det bør organiseres fellesmøter mellom EUEB og offentlige innkjøpere, og nasjonale 
og/eller regionale kampanjer bør også vurderes.

Mål

På kort sikt bør offentlige innkjøpere informeres om mulighetene for å bruke kriteriene for tildeling av 
miljømerke eller tilsvarende i sine anbudsinnbydelser.

Tiltak

EUEB, Kommisjonen og medlemsstatene bør, i samarbeid med de personene i offentlige forvaltninger som 
har ansvar for miljøvennlige offentlige innkjøp, utarbeide en felles strategi og en rekke felles handlinger 
for å fremme bruken av Fellesskapets kriterier for tildeling av miljømerke eller tilsvarende ved offentlige 
eller private innkjøp.

EUEB, Kommisjonen og medlemsstatene bør sørge for bredest mulig distribusjon av håndboken 
for offentlige innkjøpere og utarbeide relevant materiale. De bør også organisere opplæring og 
informasjonsmøter samt andre relevante tiltak i samarbeid med EMAS. Relevant informasjon bør legges 
ut på miljømerkets nettsted. 

c)  Felles kampanjer og støtte til SMB-er og distributører

Én av de viktigste prioriteringene for EF-miljømerket de siste tre årene har vært å hjelpe SMB-er til å 
delta, ikke bare på de allmenne møtene, men også i arbeidsgruppene som utarbeider kriteriene for de ulike 
produktgruppene. SMB-er har ofte ikke de ressursene eller den informasjonen som behøves for å kunne 
benytte seg av mulighetene som miljømerket tilbyr, og for å utforme en søknad som kan godkjennes. De bør 
få hjelp gjennom nettverk som inkluderer andre søkere, interessegrupper, vedkommende organer og andre 
relevante organisasjoner som bransjeorganisasjoner eller regionale myndigheter.

Detaljister, som fungerer som bindeleddet mellom produsenter og forbrukere, spiller også en nøkkelrolle. De 
kan for eksempel bruke EF-miljømerket til å framheve sine egne produkters kvalitetsprofil, i tillegg til å tilby 
kundene andre miljømerkede produkter. Å utvikle strategiske partnerskap med detaljister bør derfor ha høy 
prioritet.

Tiltak

EUEB bør utarbeide en strategi og tiltak for å opprette miljømerkenettverk for å støtte SMB-er.

De vedkommende organer i EUEB bør opprette strategiske partnerskap med detaljister.
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5. Finansiering av ordningen

På grunn av deltaking fra mange organisasjoner, herunder offentlige myndigheter (Kommisjonen opererer for 
eksempel med årlige budsjetter), har det vært vanskelig å fastsette nøyaktige budsjetter de siste tre årene.

Ressursbehovene til fellesskapsordningen for tildeling av miljømerke kan deles i to hovedposter: Ressurser til 
produktgruppeutvikling og ressurser til markedsføring og kampanjer.

De beregnede ressursene satt av til ordningen i 2003 (Kommisjonen pluss medlemsstatene), var omkring 
3,2 millioner euro (lønninger ikke medregnet). Finansiering gjennom avgifter utgjorde omkring 370 000 euro, som 
tilsvarer omtrent 11,5 %. Dette betyr at ordningens selvfinansieringsevne er litt over 10 %, noe som er langt fra det 
langsiktige målet om selvfinansiering.

Ressursene som har vært satt av til ordningen, har vært tilstrekkelige til utvikling og gjennomgåelse av 
produktgruppene de siste tre årene. De er blitt brukt meget effektivt. Det økende antallet produktgrupper og den 
derav følgende økningen i relevant markedsføring vil nødvendigvis føre til en økning i ordningens budsjettbehov. 
Ordningens budsjett må derfor analyseres i forbindelse med den overordnede strategien for utvikling av 
produktgruppekriterier.

Mål

Det langsiktige målet bør være å oppnå selvfinansiering av ordningen, og det bør fastsettes gjennomførbare 
kortsiktige mål som fortløpende overvåkes, for å oppnå dette.

Tiltak

Innen utløpet av denne arbeidsplanens gyldighetstid, skal EUEB gjennomføre en analyse som skal danne 
grunnlag for en sammenhengende og realistisk strategi for selvfinansiering av ordningen. Denne strategien bør 
omfatte en metode for felles måling av hver medlemsstats utgifter og inntekter i forbindelse med ordningen for 
miljømerking, og for den tilhørende finansielle rapporteringen.

_____________
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Tillegg 1

Ikke-uttømmende liste over prioriterte produktgrupper(*)

Mulige nye produktgrupper:

Persontransporttjenester

Leketøy og spill

Varmeanlegg (rom)

Tjenester til sluttbruker

Handlevesker

Toalettartikler

Søppelsekker

Klebemidler

Varmtvannsanlegg

Byggevarer, herunder isolering

Dekk

Små elektriske husholdningsapparater

Sanitetsprodukter

Bilvask

Lærvarer, herunder hansker

Kjemisk rensing

Byggetjenester

Kopimaskiner

Sosialt ansvarlige investeringsfond

Mekaniske reparasjoner

Bordservise

Budtjenester

Klimaanlegg

_________________________________

(*) Det må understrekes at denne listen ikke er uttømmende, som fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1980/2000. Kommisjonen 
kan når som helst gi EUEB i oppdrag å utvikle og regelmessig gjennomgå de økologiske kriteriene, så vel som vurderings- og 
kontrollkravene, til en produktgruppe som ikke står i listen i tillegg 1. Listen kan (skal) også ajourføres i løpet av denne reviderte 
arbeidsplanens gyldighetstid (etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000), og nye produktgrupper 
kan føyes til.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 437/2003 av 27. februar 2003 om statistiske oppgaver over 
lufttransport av passasjerer, gods og post (1), særlig artikkel 
10, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 10 i forordning (EF) nr. 437/2003 
skal Kommisjonen fastsette tiltak med henblikk på å 
tilpasse spesifikasjonene i vedleggene til forordningen.

2) Som følge av utviklingen innen lufttransport må listen 
over lufthavner i Fellesskapet og de lufthavnkategorier 
som er fastsatt i vedlegg I til kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1358/2003 (2), ajourføres i samsvar med 
bestemmelsene i nevnte vedlegg.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 17.2.2007, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 30.

(1) EUT L 66 av 11.3.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).

(2) EUT L 194 av 1.8.2003, s. 9. Fordningen sist endret ved forordning (EF)  
nr. 1792/2006 (EUT L 362 av 20.12.2006, s. 1).

3) Forordning (EF) nr. 1358/2003 bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Med hensyn til artikkel 3 nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 
437/2003, erstattes listen over lufthavner i Fellesskapet, 
unntatt de som bare leilighetsvis har kommersiell trafikk, 
og deres lufthavnkategorier som fastsatt i vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 1358/2003, som endret ved vedlegg II 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2005(3),2med listen 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.

(3) EUT L 91 av 9.4.2005, s. 5.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 158/2007

av 16. februar 2007

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1358/2003 med hensyn til listen over Fellesskapets lufthavner(*)

 2010/EØS/67/60

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

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

Liste over lufthavner i fellesskapet som omfattes fra 1. januar 2007

Belgia Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EBAW Antwerpen/Deurne 2

EBBR Bruxelles/National
Brussel/Nationaal

3

EBCI Charleroi/Brussels South 3

EBLG Liège/Bierset 3

EBOS Oostende 2

Bulgaria Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LBBG Burgas 3

LBPD Plovdiv 1

LBSF Sofia 3

LBWN Varna 3

Tsjekkia Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LKKV Karlovy Vary 1

LKMT Ostrava/Mošnov 2

LKPR Praha/Ruzyně 3

LKTB Brno-Tuřany 2

Danmark Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EKAH Århus 2

EKBI Billund 3

EKCH Copenhagen Kastrup 3

EKEB Esbjerg 2

EKKA Karup 2

EKRK Copenhagen Roskilde 1

EKRN Bornholm 2

EKSB Sønderborg 1

EKYT Aalborg 2

Tyskland Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EDAC Altenburg-Nobitz 1

EDDB Berlin-Schönefeld 3

EDDC Dresden 3

EDDE Erfurt 2
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EDDF Frankfurt/Main 3

EDDG Münster/Osnabrück 2

EDDH Hamburg 3

EDDI Berlin-Tempelhof 2

EDDK Köln/Bonn 3

EDDL Düsseldorf 3

EDDM München 3

EDDN Nürnberg 3

EDDP Leipzig/Halle 3

EDDR Saarbrücken 2

EDDS Stuttgart 3

EDDT Berlin-Tegel 3

EDDV Hannover 3

EDDW Bremen 3

EDFH Hahn 3

EDFM Mannheim-Neuostheim 1

EDHK Kiel-Holtenau 1

EDHL Lübeck 2

EDLN Mönchengladbach 1

EDLP Paderborn/Lippstadt 2

EDLV Niederrhein 2

EDLW Dortmund 3

EDMA Augsburg-Mühlhausen 1

EDNY Friedrichshafen 2

EDOG Gransee 1

EDOR Rostock-Laage 2

EDQM Hof 1

EDTK Karlsruhe 2

EDVE Braunschweig 1

EDWG Wangerooge 1

EDWJ Juist 1

EDWS Norden-Norddeich 1

EDXP Harle 1

EDXW Westerland/Sylt 1

ETNU Neubrandenburg 1

Estland Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EECL Tallinn/City Hall 1

EETN Tallinn/Ülemiste 2

Hellas Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LGAL Alexandroupolis 2

LGAV Athens 3

LGBL Nea Anchialos 1
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LGHI Chios 2

LGIK Ikaria 1

LGIO Ioannina 1

LGIR Irakleion 3

LGKC Kithira 1

LGKF Kefallinia 2

LGKL Kalamata 1

LGKO Kos 3

LGKP Karpathos 2

LGKR Kerkyra 3

LGKV Kavala 2

LGLE Leros 1

LGLM Limnos 1

LGMK Mykonos 2

LGML Milos 1

LGMT Mytilini 2

LGNX Naxos 1

LGPA Paros 1

LGPZ Aktio 2

LGRP Rodos 3

LGRX Araxos 1

LGSA Chania 3

LGSK Skiathos 2

LGSM Samos 2

LGSR Santorini 2

LGST Siteia 1

LGTS Thessaloniki 3

LGZA Zakynthos 2

Spania Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

GCFV Puerto del Rosario/Fuerteventura 3

GCGM Gomera 1

GCHI Hierro 2

GCLA Santa Cruz de la Palma 2

GCLP Las Palmas/Gran Canaria 3

GCRR Arrecife/Lanzarote 3

GCTS Tenerife Sur-Reina Sofía 3

GCXO Tenerife Norte 3

GECT Ceuta 1

GEML Melilla 2

LEAL Alicante 3

LEAM Almería 2

LEAS Avilés/Asturias 2

LEBB Bilbao 3

LEBL Barcelona 3
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LEBZ Badajoz/Talavera la Real 1

LECO La Coruña 2

LEGE Girona/Costa Brava 3

LEGR Granada 2

LEIB Ibiza 3

LEJR Jerez 2

LELC Murcia-San Javier 2

LELN León 1

LEMD Madrid/Barajas 3

LEMG Málaga 3

LEMH Menorca/Mahón 3

LEPA Palma de Mallorca 3

LERJ Logroño 1

LEPP Pamplona 2

LERS Reus 2

LESA Salamanca 1

LESO San Sebastián 2

LEST Santiago 3

LEVC Valencia 3

LEVD Valladolid 2

LEVT Vitoria 2

LEVX Vigo 2

LEXJ Santander 2

LEZG Zaragoza 2

LEZL Sevilla 3

Frankrike Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

FMEE St-Denis-Roland-Garros (Réunion) 3

FMEP Saint-Pierre-Pierrefonds (Réunion) 1

LFBA Agen — La Garenne 1

LFBD Bordeaux — Mérignac 3

LFBE Bergerac — Roumanière 2

LFBH La Rochelle — Île de Ré 1

LFBI Poitiers — Biard 1

LFBL Limoges 2

LFBO Toulouse — Blagnac 3

LFBP Pau — Pyrénées 2

LFBT Tarbes — Lourdes — Pyrénées 2

LFBV Brive — Laroche 1

LFBZ Biarritz — Bayonne — Anglet 2

LFCK Castres — Mazamet 1

LFCR Rodez — Marcillac 2

LFDN Rochefort — Saint-Agnant 1

LFJL Metz — Nancy — Lorraine 2

LFKB Bastia — Poretta 2
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LFKC Calvi — Sainte-Catherine 2

LFKF Figari — Sud Corse 2

LFKJ Ajaccio — Campo Dell’Oro 2

LFLB Chambéry — Aix-les-Bains 2

LFLC Clermont-Ferrand — Auvergne 2

LFLL Lyon — St-Exupéry 3

LFLP Annecy — Meythet 1

LFLS Grenoble — St-Geoirs 2

LFLW Aurillac — Tronquières 1

LFLX Châteauroux/ — Déols 1

LFMD Cannes — Mandelieu 1

LFMH St-Étienne — Bouthéon 1

LFMK Carcassonne 2

LFML Marseille — Provence 3

LFMN Nice — Côte d’azur 3

LFMP Perpignan — Rivesaltes 2

LFMT Montpellier — Méditerranée 2

LFMU Béziers — Vias 1

LFMV Avignon — Caumont 1

LFOB Beauvais — Tillé 3

LFOH La Havre — Octeville 1

LFOK Châlons — Vatry 2

LFOP Rouen — Vallée de Seine 1

LFOT Tours — St-Symphorien 1

LFPG Paris — Charles-de-Gaulle 3

LFPO Paris — Orly 3

LFQQ Lille — Lesquin 2

LFRB Brest — Guipavas 2

LFRD Dinard — Pleurtuit 2

LFRG Deauville — St-Gatien 1

LFRH Lorient 2

LFRK Caen — Carpiquet 1

LFRN Rennes — St-Jacques 2

LFRO Lannion — Servel 1

LFRQ Quimper — Cornouaille 1

LFRS Nantes — Atlantique 3

LFSB Bâle — Mulhouse 3

LFSR Reims — Champagne 1

LFST Strasbourg 3

LFTH Toulon — Hyères 2

LFTW Nîmes — Arles — Camargue 2

SOCA Cayenne — Rochambeau (Guyane) 2

TFFF Fort-de-France (Martinique) 3

TFFG St-Martin — Grand-Case (Guadeloupe) 2

TFFJ St-Barthélemy (Guadeloupe) 2

TFFR Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 3
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Irland Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EICA Connemara Regional Airport 1

EICK Cork 3

EICM Galway 2

EIDL Donegal 1

EIDW Dublin 3

EIKN Connaught Regional Airport 2

EIKY Kerry 2

EINN Shannon 3

EISG Sligo Regional Airport 1

EIWF Waterford 1

Italia Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LIBC Crotone 1

LIBD Bari-Palese Macchie 3

LIBP Pescara 2

LIBR Brindisi-Casale 2

LICA Lamezia Terme 2

LICC Catania-Fontanarossa 3

LICD Lampedusa 2

LICG Pantelleria 1

LICJ Palermo-Punta Raisi 3

LICR Reggio di Calabria 1

LICT Trapani-Birgi 2

LIEA Alghero-Fertilia 2

LIEE Cagliari-Elmas 3

LIEO Olbia-Costa Smeralda 3

LIMC Milano-Malpensa 3

LIME Bergamo-Orio al Serio 3

LIMF Torino-Caselle 3

LIMJ Genova-Sestri 2

LIML Milano-Linate 3

LIMP Parma 1

LIMZ Cuneo/Levaldigi 1

LIPB Bolzano 1

LIPE Bologna-Borgo Panigale 3

LIPH Treviso-Sant’Angelo 2

LIPK Forlì 2

LIPO Brescia-Montichiari 2

LIPQ Trieste-Ronchi dei Legionari 2

LIPR Rimini 2

LIPX Verona-Villafranca 3

LIPY Ancona-Falconara 2

LIPZ Venezia-Tessera 3

LIRA Roma-Ciampino 3
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LIRF Roma-Fiumicino 3

LIRN Napoli-Capodichino 3

LIRP Pisa-San Giusto 3

LIRQ Firenze-Peretola 3

LIRZ Perugia 1

Kypros Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LCLK Larnaka 3

LCPH Pafos 3

Latvia Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EVRA Rīga 3

Litauen Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EYKA Kaunas 1

EYPA Palanga 1

EYVI Vilnius 2

Luxembourg Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

ELLX Luxembourg 3

Ungarn Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LHBP Budapest-Ferihegy 3

LHDC Debrecen 1

LHSM Sármellék-Balaton 1

Malta Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LMML Malta/Luqa 3

Nederland Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EHAM Amsterdam/Schiphol 3

EHBK Maastricht-Aachen 2

EHEH Eindhoven/Welschap 2

EHGG Eelde/Groningen 1

EHRD Rotterdam/Zestienhoven 2
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Østerrike Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LOWG Graz 2

LOWI Innsbruck 2

LOWK Klagenfurt 2

LOWL Linz 2

LOWS Salzburg 3

LOWW Wien/Schwechat 3

Polen Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EPBG Bydgoszcz – Szwederowo 1

EPGD Gdańsk – Rębiechowo 2

EPKK Kraków – Balice 3

EPKT Katowice – Pyrzowice 2

EPPO Poznań – Ławica 2

EPRZ Rzeszów – Jasionka 1

EPSC Szczecin – Goleniów 1

EPWA Warszawa – Okęcie 3

EPWR Wrocław – Strachowice 2

EPLL Lódź – Lublinek 1

Portugal Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LPFL Flores 1

LPFR Faro 3

LPFU Madeira/Madeira 3

LPHR Horta 2

LPLA Lajes 2

LPPD Ponta Delgada 2

LPPO Santa Maria 1

LPPR Porto 3

LPPS Porto Santo 2

LPPT Lisboa 3

Romania Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LRBC Bacău 1

LRBS București/Băneasa 2

LRCK Constanța/M. Kogălniceanu 1

LRCL Cluj-Napoca/Someșeni 2

LRIA Iași 1

LROD Oradea 1

LROP București/Otopeni 3

LRSB Sibiu/Turnișor 1

LRTR Timișoara/Giarmata 2
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Slovenia Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LJLJ Ljubljana 2

Slovakia Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

LZIB Bratislava 2

LZKZ Košice 2

LZSL Sliač 1

LZTT Poprad-Tatry 1

Finland Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EFHK Helsinki-Vantaa 3

EFIV Ivalo 2

EFJO Joensuu 2

EFJY Jyväskylä 2

EFKE Kemi-Tornio 1

EFKI Kajaani 1

EFKK Kruunupyy 1

EFKS Kuusamo 1

EFKT Kittilä 2

EFKU Kuopio 2

EFLP Lappeenranta 1

EFMA Mariehamn 1

EFOU Oulu 2

EFPO Pori 1

EFRO Rovaniemi 2

EFSA Savonlinna 1

EFSI Seinäjoki 1

EFTP Tampere-Pirkkala 2

EFTU Turku 2

EFVA Vaasa 2

EFVR Varkaus 1

Sverige Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

ESDF Ronneby 2

ESGG Göteborg-Landvetter 3

ESGJ Jönköping 1

ESGP Göteborg City 2

ESGT Trollhättan/Vänersborg 1

ESKN Stockholm/Skavsta 3

ESMK Kristianstad/Everöd 1

ESMQ Kalmar 2

ESMS Malmö-Sturup 3
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ESMT Halmstad 1

ESMX Växjö/Kronoberg 2

ESNG Gällivare 1

ESNK Kramfors 1

ESNL Lycksele 1

ESNN Sundsvall-Härnösand 2

ESNO Örnsköldsvik 1

ESNQ Kiruna 2

ESNS Skellefteå 2

ESNU Umeå 2

ESNX Arvidsjaur 1

ESOE Örebro 1

ESOK Karlstad 2

ESOW Stockholm/Västerås 2

ESPA Luleå 2

ESPC Östersund 2

ESSA Stockholm-Arlanda 3

ESSB Stockholm-Bromma 2

ESSD Borlänge 1

ESSL Linköping/Saab 1

ESSP Norrköping 1

ESSV Visby 2

ESTA Ängelholm 2

Det forente kongerike Liste over lufthavner i Fellesskapet

ICAO-lufthavnkode Lufthavnens navn Lufthavnkategori i 2007

EGAA Belfast International 3

EGAC Belfast City 3

EGAE City of Derry (Eglinton) 2

EGBB Birmingham 3

EGBE Coventry 2

EGCC Manchester 3

EGCN Doncaster Sheffield 2

EGDG Newquay 2

EGFF Cardiff Wales 3

EGGD Bristol 3

EGGP Liverpool 3

EGGW Luton 3

EGHC Lands End 1

EGHD Plymouth 1

EGHE Isles of Scilly (St.Marys) 1

EGHH Bournemouth 2

EGHI Southampton 3

EGHK Penzance Heliport 1

EGHT Isles of Scilly (Tresco) 1

EGKK Gatwick 3
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EGLC London City 3

EGLL Heathrow 3

EGMH Kent International 2

EGNH Blackpool 2

EGNJ Humberside 2

EGNM Leeds Bradford 3

EGNR Hawarden 1

EGNT Newcastle 3

EGNV Durham Tees Valley 2

EGNX Nottingham East Midlands 3

EGPA Kirkwall 1

EGPB Sumburgh 1

EGPC Wick 1

EGPD Aberdeen 3

EGPE Inverness 2

EGPF Glasgow 3

EGPH Edinburgh 3

EGPI Islay 1

EGPK Prestwick 3

EGPL Benbecula 1

EGPM Scatsta 2

EGPN Dundee 1

EGPO Stornoway 1

EGSH Norwich 2

EGSS Stansted 3

EGTE Exeter 2
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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. 450/2003 av 27. februar 2003 om arbeidskraftkostnadsinde
ksen(1), særlig artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

1) En rekke statistikker, der arbeidskraftkostnadsindeksen 
utgjør en viktig del, er nyttige for overvåkingen 
av lønnsutviklingen og inflasjonspresset fra 
arbeidsmarkedet.

2) Arbeidskraftkostnadsindeksens virkeområde bør utvides 
til å omfatte økonomisk virksomhet definert under 
næringshovedområde L, M, N og O i NACE Rev. 1. 
Dermed omfattes også ikke-markedsrettede tjenester, 
som utgjør hoveddelen av disse næringshovedområdene, 
og som kan ha en annen dynamikk enn markedsrettede 
tjenester.

3) Forundersøkelsene som er gjort i samsvar med artikkel 10 
i forordning (EF) nr. 450/2003, viser at det er mulig 
å utvide arbeidskraftkostnadsindeksens virkeområde 
til å omfatte økonomisk virksomhet definert under 
næringshovedområde L, M, N og O i NACE Rev. 1, 
og at arbeidsbyrden og kostnadene som følge av en 
utvidelse av arbeidskraftkostnadsindeksen, står i forhold 
til betydningen av resultatene og fordelene.

4) Forundersøkelsene viser også at en fleksibel tidsplan 
for gjennomføringen vil minske kostnadene for 
de medlemsstatene som ennå ikke samler inn de 
grunnleggende dataene eller utarbeider de indeksene som 
utvidelsen omfatter.

5) Metodene for sesongjustering gir statistisk pålitelige 
resultater bare dersom tidsserien er tilstrekkelig lang. 
Sesongjusterte serier bør derfor utarbeides og oversendes 
for første gang når det foreligger data for fire år.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 64 av 2.3.2007, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 32.

(1) EUT L 69 av 13.3.2003, s. 1.

6) Indeksens referanseår er det året da indeksens gjennomsnitt 
fastsettes til 100. Indeksens første referanseår er fastsatt 
til år 2000 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1216/2003 
av 7. juli 2003 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 450/2003 om arbeidskraftko
stnadsindeksen(2). Dersom det ikke foreligger indekser 
for næringshovedområde L, M, N og O i NACE Rev. 1 
for år 2000, bør det fastsettes en alternativ referanse for 
indeksen.

7) Forordning (EF) nr. 1216/2003 bør derfor endres.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1216/2003 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Dekning av næringshovedområde L, M, N og O i 
NACE Rev. 1

1. Medlemsstater som ikke er nevnt i nr. 2, skal utarbeide 
og oversende dataene for arbeidskraftkostnadsindeksen for 
næringshovedområde L, M, N og O i NACE Rev. 1 for 
første kvartal i 2007 og deretter for hvert kvartal.

2. Følgende medlemsstater skal utarbeide og oversende 
dataene for første kvartal 2009 og deretter for hvert kvartal: 
Belgia, Danmark, Hellas, Spania, Frankrike, Irland, Italia, 
Kypros, Luxembourg, Malta, Østerrike, Polen og Sverige.

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 skal serier justert for 
sesong og virkedag som nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav c), 
utarbeides og oversendes så snart det foreligger dataserier 
for fire år.»

(2) EUT L 169 av 8.7.2003, s. 37.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 224/2007

av 1. mars 2007

om endring av forordning (EF) nr. 1216/2003 med hensyn til den økonomiske virksomheten som er omfattet av 
arbeidskraftkostnadsindeksen*

 2010/EØS/67/61
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2. Vedlegg III oppheves.

3. I vedlegg IV skal nr. 6 lyde:

«6.  Indeksens første referanseår er år 2000, da den årlige 
arbeidskraftkostnadsindeksen settes til 100. Dersom det 
ikke foreligger indekser for næringshovedområde L, 
M, N og O for år 2000, skal den første tilgjengelige 

indeksen settes til et nivå nær opptil årsgjennomsnittet 
for næringshovedområdene C-K i NACE.»

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, 1. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 294/2007

av 20. februar 2007

om opprettelse av 2006-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning  
(EØF) nr. 3924/91(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. 
desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse 
om industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal 
medlemsstatene foreta en fellesskapsundersøkelse om in-
dustriproduksjonen.

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres på en 
liste over produkter som identifiserer den industriproduk-
sjon som skal undersøkes.

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en 
tilnærming mellom produksjonsstatistikker og eksterne 
handelsstatistikker samt muliggjøre en sammenligning 
med Fellesskapets varenomenklatur CPA.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 83 av 23.3.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2007 av 6. juli 2007 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 32.

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) nr. 
3924/91, og som vises til som «Prodcom-listen», er felles 
for alle medlemsstatene, og er nødvendig for å sammen-
ligne data medlemsstatene imellom.

5) Prodcom-listen må ajourføres, og det er derfor nødvendig 
å fastsette listen for 2006.

6) 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

Prodcom-listen for 2006 skal være som fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2006.

(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

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

Utferdiget i Brussel, 20. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

__________

 2010/EØS/67/62
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VEDLEGG

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

NACE 13.10: Bryting av jernmalm

13.10.10.30 Jernmalm og konsentrater, ikke agglomerert (unntatt røstet svo-
velkis)

2601.11 kg S

13.10.10.50 Agglomerert jernmalm og konsentrater (unntatt røstet svovel-
kis)

2601.12 kg S

NACE 13.20: Bryting av ikke-jernholdig malm, unntatt uran og thoriummalm

13.20.11.00 Kobbermalm og konsentrater 2603 kg S

13.20.12.00 Nikkelmalm og konsentrater 2604 kg S

13.20.13.00 Bauxitt (til aluminiumproduksjon) og konsentrater 2606 kg S

13.20.14.00 Malm for utvinning av edelmetaller og konsentrater 2616 kg S

13.20.15.30 Tinnmalm og konsentrater 2609 kg S

13.20.15.50 Blymalm og konsentrater 2607 kg S

13.20.15.70 Sinkmalm og konsentrater 2608 kg S

13.20.16.30 Wolframmalm og konsentrater 2611 kg S

13.20.16.50 Manganmalm og konsentrater 2602 kg S

13.20.16.90 Ikke-jernholdige malmer og konsentrater (herunder kobolt, 
krom, molybden, titan, tantal, vanadium, zirkonium, antimon, 
beryllium, vismut, germanium, kvikksølv)

2605 + 2610 + 2613 + 2614 
+ 2615 + 2617

kg S

NACE 14.11: Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet

14.11.11.33 Marmor og travertin, ubearbeidet eller grovt bearbeidet 2515.11 kg T

14.11.11.35 Marmor og travertin, oppdelt, i blokker eller plater av tykkelse 
høyst 25 cm

2515.12 (.20 +.50) kg T

14.11.11.37 Marmor og travertin, oppdelt i blokker eller plater av tykkelse 
over 25 cm

2515.12.90 kg T

14.11.11.50 Ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein 
med en tilsynelatende spesifikk vekt minst 2,5

2515.20 kg T

14.11.12.33 Granitt, ubearbeidet eller grovt bearbeidet 2516.11 kg T
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

14.11.12.35 Granitt, oppdelt i blokker eller plater, av tykkelse høyst 25 cm 2516.12.10 kg T

14.11.12.37 Granitt, oppdelt i blokker eller plater, av tykkelse over 25 cm 2516.12.90 kg T

14.11.12.53 Sandstein, ubearbeidet eller grovt bearbeidet 2516.21 kg T

14.11.12.56 Sandstein, oppdelt i blokker eller plater 2516.22 kg T

14.11.12.90 Porfyr, basalt og annen monument- eller bygningsstein, ubear-
beidet, grovt bearbeidet (unntatt kalkholdig monument-/by-
gningsstein med tyngde over 2,5 kg/10 m3, granitt og sands-
tein)

2516.90 kg T

NACE 14.12: Bryting av kalkstein, gips og kritt

14.12.10.30 Gips og anhydritt 2520.10 kg T

14.12.10.50 Kalkstein til bruk som flussmiddel; kalkstein og lignende til 
framstilling av kalk eller sement (unntatt knust kalksteinsmate-
riale og kalkholdig tilhugget stein)

2521 kg T

14.12.20.10 Kritt 2509 kg T

14.12.20.30 Dolomitt, ubearbeidet, grovt bearbeidet eller bare hugget i rek-
tangulære eller kvadratiske blokker eller plater (unntatt brent, 
knust dolomittmateriale)

2518.10 kg T

14.12.20.50 Brent og sintret dolomitt, ubearbeidet, grovt bearbeidet eller 
skåret i rektangulære eller kvadratiske blokker eller plater

2518.20 kg T

14.12.20.70 Agglomerert dolomitt (herunder tjæredolomitt) 2518.30 kg T

NACE 14.13: Bryting av skifer

14.13.10.00 Skifer, ubearbeidet, grovt bearbeidet eller skåret i rektangulære 
eller firkantede blokker eller plater

2514 kg T

NACE 14.21: Utvinning fra grus- og sandtak

14.21.11.50 Silisiumsand (kvartssand eller industrisand) 2505.10 kg S

14.21.11.90 Naturlig sand, herunder form-, mørtel- og glassand, også farvet 
(unntatt kvarts- og metallholdig sand)

2505.90 kg S

14.21.12.10 Småstein, grus, singel og flint som brukes i sementblandinger, 
til veidekke samt ballast til jernbane eller annet

2517.10.10 kg S

14.21.12.30 Knust stein som brukes i sementblandinger, til veibygging og 
andre byggeformål (unntatt grus, småstein, singel og flint)

2517.10 (.20 +.80) kg S

14.21.12.50 Korn, splinter og pulver av marmor 2517.41 kg S

14.21.12.90 Korn, splinter og pulver av travertin (gul kalkstein), ecaussin, 
granitt, porfyr, basalt, sandstein og annen monumentstein

2517.49 kg S
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14.21.13.30 Slagg til byggeformål 2517.20 kg S

14.21.13.50 Asfaltert finpukk 2517.30 kg S

NACE 14.22: Utvinning av leire og kaolin

14.22.11.40 Kaolin 2507.00.20 kg T

14.22.11.60 Kaolinholdig leire (plastisk leire) 2507.00.80 kg T

14.22.12.10 Bentonitt (natrium- og kalsiumsmektitt), attapulgitt og sepiolitt 2508 [.10 +.20] kg T

14.22.12.30 Ildfast leire 2508.30 kg T

14.22.12.50 Alminnelig leire og skifer til byggeformål (herunder murstein, 
fliser, piper, sement, unntatt bentonitt, attapulgitt og sepiolitt, 
ildfast leire, ekspandert leire, kaolin og kaolinholdig leire)

2508.40 kg T

14.22.12.70 Andalusitt, cyanitt, sillimanitt og mullitt 2508 [.50 +.60] kg T

14.22.12.90 Chamotte: brent ildfast leire 2508.70 kg T

NACE 14.30: Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler

14.30.11.30 Naturlige kalsiumfosfater og kalsiumaluminiumfosfater og fos-
fatholdig kritt

2510 kg T

14.30.11.50 Karnalitt, sylvinitt og andre rå, naturlige kalisalter (unntatt i ta-
blettform eller lignende former, eller i pakker med bruttovekt 
høyst 10 kg)

3104.10 kg K2O T

14.30.12.30 Urøstet svovelkis 2502 kg T

14.30.12.50 Svovel, rå eller uraffinert (herunder gjenvunnet svovel) 2503.00.10 kg T

14.30.13.13 Naturlig bariumsulfat (tungspat, barytt) 2511.10 kg S

14.30.13.15 Naturlig bariumkarbonat (witheritt) (unntatt bariumoksid) 2511.20 kg T

14.30.13.55 Naturlige natriumborater og konsentrater derav (unntatt borater 
skilt fra naturlig lake)

2528.10 kg T

14.30.13.59 Naturlige borater (unntatt natrium) og konsentrater derav; na-
turlig borsyre med innhold av høyst 85 % av H3BO3, tørrveid 
(unntatt borater skilt fra naturlig lake)

2528.90 kg T

14.30.13.73 Flusspat med innhold av høyst 97 vektprosent kalsiumfluorid 2529.21 kg T

14.30.13.75 Flusspat med innhold over 97 vektprosent kalsiumfluorid 2529.22 kg T
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14.30.13.83 Kieseritt, epsomitt (naturlige magnesiumsulfater) 2530.20 kg S

14.30.13.89 Andre mineralske stoffer ikke nevnt ellers 2530.90 kg T

NACE 14.40: Produksjon av salt

14.40.10.00 Salt (natriumklorid), bergsalt, havsalt, salt fra lake, salt i lake 
(herunder bordsalt og denaturert salt)

2501 kg T

NACE 14.50: Annen bryting og utvinning ikke nevnt ellers

14.50.10.00 Naturlig bitumen og naturlig asfalt; asfaltitter og asfaltholdige 
bergarter

2714.90 kg T

14.50.21.50 Usorterte diamanter, ubearbeidede eller enkelt sagde, kløyvde 
eller grovslipte, unntatt industridiamanter

7102 [.10 +.31] c/k T

14.50.21.90 Edelsteiner, ubearbeidede eller enkelt sagde eller grovslipte 
(unntatt diamanter)

7103.10 c/k

@

T

14.50.22.50 Pimpstein; smergel og andre naturlige slipemidler, også varme-
behandlede

2513 kg T

14.50.22.70 Industridiamanter, ubearbeidede eller enkelt sagde, kløyvde 
eller grovslipte

7102.21 c/k T

14.50.23.13 Naturlig grafitt 2504 kg T

14.50.23.15 Kvarts og kvartsitt til industriell bruk (unntatt naturlig kvarts-
sand)

2506 kg T

14.50.23.20 Diatomitt (herunder kiselholdig jord og molerjord, kiselgur og 
trippel)

2512 kg T

14.50.23.33 Magnesitt, naturlig magnesiumkarbonat 2519.10 kg T

14.50.23.35 Magnesium, enten fra naturlig magnesiumkarbonat eller fra 
sjøvann eller laker

2519.90 kg T

14.50.23.40 Asbest 2524 kg T

14.50.23.53 Glimmer, herunder splittings; glimmeravfall 2525 kg T

14.50.23.55 Talkum (herunder steatitt og kloritt) 2526 kg T

14.50.23.63 Feltspat og andre feltspatholdige materialer 2529.10 kg T

14.50.23.65 Neucitt; nefelin og nefelinsyenitt 2529.30 kg T
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14.50.23.70 Vermikulitt og perlitt (uekspanderte) 2530.10 kg T

14.50.23.80 Slagg og aske, herunder tangaske (unntatt granulert slagg, aske 
og rester som inneholder metaller eller metallholdig slagg til 
byggeformål)

2621.90 kg S

NACE 15.11: Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer

15.11.11.40 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt, hele eller halve skrotter, for- og 
bakparter med bein

0201 [.10 +.20 (.20 +.30 
+.50)]

kg S

15.11.11.90 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt, stykket 0201 [.20.90 +.30] kg S

15.11.12.00 Kjøtt av storfe, fryst 0202 kg S

15.11.13.30 Svinekjøtt, ferskt eller kjølt, hele eller halve skrotter (herunder 
ferskt kjøtt pakket med salt som midlertidig konserveringsmid-
del)

0203.11 kg S

15.11.13.50 Svinekjøtt, ferskt eller kjølt, skinker, boger og stykker derav, 
med bein (herunder ferskt kjøtt pakket med salt som midlertidig 
konserveringsmiddel)

0203.12 kg S

15.11.13.90 Svinekjøtt, ferskt eller kjølt (herunder ferskt kjøtt pakket med 
salt som midlertidig konserveringsmiddel, unntatt hele og halve 
skrotter, skinker, boger samt stykker derav, med bein)

0203.19 kg S

15.11.14.30 Svinekjøtt, fryst, hele og halve skrotter 0203.21 kg S

15.11.14.50 Svinekjøtt, fryst, skinker, boger og stykker derav, med bein 0203.22 kg S

15.11.14.90 Svinekjøtt, fryst (unntatt hele og halve skrotter, skinker, boger 
samt stykker derav, med bein)

0203.29 kg S

15.11.15.00 Kjøtt av lam eller sau, ferskt eller kjølt, hele og halve skrotter 
samt stykker derav

0204 [.10 +.2] kg S

15.11.16.00 Kjøtt av lam eller sau, fryst hele og halve skrotter samt stykker 
derav

0204 [.30 +.4] kg S

15.11.17.00 Kjøtt av geiter, ferskt, kjølt eller fryst 0204.50 kg S

15.11.18.00 Kjøtt av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller 
fryst

0205 kg S

15.11.19.00 Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester, esler, 
muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst

0206 kg S

15.11.21.00 Råull (herunder ryggvasket ull) (ikke klippet) 5101.19 kg S

15.11.24.00 Rå huder og skinn av storfe eller dyr av hestefamilien, hele 4101 [.20 +.50] p/st S

15.11.25.00 Rå huder og skinn, av storfe eller dyr av hestefamilien (unntatt 
hele)

4101.90 kg S
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15.11.26.00 Skinn av sau eller lam 4102 p/st S

15.11.27.00 Rå huder og skinn av geiter eller kje, men ikke garvet, ferskt 
eller konservert

4103.10 p/st S

15.11.30.40 Svinefett rent for kjøtt og fjørfefett, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i 
saltlake, tørket eller røykt (ikke utsmeltet)

0209.00 (.1 +.30) kg S

15.11.30.60 Smult og annet svinefett, utsmeltet 1501.00.1 kg S

15.11.30.70 Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, rått eller utsmel-
tet

1502 kg S

15.11.40.30 Tarmer, blærer og mager (unntatt av fisk), hele eller i stykker 0504 kg S

15.11.40.90 Annet avfall, uegnet til menneskeføde 0502 + 0506 + 0507 + 0510 
+ 0511.99

kg S

NACE 15.12: Slakting, produksjon og konservering av fjørfekjøtt

15.12.11.13 Høns og kyllinger, ikke oppdelt, ferske eller kjølte 0207.11 kg S

15.12.11.15 Kalkuner, ikke oppdelt, ferske eller kjølte 0207.24 kg S

15.12.11.17 Ender, gjess og perlehøns, ikke oppdelt, ferske eller kjølte 0207.32 kg S

15.12.11.30 Fettlever av gjess eller ender, ferske eller kjølte 0207.34 kg S

15.12.11.53 Kjøttstykker av høns og kyllinger, ferske eller kjølte 0207.13 (.10 +.20 +.30 +.40 
+.50 +.60 +.70)

kg S

15.12.11.55 Kjøttstykker av kalkuner, ferske eller kjølte 0207.26 (.10 +.20 +.30 +.40 
+.50 +.60 +.70 +.80)

kg S

15.12.11.57 Kjøttstykker av ender, gjess og perlehøns, ferske eller kjølte 0207.35 (.1 +.2 +.31 +.41 
+.5 +.6 +.7)

kg S

15.12.11.70 Slakteavfall av fjørfe, ferskt eller kjølt (unntatt fettlever av 
gjess eller ender)

0207 [.13.9 +.26.9 +.35.9] kg S

15.12.12.13 Høns og kyllinger, hele, fryste 0207.12 kg S

15.12.12.15 Kalkuner, hele, fryste 0207.25 kg S

15.12.12.17 Gjess, ender og perlehøns, hele, fryste 0207.33 kg S

15.12.12.53 Kjøttstykker av høns og kylling, fryste 0207.14 (.10 +.20 +.30 +.40 
+.50 +.60 +.70)

kg S
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15.12.12.55 Kjøttstykker av kalkun, fryste 0207.27 (.10 +.20 +.30 +.40 
+.50 +.60 +.70 +.80)

kg S

15.12.12.57 Kjøttstykker av ender, gjess og perlehøns, fryste 0207.36 (.1 +.2 +.31 +.41 
+.5 +.6 +.7)

kg S

15.12.12.71 Slakteavfall (unntatt lever), av fjørfe, fryst 0207 [.14.99 +.27.99 
+.36.90]

kg S

15.12.12.75 Lever av fjørfe, fryst 0207 [.14.91 +.27.91 
+.36.8]

kg S

15.12.13.00 Kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst (herunder 
kanin og hare, vilt) (unntatt fjørfe, storfe og hest, gris, sau og 
geit, froskelår)

0208 [.10 +.30 +.40 +.50 
+.90]

kg S

15.12.14.00 Fett fra fjørfe 0209.00.90 + 1501.00.90 kg S

NACE 15.13: Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer

15.13.11.10 Skinke, bog og stykker derav med bein, av svin, saltet, i salt-
lake, tørket eller røykt

0210.11 kg S

15.13.11.30 Sideflesk og stykker derav av svin, saltet, i saltlake, tørket eller 
røykt

0210.12 kg S

15.13.11.50 Kjøtt av svin, saltet, i saltlake, tørket eller røykt (herunder 
bacon, 3/4 side/midtparti, forparter, nyrestykker og deler derav, 
unntatt skinke, bog og stykker derav med bein, buk og deler 
derav)

0210.19 kg S

15.13.11.70 Kjøtt av storfe, saltet, i saltlake, tørket eller røykt 0210.20 kg S

15.13.11.90 Kjøtt, spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall, saltet, i saltlake, 
tørket eller røykt, unntatt av svin, storfe og fjørfe, herunder fe-
nalår (unntatt svine- og storfekjøtt, saltet, i saltlake, tørket eller 
røykt)

0210.9 kg S

15.13.12.13 Pølser og lignende tilberedte varer av lever (herunder pateer og 
posteier i pølseskinn eller presset i pølsefasong)

1601.00.10 kg S

15.13.12.15 Pølser, unntatt av lever 1601.00.9 kg S

15.13.12.23 Lever av gjess/ender, eller lever, tilberedt eller konservert, he-
runder pateer og posteier uten pølsetarm eller -form – tilberedt 
mat med over 20 % kjøtt, unntatt pølser – homogeniserte tilbe-
redte eller konserverte varer

1602.20.1 kg S

15.13.12.25 Annen tilberedt eller konservert dyrelever (herunder pateer og 
posteier som ikke er pølser) tilberedte eller konserverte varer 
som inneholder over 20 % kjøtt (unntatt pølser/homogeniserte 
tilberedte eller konserverte varer, av gjess eller ender)

1602.20.90 kg S

15.13.12.33 Annet kjøtt av kalkun: tilberedt eller konservert 1602.31 kg S

15.13.12.35 Annet kjøtt av fjørfe: tilberedt eller konservert 1602 [.32 +.39] kg S

15.13.12.43 Tilberedt eller konservert svinekjøtt; skinker og stykker derav 
(unntatt saltet, i saltlake, tørket eller røykt, bog)

1602.41 kg S

15.13.12.45 Tilberedt eller konservert svinekjøtt; bog og stykker derav 
(unntatt ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røykt)

1602.42 kg S
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15.13.12.53 Tilberedte varer av svin, herunder blandinger, med innhold un-
der 40 vektprosent men over 20 vektprosent kjøtt eller slaktea-
vfall (herunder fett av alle slag/ferdige retter, paier og posteier, 
unntatt homogeniserte varer)

1602.49.50 kg S

15.13.12.59 Tilberedte varer av svin (herunder blandinger, fett av alle slag, 
unntatt pølser og lignende varer, pateer og posteier, homogeni-
serte varer)

1602.49 (.1 +.30 +.90) kg S

15.13.12.60 Tilberedte varer av storfe 1602.50 kg S

15.13.12.70 Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og 
andre virvelløse dyr som lever i vann

1603 kg S

15.13.12.90 Tilberedte varer av kjøtt, slakteavfall og blod, ikke nevnt ellers 1602.90 kg S

15.13.13.00 Mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse 2301.10 kg S

15.13.90.00 Koking og annen tilberedning i forbindelse med produksjon av 
kjøttprodukter

— — I

NACE 15.20: Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer

15.20.11.30 Lever, rogn og melke, fersk eller kjølt 0302.70 kg S

15.20.11.90 Fileter og annet fiskekjøtt, uten bein, også opphakket, ferskt 
eller kjølt

0304.10 kg S

15.20.12.10 Saltvannsfisk, fryst 0303 — 0303 [.79.11 
+.79.19 +.80]

kg S

15.20.12.30 Ferskvannsfisk, fryst 0303.79 (.11 +.19) kg S

15.20.12.50 Lever, rogn og melke, fryst 0303.80 kg S

15.20.12.70 Fileter, fryste 0304.20 kg S

15.20.12.90 Fiskekjøtt uten bein, fryst (unntatt fileter) 0304.90 kg S

15.20.13.10 Mel og pulver av fisk; lever, rogn og melke, tørket, røykt, saltet 
eller i saltlake

0305 [.10 +.20] kg S

15.20.13.30 Fileter, tørket, saltet eller i saltlake, men ikke røykt 0305.30 kg S

15.20.13.53 Røykt stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks (herunder 
fileter)

0305.41 kg S

15.20.13.55 Røykt sild (herunder fileter) 0305.42 kg S

15.20.13.59 Røykt fisk (herunder fileter) (unntatt stillehavslaks, atlanterha-
vslaks og donaulaks, sild)

0305.49 kg S
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15.20.13.70 Tørket fisk, saltet eller usaltet, fisk, saltet men ikke tørket, fisk i 
lake (unntatt fileter, røykt)

0305 [.5 +.6] kg S

15.20.14.11 Tilberedt eller konservert laks, hel eller i stykker, men ikke op-
phakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier) (unn-
tatt tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt)

1604.11 kg S

15.20.14.12 Tilberedt eller konservert sild, hel eller i stykker, men ikke op-
phakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier) (unn-
tatt tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt)

1604.12 kg S

15.20.14.13 Tilberedte eller konserverte sardiner, sardinella og brisling, hele 
eller i stykker, men ikke opphakket (herunder i eddik, olje eller 
marinade, posteier) (unntatt tørket, saltet eller i saltlake, eller 
røykt)

1604.13 kg S

15.20.14.14 Tilberedt eller konservert størje (tunfisk), stripet pelamide og 
pelamide (Sarda spp.), hel eller i stykker, men ikke opphakket 
(herunder i eddik, olje eller marinade, posteier) (unntatt tørket, 
saltet eller i saltlake, eller røykt)

1604.14 kg S

15.20.14.15 Tilberedt eller konservert makrell, hel eller i stykker, men ikke 
opphakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier) 
(unntatt tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt)

1604.15 kg S

15.20.14.16 Tilberedt eller konservert ansjos, hel eller i stykker, men ikke 
opphakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier) 
(unntatt tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt)

1604.16 kg S

15.20.14.17 Fiskefilet, fiskepinner, rå, belagte med deig eller brødsmuler 
(panerte)

1604.19.91 kg S

15.20.14.19 Annen tilberedt eller konservert fisk (unntatt fiskepinner) 1604.19 (.10 +.3 +.50 +.92 
+.93 +.94 +.95 +.98)

kg S

15.20.14.30 Tilberedt eller konservert fisk (herunder pølser og posteier, ho-
mogeniserte, tilberedte varer, opphakket) (unntatt røykt, tørket, 
saltet eller i saltlake, fiskepinner, kaviar)

1604.20 kg S

15.20.14.51 Kaviar (størrogn) 1604.30.10 kg S

15.20.14.59 Kaviaretterligninger 1604.30.90 kg S

15.20.15.30 Krepsdyr, fryste, mel, varer og pelleter av krepsdyr, fryst, til 
menneskeføde

0306.1 kg S

15.20.15.53 Kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell, og blåskjell, 
fryste, tørkede, saltede eller i saltlake

0307 [.29 +.39] kg S

15.20.15.59 Virvelløse vanndyr, herunder blekksprut (unntatt krepsdyr og 
bløtdyr, fryst, tørket, saltet eller i saltlake), mel, varer og pelle-
ter av virvelløse vanndyr, til menneskeføde

0307 [.49 +.59 +.99] kg S

15.20.16.00 Tilberedte eller konserverte krepsdyr, bløtdyr og lignende (unn-
tatt kjølt, fryst, tørket, saltet eller i saltlake, krepsdyr, i skjell, 
tilberedt ved damping eller koking)

1605 kg S

15.20.17.00 Mel og pelleter av fisk, kreps- og bløtdyr eller andre virvelløse 
vanndyr, uegnet til menneskeføde

2301.20 kg S

15.20.18.00 Produkter av fisk og krepsdyr, bløtdyr og lignende, død fisk 
m.m., uegnet til menneskeføde (herunder fiskeavfall, unntatt 
hvalbein og hvalbarder, koraller og lignende materialer, skjell 
og ryggskall av blekksprut, ubearbeidet eller grovt bearbeidet/
naturlig svamp)

0511.91 kg S

NACE 15.31: Bearbeiding og konservering av poteter

15.31.11.00 Poteter, også dampkokte eller kokte i vann, fryste 0710.10 kg S

15.31.12.10 Poteter, tørkede, også oppdelte, men ikke videre tilberedt 0712.90.05 kg S
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15.31.12.30 Mel, flak, granuler og pelleter av poteter 1105 kg S

15.31.12.50 Poteter, tilberedte eller konserverte, fryste (herunder poteter 
kokt eller delvis kokt i olje og så fryst, unntatt med eddik eller 
eddiksyre)

2004.10 kg S

15.31.12.70 Mel, flak, granuler og pelleter av poteter (unntatt fryste, tør-
kede, potetgull, med eddik eller eddiksyre)

2005.20.10 kg S

15.31.12.90 Poteter, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med ed-
dik eller eddiksyre, herunder potetgull, ikke fryste

2005.20 (.20 +.80) kg S

NACE 15.32: Produksjon av juice av frukt og grønnsaker

15.32.10.13 Appelsinsaft, fryst, ikke konsentrert 2009.11.9 kg S

15.32.10.15 Appelsinsaft, ikke konsentrert (unntatt fryst) 2009 [.12 +.19.9] l

@

S

15.32.10.21 Grapefruktsaft, ikke konsentrert 2009 [.21 +.29.9] l

@

S

15.32.10.22 Ublandet saft av sitrusfrukter (unntatt appelsin og grapefrukt) 2009 [.31 +.39 (.3 +.5 +.9)] l

@

S

15.32.10.23 Ananassaft, ikke konsentrert 2009 [.41 +.49 (.30 +.9)] l

@

S

15.32.10.24 Tomatsaft 2009.50 l

@

S

15.32.10.25 Druesaft, ikke konsentrert (herunder druemost) 2009 [.61 +.69 (.59 +.79 
+.90)]

l

@

S

15.32.10.26 Eplesaft, ikke konsentrert 2009 [.71 +.79 (.30 +.9)] l

@

S

15.32.10.29 Ublandet saft av frukter eller grønnsaker, ugjæret, ikke tilsatt 
alkohol, ikke konsentrert, ikke nevnt ellers

2009.80 (.50 +.6 +.7 +.8 
+.9)

l

@

S

15.32.10.30 Saftblandinger av frukt eller grønnsaker, ikke konsentrert 2009.90 (.3 +.4 +.5 +.7 +.9) l

@

S

15.32.10.40 Frukt- og grønnsakssaft, konsentrert (herunder saftblandinger, 
unntatt tomatsaft)

2009 [.11.1 +.19.1 +.29.1 
+.39.1 +.49.1 +.69(.1 +.51 
+.71) +.79.1 +.80(.1 +.3) 
+.90(.1 +.2)]

l

@

S
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Volum
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til noter

NACE 15.33: Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers

15.33.11.00 Grønnsaker og grønnsaksblandinger, også dampkokte eller 
kokte i vann, fryste (unntatt poteter)

0710 [.2 +.30 +.40 +.80 
+.90]

kg S

15.33.12.00 Grønnsaker, midlertidig konserverte, med svoveldioksidgass, i 
saltlake, i svovelvann eller i andre konserveringsmidler, men 
uegnet til direkte forbruk i foreliggende tilstand

0711 kg S

15.33.13.30 Tørket kepaløk, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men 
ikke videre tilberedte

0712.20 kg S

15.33.13.50 Tørkede sopper og trøfler, hele, oppdelte, knuste eller pulveri-
serte, men ikke videre tilberedte

0712.3 kg S

15.33.13.90 Andre tørkede grønnsaker; grønnsakblandinger, unntatt poteter, 
kepaløk, sopper og trøfler, hele, oppdelte, knuste eller pulveri-
serte, men ikke videre tilberedte

0712.90 (.1 +.30 +.50 +.90) kg S

15.33.14.23 Tomater, hele eller i stykker (tilberedte eller konserverte på an-
nen måte enn med eddik eller eddiksyre)

2002.10 kg S

15.33.14.25 Tomatpuré og tomatpasta, ikke konsentrert 2002.90 (.11 +.19) kg S

15.33.14.27 Tomatpuré og tomatpasta, konsentrert 2002.90 (.31 +.39 +.91 
+.99)

kg S

15.33.14.30 Sopper og trøfler, tørket, fryst (tilberedt eller konservert på an-
nen måte enn med eddik eller eddiksyre)

2003 kg S

15.33.14.40 Fryste grønnsaker og grønnsaksblandinger (herunder grønn-
saksretter, unntatt tilberedt/konservert med eddik eller eddik-
syre, kokt, dampkokt eller ukokt)

2004.90 kg S

15.33.14.61 ‘Sauerkraut’ tilberedt eller konservert på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre (unntatt tørket, fryst)

2005.90.75 kg S

15.33.14.62 Erter, tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik 
eller eddiksyre, ikke fryste

2005.40 kg S

15.33.14.63 Avskallede bønner, tilberedt eller konservert på annen måte enn 
med eddik eller eddiksyre, ikke fryste

2005.51 kg S

15.33.14.64 Bønner, unntatt avskallede, tilberedt eller konservert på annen 
måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste

2005.59 kg S

15.33.14.65 Asparges, tilberedt eller konservert på annen måte enn med ed-
dik eller eddiksyre, ikke fryste

2005.60 kg S

15.33.14.66 Oliven, tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik 
eller eddiksyre, ikke fryste

2005.70 kg S

15.33.14.67 Sukkermais, tilberedt eller konservert på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre, ikke fryste

2005.80 kg S
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15.33.14.90 Grønnsaker og grønnsaksblandinger, ikke nevnt ellers, ikke 
fryste

2005.90 (.10 +.30 +.50 +.60 
+.70 +.80)

kg S

15.33.15.00 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilbe-
redte eller konserverte med eddik eller eddiksyre

2001 kg S

15.33.21.00 Frukter og nøtter, også dampkokte eller kokte i vann, også til-
satt sukker eller annet søtningsstoff, fryste

0811 kg S

15.33.22.30 Syltetøy, gele og marmelade m.m. av sitrusfrukter (unntatt ho-
mogeniserte varer)

2007.91 kg S

15.33.22.90 Syltetøy, gele og marmelade, pureer og pastaer, av frukt og nøt-
ter (unntatt sitrusfrukter, homogeniserte varer)

2007.99 kg S

15.33.23.30 Jordnøtter, tilberedt eller konservert (herunder peanøttsmør, 
unntatt med eddik eller eddiksyre, fryste, pureer og pastaer)

2008.11 kg S

15.33.23.90 Nøtter, herunder andre frø og blandinger, unntatt jordnøtter, 
tilberedt eller konservert (unntatt med eddik eller eddiksyre, 
fryste, pureer og pastaer, konservert med sukker)

2008.19 kg S

15.33.24.00 Frukter og nøtter, midlertidig konserverte med svoveldioksid-
gass, i saltlake, svovelvann eller andre konserveringsmidler, 
men uegnet til direkte forbruk i foreliggende tilstand

0812 kg S

15.33.25.10 Druer, tørkede 0806.20 kg S

15.33.25.20 Frukter og blandinger av nøtter og frukter, tørkede, ikke nevnt 
ellers

0813 kg S

15.33.25.30 Skall av sitrusfrukter eller meloner, friske, fryste, tørkede eller 
midlertidig konserverte i lake, i svovelvann eller i andre kon-
serveringsmidler

0814 kg S

15.33.25.50 Tilberedt eller konservert frukt, ikke nevnt ellers (unntatt müs-
li)

2008 [.20 +.30 +.40 +.50 
+.60 +.70 +.80 +.9]

kg S

15.33.26.00 Steiner og kjerner av aprikos, fersken eller plomme til bruk som 
menneskeføde

1212.30 kg S

15.33.30.00 Vegetabilske produkter, avfall og reststoffer, også i form av pel-
leter, anvendelig til fôr, ikke nevnt ellers

2308 kg S

15.33.90.00 Koking og annen tilberedning av frukt og grønnsaker — — I

NACE 15.41: Produksjon av uraffinerte oljer og fett

15.41.11.30 Solarstearin, isterolje, oleostearin, oleomargarin og talgolje 
(unntatt emulgert, oppblandet eller bearbeidet på annen måte)

1503 kg S

15.41.11.50 Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, 
også raffinerte (unntatt kjemisk omdannet)

1504 kg S

15.41.11.90 Andre animalske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, også 
raffinerte (unntatt kjemisk omdannet)

1506 kg S

15.41.12.10 Rå soyaolje, også avslimet (unntatt kjemisk omdannet) 1507.10 kg S
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15.41.12.20 Rå jordnøttolje (unntatt kjemisk omdannet) 1508.10 kg S

15.41.12.30 Jomfruolje (olivenolje) og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1509.10 kg S

15.41.12.40 Rå solsikkeolje og saflorolje samt deres fraksjoner (unntatt kje-
misk omdannet)

1512.11 kg S

15.41.12.50 Rå bomullsfrøolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdan-
net)

1512.21 kg S

15.41.12.60 Rå rapsolje, og sennepsolje samt deres fraksjoner (unntatt kje-
misk omdannet)

1514 [.11 +.91] kg S

15.41.13.10 Rå palmeolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1511.10 kg S

15.41.13.30 Rå kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1513.11 kg S

15.41.13.50 Rå palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner (unn-
tatt kjemisk omdannet)

1513.21 kg S

15.41.13.70 Rå linolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1515.11 kg S

15.41.20.00 Bomull-linters 1404.20 kg S

15.41.31.30 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av soyaolje, 
også malte eller i form av pelleter

2304 kg S

15.41.31.50 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av solsik-
keolje, også malte eller i form av pelleter

2306.30 kg S

15.41.31.70 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av rapsolje, 
også malte eller i form av pelleter

2306.4 kg S

15.41.31.90 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av vegeta-
bilske fettstoffer eller oljer, også malte eller i form av pelleter 
(herunder bomullsfrø, linfrø, kokosnøtter, kopra, palmenøtter 
eller -kjerner, unntatt soyabønner, solsikke- eller rapsfrø)

2305 + 2306 [.10 +.20 +.50 
+.60 +.70 +.90]

kg S

15.41.32.00 Mel av oljeholdige frø og frukter (unntatt sennepsmel) 1208 kg S

NACE 15.42: Produksjon av raffinerte oljer og fett

15.42.11.10 Raffinert soyaolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdan-
net)

1507.90 kg S

15.42.11.20 Rå jordnøttolje (unntatt kjemisk omdannet) 1508.90 kg S

15.42.11.31 Raffinert olivenolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdan-
net)

1509.90 kg S
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15.42.11.39 Andre oljer og deres fraksjoner, framstilt utelukkende fra oliven 
(herunder blandinger med raffinert jomfruolje av oliven) (unn-
tatt jomfruolje av oliven, kjemisk omdannet)

1510 kg S

15.42.11.40 Raffinert solsikkeolje og saflorolje samt deres fraksjoner (unn-
tatt kjemisk omdannet)

1512.19 kg S

15.42.11.50 Raffinert bomullsfrøolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1512.29 kg S

15.42.11.60 Raffinert rapsolje eller sennepsolje og deres fraksjoner (unntatt 
kjemisk omdannet)

1514 [.19 +.99] kg S

15.42.11.70 Sesamolje og dens fraksjoner, raffinert (unntatt kjemisk omdan-
net)

1515.50 kg S

15.42.12.10 Raffinert palmeolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdan-
net)

1511.90 kg S

15.42.12.20 Raffinert kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner (unntatt kje-
misk omdannet)

1513.19 kg S

15.42.12.30 Raffinert palmekjerneolje eller babassuolje og deres fraksjoner 
(unntatt kjemisk omdannet)

1513.29 kg S

15.42.12.40 Raffinert linolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdan-
net)

1515.19 kg S

15.42.12.50 Ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1515.30 kg S

15.42.12.60 Kinesisk treolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1515.40 kg S

15.42.12.80 Andre vegetabilske fettstoffer og deres fraksjoner (unntatt kje-
misk omdannet), ikke nevnt ellers

1515.90 kg S

15.42.13.30 Animalske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, helt eller 
delvis hydrogenerte, interforestre, reforestre eller elaidiniserte, 
men ikke videre tilberedt (herunder raffinert)

1516.10 kg S

15.42.13.50 Vegetabilske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, helt eller 
delvis hydrogenerte, interforestre, reforestre eller elaidiniserte, 
men ikke videre tilberedt (herunder raffinert)

1516.20 kg S

15.42.20.30 Vegetabilsk voks (herunder raffinert) (unntatt triglyserider) 1521.10 kg S

15.42.20.50 Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk 
og vegetabilsk voks

1522 kg S

NACE 15.43: Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer

15.43.10.30 Margarin og lavkalorimargarin (unntatt flytende margarin) 1517.10 kg S

15.43.10.50 Andre spiselige produkter av fett og olje, herunder flytende 
margarin

1517.90 kg S
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NACE 15.51: Produksjon av meierivarer

15.51.11.33 Melk og fløte med høyst 1 vektprosent fett, ikke konsentrert 
eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i pakninger med 
nettovekt høyst 2 l

0401.10.10 kg S

15.51.11.37 Melk og fløte med høyst 1 vektprosent fett, ikke konsentrert 
eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i pakninger med 
nettoinnhold over 2 l

0401.10.90 kg S

15.51.11.42 Melk og fløte med over 1 vektprosent, men høyst 3 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningss-
toff, i pakninger med nettoinnhold høyst 2 l

0401.20 [.11 +.91] kg S

15.51.11.48 Melk og fløte med over 1 vektprosent, men høyst 6 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningss-
toff, i pakninger med nettoinnhold over 2 l

0401.20 [.19 +.99] kg S

15.51.12.10 Melk og fløte med over 6 vektprosent, men høyst 21 vektpro-
sent fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søt-
ningsstoff, i pakninger med nettoinnhold høyst 2 l

0401.30.11 kg S

15.51.12.20 Melk og fløte med over 6 vektprosent, men høyst 21 vektpro-
sent fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søt-
ningsstoff, i pakninger med nettoinnhold over 2 l

0401.30.19 kg S

15.51.12.30 Melk og fløte med over 6 vektprosent, men under 21 vektpro-
sent fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søt-
ningsstoff, i pakninger med nettoinnhold høyst 2 l

0401.30 [.31 +.91] kg S

15.51.12.40 Melk og fløte med over 21 vektprosent fett, ikke konsentrert 
eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i pakninger med 
nettoinnhold over 2 l

0401.30 [.39 +.99] kg S

15.51.20.33 Skummetmelkpulver (melk og fløte i fast form, med høyst 
1,5 vektprosent fett), i pakninger med nettovekt høyst 2,5 kg

0402.10 [.11 +.91] kg S

15.51.20.37 Skummetmelkpulver (melk og fløte i fast form, med høyst 1,5 
vektprosent fett), i pakninger med nettovekt over 2,5 kg

0402.10 [.19 +.99] kg S

15.51.20.63 Helmelkpulver (melk og fløte i fast form, med over 1,5 vektpro-
sent fett), i pakninger med nettovekt høyst 2,5 kg

0402 [.21 (.11 +.91) +.29 
(.11 +.15 +.91)]

kg S

15.51.20.67 Helmelkpulver (melk og fløte i fast form, med over 1,5 vektpro-
sent fett), i pakninger med nettovekt over 2,5 kg

0402 [.21 (.17 +.19 +.99) 
+.29 (.19 +.99)]

kg S

15.51.30.30 Smør med fettinnhold høyst 85 vektprosent 0405 [.10 (.11 +.19 +.30 
+.50)]

kg S

15.51.30.50 Smør med fettinnhold over 85 vektprosent og andre fettstoffer 
og oljer utvunnet av melk (unntatt smørbare melkeprodukter 
med fettinnhold under 80 vektprosent)

0405 [.10.90 +.90] kg S



Nr. 67/620 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

15.51.30.70 Smørbare melkefettprodukter med fettinnhold under 80 vekt-
prosent

0405.20 kg S

15.51.40.30 Fersk, ulagret ost, herunder mysost og ostemasse 0406.10 kg S

15.51.40.50 Ost, unntatt fersk, ulagret ost, smelteost, revet eller ostepulver 0406 [.20 +.40 +.90] kg S

15.51.40.70 Smelteost, ikke revet eller som ostepulver 0406.30 kg S

15.51.51.04 Konsentrert melk, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 0402.91 kg S

15.51.51.08 Annen konsentrert melk 0402.99 kg S

15.51.52.41 Yoghurt og annen gjæret eller syrnet melk eller fløte 0403.10 (.1 +.3 +.5) + 
0403.90 (.13 +.19 +.3 +.53 
+.59 +.6 +.7)

kg S

15.51.52.45 Syrnet melk og fløte, yoghurt og andre gjærede varer; ikke aro-
matisert eller tilsatt frukt, nøtter eller lignende

0403 [10.9 +.90.9] kg S

15.51.52.63 Kjernemelk som pulver, granulat eller i annen fast form 0403.90.11 kg S

15.51.52.65 Kjernemelk 0403.90.51 kg S

15.51.53.00 Kasein og kaseinater 3501.10 kg S

15.51.54.00 Laktose og laktosesirup (herunder kjemisk ren laktose) 1702.1 kg S

15.51.55.33 Myse, også modifisert, som pulver, granulat eller i annen fast 
form

0404.10 (.02 +.04 +.06 +.1 
+.2 +.3)

kg S

15.51.55.40 Myse, også modifisert, unntatt som pulver, granulat eller annen 
fast form

0404.10 (.48 +.5 +.62 +.7 
+.8)

kg S

15.51.55.90 Varer som består av naturlige melkebestanddeler, ikke nevnt 
ellers

0404.90 kg S

NACE 15.52: Produksjon av iskrem

15.52.10.00 Spise-is (herunder sorbet, ispinner) (unntatt blandinger og råva-
rer til is)

2105 l

@

S

NACE 15.61: Produksjon av kornvarer

15.61.10.00 Avskallet («brun») ris 1006.20 kg S

15.61.21.00 Finmalt hvetemel og finmalt blandingsmel av hvete og rug 1101 kg S
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15.61.22.00 Finmalt mel av korn (unntatt hvetemel og blandingsmel av 
hvete og rug)

1102 kg S

15.61.23.00 Mel av tørkede belgfrukter, av sago, maniok, arrowrot, saleprot, 
jordskokk, søtpotet eller lignende røtter/belgfrukter, frukt eller 
nøtter

1106 kg S

15.61.24.00 Blandinger og deiger til framstilling av brød, kaker, kjeks og 
annet bakverk

1901.20 kg S

15.61.31.33 Gryn, grovt mel av durumhvete (hard hvete) 1103.11.10 kg S

15.61.31.35 Gryn og grovt mel av alminnelig hvete og spelthvete 1103.11.90 kg S

15.61.32.30 Gryn, grovt mel av havre, mais, ris, rug, bygg og annet korn 
(unntatt hvete)

1103 [.13 +.19] kg S

15.61.32.40 Pelleter av hvete 1103.20.60 kg S

15.61.32.50 Pelleter av havre, mais, ris, rug, bygg og annet korn (unntatt 
hvete)

1103.20 (.10 +.20 +.30 +.40 
+.50 +.90)

kg S

15.61.33.33 Korn, bearbeidet, unntatt mel, gryn, grovt mel og pelleter (unn-
tatt ris)

1104 [.12 +.19 +.2] kg S

15.61.33.35 Kornkimer, hele, valsede, bearbeidet til flak eller malte (unntatt 
ris)

1104.30 kg S

15.61.33.51 Blandinger av müslitype 1904.20.10 kg S

15.61.33.53 Andre tilberedte næringsmidler tilberedt ved oppusting eller 
risting av korn eller kornprodukter

1904 [.10 +.20.9] kg S

15.61.33.55 Korn, forkokt eller tilberedt på annen måte (unntatt mais) 1904 [.30 +.90] kg S

15.61.40.30 Halv- eller helslipt ris, også polert eller glassert 1006.30 kg S

15.61.40.50 Bruddris (herunder beriket («enriched») ris, forvellet («parboi-
led») ris)

1006.40 kg S

15.61.50.10 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av 
mais

2302.10 kg S

15.61.50.30 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av 
ris

2302.20 kg S

15.61.50.50 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av 
hvete

2302.30 kg S

15.61.50.90 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av 
korn (unntatt mais, ris, hvete og belgfrukter)

2302 [.40 +.50] kg S

NACE 15.62: Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter

15.62.10.30 Rå maisolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1515.21 kg S
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15.62.10.50 Maisolje, unntatt rå, og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1515.29 kg S

15.62.21.10 Glukose og glukosesirup (unntatt med smaks- eller fargetilset-
ning)

1702 [.30 +.40] kg S

15.62.21.20 Kjemisk ren glukose i fast form, fruktose og fruktosesirup, med 
tørrinnhold over 50 % fruktose, isoglukose, unntatt med smaks- 
eller fargetilsetning

1702 [.50 +.60 +.90.30] kg S

15.62.21.30 Maltodekstrin og maltodekstrinsirup (unntatt med smaks- eller 
fargetilsetning)

1702.90.50 kg S

15.62.21.40 Karamell, sukkerbasert 1702.90.71 kg S

15.62.21.50 Karamell, stivelsesbasert 1702.90 (.75 +.79) kg S

15.62.21.90 Kjemisk ren maltose, kunstig honning 1702.90 (.10 +.60 +.80 
+.99)

kg S

15.62.22.11 Hvetestivelse 1108.11 kg S

15.62.22.13 Maisstivelse 1108.12 kg S

15.62.22.15 Potetstivelse 1108.13 kg S

15.62.22.19 Stivelse (unntatt hvete-, mais- og potetstivelse) 1108 [.14 +.19] kg S

15.62.22.30 Inulin 1108.20 kg S

15.62.22.50 Gluten av hvete, også tørket (unntatt hvetegluten til bruk som 
lim eller i tekstilindustrien)

1109 kg S

15.62.22.70 Dekstriner og annen modifisert stivelse (herunder forestret/fo-
retret, løselig stivelse, pregelatiniserellestivelse, dialdehydsti-
velse, stivelse behandlet med formaldehyd/epiklorhydrin)

3505.10 kg S

15.62.23.00 Tapioka og tapiokaerstatninger framstilt av stivelse, i form av 
flak, gryn, perler eller lignende

1903 kg S

15.62.30.00 Reststoffer fra stivelsesframstilling og lignende reststoffer 2303.10 kg S

NACE 15.71: Produksjon av fôr til husdyrhold

15.71.10.10

z

Premiks av den type som benyttes til fôr 2309.90 [.3 +.4 +.5 +.70 
+.95 +.99]a

kg S

15.71.10.33

z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks): svin 2309.90 [.10aa +.20aa 
+.3ba +.4ba +.5ba +.70ba 
+.91aa +.95ba +.99ba]

kg S

15.71.10.35

z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks): storfe 2309.90 [.10ab +.20ab 
+.3bb +.4bb +.5bb +.70bb 
+.91ab +.95bb +.99bb]

kg S
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15.71.10.37

z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks): fjørfe 2309.90 [.10ac +.20ac 
+.3bc +.4bc +.5bc +.70bc 
+.91ac +.95bc +.99bc]

kg S

15.71.10.39

z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks), ikke nevnt ellers 2309.90 [.10ad +.20ad 
+.3bd +.4bd +.5bd +.70bd 
+.91ad +.95bd +.99bd]

kg S

NACE 15.72: Produksjon av fôr til kjæledyr

15.72.10.30 Hunde- og kattemat, i pakninger for detaljsalg 2309.10 kg S

15.72.10.60

z

Tilberedt fôr til kjæledyr (unntatt til hunder og katter, i paknin-
ger for detaljsalg)

2309.90 [.10b +.20b +.3c 
+.4c +.5c +.70c +.91b +.95c 
+.99c]

kg S

NACE 15.81: Produksjon av brød og ferske konditorvarer

15.81.11.00 Ferske brød (unntatt med tilsetning av honning, egg, ost eller 
frukt) som i tørrvekt inneholder høyst 5 vektprosent sukker og 
høyst 5 vektprosent fett

1905.90.30 kg S

15.81.12.00 Bakverk tilsatt søtningsstoff, ikke nevnt ellers 1905.90.60 kg S

NACE 15.82: Produksjon av kavringer og kjeks og konserverte konditorvarer

15.82.11.30 Knekkebrød 1905.10 kg S

15.82.11.50 Kavringer, ristet brød og lignende produkter, herunder griljer-
mel

1905.40 kg S

15.82.12.30 Honningkake («gingerbread») og lignende 1905.20 kg S

15.82.12.53 Søte kjeks og småkaker, helt eller delvis belagt eller overtruk-
ket med sjokolade eller kakaopreparater

1905 [.31.1 +.32.1] kg S

15.82.12.55 Søte kjeks og småkaker (unntatt helt eller delvis belagt eller 
overtrukket med sjokolade eller andre sjokoladepreparater)

1905.31 (.30 +.9) kg S

15.82.12.59 Vafler og vaffelkjeks (herunder salte) (unntatt helt eller delvis 
belagt eller overtrukket med sjokolade eller andre sjokolade-
preparater)

1905.32.9 kg S

15.82.13.10 Usyret brød («matzos») 1905.90.10 kg S

15.82.13.20 Alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingso-
blater, rispapir og lignende av mel eller stivelse

1905.90.20 kg S

15.82.13.30 Vafler og vaffelkjeks med vanninnhold over 10 vektprosent 
(unntatt iskjeks og andre lignende varer)

1905.32.05 kg S

15.82.13.40 Kjeks (unntatt helt eller delvis belagt eller overtrukket med sjo-
kolade eller andre preparater som inneholder kakao, søte kjeks, 
vafler og vaffelkjeks)

1905.90.45 kg S

15.82.13.50 Ekstruderte eller ekspanderte varer, krydrede eller saltede 1905.90.55 kg S
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15.82.13.90 Bakervarer ikke tilsatt søtningsstoff (herunder crêpes, panneka-
ker, quiche, pizza) (unntatt sandwich, knekkebrød, vafler, vaf-
felkjeks, kavringer, ristede, krydrede eller saltede ekstruderte 
eller ekspanderte varer)

1905.90.90 kg S

NACE 15.83: Produksjon av sukker

15.83.11.00 Rått rør- og betesukker, i fast form, uten tilsetning av smaks- 
eller fargestoffer

1701.1 kg S

15.83.12.30 Hvitt sukker, laget av rør- eller betesukker, i fast form 1701.99.10 kg S

15.83.12.90 Annet raffinert rør- og betesukker i fast form (unntatt hvitt suk-
ker)

1701.99.90 kg S

15.83.13.30 Rør- og betesukker, med tilsetning av smaks- eller fargestoffer, 
i fast form

1701.91 kg S

15.83.13.50 Lønnesukker og lønnesirup, uten tilsetning av smaks- eller far-
gestoffer

1702.20 kg S

15.83.14.30 Melasse av rørsukker 1703.10 kg S

15.83.14.50 Melasse (unntatt av rørsukker) 1703.90 kg S

15.83.20.00 Betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerframstilling 2303.20 kg S

NACE 15.84: Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer

15.84.11.00 Kakaomasse (unntatt med tilsetning av sukker eller annet søt-
ningsstoff)

1803 kg S

15.84.12.00 Kakaosmør, -fett og -olje 1804 kg S

15.84.13.00 Kakaopulver (unntatt med tilsetning av sukker eller annet søt-
ningsstoff)

1805 kg S

15.84.14.00 Kakaopulver, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 1806.10 kg S

15.84.21.33 Sjokolade i pakninger over 2 kg, med innhold av kakaosmør 
over 31 vektprosent

1806.20.10 kg S

15.84.21.35 Sjokolade i pakninger over 2 kg, som inneholder minst 25 vekt-
prosent, men under 31 vektprosent kakaosmør

1806.20.30 kg S

15.84.21.37 Sjokolade i pakninger over 2 kg som inneholder 18 vektprosent 
eller mer kakaosmør

1806.20.50 kg S

15.84.21.50 ‘Chocolate milk crumb’ i pakninger over 2 kg som inneholder 
18 vektprosent eller mer kakaosmør

1806.20.70 kg S

15.84.21.70 Sjokoladeglasur i pakninger over 2 kg som inneholder 18 vekt-
prosent eller mer kakaosmør

1806.20.80 kg S
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15.84.21.90 Andre tilberedte kakaoholdige produkter som inneholder 18 
vektprosent eller mer kakaosmør (unntatt sjokoladeglasur og 
«chocolate milk crumb», i pakninger over 2 kg)

1806.20.95 kg S

15.84.22.33 Sjokolade med fyll, i blokker, plater eller stenger (herunder fylt 
med krem, likør eller fruktmasse) (unntatt sjokoladekjeks)

1806.31 kg S

15.84.22.35 Sjokolade uten fyll, med korn, frukt eller nøtter, i blokker, pla-
ter eller stenger (unntatt fylte sjokoladekjeks)

1806.32.10 kg S

15.84.22.39 Sjokolade ellers, uten fyll, i blokker, plater eller stenger 1806.32.90 kg S

15.84.22.43 Sjokolade, også med fyll med innhold av alkohol (unntatt i blo-
kker, plater eller stenger)

1806.90.11 kg S

15.84.22.45 Sjokolade, også med fyll, unntatt med innhold av alkohol (unn-
tatt i blokker, plater eller stenger)

1806.90.19 kg S

15.84.22.53 Sjokoladevarer ellers, med fyll (unntatt i blokker, plater eller 
stenger, sjokoladekjeks, sjokoladekonfekt)

1806.90.31 kg S

15.84.22.55 Sjokoladevarer ellers, uten fyll (unntatt i blokker, plater eller 
stenger, sjokoladekjeks, sjokoladekonfekt)

1806.90.39 kg S

15.84.22.60 Sukkervarer og sukkervareerstatninger på basis av annet søt-
ningsstoff enn sukker, med innhold av kakao (herunder sjokola-
denougat) (unntatt hvit sjokolade)

1806.90.50 kg S

15.84.22.70 Smørepålegg med innhold av kakao 1806.90.60 kg S

15.84.22.80 Varer med innhold av kakao til framstilling av drikkevarer 1806.90.70 kg S

15.84.22.90 Næringsmidler med innhold av kakao ikke nevnt ellers 1806.90.90 kg S

15.84.23.10 Tyggegummi 1704.10 kg S

15.84.23.20 Lakriskaker, -blokker, -stenger og -pastiller som innholder over 
10 vektprosent sakkarose, uten tilsetting av andre stoffer

1704.90.10 kg S

15.84.23.30 Hvit sjokolade 1704.90.30 kg S

15.84.23.53 Masser (herunder marsipan, sukkermasse, nougat og mandel-
masse), i pakninger med nettovekt minst 1 kg

1704.90.51 kg S

15.84.23.55 Halspastiller og lignende som hovedsakelig består av sukker og 
smakstilsetninger (unntatt pastiller eller drops med smakstilset-
ninger som har medisinske egenskaper)

1704.90.55 kg S

15.84.23.63 Varer overtrukket med sukker (drasjerte), (herunder brente 
mandler)

1704.90.61 kg S

15.84.23.65 Fruktgele, fruktmasse og lignende i form av sukkertøy (unntatt 
tyggegummi)

1704.90.65 kg S

15.84.23.73 Kokte søtsaker 1704.90.71 kg S

15.84.23.75 Toffee, karamell og lignende søtsaker 1704.90.75 kg S
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15.84.23.83 Tabletter og andre sukkervarer framstilt ved pressing eller stø-
ping, uten innhold av kakao

1704.90.81 kg S

15.84.23.90 Sukkervarer ikke nevnt ellers 1704.90.99 kg S

15.84.24.00 Frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, glas-
serte eller lignende med sukker (unntatt varer konservert med 
sukker og lagt i sirup, tørket frukt)

2006 kg S

NACE 15.85: Produksjon av pastavarer

15.85.11.30 Ukokt pasta med innhold av egg (unntatt fylt eller tilberedt på 
annen måte)

1902.11 kg S

15.85.11.50 Ukokt pasta uten innhold av egg (unntatt fylt eller tilberedt på 
annen måte)

1902.19 kg S

15.85.12.33 Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte 1902.20 kg S

15.85.12.35 Tørket, fersk og fryst pasta og pastaprodukter (herunder ferdige 
måltider) (unntatt ukokt pasta, fylt pasta)

1902.30 kg S

15.85.12.50 Couscous, kokt eller tilberedt på annen måte (herunder tilbe-
redt med kjøtt, grønnsaker og andre ingredienser som et ferdig 
couscous-måltid)

1902.40 kg S

NACE 15.86: Bearbeiding av te og kaffe

15.86.11.30 Ubrent, koffeinfri kaffe 0901.12 kg S

15.86.11.50 Brent, koffeinholdig kaffe 0901.21 kg S

15.86.11.70 Brent, koffeinfri kaffe 0901.22 kg S

15.86.12.10 Kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsfo-
rhold

0901.90.90 kg S

15.86.12.30 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe i fast form (herun-
der pulverkaffe)

2101.11.11 kg S

15.86.12.50 Ekstrakter, essenser, konsentrater og varer av kaffe i flytende 
form, preparater laget på basis av ekstrakter, essenser eller kon-
sentrater av kaffe, eller på basis av kaffe

2101 [.11.19 +.12(.92 +.98)] kg S

15.86.12.70 Brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger, samt eks-
trakter, essenser og konsentrater derav

2101.30 kg S

15.86.13.00 Te i pakninger med nettovekt høyst 3 kg 0902 [.10 +.30] kg S

15.86.14.00 Ekstrakter, essenser, konsentrater og framstilte varer av te eller 
mate

2101.20 kg S

NACE 15.87: Produksjon av smakstilsetningsstoffer og krydderier

15.87.11.30 Eddik og eddikerstatninger framstilt av vin 2209.00.1 l S
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15.87.11.90 Eddik og eddikerstatninger (unntatt framstilt av vin) 2209.00.9 l S

15.87.12.10 Soyasaus 2103.10 kg S

15.87.12.30 Tomatketchup og annen tomatsaus 2103.20 kg S

15.87.12.53 Sennepsmel 2103.30.10 kg S

15.87.12.55 Tilberedt sennep 2103.30.90 kg S

15.87.12.70 Sauser og preparater for framstilling av sauser, tilberedte 
smaksstoffer (unntatt soya- og tomatsauser, sennepsmel og til-
beredt sennep)

2103.90 kg S

NACE 15.88: Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat

15.88.10.10 Homogeniserte næringsmidler av kjøtt, flesk, slakteavfall eller 
blod (unntatt pølser og lignende matvarer, tilberedte nærings-
midler på basis av slike varer)

1602.10 kg S

15.88.10.30 Homogeniserte grønnsaker, tilberedt eller konservert på annen 
måte enn med eddik eller eddiksyre (ikke fryste)

2005.10 kg S

15.88.10.50 Homogenisert syltetøy, fruktgeleer, marmelade m.m. 2007.10 kg S

15.88.10.60 Homogeniserte sammensatte næringsmidler for barnemat eller 
diettformål, i pakninger for detaljsalg på høyst 250 g

2104.20 kg S

15.88.10.70 Tilberedte næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for deta-
ljsalg (unntatt homogeniserte sammensatte næringsmidler)

1901.10 kg S

NACE 15.89: Produksjon av næringsmidler ellers

15.89.11.00 Supper og buljonger, samt preparater for framstilling av disse 2104.10 kg S

15.89.12.30 Eggprodukter, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, 
fryste eller konservert på annen måte (unntatt albumin, med 
skall)

0408 kg S

15.89.12.50 Eggalbumin 3502.1 kg S

15.89.13.33 Tørrgjær, til baking 2102.10.31 kg S

15.89.13.35 Gjær til baking, aktiv, unntatt tørrgjær 2102.10.39 kg S

15.89.13.39 Annen aktiv gjær, ikke til baking 2102.10 (.10 +.90) kg S

15.89.13.50 Inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer 2102.20 kg S

15.89.13.70 Tilberedt bakepulver 2102.30 kg S
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15.89.14.31 Maltekstrakt 1901.90.1 kg S

15.89.14.39 Tilberedte næringsmidler av mel, stivelse m.m. 1901.90.9 kg S

15.89.14.91 Proteinkonsentrater og sukkersirup tilsatt smaks- eller farges-
toffer

2106.10 + 2106.90 (.30 +.5) kg S

15.89.14.99 Ostefondy og andre tilberedte næringsmidler, ikke nevnt ellers 2106.90 (.10 +.20 +.9) kg S

NACE 15.91: Produksjon av destillerte alkoholholdige drikkevarer

15.91.10.20 Brennevin framstilt ved destillasjon av druevin eller druemesk 
(viktig: unntatt alkoholavgift)

2208.20 l alc 100 % S

15.91.10.30 Whisky (viktig: unntatt alkoholavgift) 2208.30 l alc 100 % S

15.91.10.40 Rom og taffia (viktig: unntatt alkoholavgift) 2208.40 l alc 100 % S

15.91.10.50 Gin og genever (viktig: unntatt alkoholavgift) 2208.50 l alc 100 % S

15.91.10.63 Vodka med alkoholstyrke på høyst 45,4 volumprosent (viktig: 
uten alkoholavgift)

2208.60.1 l alc 100 % S

15.91.10.65 Brennevin framstilt av frukt (unntatt likører, gin, genever, drue-
vin eller druemesk (viktig: uten alkoholavgift)

2208.90 (.33 +.38 +.45 +.48 
+.71)

l alc 100 % S

15.91.10.70 Ren alkohol (viktig: unntatt alkoholavgift) 2208.90.9 l alc 100 % S

15.91.10.80 Brennevin, likør og andre spritholdige drikkevarer (unntatt 
brennevin destillert fra druevin, druemesk eller frukt/whisky, 
rom, taffia, gin og genever, brennevin destillert fra frukt)

2208 [.60.9 +.70 +.90(.1 
+.41 +.5 +.69 +.75 +.77 
+.78)]

l alc 100 % S

NACE 15.92: Produksjon av etylalkohol av gjærede råvarer

15.92.11.00 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 volumpro-
sent (viktig: uten alkoholavgift)

2207.10 l S

15.92.12.00 Etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke 2207.20 l S

NACE 15.93: Produksjon av vin

15.93.11.30 Champagne (viktig: unntatt alkoholavgift) 2204.10.11 l S

15.93.11.93 Musserende druevin, med alkoholinnhold på minst 8,5 volum-
prosent (unntatt champagne, unntatt alkoholavgift)

2204.10.19 l S

15.93.11.95 Musserende druevin, med alkoholinnhold under 8,5 volumpro-
sent (unntatt alkoholavgift)

2204.10 (.91 +.99) l S
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15.93.12.11 Kvalitetshvitvin fra bestemte dyrkningsområder 2204 [.21(.1 +.2 +.3 +.81 
+.82) +.29(.11 +.12 +.13 
+.17 +.18 +.77 +.78)]

l S

15.93.12.13 Hvitvin (unntatt kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder) 2204 [.21(.79 +.84) +.29(.6 
+.83)]

l S

15.93.12.15 Vin og druemost hvor gjæringen er avbrutt ved tilsetning av 
alkohol, trykksatt med CO2 i løsning minst 1 bar under 3, ved 
20 °C (unntatt musserende vin)

2204 [.21.10 +.29.10] l S

15.93.12.17 Kvalitetsvin/druemost fra bestemte dyrkningsområder hvor 
gjæringen er avbrutt ved tilsetning av alkohol, kvalitetsvin fra 
bestemte dyrkningsområder, med alkoholinnhold på minst 15 
%, unntatt hvitvin og musserende vin

2204 [.21(.4 +.6 +.71 
+.74 +.76 +.77 +.78 +.83) 
+.29(.4 +.58 +.82)]

l S

15.93.12.19 Vin og druemost hvor gjæringen er avbrutt ved tilsetning av 
alkohol, med alkoholinnhold på minst 15 % (unntatt hvitvin og 
musserende vin fra bestemte dyrkningsområder)

2204 [.21(.80 +.85) 
+.29(.71 +.72 +.75 +.84)]

l S

15.93.12.30 Portvin, madeira, sherry, tokayer og andre viner med alkoholin-
nhold over 15 volumprosent

2204 [.21(.87 +.88 +.89 
+.9) +.29(.87 +.88 +.89 
+.9)]

l S

15.93.12.53 Druemost i gjæring samt druemost hvor gjæringen er avbrutt 
(unntatt gjennom tilsetting av alkohol, unntatt alkoholavgift)

2204.30.10 l S

15.93.12.59 Druemost (unntatt i gjæring eller hvor gjæringen er avbrutt, 
ugjæret, unntatt alkoholavgift)

2204.30.9 l S

NACE 15.94: Produksjon av sider og annen fruktvin

15.94.10.00 Gjærede drikkevarer og blandinger av slike, herunder blandin-
ger med alkoholfrie drikkevarer, sider og mjød, unntatt maltøl, 
druevin smakssatt med planter eller aromatiske stoffer)

2206 l S

NACE 15.95: Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer

15.95.10.00 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt smaksstoffer (unn-
tatt alkoholavgift)

2205 l S

NACE 15.96: Produksjon av øl

15.96.10.00 Øl framstilt av malt, unntatt øl uten alkohol, øl som inneholder 
høyst 0,5 volumprosent alkohol, alkoholavgift)

2203 l S

15.96.20.00 Drank og andre restprodukter fra øl- eller alkoholframstilling 
(unntatt alkoholavgift)

2303.30 kg S

NACE 15.97: Produksjon av malt

15.97.10.30 Malt, ikke røstet (unntatt alkoholavgift) 1107.10 kg S

15.97.10.50 Røstet malt (unntatt alkoholavgift, videre bearbeidede produk-
ter, røstet malt brukt som kaffeerstatning)

1107.20 kg S

NACE 15.98: Produksjon av mineralvann og leskedrikker

15.98.11.30 Mineralvann og karbonisert vann, ikke sukret 2201.10 l S
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15.98.11.50 Vann, is og snø, ikke sukret eller aromatisert (unntatt mineral-
vann og karbonisert vann)

2201.90 l

@

S

15.98.12.30 Vann, herunder mineralvann og vann tilsatt kullsyre, sukker el-
ler andre søtningsmidler eller smaksstoffer

2202.10 l S

15.98.12.50 Alkoholfrie drikkevarer som ikke inneholder melkefett (unn-
tatt søtet eller usøtet mineralvann og vann tilsatt kullsyre eller 
smaksstoffer)

2202.90.10 l S

15.98.12.70 Alkoholfrie drikkevarer som inneholder melkefett 2202.90.9 l S

NACE 16.00: Produksjon av tobakksvarer

16.00.11.30 Sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av tobakk eller 
blandinger av tobakk og tobakkserstatninger (unntatt tobakk-
savgift)

2402.10 p/st

@

S

16.00.11.50 Sigaretter med innhold av tobakk eller blandinger av tobakk og 
tobakkserstatninger (unntatt tobakksavgift)

2402.20 p/st

@

S

16.00.11.70 Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter med innhold av bare 
tobakkserstatninger (unntatt tobakksavgift)

2402.90 kg S

16.00.12.30 Røyketobakk (unntatt tobakksavgift) 2403.10 kg S

16.00.12.90 Tobakksvarer, unntatt røyketobakk, homogenisert eller rekons-
tituert tobakk; tobakkserstatninger og tobakksessenser

2403.9 kg S

NACE 17,10: Produksjon av garn og tråd

17.10.10.00 Ullfett og fettstoffer utvunnet derav, herunder lanolin 1505 kg T

17.10.20.11 Råsilke (ikke tvunnet) 5002 kg T

17.10.20.19 Avfall av råsilke, kardet eller kjemmet 5003.90 kg T

17.10.20.21 Avfettet ull, ikke kardet, kjemmet eller karbonisert 5101.2 kg T

17.10.20.23 Karbonisert ull, ikke kardet eller kjemmet 5101.30 kg T

17.10.20.25 Noils (kamavfall) av ull eller fine dyrehår 5103.10 kg T

17.10.20.27 Ull og fine eller grove dyrehår, kardet eller kjemmet (herunder 
kjemmet ull i fragmenter)

5105 kg T

17.10.20.30 Bomull, kardet eller kjemmet 5203 kg T

17.10.20.40 Lin, bearbeidet men ikke spunnet, samt stry og avfall 5301 [.2 +.30] kg T
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17.10.20.50 Vegetabilske bastfibrer (unntatt av lin) bearbeidet, men ikke 
spunnet

5302.90 + 5303.90 + 
5304.90 + 5305 [.19 +.29]

kg T

17.10.30.30 Syntetiske stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidet på an-
nen måte for spinning

5506 kg T

17.10.30.50 Kunstige stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidet på annet 
måte for spinning

5507 kg T

17.10.41.50 Garn av silke (unntatt spunnet av silkeavfall), ikke i detaljop-
plegging

5004 kg T

17.10.41.90 Garn spunnet av silkeavfall, ikke i detaljopplegging 5005 kg T

17.10.42.30 Garn av ull eller fine dyrehår, ikke i detaljopplegging 5106 + 5108.10 kg T

17.10.42.50 Garn av kjemmet ull eller fine dyrehår, ikke i detaljopplegging 5107 + 5108.20 kg T

17.10.43.32

z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detalj-
salg, til vevde produkter (unntatt gulvtepper)

5205 [.1 +.3]a + 5206 [.1 
+.3]a

kg T

17.10.43.33

z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detalj-
salg, til strikkede produkter

5205 [.1 +.3]b + 5206 [.1 
+.3]b

kg T

17.10.43.35

z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detalj-
salg, ikke nevnt ellers (herunder gulvtepper)

5205 [.1 +.3]c + 5206 [.1 
+.3]c

kg T

17.10.43.52

z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detalj-
salg, til vevde produkter (unntatt gulvtepper)

5205 [.2 +.4]a + 5206 [.2 
+.4]a

kg T

17.10.43.53

z

Bomullsgarn av kjemmede fibrer, ikke i pakninger for detalj-
salg, til strikkede produkter

5205 [.2 +.4]b + 5206 [.2 
+.4]b

kg T

17.10.43.55

z

Bomullsgarn av kjemmede fibrer, ikke i pakninger for detalj-
salg, ikke nevnt ellers (herunder gulvtepper)

5205 [.2 +.4]c + 5206 [.2 
+.4]c

kg T

17.10.44.00 Lingarn, ikke i pakninger for detaljsalg 5306 [.10(.10 +.30 +.50) 
+.20.10]

kg T

17.10.45.10 Garn av silke og garn spunnet av silkeavfall, i pakninger for 
detaljsalg; «wormgut»

5006 kg T

17.10.45.30 Garn av ull eller fine dyrehår, i pakninger for detaljsalg 5109 kg T

17.10.45.53 Sytråd av bomull, i pakninger for detaljsalg 5204.1 kg T

17.10.45.55 Sytråd av bomull, i pakninger for detaljsalg 5204.20 kg T
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17.10.45.57 Bomullsgarn (unntatt sytråd), i detaljopplegging 5207 kg T

17.10.45.70 Lingarn, i pakninger for detaljsalg 5306 [.10.90 +.20.90] kg T

17.10.46.00 Garn av vegetabilske fibrer (unntatt av lin), papirgarn 5307 + 5308 kg T

17.10.51.30 Flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av syntetisk tråd, ikke i 
pakninger for detaljsalg

5402.6 kg T

17.10.51.50 Flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av kunstige filamenter, 
ikke i detaljopplegging (unntatt sytråd)

5403.4 kg T

17.10.52.30 Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent syntetiske fi-
brer, ikke i detaljopplegging

5509 [.1 +.2 +.3 +.4] kg T

17.10.52.50 Garn av stapelfibrer av polyester (unntatt sytråd), blandet med 
kunstige fibrer, ikke i detaljopplegging

5509.51 kg T

17.10.52.70 Garn av syntetiske stapelfibrer (unntatt sytråd), blandet med 
bomull, ikke i detaljopplegging

5509 [.53 +.62 +.92] kg T

17.10.52.90 Annet garn (unntatt sytråd) av syntetiske stapelfibrer, ikke ne-
vnt ellers, ikke i detaljopplegging

5509 [.59 +.69 +.99] kg T

17.10.53.30

z

Garn med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibrer, blandet 
med ull eller fine dyrehår, kardet, ikke i detaljopplegging

5509 [.52 +.61 +.91]a kg T

17.10.53.50

z

Garn med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibrer, blandet 
med ull eller fine dyrehår, kjemmet, ikke i detaljopplegging

5509 [.52 +.61 +.91]b kg T

17.10.54.00 Garn av kunstige stapelfibrer, ikke i detaljopplegging 5510 kg T

17.10.55.13 Sytråd av syntetiske eller kunstige filamenter, i detaljoppleg-
ging

5401 [.10.1 +.20.10] kg T

17.10.55.15 Sytråd av syntetiske eller kunstige filamenter, i detaljoppleg-
ging

5401 [.10.90 +.20.90] kg T

17.10.55.30 Garn av syntetiske eller kunstige filamenter (unntatt sytråd), i 
detaljopplegging

5406 kg T

17.10.55.53 Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke i detaljop-
plegging

5508 [.10.10 +.20.10] kg T

17.10.55.55 Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke i detaljop-
plegging

5508 [.10.90 +.20.90] kg T

17.10.55.70 Garn (unntatt sytråd) av syntetiske eller kunstige stapelfibrer i 
detaljopplegging

5511 kg T
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NACE 17,20: Veving av tekstiler

17.20.10.10 Vevnader av silke eller silkeavfall 5007 m2 S

17.20.10.20 Vevnader av kardet ull eller kardede fine dyrehår 5111 m2 T

17.20.10.30 Vevnader av kjemmet ull eller kjemmede fine dyrehår, vevna-
der av grove dyrehår

5112 + 5113 m2 T

17.20.10.40 Vevnader med innhold av minst 85 vektprosent tekstillin 5309.1 m2 T

17.20.10.70 Vevnader av jute eller andre tekstilfibrer av bast (unntatt lin, 
ekte hamp, rami)

5310 m2 T

17.20.10.80 Vevnader med innhold av minst 85 vektprosent tekstillin 5309.2 m2 T

17.20.10.90 Vevnader av andre vegetabilske tekstilfibrer (unntatt lin, jute og 
andre tekstilfibrer av bast) og papirgarn

5311 m2 T

17.20.20.14

z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt ve-
vnader av garn i forskjellige farger, til bekledning

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 
5210 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 
5212.1a — 5208 [.11.10 
+.21.10]a — 5212.14a

m2 T

17.20.20.17

z

Vevnader av bomull, med vekt høyst 200 g per m², unntatt til 
bandasjer og lignende og vevnader av garn i forskjellige farger, 
til lintøy eller boligtekstiler

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 
5210 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 
5212.1b — 5208 [.11.10 
+.21.10]b — 5212.14b

m2 T

17.20.20.19

z

Vevnader av bomull, med vekt høyst 200 g per m² (unntatt til 
bandasjer og lignende og vevnader av garn i forskjellige far-
ger), til teknisk og industrielt bruk

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 
5210 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 
5212.1c — 5208 [.11.10 
+.21.10]c — 5212.14c

m2 T

17.20.20.20 Vevnader av bomull (gas), med vekt høyst 100 g per m2, til 
bandasjer og lignende

5208 [.11.10 +.21.10] m2 S

17.20.20.31

z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, med vekt 
høyst 200 g per m², til skjorter, bluser

5208.4a + 5210.4a + 
5212.14a

m2 T

17.20.20.42

z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt ve-
vnader av garn i forskjellige farger, til bekledning

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 
5211 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 
5212 [.21 +.22 +.23 +.25]a

m2 T

17.20.20.44

z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt til 
bandasjer og lignende og vevnader av garn i forskjellige farger, 
til lintøy eller boligtekstiler

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 
5211 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 
5212 [.21 +.22 +.23 +.25]b

m2 T
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17.20.20.49

z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt ve-
vnader av garn i forskjellige farger, til teknisk og industrielt 
bruk

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 
5211 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 
5212 [.21 +.22 +.23 +.25]c

m2 T

17.20.20.60 Denim, vevnad av bomull med vekt over 200 g per m² (herun-
der denim av andre farger enn blå)

5209.42 + 5211.42 m2 S

17.20.20.72

z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, til annen 
bekledning

5208.4b + 5209 [.41 +.43 
+.49]a + 5210.4b + 5211 
[.41 +.43 +.49]a + 5212.14b 
+ 5212.24a

m2 T

17.20.20.74

z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, til hushold-
nings- eller boligtekstiler

5208.4c + 5209 [.41 +.43 
+.49]b + 5210.4c + 5211 
[.41 +.43 +.49]b + 5212.14c 
+ 5212.24b

m2 T

17.20.20.79

z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, til teknisk og 
industrielt bruk

5208.4d + 5209 [.41 +.43 
+.49]c + 5210.4d + 5211 
[.41 +.43 +.49]c + 5212.14d 
+ 5212.24c

m2 T

17.20.31.30 Vevnader av syntetisk eller kunstig filamentgarn, høystyrkegarn 
eller av strimler eller lignende (herunder nylon, andre polyami-
der, polyester, viskoserayon)

5407 [.10 +.20 +.30] + 
5408.10

m2 S

17.20.31.50 Vevnader av syntetiske filamenter (unntatt de som er framstilt 
av høystyrkegarn eller strimler og lignende)

5407 [.4 +.5 +.6 +.7 +.8 
+.9]

m2 T

17.20.31.70 Vevnader av kunstige filamenter (unntatt de som er framstilt av 
høystyrkegarn)

5408 [.2 +.3] m2 T

17.20.32.10 Vevnader av kunstige stapelfibrer som inneholder minst 85 
vektprosent syntetiske stapelfibrer

5512 m2 T

17.20.32.20 Vevnader av syntetiske stapelfibrer som inneholder høyst 85 
vektprosent slike fibrer, blandet med bomull (unntatt stoffer av 
garn i forskjellige farger)

5513 [.1 +.2 +.4] + 5514 [.1 
+.2 +.4]

m2 T

17.20.32.30 Vevnader av syntetiske stapelfibrer som inneholder høyst 85 
vektprosent slike fibrer, blandet med bomull, av garn i forskjel-
lige farger

5513.3 + 5514.3 m2 T

17.20.32.40 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull eller fine 
dyrehår, kardet

5515 [.13.1 +.22.1 +.92.10] m2 T

17.20.32.50 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull eller fine 
dyrehår, kjemmet

5515 [.13.9 +.22.9 +.92.90] m2 T

17.20.32.90 Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandede, unntatt 
med ull, fine dyrehår eller bomull

5515 [.11 +.12 +.19 +.21 
+.29 +.91 +.99]

m2 T

17.20.33.30 Vevnader av kunstige stapelfibrer, unntatt av garn med forskjel-
lige farger

5516 [.11 +.12 +.14 +.21 
+.22 +.24 +.31 +.32 +.34 
+.41 +.42 +.44 +.91 +.92 
+.94]

m2 T
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17.20.33.50 Vevnader av kunstige stapelfibrer, av garn med forskjellige far-
ger

5516 [.13 +.23 +.33 +.43 
+.93]

m2 S

17.20.40.10 Fløyel-, plysj- og chenillevevnader (unntatt frottévevnader og 
vevde bånd)

5801 m2 S

17.20.40.33 Håndklefrotté og lignende vevnader, av bomull 5802.1 m2 T

17.20.40.35 Håndklefrotté og lignende vevnader (unntatt av bomull) 5802.20 m2 T

17.20.40.50 Tuftede tekstilstoffer (unntatt tuftede gulvtepper) 5802.30 m2 S

17.20.40.70 Slyngevevnader (unntatt vevde bånd) 5803 m2 S

17.20.40.90 Vevnader (herunder vevde bånd av glassfiber) 7019 [.40 +.5] kg S

NACE 17.30: Etterbehandling av tekstiler

17.30.10.10 Farging av fibrer — — I

17.30.10.21 Farging av silkegarn — — I

17.30.10.22 Farging av ullgarn og fine eller grove dyrehår — — I

17.30.10.23 Farging av bomullsgarn (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.24 Farging av lingarn, garn av vegetabilske fibrer eller bastfibrer — — I

17.30.10.25 Farging av garn av syntetiske filamenter (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.26 Farging av garn av kunstige filamenter (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.27 Farging av garn av syntetiske stapelfibrer (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.28 Farging av garn av kunstige stapelfibrer (unntatt sytråd) — — I

17.30.21.10 Bleking av vevnader av silke — — I

17.30.21.20 Bleking av vevnader av ull og fine eller grove dyrehår — — I
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17.30.21.30 Bleking av vevnader av bomull med innhold av minst 85 vekt-
prosent bomull

— — I

17.30.21.40 Bleking av vevnader av lin, vegetabilske fibrer eller bastfibrer — — I

17.30.21.50 Bleking av vevnader av syntetiske filamenter og av stapelfibrer — — I

17.30.21.60 Bleking av vevnader av kunstige filamenter og av stapelfibrer — — I

17.30.21.70 Bleking av vevnader av fløyel-, plysj- og chenille (unntatt frot-
tévevnader og vevde bånd)

— — I

17.30.21.80 Bleking av håndklefrotté og lignende vevnader (unntatt tuftede 
tekstilstoffer)

— — I

17.30.21.90 Bleking av stoff av trikotasje — — I

17.30.22.10 Farging av vevnader av silke — — I

17.30.22.20 Farging av vevnader av ull og fine og grove dyrehår — — I

17.30.22.30 Farging av vevnader av bomull som inneholder minst 85 vekt-
prosent bomull

— — I

17.30.22.40 Farging av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer og bast-
fibrer

— — I

17.30.22.50 Farging av vevnader av garn av syntetiske filamenter og av sta-
pelfibrer

— — I

17.30.22.60 Farging av vevnader av garn av kunstige filamenter og av sta-
pelfibrer

— — I

17.30.22.70 Farging av vevnader av fløyel, plysj og chenille (unntatt frotté-
vevnader og vevde bånd)

— — I

17.30.22.80 Farging av håndklefrotté og lignende frottévevnader (unntatt 
tuftede tekstilstoffer)

— — I

17.30.22.90 Farging av stoff av trikotasje og fiberduk («nonwovens») — — I

17.30.30.10 Trykking av vevnader av silke — — I

17.30.30.20 Trykking av vevnader av ull eller fine eller grove dyrehår — — I

17.30.30.30 Trykking av vevnader av bomull som inneholder minst 85 vek-
tprosent bomull

— — I
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17.30.30.40 Trykking av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer og bast-
fibrer

— — I

17.30.30.50 Trykking av vevnader av garn av syntetiske filamenter og sta-
pelfibrer

— — I

17.30.30.60 Trykking av vevnader av garn av kunstige filamenter og sta-
pelfibrer

— — I

17.30.30.70 Trykking av vevnader av fløyel, plysj og chenille (unntatt frot-
tévevnader og vevde bånd)

— — I

17.30.30.80 Trykking av håndklefrotté og lignende frottévevnader (unntatt 
tuftede tekstilstoffer)

— — I

17.30.30.90 Trykking av stoff av trikotasje og fiberduk («nonwovens») — — I

17.30.40.10 Annen ferdiggjøring av vevnader av silke (unntatt bleking, far-
ging eller trykking)

— — I

17.30.40.20 Annen ferdiggjøring av vevnader av ull eller fine eller grove 
dyrehår (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.30 Annen ferdiggjøring av vevnader av bomull som inneholder 
minst 85 vektprosent bomull (unntatt bleking, farging eller 
trykking)

— — I

17.30.40.40 Annen ferdiggjøring av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfi-
brer og bastfibrer (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.50 Annen ferdiggjøring av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfi-
brer og bastfibrer (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.60 Annen ferdiggjøring av vevnader av garn av kunstige filamen-
ter og stapelfibrer, unntatt bleking, farging eller trykking

— — I

17.30.40.70 Annen ferdiggjøring av vevnader av fløyel, plysj og chenille 
(unntatt frottévevnader og vevde bånd) (unntatt bleking, far-
ging eller trykking)

— — I

17.30.40.80 Annen ferdiggjøring av håndklefrotté og lignende frottévevna-
der (unntatt tuftede tekstilstoffer) (unntatt bleking, farging eller 
trykking)

— — I

17.30.40.90 Annen ferdiggjøring av stoff av trikotasje og fiberduk («nonwo-
vens») (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.95 Ferdiggjøring av bekledning — — I
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
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til noter

NACE 17.40: Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær

17.40.11.30 Tepper og pledd (unntatt med elektrisk oppvarming), av ull el-
ler dyrehår

6301.20 p/st S

17.40.11.50 Tepper og pledd (unntatt med elektrisk oppvarming), av syn-
tetiske fibrer

6301.40 p/st S

17.40.11.90 Tepper og pledd (unntatt med elektrisk oppvarming), av andre 
tekstilstoffer

6301 [.30 +.90] p/st S

17.40.12.30 Sengetøy av trikotasje 6302.10 kg S

17.40.12.53 Sengetøy av bomull, unntatt trikotasje 6302 [.21 +.31] kg S

17.40.12.55 Sengetøy av lin eller rami (unntatt trikotasje) 6302 [.29.10 +.39.20] kg S

17.40.12.59 Sengelinnet, vevd, unntatt av bomull, lin eller rami 6302 [.22.90 +.29.90 
+.32.90 +.39.90]

kg S

17.40.12.70 Sengetøy av fiberduk («nonwovens») (unntatt trikotasje) 6302 [.22.10 +.32.10] kg S

17.40.13.30 Dekketøy av trikotasje 6302.40 kg S

17.40.13.53 Dekketøy av bomull (unntatt trikotasje) 6302.51 kg S

17.40.13.55 Dekketøy av lin (unntatt trikotasje) 6302.52 kg S

17.40.13.59 Dekketøy, vevd, av tekstilstoffer (unntatt av bomull, lin og fi-
berduk)

6302 [.53.90 +.59] kg S

17.40.13.70 Dekketøy, fiberduk («nonwovens») av syntetiske eller kunstige 
fibrer

6302.53.10 kg S

17.40.14.30 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter og lignende av hånd-
klefrotté av vevnader av bomull

6302.60 kg S

17.40.14.50 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter og lignende av teks-
tilstoffer (unntatt av bomullsfrotté og fiberduk)

6302 [.91 +.92 +.93.90 
+.99]

kg S

17.40.14.70 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter og lignende av fiber-
duk («nonwovens») av syntetiske og kunstige fibrer

6302.93.10 kg S

17.40.15.30 Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengeforheng av triko-
tasje

6303.1 m2 S
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17.40.15.50 Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengeforheng, vevd 6303 [.91 +.92.90 +.99.90] m2 S

17.40.15.70 Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengeforheng, vevd 6303 [.92.10 +.99.10] m2 S

17.40.16.30 Tapisserier av typen Gobeliner, Flandern og lignende, håndve-
vde eller broderte

5805 — S

17.40.16.53 Sengetepper (unntatt av ederdun) 6304.1 p/st S

17.40.16.59 Andre utstyrsvarer, boligtekstiler, trekk til bilseter, ikke nevnt 
ellers (unntatt tepper, pledd, sengetøy, dekketøy, toalett- og 
kjøkkenhåndklær, gardiner, rullegardiner, sengeforheng og sen-
getepper)

6304.9 — S

17.40.16.70 Sett som består av vevnader og garn, også med tilbehør, til 
framstilling av tepper, tapisserier, duker og lignende, i paknin-
ger for detaljsalg

6308 — S

17.40.21.30 Sekker og poser, til emballasje, av bomull 6305.20 kg S

17.40.21.50 Sekker og poser, til emballasje, trikotasje, av strimler av poly-
etylen eller polypropylen

6305 [.32.11 +.33.10] kg S

17.40.21.73 Sekker og poser, til emballasje, (unntatt trikotasje), av strimler 
av polyetylen og polypropylen, med vekt høyst 120 g per m²

6305 [.32.81 +.33.91] kg S

17.40.21.75 Sekker og poser, til emballasje, ikke trikotasje, av strimler av 
polyetylen og polypropylen, med vekt over 120 g per m²

6305 [.32.89 +.33.99] kg S

17.40.21.90 Sekker og poser, til emballasje, av tekstilstoffer (unntatt av bo-
mull og strimler av polyetylen og polypropylen)

6305 [.10 +.32.90 +.39 
+.90]

kg S

17.40.22.10 Presenninger og markiser, av tekstilstoff 6306.1 kg S

17.40.22.30 Telt av tekstilstoff 6306.2 kg S

17.40.22.50 Seil av tekstilstoff 6306.3 kg S

17.40.22.70 Luftmadrasser og annet campingutstyr av tekstilstoff (unntatt 
markiser, telt, soveposer)

6306 [.4 +.9] kg S

17.40.23.00 Fallskjermer, herunder styrbare, «rotochutes»; deler og tilbe-
hør

8804 kg S

17.40.24.30 Soveposer 9404.30 p/st S
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17.40.24.93 Sengeutstyr (unntatt madrasser og soveposer), fylt med fjær 
eller dun

9404.90.10 p/st

@

S

17.40.24.99 Sengeutstyr (unntatt madrasser og soveposer, unntatt fylt med 
fjær eller dun)

9404.90.90 p/st

@

S

17.40.25.53 Gulvkluter, oppvaskkluter, støvkluter og lignende (av trikotasje 
eller fiberduk)

6307.10.30 kg S

17.40.25.57 Gulvkluter, oppvaskkluter, støvkluter og lignende (unntatt 
trikotasje eller fiberduk)

6307.10.90 kg S

17.40.25.90 Gulvkluter, oppvaskkluter, støvkluter og lignende, av trikotasje; 
redningsvester, livbelter og andre ferdigvarer

6307 [.10.10 +.20 +.90] kg S

17.40.90.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, knyttede, fer-
dige eller som metervare

— — I

NACE 17.51: Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer

17.51.11.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, knyttede, fer-
dige eller som metervare

5701 m2 S

17.51.12.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av filt av tekstilmaterialer ikke 
tuftet eller flokket, ferdige eller som metervare

5702 m2 S

17.51.13.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, ferdige eller 
som metervare

5703 m2 S

17.51.14.30 Gulvtepper og annet gulvbelegg av filt av tekstilmaterialer ikke 
tuftet eller flokket, ferdige eller som metervare

5704 m2 S

17.51.14.90 Andre gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, ferdige 
eller som metervare

5705 m2 S

NACE 17.52: Produksjon av tauverk og nett

17.52.11.33 Hyssing, snorer, liner og tau (unntatt selvbindergarn), av jute, 
sisal, fibrer fra agave og lignende, abaca og andre harde bladfi-
brer med lengdevekt over 100 000 desitex

5607 [.10 +.29.10 +.90.10] kg S

17.52.11.35 Hyssing, snorer, liner og tau (unntatt selvbindergarn), av sisal 
eller agavefibrer, med lengdevekt høyst 100 000 desitex (10 
g/m)

5607.29.90 kg S

17.52.11.53 Selvbindergarn og lignende garn, av sisal eller agavefibrer 5607.21 kg S

17.52.11.55 Selvbindergarn og lignende garn av polyetylen eller polypro-
pylen

5607.41 kg S
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17.52.11.60 Hyssing, snorer, liner og tau ellers, av syntetiske fibrer som po-
lyetylen, polypropylen, nylon eller andre polyamider eller av 
polyester med lengdevekt over 50 000 desitex (unntatt selvbin-
dergarn)

5607 [.49.1 +.50(.1 +.90)] kg S

17.52.11.70 Hyssing, snorer, liner og tau av polyetylen- eller polypropylen-
fibrer eller andre syntetiske fibrer, med lengdevekt høyst 50 000 
desitex (5 g/m) (unntatt selvbindergarn)

5607 [.49.90 +.50.30] kg S

17.52.11.90 Hyssing, snorer og annet tauverk av andre tekstilfibrer (unntatt 
jute og andre bastfibrer, sisal, abaca eller andre harde bladfibrer, 
syntetiske fibrer)

5607.90.90 kg S

17.52.12.33 Ferdige fiskenett framstilt av hyssing, snorer, liner eller tau av 
syntetiske eller kunstige materialer (unntatt fiskehåver)

5608.11 (.11 +.91) kg S

17.52.12.35 Ferdige fiskenett framstilt av garn av syntetiske eller kunstige 
materialer, unntatt fiskehåver

5608.11 (.19 +.99) kg S

17.52.12.53 Ferdige nett framstilt av hyssing, snorer, liner eller tau av nylon 
eller andre polyamider (unntatt heklet nett i lengder, hårnett, 
sportsnett og fiskenett)

5608.19.11 kg S

17.52.12.55 Ferdige nett framstilt av nylon eller andre polyamider (unntatt 
heklet nett i lengder, hårnett, sportsnett og fiskenett, hyssing, 
snorer, liner eller tau)

5608.19.19 kg S

17.52.12.59 Andre knyttede nettstoffer, framstilt av andre tekstilstoffer 5608 [.19(.30 +.90) +.90] kg S

17.52.12.80 Varer framstilt av hyssing, snører, liner eller tau ikke nevnt el-
lers

5609 kg S

17.52.90.00 Reparasjon av nett og tauverk — — I

NACE 17.53: Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær

17.53.10.10 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt høyst 25 g per m², 
herunder artikler laget av fiberduk (unntatt klær)

5603 [.11.90 +.91.90] kg S

17.53.10.20 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt over 25 g per m² 
med høyst 70 g/m2, herunder artikler laget av fiberduk (unntatt 
klær)

5603 [.12.90 +.92.90] kg S

17.53.10.30 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt over 70 g per m² 
med høyst 150 g/m2, herunder artikler laget av fiberduk (unntatt 
klær)

5603 [.13.90 +.93.90] kg S

17.53.10.50 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt høyst 150 g per m², 
herunder artikler laget av fiberduk (unntatt klær)

5603 [.14.90 +.94.90] kg S
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17.53.10.70 Fiberduk, overtrukket eller belagt, herunder artikler laget av 
fiberduk (unntatt klær)

5603 [.11.10 +.12.10 
+.13.10 +.14.10 +.91.10 
+.92.10 +.93.10 +.94.10]

kg S

NACE 17,54: Produksjon av næringsmidler ellers

17.54.11.30 Vevde bånd, samt bånd som består av sammenklebede, parallel-
lagte varptråder, unntatt etiketter, merker og lignende

5806 — S

17.54.11.50 Etiketter, merker og lignende varer av tekstilstoffer (unntatt 
brodert)

5807 — S

17.54.11.70 Flettede bånd og possementmakerarbeid som metervare, uten 
broderi, (unntatt trikotasje); dusker, pomponger og lignende 
varer

5808 — S

17.54.12.30 Tyll og andre nettstoffer (unntatt vevde stoffer og trikotasje) 5804.10 — S

17.54.12.50 Blonder og kniplinger som metervare, maskinframstilt 5804.2 — S

17.54.12.70 Blonder og kniplinger som metervare, framstilt for hånd 5804.30 — S

17.54.13.30 Broderier (uten synlig bunn), som metervare, bånd eller mo-
tiver

5810.10 — S

17.54.13.50 Broderier av bomull, som metervare, bånd eller motiver 5810.91 — S

17.54.13.70 Broderier av tekstilstoffer (unntatt av bomull), som metervare, 
bånd eller motiver

5810 [.92 +.99] — S

17.54.20.00 Filt, også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert 5602 kg S

17.54.31.40 Sanitetsbind og tamponger, bleier og bleieunderlag for sped-
barn og lignende sanitærartikler av cellulosevatt

5601.10 kg S

17.54.31.60 Vatt og andre varer av vatt 5601 [.2 +.30] kg S

17.54.32.00 Tråd og snorer av gummi overtrukket med tekstilstoff; tekstil-
garn samt strimler, impregnert, overtrukket, belagt med gummi 
eller plast

5604 kg S

17.54.33.00 Metallisert garn, også omspunnet, framstilt av monofilamenter, 
i forbindelse med metall i form av tråd

5605 kg S

17.54.34.00 Vevnader av metalltråd og vevnader av metallisert garn, som 
brukes til klær, møbelstoff og lignende

5809 kg S
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17.54.35.00 Omspunnet garn samt strimler av monofilamenter med synlig 
bredde høyst 5 mm, chenillegarn, «chainettegarn»

5606 kg S

17.54.36.00 Kordvev for dekk av høystyrkegarn av nylon eller andre polya-
mider, polyestere eller viskoserayon

5902 m2 S

17.54.37.00 Tekstilstoff, overtrukket, belagt eller impregnert 5901 + 5903 + 5907 m2 S

17.54.38.30 Slanger og lignende varer av tekstilstoff, også med foring, ar-
mering eller tilbehør

5909 kg S

17.54.38.50 Veker, gassglødenett, drivreimer og transportbånd og lignende 
varer av tekstilstoff til teknisk bruk

5908 + 5910 + 5911 [.10 
+.20 +.40 +.90]

kg S

17.54.38.70 Tekstilstoff og filt til bruk i papirmaskiner og lignende mas-
kiner

5911.3 kg S

17.54.39.00 Tekstilprodukter som metervare, bestående av ett eller flere lag 
tekstilstoff, vattert (unntatt broderier)

5811 m2 S

NACE 17.60: Produksjon av stoffer av trikotasje

17.60.11.30 Stoffer med lang luv 6001.10 kg T

17.60.11.50 Stoffer med uoppskåret luv 6001.2 kg T

17.60.11.70 Stoffer av trikotasje (unntatt med lang luv eller uoppskåret 
luv)

6001.9 kg T

17.60.12.00 Stoffer av trikotasje ikke nevnt ellers (unntatt med luv) 6002 + 6003 + 6004 + 6005 
+ 6006

kg T

NACE 17.71: Produksjon av strømpevarer

17.71.10.33 Strømpebukser, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med under 
67 desitex, trikotasje

6115.11 p/st S

17.71.10.35 Strømpebukser, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med minst 
67 desitex, trikotasje

6115.12 p/st S

17.71.10.37 Strømpebukser (unntatt av syntetiske fibrer, trikotasje) 6115.19 p/st S

17.71.10.50 Strømper og knestrømper for damer, av garn under 67 desitex, 
trikotasje

6115.20 pa S
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17.71.10.90 Strømper, knestrømper, sokker og lignende av trikotasje, ikke 
nevnt ellers

6115.9 pa S

NACE 17.72: Produksjon av gensere, jakker og vester av trikotasje

17.72.10.31 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende 
av trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for herrer (unntatt gen-
sere, jumpere og pullovere med minst 50 vektprosent ull, med 
vekt minst 600 g per plagg)

6110 [.11.30 +.12.10 
+.19.10]

p/st S

17.72.10.32 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende 
av trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for damer eller jenter 
(unntatt gensere, jumpere og pullovere med minst 50 vektpro-
sent ull, med vekt minst 600 g per plagg)

6110 [.11.90 +.12.90 
+.19.90]

p/st S

17.72.10.33 Gensere, jumpere, pullovere med minst 50 vektprosent ull, med 
vekt minst 600 g per plagg

6110.11.10 p/st S

17.72.10.53 Pologensere (tynne) og lignende, trikotasje, av bomull 6110.20.10 p/st S

17.72.10.55 Pologensere (tynne) og lignende, trikotasje, av syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer

6110.30.10 p/st S

17.72.10.61 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av bomull, for herrer eller gutter (unntatt tynne polo-
gensere og lignende)

6110.20.91 p/st S

17.72.10.62 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av bomull, for damer eller jenter (unntatt tynne polo-
gensere og lignende)

6110.20.99 p/st S

17.72.10.71 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for herrer 
eller gutter (unntatt tynne pologensere og lignende)

6110.30.91 p/st S

17.72.10.72 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for damer 
eller jenter (unntatt tynne pologensere og lignende)

6110.30.99 p/st S

17.72.10.90 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje (unntatt av ull eller fine dyrehår, bomull, syntetiske 
eller kunstige fibrer)

6110.90 p/st S

NACE 18.10: Produksjon av klær av lær

18.10.10.00 Klær av lær eller kunstlær, unntatt hansker og votter (herunder 
frakker og ytterfrakker) (unntatt tilbehør til klær, hodeplagg, 
fottøy)

4203.10 p/st

@

S

NACE 18.21: Produksjon av arbeidstøy

18.21.11.20 Arbeids- og beskyttelsesklær, ensembler, av bomull eller kuns-
tige og syntetiske tekstilfibrer, for herrer eller gutter

6203 [.22.10 +.23.10 
+.29.11]

p/st S

18.21.11.30 Jakker eller blazere av bomull eller kunstige og syntetiske teks-
tilfibrer, for herrer eller gutter

6203 [.32.10 +.33.10 
+.39.11]

p/st S
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18.21.12.40 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser og knebukser av vevnader 
av syntetiske eller kunstige fibrer, for herrer eller gutter

6203 [.42.11 +.43.11 
+.49.11]

p/st S

18.21.12.50 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser med frontstykke og seler, 
av vevnader av bomull eller syntetiske og kunstige fibrer, for 
herrer eller gutter

6203 [.42.51 +.43.31 
+.49.31]

p/st S

18.21.21.20 Arbeids- og beskyttelsesklær, ensembler, av vevnader av bo-
mull eller kunstige og syntetiske fibrer, for damer eller jenter

6204 [.22.10 +.23.10 
+.29.11]

p/st S

18.21.21.30 Arbeids- og beskyttelsesklær, jakker og blazere av vevnader 
av bomull eller kunstige og syntetiske fibrer, for damer eller 
jenter

6204 [.32.10 +.33.10 
+.39.11]

p/st S

18.21.22.40 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser og knebukser, av vevna-
der av bomull eller syntetiske og kunstige fibrer, for damer eller 
jenter

6204 [.62.11 +.63.11 
+.69.11]

p/st S

18.21.22.50 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser med frontstykke og seler, 
av vevnader av bomull eller syntetiske og kunstige fibrer, for 
damer eller jenter

6204 [.62.51 +.63.31 
+.69.31]

p/st S

18.21.30.13 Arbeids- og beskyttelsesklær ellers, av bomull, syntetiske eller 
kunstige fibrer, for herrer eller gutter

6211 [.32.10 +.33.10] p/st

@

S

18.21.30.23 Arbeids- og beskyttelsesklær ellers, av bomull, syntetiske eller 
kunstige fibrer, for damer eller jenter

6211 [.42.10 +.43.10] p/st

@

S

NACE 18.22: Produksjon av annet yttertøy

18.22.11.10 Ytterjakker, kjørefrakker, kapper og lignende varer av trikotas-
je, for herrer eller gutter (unntatt jakker og blazere, anorakker 
og vindjakker)

6101 [.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.90.10]

p/st S

18.22.11.20 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer av triko-
tasje, for herrer eller gutter (unntatt jakker og blazere)

6101 [.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90]

p/st S

18.22.12.30 Jakker og blazere av trikotasje, for herrer eller gutter 6103.3 p/st S

18.22.12.60 Dresser og ensembler av trikotasje, for herrer eller gutter 6103 [.1 +.2] p/st S

18.22.12.70 Bukser og knebukser, shorts, bukser med frontstykke og seler, 
av trikotasje, for herrer eller gutter

6103.4 p/st S

18.22.13.10 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper og lignende varer av 
trikotasje, for damer eller jenter (unntatt jakker og blazere)

6102 [.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.90.10]

p/st S

18.22.13.20 Anorakker, herunder skijakker, vindjakker og lignende varer av 
trikotasje, for damer eller jenter (unntatt jakker og blazere)

6102 [.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90]

p/st S

18.22.14.30 Jakker og blazere av trikotasje, for damer eller jenter 6104.3 p/st S
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18.22.14.60 Drakter og ensembler av trikotasje, for damer eller jenter 6104 [.1 +.2] p/st S

18.22.14.70 Kjoler av trikotasje, for damer eller jenter 6104.4 p/st S

18.22.14.80 Skjørt og bukseskjørt av trikotasje, for damer eller jenter 6104.5 p/st S

18.22.14.90 Bukser og knebukser, shorts, bukser med frontstykke og seler, 
av trikotasje, for damer eller jenter

6104.6 p/st S

18.22.21.10 Regnfrakker for herrer eller gutter 6201 [.12.10 +.13.10] p/st S

18.22.21.20 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper og lignende for herrer eller 
gutter

6201 [.11 +.12.90 +.13.90 
+.19]

p/st S

18.22.21.30 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer, for herrer 
eller gutter (unntatt jakker og blazere av trikotasje, impregnert, 
overtrukket, belagt eller laminert)

6201.9 p/st S

18.22.22.10 Dresser for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203.1 p/st S

18.22.22.20 Ensembler for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203 [.21 +.22.80 +.23.80 
+.29(.18 +.90)]

p/st S

18.22.23.00 Jakker og blazere for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203 [.31 + 32.90 +.33.90 
+.39(.19 +.90)]

p/st S

18.22.24.42 Bukser og knebukser av denim, for herrer og gutter (unntatt 
arbeids- og beskyttelsesklær)

6203.42.31 p/st S

18.22.24.44 Bukser, knebukser og shorts av vevnader av ull eller fine dyre-
hår, for herrer eller gutter (unntatt trikotasje, arbeids- og bes-
kyttelsesklær)

6203.41 (.10 +.90) p/st S

18.22.24.45 Bukser og knebukser av vevnader av kunstige og syntetiske 
tekstilfibrer, for herrer eller gutter (unntatt trikotasje, arbeids- 
og beskyttelsesklær)

6203 [.43.19 +.49.19] p/st S

18.22.24.48 Bukser og knebukser av bomullsvevnader, for herrer eller gut-
ter (unntatt denim og trikotasje)

6203.42 (.33 +.35) p/st S

18.22.24.49 Bukser, knebukser, shorts, bukser med frontstykke og seler av 
vevnader av tekstilstoffer, for herrer eller gutter (unntatt av ull, 
bomull, kunstige og syntetiske tekstilfibrer, trikotasje)

6203.49.90 p/st S

18.22.24.55 Bukser med frontstykke og seler, for herrer eller gutter (unntatt 
trikotasje, arbeids- og beskyttelsesklær)

6203 [.41.30 +.42.59 
+.43.39 +.49.39]

p/st S

18.22.24.60 Shorts av vevnader av bomullsvevnader eller kunstige og synte-
tiske tekstilfibrer, for herrer eller gutter (unntatt trikotasje)

6203 [.42.90 +.43.90 
+.49.50]

p/st S
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18.22.31.10 Regnfrakker for damer eller jenter 6202 [.12.10 +.13.10] p/st S

18.22.31.20 Ytterfrakker og lignende varer for damer eller jenter 6202 [.11 +.12.90 +.13.90 
+.19]

p/st S

18.22.31.30 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer for damer 
eller jenter (unntatt jakker eller blazere)

6202.9 p/st S

18.22.32.10 Drakter for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204.1 p/st S

18.22.32.20 Ensembler for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204 [.21 +.22.80 +.23.80 
+.29(.18 +.90)]

p/st S

18.22.33.30 Jakker og blazere for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204 [.31 +.32.90 +.33.90 
+.39(.19 +.90)]

p/st S

18.22.34.70 Kjoler for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204.4 p/st S

18.22.34.80 Skjørt og bukseskjørt for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204.5 p/st S

18.22.35.42 Bukser og knebukser, av denim, for damer og jenter (unntatt 
arbeids- og beskyttelsesklær)

6204.62.31 p/st S

18.22.35.48 Bukser og knebukser, av bomull, for damer og jenter (unntatt 
arbeids- og beskyttelsesklær av denim)

6204.62 (.33 +.39) p/st S

18.22.35.49 Bukser og knebukser for damer eller jenter, av ull eller fine dy-
rehår, kunstige og syntetiske tekstilfibrer (unntatt trikotasje og 
arbeids- og beskyttelsesklær)

6204 [.61.10 +.63.18 
+.69.18]

p/st S

18.22.35.51 Bukser med frontstykke og seler av bomullsvevnader, for damer 
eller jenter (unntatt trikotasje, arbeids- og beskyttelsesklær)

6204.62.59 p/st S

18.22.35.61 Shorts av bomullsvevnader, for damer eller jenter (unntatt 
trikotasje)

6204.62.90 p/st S

18.22.35.63 Bukser med frontstykke og seler av vevnader av tekstilstoffer, 
for damer eller jenter (unntatt av bomull, trikotasje, arbeids- og 
beskyttelsesklær) og shorts av ull eller fine dyrehår, for damer 
eller jenter (unntatt trikotasje)

6204 [.61.85 +.63.39 
+.69.39]

p/st S

18.22.35.65 Shorts av vevnader av kunstige og syntetiske tekstilfibrer, for 
damer eller jenter (unntatt trikotasje)

6204 [.63.90 +.69.50] p/st S

18.22.35.69 Bukser, bukser med frontstykke og seler av tekstiler, for damer 
og jenter (unntatt bomull, ull eller fine dyrehår, kunstige og syn-
tetiske tekstilfibrer, trikotasje)

6204.69.90 p/st S
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NACE 18.23: Produksjon av undertøy og innertøy

18.23.11.10 Skjorter og undertrøyer av trikotasje, for herrer eller gutter 6105 p/st S

18.23.12.20 Underbukser og truser av trikotasje, for herrer eller gutter (he-
runder boksershorts)

6107.1 p/st S

18.23.12.30 Nattskjorter og pyjamaser av trikotasje, for herrer eller gutter 6107.2 p/st S

18.23.12.40 Badekåper, slåbroker og lignende av trikotasje, for herrer eller 
gutter

6107.9 p/st S

18.23.13.10 Bluser, skjorter og skjortebluser av trikotasje, for damer eller 
jenter

6106 p/st S

18.23.14.20 Underbukser og truser av trikotasje, for damer eller jenter (he-
runder boksershorts)

6108.2 p/st S

18.23.14.30 Nattkjoler og pyjamaser av trikotasje, for damer eller jenter 6108.3 p/st S

18.23.14.40 Neglisjeer, badekåper, morgenkåper og lignende varer av triko-
tasje, for damer eller jenter

6108.9 p/st S

18.23.14.50 Underkjoler og underskjørt av trikotasje, for damer eller jenter 6108.1 p/st S

18.23.21.00 Skjorter for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6205 p/st S

18.23.22.20 Underbukser og truser for herrer eller gutter (herunder boksers-
horts) (unntatt trikotasje)

6207.1 p/st S

18.23.22.30 Nattskjorter og pyjamaser for herrer eller gutter (unntatt triko-
tasje)

6207.2 p/st S

18.23.22.40 Singleter, undertrøyer, badekåper, slåbroker og lignende varer 
for herrer eller gutter (unntatt trikotasje)

6207.9 p/st

@

S

18.23.23.00 Bluser, skjorter og skjortebluser for damer eller jenter (unntatt 
trikotasje)

6206 p/st S

18.23.24.30 Nattkjoler og pyjamaser for damer eller jenter (unntatt triko-
tasje)

6208.2 p/st S

18.23.24.50 Underkjoler og underskjørt for damer eller jenter (unntatt triko-
tasje)

6208.1 p/st S
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18.23.24.60 Singleter, undertrøyer, underbukser, truser, neglisjeer, badekå-
per, morgenkåper og lignende varer av bomullsvevnader, for 
damer eller jenter (unntatt trikotasje)

6208.91 p/st

@

S

18.23.24.80 Neglisjeer, badekåper, morgenkåper, singleter; undertrøyer; 
underbukser og truser (herunder boksershorts), for kvinner og 
jenter, av ikke-bomullsfibrer (unntatt trikotasje)

6208.92 p/st

@

S

18.23.24.89 Singleter, undertrøyer, underbukser, truser, neglisjeer, badekå-
per, morgenkåper og lignende varer av vevnader av tekstilfibrer 
(unntatt bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, trikotas-
je), for damer eller jenter

6208.99 p/st

@

S

18.23.25.30 Brystholdere 6212.10 p/st S

18.23.25.50 Hofteholdere, pantyer og korsetter (herunder «bodies» med jus-
terbare stropper)

6212 [.20 +.30] p/st S

18.23.25.70 Korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer 6212.90 — S

18.23.30.00 T-skjorter, singleter og undertrøyer, trikotasje 6109 p/st S

NACE 18.24: Produksjon av klær og tilbehør ellers

18.24.11.00 Babyklær og tilbehør dertil, av trikotasje, herunder trøyer, leke-
drakter, underbukser, strekkbukser, bleier, hansker, vanter eller 
votter, yttertøy (for barn med høyde høyst 86 cm)

6111 — S

18.24.12.10 Treningsdresser av trikotasje 6112.1 p/st S

18.24.12.30 Skidresser av trikotasje 6112.20 p/st

@

S

18.24.12.40 Badedrakter og badebukser av trikotasje, for herrer eller gutter 6112.3 p/st S

18.24.12.50 Badedrakter av trikotasje, for damer eller jenter 6112.4 p/st S

18.24.12.90 Andre klær av trikotasje (herunder «bodies» med lange ermer) 6114 kg S

18.24.13.00 Hansker, votter og vanter, av trikotasje 6116 pa S

18.24.14.30 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og lignende, av triko-
tasje

6117.10 p/st

@

S

18.24.14.50 Slips, tversoversløyfer og lignende av trikotasje 6117.20 p/st

@

S
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18.24.14.90 Tilbehør og deler til klær, av trikotasje (unntatt hansker, vanter, 
sjal, skjerf og halstørklær, mantiljer, slør, slips, tversoversløy-
fer)

6117 [.80 +.90] — S

18.24.21.00 Babyklær og tilbehør dertil, ikke trikotasje (for barn med høyde 
høyst 86 cm), herunder undertrøyer, lekedrakter, underbukser, 
strekkbukser, bleier, votter, vanter og yttertøy

6209 — S

18.24.22.10 Andre klær for herrer eller gutter, ikke nevnt ellers, herunder 
vester, treningsdresser og joggedresser (unntatt skidresser av 
trikotasje)

6211[.31 +.32 (.31 +.4 +.90) 
+.33 (.31 +.4 +.90) +.39]

p/st

@

S

18.24.22.20 Andre klær for damer eller jenter, ikke nevnt ellers, herunder 
vester, treningsdresser og joggedresser (unntatt skidresser av 
trikotasje)

6211[.41 +.42 (.31 +.4 +.90) 
+.43 (.31 +.4 +.90) +.49]

p/st

@

S

18.24.22.30 Skidresser (unntatt trikotasje) 6211.20 p/st S

18.24.22.40 Badedrakter og badebukser, for herrer eller gutter (unntatt 
trikotasje)

6211.11 p/st S

18.24.22.50 Badedrakter, for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6211.12 p/st S

18.24.23.10 Lommetørklær 6213 p/st S

18.24.23.33 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og lignende (unntatt ar-
tikler av silke eller silkeavfall, trikotasje)

6214[.20 +.30 +.40 +.90] p/st S

18.24.23.38 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og lignende, av silke el-
ler silkeavfall (unntatt trikotasje)

6214.10 p/st S

18.24.23.53 Slips, tversoversløyfer og lignende (unntatt artikler av silke el-
ler silkeavfall, trikotasje)

6215[.20 +.90] p/st S

18.24.23.58 Slips, tversoversløyfer og lignende, av silke eller silkeavfall 
(unntatt trikotasje)

6215.10 p/st S

18.24.23.70 Votter, hansker eller vanter (unntatt trikotasje) 6216 pa S

18.24.23.93 Annet ferdig tilbehør til klær, av tekstilstoffer (unntatt sjal, 
skjerf og halstørklær, mantiljer og slør, slips, tversoversløyfer, 
votter, hansker eller vanter, trikotasje)

6217.10 — S

18.24.23.95 Deler av klær eller av tilbehør til klær, av tekstilstoffer (unntatt 
brystholdere, hofteholdere og korsetter, seler, strømpeholdere 
og strømpebånd, trikotasje)

6217.90 — S
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18.24.31.73 Vernehansker for alle yrker, av lær eller kunstlær 4203.29.10 pa S

18.24.31.75 Hansker, vanter og votter av lær eller kunstlær (unntatt til 
sports- eller arbeidsbruk)

4203.29.9 pa S

18.24.31.80 Belter og bandolærer av lær eller kunstlær 4203.30 p/st

@

S

18.24.31.90 Tilbehør til klær, av lær eller kunstlær (unntatt hansker, vanter 
og votter, belter og bandolærer)

4203.40 — S

18.24.32.10 Klær framstilt av impregnert, overtrukket, belagt eller laminert 
stoff av trikotasje

6113 — S

18.24.32.33 Klær framstilt av filt (unntatt hatter) 6210.10.10 p/st

@

S

18.24.32.35 Klær framstilt av fiberduk («nonwovens») 6210.10.90 p/st

@

S

18.24.32.53 Klær fra 6201.11 til 19, laget av stoff fra 5903, 5906 eller 5907 6210.20 p/st S

18.24.32.55 Klær fra 6201.11 til 19, laget av stoff fra 5903, 5906 eller 5907 6210.30 p/st S

18.24.32.73 Klær til herrer eller gutter, laget av stoff fra 5903, 5906 eller 
5907

6210.40 p/st

@

S

18.24.32.75 Klær til damer eller jenter, laget av stoff fra 5903, 5906 eller 
5907

6210.50 p/st

@

S

18.24.41.30 Hatteemner av filt (filtstumper); plane og sylindriske hatteem-
ner av filt (herunder spaltede hatteemner) (unntatt formpresset 
eller med tildannet brem)

6501 p/st S

18.24.41.50 Hatteemner, flettede eller framstilt ved sammensetting av stri-
mler av ethvert materiale (unntatt formpressede eller med til-
dannet brem, fôrede eller garnerte)

6502 p/st S

18.24.42.30 Hatter og andre hodeplagg, framstilt av filtstumper, plane eller 
sylindriske hatteemner av filt

6503 p/st S

18.24.42.50 Hatter og andre hodeplagg, framstilt av flettede, eller ved sam-
mensetting av strimler av ethvert materiale

6504 p/st S

18.24.42.70 Hatter og andre hodeplagg av trikotasje eller av blonder, kni-
plinger, filt eller tekstilmetervare (ikke strimler), hårnett av 
ethvert materiale

6505 p/st

@

S
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18.24.43.33 Hatter og andre hodeplagg av pelsskinn 6506.92 p/st S

18.24.43.35 Hatter og andre hodeplagg (unntatt av filt, flettet eller laget av 
materialer i stykker eller i strimler, trikotasje, av gummi, av 
plast, av pels, beskyttelseshodeplagg)

6506.99 p/st S

18.24.43.50 Svettereimer, fôr, trekk, underformer, hattestell, skygger og ha-
kereimer, til hodeplagg

6507 — S

NACE 18.30: Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer

18.30.11.30 Garvede eller beredte, hele pelsskinn av kanin, hare og lam 4302 [.13 +.19(.35(.35 
+.80)]

p/st S

18.30.11.50 Garvede eller beredte pelsskinn (unntatt av kanin, hare og lam) 4302 [.11 +.19 (.10 +.20 
+.30 +.4 +.50 +.60 +.70 
+.95) +.20 +.30]

— S

18.30.12.30 Klær og tilbehør til klær av pelsskinn (unntatt hatter og hode-
plagg)

4303.10 — S

18.30.12.90 Artikler av pelsskinn (unntatt klær, tilbehør til klær, hatter og 
hodeplagg)

4303.90 — S

18.30.13.00 Kunstig pelsskinn og varer derav 4304 — S

NACE 19.10: Beredning av lær

19.10.11.00 Semsket (oljegarvet) lær, herunder kombinasjonssemsket lær 4114.10 m2

@

S

19.10.12.00 Lakklær og imitert lakklær, metallisert lær 4114.20 m2 T

19.10.21.00 Hele huder og skinn av lær av storfe, uten hår 4104 [.11 (.10 +.51) +.19 
(.10 +.51) +.41 (.1 +.51) 
+.49 (.1 +.51)] + 4107 
[.11.1 +.12 (.1 +.91) 
+.19.10]

kg T

19.10.22.00 Huder og skinn av lær av storfe, uten hår, ikke hele 4104 [.11.59 +.19.59 
+.41.59 +.49.59] + 4107 
[.91 +.92.10 +.99.10]

kg T

19.10.23.00 Huder og skinn av lær av dyr av hestefamilien, uten hår 4104 [.11.90 +.19.90 
+.41.90 +.49.90] + 4107 
[.11.90 +.12.99 +.19.90 
+.92.90 +.99.90]

kg T

19.10.31.30 Lær av sau eller lam, garvet eller ettergarvet, ikke videre beredt, 
også spaltet (unntatt semsket (oljegarvet) lær)

4105 kg T

19.10.31.50 Lær av sau eller lam, pergamentbehandlet eller beredt etter 
garving (unntatt semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert 
lakklær, metallisert lær)

4112 m2 T
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19.10.32.30 Lær av geiter eller kje, garvet eller ettergarvet, ikke videre be-
redt (unntatt semsket (oljegarvet) lær)

4106.2 kg T

19.10.32.50 Lær av geiter eller kje, pergamentbehandlet eller beredt etter 
garving (unntatt semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert 
lakklær, metallisert lær)

4113.10 m2 T

19.10.33.30 Lær av svin, ikke videre beredt enn garvet 4106.3 kg T

19.10.33.50 Lær av svin, pergamentbehandlet eller beredt etter garving 
(unntatt semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert lakklær, 
metallisert lær)

4113.20 m2 T

19.10.41.30 Lær av dyr, ikke videre beredt enn garvet (unntatt semsket 
(oljegarvet) lær, lakklær og imitert lakklær, metallisert lær, lær 
av storfe, hestedyr, sau eller lam, geit eller kje, svin)

4106 [.40 +.9] kg T

19.10.41.50 Lær av dyr, pergamentbehandlet eller beredt etter garving, unn-
tatt semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert lakklær, metal-
lisert lær, lær av storfe, hestedyr, sau eller lam, geit eller kje, 
svin

4113 [.30 +.90] m2 T

19.10.42.00 Kunstlær på basis av lær eller lærfibrer, i plater, remser eller 
ruller

4115.10 m2

@

T

NACE 19.20: Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler

19.20.11.00 Salmakerarbeider for alle slags dyr, uansett materiale (herunder 
trekkreimer, halsbånd, kneputer, munnkurver, saltepper, saltas-
ker, hundefrakker og lignende)

4201 — S

19.20.12.10 Kofferter, toalettvesker, dokumentmapper, skoleransler og li-
gnende, av lær, kunstlær, lakklær, plast, tekstilstoffer, alumi-
nium eller andre materialer

4202.1 p/st

@

S

19.20.12.20 Håndvesker av lær, kunstlær, lakklær, plast, tekstilstoffer eller 
andre materialer (herunder uten håndtak)

4202.2 p/st S

19.20.12.30 Varer som vanligvis bæres i lommen eller i håndvesken 4202.3 — S

19.20.12.50 Futteraler og beholdere, ikke nevnt ellers 4202.9 — S

19.20.12.70 Reiseetuier til toalettbruk, for sying eller for rengjøring av sko 
eller klær (unntatt manikyrsett)

9605 p/st

@

S

19.20.13.00 Klokkereimer, bånd, armbånd og deler av slike (herunder av 
lær, kunstlær eller plast, unntatt av edelmetall, metall eller ue-
delt metall/belagt med edelmetall)

9113.90 p/st

@

S

19.20.14.30 Varer av lær eller kunstlær til bruk i maskiner, apparater eller 
mekaniske redskaper eller annen teknisk bruk

4204 kg S

19.20.14.50 Varer av lær eller kunstlær, ikke nevnt ellers 4205 — S

NACE 19.30: Produksjon av skotøy

19.30.11.00 Vanntett skotøy, med overdel av gummi eller plast (uten tåver-
nhette av metall)

6401.9 pa S
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19.30.12.10 Sandaler, med yttersåle og overdel av gummi eller plast (herun-
der sandaler med reimer, flip flop-sandaler)

6402 [.20 +.99(.31 +.39)] pa S

19.30.12.31 Alminnelig fottøy, med overdel av gummi eller plast 6402 [.91 +.99(.10 +.9)] pa S

19.30.12.37 Tøfler og annet fottøy til innendørs bruk, med yttersåle av gum-
mi eller plast og overdel av plast (herunder dansesko)

6402.99.50 pa S

19.30.13.51 Gatesko med overdel av lær, for herrer (herunder støvler og 
sko, unntatt vanntett fottøy, fottøy med tåvernhette av metall)

6403 [.51(.15 +.95) +.59.95 
+.91(.16 +.96) +.99.96]

pa S

19.30.13.52 Gatesko med overdel av lær, for damer (herunder støvler og 
sko, unntatt vanntett fottøy, fottøy med tåvernhette av metall)

6403 [.51(.19 +.99) +.59.99 
+.91(.13 +.18 +.93 +.98) 
+.99(.93 +.98)]

pa S

19.30.13.53 Gatesko med overdel av lær, for barn (herunder støvler og sko, 
unntatt vanntett fottøy, fottøy med tåvernhette av metall)

6403 [.51(.11 +.91) +.59.91 
+.91(.11 +.91) +.99.91]

pa S

19.30.13.61 Sandaler med overdel av lær, for herrer (herunder sandaler med 
reimer, flip flop-sandaler)

6403 [.59.35 +.99.36] pa S

19.30.13.62 Sandaler med overdel av lær, for damer (herunder sandaler med 
reimer, flip flop-sandaler)

6403 [.59(.11 +.39) +.99(.11 
+.33 +.38)]

pa S

19.30.13.63 Sandaler med overdel av lær, for barn (herunder sandaler med 
reimer, flip flop-sandaler)

6403 [.59.31 +.99.31] pa S

19.30.13.70 Tøfler og annet fottøy til innendørs bruk, med yttersåler av 
gummi, plast eller lær og overdel av lær (herunder dansesko)

6403 [.59.50 +.99.50] pa S

19.30.13.80 Fottøy med overdel av lær og yttersåle av tre eller kork eller 
annet materiale (unntatt yttersåle av gummi, plast eller lær)

6405.10 pa S

19.30.14.44 Tøfler og annet fottøy til innendørs bruk (herunder dansesko) 6404 [.19.10 +.20.10] + 
6405.20.91

pa S

19.30.14.45 Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller lær og overdel av 
tekstilstoff (unntatt tøfler og annet fottøy til innendørs bruk, 
fottøy til sportsbruk)

6404 [.19.90 +.20.90] pa S

19.30.14.48 Fottøy med yttersåle av tre eller kork og overdel av tekstilstoff 6405.20.10 pa S

19.30.14.49 Fottøy med overdel av tekstilstoff (unntatt med yttersåle av tre, 
kork, gummi, plast eller lær, tøfler og annet fottøy til innendørs 
bruk)

6405.20.99 pa S

19.30.21.10 Ski-boots; Skistøvler, også til langrenn, snowboardstøvler, med 
yttersåle og overdel av gummi eller plast

6402.12 pa S

19.30.21.50 Skistøvler, også til langrenn, snowboardstøvler, med overdel 
av lær

6403.12 pa S
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19.30.22.40 Sportsfottøy med yttersåle av gummi eller plast, med overdel av 
tekstilstoff (herunder tennissko, basketballsko, gymnastikksko, 
treningssko og lignende)

6404.11 pa S

19.30.23.10 Sportsfottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast 
(unntatt vanntett fottøy, skistøvler, også til langrenn, snow-
boardstøvler)

6402.19 pa S

19.30.23.50 Sportsfottøy med yttersåle av gummi, plast eller lær og overdel 
av lær (unntatt skistøvler, også til langrenn, snowboardstøvler)

6403.19 pa S

19.30.31.25 Vanntett fottøy med yttersåle og overdel av gummi, og med 
tåvernhette av metall

6401.10.10 pa S

19.30.31.35 Vanntett fottøy med yttersåle av gummi eller plast og overdel av 
plast, og med tåvernhette av metall

6401.10.90 pa S

19.30.31.40 Fottøy av gummi eller plast og med overdel av gummi eller 
plast, med innebygget tåvernhette av metall

6402.30 pa S

19.30.31.50 Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller lær og overdel av 
lær, og med tåvernhette av metall

6403.40 pa S

19.30.32.55 Sandaler med yttersåle og overdel av lær, med lærstropper rundt 
vristen og stortåen (herunder indiske sandaler)

6403.20 pa S

19.30.32.57 Fottøy med såle av tre og overdel av lær (herunder tresko) (unn-
tatt med innersåle eller med tåvernhette av metall)

6403.30 pa S

19.30.32.90 Fottøy (unntatt med overdel av lær, kunstlær eller tekstilstoff) 6405.90 pa S

19.30.40.65 Overdeler og deler av overdeler til fottøy, av lær (unntatt stive 
hæl- og tåkapper)

6406.10.1 — S

19.30.40.69 Overdeler og deler av overdeler til fottøy (unntatt stive hæl- og 
tåkapper, av lær)

6406.10.90 — S

19.30.40.70 Yttersåler og hæler av gummi eller plast 6406.20 p/st

@

S

19.30.40.91 Deler til fottøy av tre (unntatt overdeler og stive hæl- og tå-
kapper)

6406.91 — S

19.30.40.99 Deler til fottøy (unntatt overdeler) av andre materialer 6406.99 — S

NACE 20.10: Saging, høvling og impregnering av tre

20.10.10.10 Jernbane- og sporveissviller av tre, ikke impregnerte 4406.10 m3 S

20.10.10.32 Bartre, saget eller hugget til på langs, skåret eller barket, av 
tykkelse over 6 mm, og fingerskjøtt eller pusset

4407.10.15 m3 S
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20.10.10.34 Bartre, saget eller hugget til på langs, skåret eller barket, av 
tykkelse over 6 mm, høvlet (unntatt fingerskjøtt eller pusset)

4407.10.3 m3 S

20.10.10.35 Vanlig gran (Picea abies Karst.), edelgran (Abies alba Mill.) 4407.10.91 m3 S

20.10.10.37 Skogsfuru (Pinus sylvestris L.) 4407.10.93 m3 S

20.10.10.39 Bartre saget eller hugget til på langs, skåret/barket, tykkelse 
over 6 mm, herunder blyantemner – trelengde høyst 125 cm, 
tykkelse under 12,5 mm, unntatt fingerskjøtt – høvlet/pusset, 
gran/furu

4407.10.98 m3 S

20.10.10.50 Tre, saget eller hugget til på langs, skåret eller barket, tykkelse 
over 6 mm, unntatt bartre og tropiske tresorter og blokker, klos-
ser og friser av eik

4407 [.91(.15 +.39 + .90) 
+.92 +.99]

m3

@

S

20.10.10.71 Tropiske tresorter, saget eller hugget til på langs, skåret eller 
barket, fingerskjøtt eller høvlet/pusset, tykkelse over 6 mm

4407.2 m3

@

S

20.10.10.77 Blokker, klosser og friser av eik, til parkett eller annet gulvdek-
ke, høvlet men ikke sammensatt (unntatt fortløpende profilert)

4407.91.31 m2 S

20.10.21.10 Bartre fortløpende profilert 4409.10 kg S

20.10.21.53 Annet tre enn bartre, fortløpende profilert (unntatt blokker, 
klosser og friser til parkett eller annet gulvdekke, ikke sammen-
satt)

4409.20 (.11 +.98) kg S

20.10.21.55 Blokker, klosser og friser til parkett eller annet gulvdekke, av 
annet tre enn bartre, fortløpende profilert (unntatt sammensatt)

4409.20.91 m2 S

20.10.22.00 Treull, tremel 4405 kg S

20.10.23.03 Tre i form av fliser eller spon, av bartrær 4401.21 kg S

20.10.23.05 Tre i form av fliser eller spon, av løvtrær 4401.22 kg S

20.10.31.16 Stokker av bartrær, injisert eller på annen måte impregnert med 
maling, beis, kreosot eller andre impregneringsmidler

4403.10 m3 S

20.10.32.00 Jernbane- og sporveissviller, impregnerte 4406.90 m3 S

20.10.40.05 Sagflis 4401.30.10 kg S

20.10.40.09 Treavfall, unntatt sagflis (herunder agglomerert til kubber, bri-
ketter, pelleter eller lignende) (unntatt sagflis)

4401.30.90 kg S

20.10.90.00 Behandling og impregnering av tømmer (herunder lagring og 
tørking)

— — I
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NACE 20.20: Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og møbelplater av tre

20.20.11.03 Kryssfiner som bare består av trefinerplater, hvert lag av høyst 6 
mm tykkelse, med minst ett utvendig lag tropiske tresorter

4412.13.10 m3 S

20.20.11.05 Kryssfiner som bare består av trefinerplater, hvert lag av høyst 6 
mm tykkelse, med minst ett utvendig lag løvtre, unntatt tropiske 
tresorter

4412 [.13.90 +.14] m3 S

20.20.11.09 Kryssfiner som bare består av trefinerplater, hvert lag av høyst 
6 mm tykkelse, med minst ett utvendig lag bartre

4412.19 m3 S

20.20.12.33 Kryssfiner, finerte plater og lignende laminert tre med minst ett 
lag sponplate og med minst ett utvendig lag løvtre, unntatt krys-
sfiner som bare består av trefinerplater og hvert lag av høyst 6 
mm tykkelse

4412 [.22.10 +.23] m3 S

20.20.12.35 Annen kryssfiner og finerte plater med minst ett utvendig lag 
løvtre: lamellplater, lamelltre og labank

4412 [.22.91 +.29.20] m3 S

20.20.12.39 Annen kryssfiner og finerte plater, med minst ett utvendig lag 
løvtre

4412 [.22.99 +.29.80] m3 S

20.20.12.53 Annen kryssfiner og finerte plater, med minst ett lag sponplate 4412 [.92.10 +.93] m3 S

20.20.12.55 Annen kryssfiner og finerte plater, lamellplater, lamelltre, la-
bank

4412 [.92.91 +.99.20] m3 S

20.20.12.59 Annen kryssfiner og finerte plater og lignende laminert tre 4412 [.92.99 +.99.80] m3 S

20.20.13.33 Sponplater og lignende plater av ubearbeidet eller pusset tre 
(unntatt «waferboard»)

4410.31 m3 S

20.20.13.35 Sponplater og lignende plater av tre belagt med dekorative la-
minater av plastmateriale (unntatt «waferboard»)

4410.33 m3 S

20.20.13.37 Sponplater og lignende plater av tre, belagt med papir impre-
gnert med melaminharpiks (unntatt «waferboard»)

4410.32 m3 S

20.20.13.39 Sponplater og lignende plater av tre, ikke nevnt ellers, herunder 
«waferboard»

4410 [.2 +.39] m3 S

20.20.13.50 Sponplater og lignende plater av treaktige materialer (unntatt 
tre)

4410.90 m3 S

20.20.14.13 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,8 g 
per cm³, ikke mekanisk bearbeidede eller overflatebelagte

4411.11 m2 S
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20.20.14.15 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,8 
g per cm³ (unntatt ikke mekanisk bearbeidede eller overflate-
belagte)

4411.19 m2 S

20.20.14.33 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,5 g 
per cm³, men høyst 0,8 g per cm³, ikke mekanisk bearbeidede 
eller overflatebelagte

4411.21 m2 S

20.20.14.35 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,5 g 
per cm³, men høyst 0,8 g per cm³ (unntatt ikke mekanisk bear-
beidede eller overflatebelagte)

4411.29 m2 S

20.20.14.53 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,35 g 
per cm³, men høyst 0,5 g per cm³, ikke mekanisk bearbeidede 
eller overflatebelagte

4411.31 m2 S

20.20.14.55 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,35 g 
per cm³, men høyst 0,5 g per cm³ (unntatt ikke mekanisk bear-
beidede eller overflatebelagte)

4411.39 m2 S

20.20.14.73 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet høyst 0,35 
g per cm³, ikke mekanisk bearbeidede eller overflatebelagte

4411.91 m2 S

20.20.14.75 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet høyst 0,35 
g per cm³ (unntatt ikke mekanisk bearbeidede eller overflate-
belagte)

4411.99 m2 S

20.20.21.13 Finerplater og plater av kryssfiner og annet tre saget på langs, 
av tykkelse høyst 6 mm, fingerskjøtt, høvlet eller pusset, samt 
små bord til framstilling av blyanter

4408 [.10(.15 +.91) + 
.31(.11 +.2) + .39(.15 + .21 
+ .55 + .70) + .90(.15 +.35)]

m3

@

S

20.20.21.18 Plater av kryssfiner og finerplater av bartre og tropiske tresor-
ter, saget på langs, skåret eller barket, av tykkelse høyst 6 mm, 
unntatt fingerskjøtt, høvlet eller pusset

4408 [.10(.93 +.99) +.31.30 
+.39(.3 +.85 +.95) +.90 (.85 
+.95)]

m3 S

20.20.22.00 Fortettet tre i form av blokker, plater, lister eller profiler 4413 m3 S

NACE 20.30: Produksjon av monteringsferdige hus og bygningsartikler

20.30.11.10 Vinduer, «franske vinduer» og rammer dertil, av tre 4418.10 p/st S

20.30.11.50 Dører, rammer og dørterskler av tre 4418.20 p/st S

20.30.12.15 Sammensatt parkett av tre til mosaikkgulv 4418.30.10 m2 S

20.30.12.19 Sammensatt parkett av tre (unntatt til mosaikkgulv) 4418.30.9 m2 S

20.30.12.30 Forskaling av tre til betongkonstruksjoner 4418.40 kg S

20.30.12.50 Takspon («shingles» og «shakes») 4418.50 kg S
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20.30.13.00 Hus- og bygningsartikler av tre unntatt vinduer, «franske vin-
duer» og dører, dørrammer/-terskler, sammensatt parkett, fors-
kaling av tre til betongkonstruksjoner – takspon («shingles» og 
«shakes»)

4418.90 kg S

20.30.20.00 Prefabrikkerte bygninger av tre 9406.00(.11 +.20) — S

NACE 20.40: Produksjon av treemballasje

20.40.11.33 Flate lastepaller av tre, pallerammer 4415.20.20 p/st S

20.40.11.35 Lastepaller av tre (unntatt flate lastepaller) 4415.20.90 p/st

@

S

20.40.12.13 Kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og lignende emballasje av 
tre (unntatt kabeltromler)

4415.10.10 kg S

20.40.12.15 Kabeltromler av tre 4415.10.90 kg S

20.40.12.50 Fat, tønner, kar, baljer og annet bøkkerarbeid samt deler dertil 
av tre (herunder tønnestaver)

4416 kg S

NACE 20.51: Produksjon av trevarer ellers

20.51.11.00 Verktøy og redskaper, samt innfatninger, håndtak og skaft, også 
til børster eller koster; lester og blokker til fottøy, av tre

4417 kg S

20.51.12.00 Bordservise og kjøkkenartikler av tre 4419 kg S

20.51.13.00 Innlagt tre (marketeri); skrin, esker og etuier for bijouterivarer 
eller bestikk og lignende varer; statuetter og andre dekorasjons-
gjenstander, frakke-/hattehyller, brevhyller, askebegre, penne- 
og tusjholdere

4420 — S

20.51.14.10 Trerammer til malerier, fotografier, speil eller lignende gjens-
tander

4414 m

@

S

20.51.14.50 Andre varer av tre (unntatt pallerammer) 4421 — S

NACE 20.52: Produksjon av varer av kork, strå og flettematerialer

20.52.11.30 Korkavfall, knust, granulert eller malt kork (unntatt naturkork, 
ubearbeidet eller grovt bearbeidet)

4501.90 kg S

20.52.11.50 Naturkork, avbarket eller grovt parallellskåret eller i blokker, 
plater, ark eller strimler

4502 kg S

20.52.12.50 Flaskekorker og lignende av naturkork 4503.10 kg S

20.52.12.90 Varer av naturkork, andre 4503.90 kg S
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20.52.13.30 Flaskekorker av presset kork til musserende viner (herunder 
slike med påsatt skive av naturkork)

4504.10.11 kg S

20.52.13.50 Flaskekorker av presset kork til viner (unntatt musserende) 4504.10.19 kg S

20.52.13.70 Annen presset kork: blokker, plater, ark og strimler, alle slags 
fliser, massive sylindrer, eller skiver, herunder presset utvidet 
kork eller brent kork, unntatt flaskekorker

4504.10.9 kg S

20.52.14.00 Andre varer av presset kork, ikke nevnt ellers 4504.90 kg S

20.52.15.10 Fletninger og lignende produkter av flettematerialer, også sam-
menføyde bånd

4601 [.91.05 +.99.05] kg S

20.52.15.30 Matter og skjermbrett av vegetabilske flettematerialer eller 
fletninger bundet sammen i parallelle bånd eller vevd i plater, 
ferdige eller uferdige varer

4601.20 kg S

20.52.15.55 Vegetabilske flettematerialer, fletninger og lignende produkter 
bundet sammen i parallelle bånd eller vevd i plater, ferdige eller 
uferdige varer, unntatt matter og skjermbrett

4601.91 (.10 +.90) kg S

20.52.15.59 Ikke-vegetabilske flettematerialer, fletninger og lignende pro-
dukter bundet sammen i parallelle bånd eller vevd i plater, fer-
dige eller uferdige varer

4601.99 (.10 +.90) kg S

20.52.15.70 Kurvmakerarbeider og andre varer framstilt direkte av vegeta-
bilske materialer

4602.10 kg S

20.52.15.90 Varer under tolltariffkode 4601 (unntatt av vegetabilske mate-
rialer og av frottérsvamp)

4602.90 kg S

NACE 21.11: Produksjon av papirmasse

21.11.11.00 Kjemisk tremasse av typen dissolvingmasse 4702 kg 90 % sdt T

21.11.12.13 Ubleket kjemisk soda- eller sulfattremasse (unntatt dissolving-
masse), av bartrær

4703.11 kg 90 % sdt T

21.11.12.15 Halvbleket eller bleket kjemisk soda- eller sulfattremasse (unn-
tatt dissolvingmasse), av bartrær

4703.21 kg 90 % sdt T

21.11.12.53 Ubleket kjemisk soda- eller sulfattremasse (unntatt dissolving-
masse), av løvtrær

4703.19 kg 90 % sdt T

21.11.12.55 Halvbleket eller bleket kjemisk soda- eller sulfattremasse, unn-
tatt dissolvingtremasse, av løvtrær

4703.29 kg 90 % sdt T

21.11.13.13 Ubleket kjemisk sulfittremasse (unntatt dissolvingmasse), av 
bartrær

4704.11 kg 90 % sdt T

21.11.13.15 Halvbleket eller bleket kjemisk sulfittremasse (unntatt dissol-
vingmasse), av bartrær

4704.21 kg 90 % sdt T

21.11.13.53 Ubleket kjemisk sulfittremasse (unntatt dissolvingmasse), av 
løvtrær

4704.19 kg 90 % sdt T

21.11.13.55 Halvbleket eller bleket kjemisk sulfittremasse (unntatt dissol-
vingmasse), av løvtrær

4704.29 kg 90 % sdt T
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21.11.14.15 Termomekanisk tremasse 4701.00.10 kg 90 % sdt T

21.11.14.19 Mekanisk tremasse (unntatt termomekanisk) 4701.00.90 kg 90 % sdt T

21.11.14.30 Halvkjemisk tremasse 4705 kg 90 % sdt T

21.11.14.50 Papirmasse av andre celluloseholdige fibermaterialer 4706 kg 90 % sdt

@

T

NACE 21.12: Produksjon av papir og papp

21.12.11.50 Avispapir, i ruller eller ark 4801 kg S

21.12.12.00 Håndlaget papir og papp i ruller eller ark (unntatt avispapir) 4802.10 kg S

21.12.13.10 Råpapir og -papp i ruller eller ark, som basis for lys-, varme- 
eller elektrosensitivt papir og papp

4802.20 kg S

21.12.13.30 Karbonråpapir i ruller eller ark, til skrivepapir, trykkpapir og 
grafiske formål

4802.30 kg S

21.12.13.55 Tapetråpapir i ruller eller ark, trefritt eller med høyst 10 vekt-
prosent mekanisk tremasse i fibermengden

4802.40.10 kg S

21.12.13.59 Tapetråpapir i ruller eller ark, trefritt eller med over 10 vektpro-
sent mekanisk tremasse i fibermengden

4802.40.90 kg S

21.12.14.10 Papir og papp med innhold av mekanisk tremasse på høyst 10 
vektprosent av total fibermengde, med vekt under 40 g per m²

4802.54 kg S

21.12.14.35 Papir og papp i ruller, trefritt eller med høyst 10 vektprosent 
mekanisk tremasse av total fibermengde, vekt minst 40 høyst 
150 g per m²

4802.55 kg S

21.12.14.39 Papir og papp i ark, trefritt eller med høyst 10 vektprosent me-
kanisk tremasse av total fibermengde, vekt minst 40 høyst 150 
g per m²

4802 [.56 +.57] kg S

21.12.14.50 Papir og papp i ruller eller ark, trefritt eller med høyst 10 vekt-
prosent mekanisk tremasse av total fibermengde, vekt over 150 
g per m²

4802.58 kg S

21.12.14.70 Papir og papp i ruller eller ark med høyst 10 % mekanisk tre-
masse

4802.6 kg S

21.12.21.30 Cellulosevatt for husholdnings- eller sanitærformål, i ruller 
med bredde over 36 cm eller i rektangler (herunder kvadratiske 
ark) med minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand

4803.00.10 kg S

21.12.21.55 Kreppet papir og duk av cellulosefiber for husholdnings- eller 
sanitærformål, i ruller eller ark med bredde over 36 cm, i rek-
tangler med minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand, vekt per 
lag høyst 25g per m²

4803.00.31 kg S

21.12.21.57 Kreppet papir og duk av cellulosefiber for husholdnings- eller 
sanitærformål, i ruller eller ark med bredde over 36 cm, i rek-
tangler med minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand, vekt per 
lag høyst 25 g per m²

4803.00.39 kg S
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21.12.21.90 Papir som brukes til toalettpapir, håndklær, servietter og lignen-
de i ruller eller ark, unntatt kreppet

4803.00.90 kg S

21.12.22.50 Ubestrøket, ubleket kraftliner i ruller eller ark (unntatt til skri-
vepapir, trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.11 kg S

21.12.22.90 Ubestrøket kraftliner i ruller eller ark (unntatt ubleket, til skri-
vepapir, trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.19 kg S

21.12.23.15 Ubestrøket, ubleket kraftsekkepapir (unntatt ubleket, til skrive-
papir, trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.21 kg S

21.12.23.19 Ubestrøket kraftsekkepapir (unntatt ubleket, til skrivepapir, 
trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.29 kg S

21.12.23.33 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp med vekt høyst 150 g/m2 
(unntatt kraftliner og sekkepapir, til skrivepapir, trykkpapir og 
grafiske formål osv.)

4804.3 kg S

21.12.23.35 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp med vekt mellom 150 og 
225 g/m2 (unntatt kraftliner og sekkepapir, til skrivepapir, 
trykkpapir og grafiske formål, hullkort)

4804.4 kg S

21.12.23.37 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp med vekt over 225 g/m2 
(unntatt kraftliner og sekkepapir, til skrivepapir, trykkpapir og 
grafiske formål, hullkort)

4804.5 kg S

21.12.23.50 Kraftsekkepapir, kreppet eller plissert, også mønsterpreget eller 
perforert, i ruller eller ark

4808.20 kg S

21.12.24.00 Halvkjemiske papir for framstilling av bølgepapir (fluting) i 
ruller eller ark

4805.1 kg S

21.12.25.20 Ubestrøket flerlagspapir og -papp, testliner, med vekt høyst 150 
g/m², i ruller eller ark

4805.24 kg S

21.12.25.40 Ubestrøket flerlagspapir og -papp, testliner, med vekt over 150 
g/m², i ruller eller ark

4805.25 kg S

21.12.30.10 Sulfittinnpakningspapir, i ruller eller ark 4805.30 kg S

21.12.30.20 Sigarettpapir (unntatt i form av hefter eller hylser), i ruller med 
bredde over 5 cm

4813.90 kg S

21.12.30.30 Ubestrøket filtrerpapir og -papp, i ruller eller ark 4805.40 kg S

21.12.30.40 Ubestrøket filtpapir og -papp, i ruller eller ark 4805.50 kg S

21.12.30.61 Annet ubestrøket papir og -papp, med vekt høyst 150 g/m², i 
ruller eller ark (unntatt produkter under tolltariffkode 4802, 
bølgepapir (fluting), testliner, sulfittomslagspapir, filt- eller fil-
trerpapir og papp)

4805.91 kg S

21.12.30.65 Annet ubestrøket papir og –papp, med vekt over 150 g/m² og 
under 225 g/m², i ruller eller ark (unntatt produkter under tollta-
riffkode 4802, bølgepapir (fluting), testliner, sulfittomslagspa-
pir, filt- eller filtrerpapir og papp)

4805.92 kg S
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21.12.30.69 Annet ubestrøket papir og -papp, med vekt minst 225 g/m², i 
ruller eller ark (unntatt produkter under tolltariffkode 4802, 
bølgepapir (fluting), testliner, sulfittomslagspapir, filt- eller fil-
trerpapir og papp)

4805.93 kg S

21.12.40.10 Pergamentpapir, i ruller eller ark 4806.10 kg S

21.12.40.30 Smørpapir («greaseproof-papir»), i ruller eller ark 4806.20 kg S

21.12.40.50 ‘Tracing’-papir, i ruller eller ark 4806.30 kg S

21.12.40.70 Pergamyn samt annet glitter, gjennomsiktig eller gjennomskin-
nelig papir, i ruller eller ark

4806.40 kg S

21.12.51.00 Halmpapir og -papp samt annet papir og papp som består av 
flere lag holdt sammen med et bindemiddel, i ruller eller ark 
(unntatt overflatebelagt eller impregnert)

4807 kg S

21.12.52.30 Kraftpapir (unntatt bølgepapir, -papp samt sekkepapir), kreppet 
eller plissert, i ruller eller ark

4808.30 kg S

21.12.52.50 Papir og papp, mønsterpreget eller perforert, i ruller eller ark 
(unntatt perforert papir og pappkort til Jacquard-maskiner eller 
lignende, papirblonder, musikkort osv.)

4808.90 kg S

21.12.53.35 Bestrøket råpapir/papp til basis for foto-, varme- eller elektro-
sensitivt papir, høyst 10 vektprosent mekanisk tremasse, vekt 
høyst 150 g/m², i ruller eller ark

4810 [.13.20 +.14.20 
+.19.10]

kg S

21.12.53.37 Bestrøket papir til skrivepapir, trykkpapir og grafiske formål 
(unntatt bestrøket basis, vekt høyst 150 g per m²)

4810 [.13.80 +.14.80 
+.19.90]

kg S

21.12.53.60 Lettvekt bestrøket papir til skrivepapir og grafisk bruk, over 10 
vektprosent mekanisk tremasse

4810.22 kg S

21.12.53.75 Annet bestrøket papir og papp til skrivepapir, trykkpapir og 
grafisk bruk, over 10 vektprosent mekanisk tremasse, i ruller

4810.29.30 kg S

21.12.53.79 Annet bestrøket papir og papp til skrivepapir, trykkpapir og 
grafisk bruk, over 10 vektprosent mekanisk tremasse, i ark

4810.29.80 kg S

21.12.54.30 Bestrøket kraftpapir og -papp, unntatt skrivepapir, trykkpapir 
og papir til grafisk bruk

4810.3 kg S

21.12.54.53 Flerlagt papir og papp, bestrøket med uorganiske stoffer, med 
hvert lag bleket, i ruller eller ark

4810.92.10 kg S

21.12.54.55 Flerlagt papir og papp, bestrøket med uorganiske stoffer, men 
bare ett ytterlag bleket

4810.92.30 kg S

21.12.54.59 Flerlagt papir og papp, bestrøket med uorganiske stoffer, andre 4810.92.90 kg S
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21.12.54.70 Papir og papp, ikke flerlagt, bestrøket med uorganiske stoffer, 
unntatt med glimmerpulver, samt bleket, bestrøket med kaolin

4810.99 kg S

21.12.55.30 Karbonpapir eller lignende kopipapir i ruller med bredde over 
36 cm, eller i rektangulære (herunder kvadratiske) ark med 
minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand

4809.10 kg S

21.12.55.50 Selvkopierende papir i ruller med bredde over 36 cm, eller i 
rektangulære (herunder kvadratiske) ark med minst en side over 
36 cm i ubrettet tilstand

4809.20 kg S

21.12.55.90 Kopierings- eller overføringspapir i ruller med bredde over 36 
cm, eller i rektangulære ark med minst en side over 36 cm i 
ubrettet tilstand, unntatt karbonpapir eller lignende kopipapir, 
selvkopierende papir

4809.90 kg S

21.12.56.10 Papir og papp, påført tjære, bitumen eller asfalt, i ruller eller 
ark

4811.10 kg S

21.12.56.33 Selvklebende papir og papp, i ruller eller ark 4811.41 kg S

21.12.56.35 Papir og papp påført klebestoff, i ruller eller ark (unntatt sel-
vklebende)

4811.49 kg S

21.12.56.55 Papir og papp, overtrukket, impregnert eller bestrøket med 
plast, bleket, med vekt over 150 g per m², i ruller eller ark (unn-
tatt selvklebende)

4811.51 kg S

21.12.56.59 Papir og papp, overtrukket, impregnert eller bestrøket med 
plast, i ruller eller ark (unntatt selvklebende, bleket og med vekt 
over 150 g/m2)

4811.59 kg S

21.12.56.70 Papir og papp, overtrukket, impregnert eller bestrøket med 
voks, parafinvoks, stearin, olje eller glyserol, i ruller eller ark

4811.60 kg S

21.12.57.00 Annet papir, papp, bestrøket, ikke nevnt ellers 4811.90 kg S

NACE 21.21: Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp

21.21.11.00 Bølgepapir og -papp, i ruller eller ark 4808.10 kg S

21.21.12.30 Sekker og poser av papir, papp, cellulosevatt eller cellulosefi-
ber, med bunn med bredde minst 40 cm

4819.30 kg S

21.21.12.50 Sekker og poser av papir, papp, cellulosevatt eller cellulosefi-
ber (unntatt med bunn med bredde minst 40 cm)

4819.40 kg S

21.21.13.00 Esker og kasser av bølgepapir eller bølgepapp 4819.10 kg S

21.21.14.00 Sammenleggbare esker og kasser, unntatt av bølgepapir eller 
bølgepapp

4819.20 kg S

21.21.15.30 Annen emballasje, herunder omslag for grammofonplater, ikke 
nevnt ellers

4819.50 kg S

21.21.15.50 Sorterings- og oppbevaringsesker og lignende av papir eller 
papp, til bruk i kontorer, butikker og lignende

4819.60 kg S
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NACE 21.22: Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir

21.22.11.10 Toalettpapir 4818.10 kg S

21.22.11.33 Lommetørklær, servietter for ansikt og hender, av papirmasse, 
papir, cellulosevatt eller fiberduk

4818.20.10 kg S

21.22.11.35 Håndklær av papir, papirmasse, cellulosevatt eller -fiberduk 4818.20.9 kg S

21.22.11.50 Bordduker og bordservietter av papirmasse, papir, cellulosevatt 
eller -fiberduk

4818.30 kg S

21.22.12.10 Sanitetsbind, tamponger og lignende av papir, papirmasse, cel-
lulosevatt eller -fiberduk

4818.40.1 kg S

21.22.12.30 Bleier og bleieunderlag for spedbarn og lignende sanitærar-
tikler av papirmasse, papir, cellulosevatt eller -fiberduk, unntatt 
toalettpapir, sanitetsbind, tamponger og lignende varer

4818.40.90 kg S

21.22.12.50 Klær eller tilbehør til klær av papirmasse, papir, cellulosevatt 
eller -fiberduk (unntatt lommetørklær, hodeplagg)

4818.50 kg S

21.22.12.90 Varer til kirurgiske, medisinske eller hygieniske formål, av pa-
pirmasse, papir, cellulosevatt eller -fiberduk, ikke nevnt ellers

4818.90 kg S

21.22.13.00 Brett, tallerkener, fat, kopper og lignende varer, av papir eller 
papp

4823.60 kg S

NACE 21.23: Produksjon av kontorartikler av papir

21.23.11.13 Karbonpapir og lignende kopipapir (unntatt i ruller med bredde 
over 36 cm eller i rektangulære (herunder kvadratiske) ark med 
minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand)

4816.10 kg S

21.23.11.15 Selvkopierende papir (unntatt i ruller med bredde over 36 cm 
eller i rektangulære (herunder kvadratiske) ark med minst en 
side over 36 cm i ubrettet tilstand)

4816.20 kg S

21.23.11.17 Stensiler av papir 4816.30 kg S

21.23.11.19 Kopierings- og overføringspapir, offsetplater av papir, ikke ne-
vnt ellers

4816.90 kg S

21.23.11.30 Selvklebende papir i strimler eller ruller 4823.12 kg S

21.23.11.50 Papir med plast eller klebestoff, i strimler eller ruller (unntatt 
selvklebende)

4823.19 kg S

21.23.12.30 Konvolutter av papir eller papp 4817.10 kg S

21.23.12.50 Kortbrev, ikke illustrerte postkort og korrespondansekort, av 
papir eller papp

4817.20 kg S

21.23.12.70 Esker, mapper, kompendier og lignende av papir eller papp, 
med innhold av brevpapir, konvolutter m.m

4817.30 kg S
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21.23.13.50 Papir eller papp til skrivepapir, trykkpapir eller andre grafiske 
formål

4823.90.40 kg S

NACE 21.24: Produksjon av tapeter

21.24.11.10 ‘Ingrain’-papir 4814.10 kg S

21.24.11.30 Tapeter og lignende veggkledninger av papir, bestrøket eller 
belagt med et kornet, preget, farget, mønstertrykt eller dekorert 
plastbelegg

4814.20 kg S

21.24.11.50 Tapeter og lignende veggkledninger av papir, belagt med flette-
materialer, også parallellagte eller vevde

4814.30 kg S

21.24.11.90 Annen tapet og lignende veggkledning, av papir, herunder gjen-
nomsiktig vinduspapir

4814.90 kg S

21.24.12.00 Tekstiltapeter med bredde 45 cm eller mer 5905 kg S

NACE 21.25: Produksjon av varer av papir og papp ellers

21.25.11.00 Gulvbelegg med underlag av papir eller papp, også ferdig tils-
kåret (herunder i ruller, gulvfliser, matter)

4815 m2 S

21.25.12.35 Etiketter og merkelapper, alle slags, trykte, selvklebende, av 
papir og papp

4821.10.10 kg S

21.25.12.39 Etiketter og merkelapper, alle slags, trykte, av papir eller papp 
(unntatt selvklebende)

4821.10.90 kg S

21.25.12.55 Etiketter og merkelapper, alle slags, selvklebende, av papir eller 
papp (unntatt trykte)

4821.90.10 kg S

21.25.12.59 Etiketter og merkelapper, alle slags, av papir eller papp (unntatt 
trykte, selvklebende)

4821.90.90 kg S

21.25.13.00 Filtrerblokker og filtrerplater av papirmasse 4812 kg S

21.25.14.13 Sigarettpapir, ferdig tilskåret i hefter eller hylser 4813.10 kg S

21.25.14.15 Sigarettpapir, tilskåret i ruller med bredde høyst 5 cm 4813.20 kg S

21.25.14.20 Bobiner, spoler og lignende varer til oppspoling av tekstilgarn, 
av papirmasse, papir og papp

4822.10 kg S

21.25.14.30 Bobiner, spoler og lignende varer av papirmasse, papir eller 
papp (unntatt varer til oppspoling av tekstilgarn)

4822.90 kg S

21.25.14.51 Filtrerpapir og -papp, tilskåret 4823.20 kg S

21.25.14.55 Diagrampapir i ruller, ark eller skiver 4823.40 kg S
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21.25.14.57 Støpte eller pressede varer av papirmasse 4823.70 kg S

21.25.14.80 Andre artikler av papir og papp ikke nevnt ellers (unntatt im-
pregnert med reagensmidler til diagnostisk bruk eller labora-
toriebruk)

4823.90.95 kg S

NACE 22.11: Forlegging av bøker

22.11.10.00 Bøker, hefter, brosjyrer og lignende trykksaker, også som enkle 
blad, også brettet

4901.10 p/st

@

S

22.11.21.70 Andre bøker, brosjyrer, hefter og lignende; i trykt form 4901.99 p/st

@

S

22.11.21.80 Bilde-, tegne- eller fargebøker for barn 4903 p/st

@

S

22.11.22.00 Bøker, brosjyrer, hefter og lignende, elektroniske — — S

22.11.31.00 Ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike 4901.91 p/st

@

S

22.11.32.50 Ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike, 
elektroniske

— — S

22.11.41.00 Trykte kart, alle slags, herunder atlas, veikart og topografiske 
kart, i bokform

4905.91 p/st

@

S

22.11.42.00 Atlas og andre bøker med kart, elektroniske — — S

22.11.51.00 Glober samt land-, sjøkart og lignende kart, ikke i bokform 4905 [.10 +.99] p/st

@

S

22.11.52.00 Kart, alle slags, glober, ikke i bokform, elektroniske — — S

NACE 22.12: Forlegging av aviser

22.12.11.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer minst fire gan-
ger i uken

4902.10 p/st

@

S

22.12.12.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer minst fire gan-
ger i uken, elektroniske

— — S

NACE 22.13: Forlegging av blader og tidsskrifter

22.13.11.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn 
fire ganger i uken (herunder reklameinntekter)

4902.90 p/st

@

S
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22.13.12.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn 
fire ganger i uken, elektroniske

— — S

NACE 22.14: Forlegging av lydopptak

22.14.11.30 Grammofonplater, innspilte 8524.10 p/st S

22.14.11.50 CD-plater, innspilte 8524.32 p/st S

22.14.12.30 Magnetbånd, bredde høyst 4 mm, innspilte 8524.51 p/st S

22.14.12.50 Magnetbånd, innspilte, bredde over 4 mm men høyst 6,5 mm 8524.52 p/st S

22.14.21.00 Musikk, trykt eller i manuskriptform, innbundet eller ei, også 
illustrert (herunder i blindeskrift)

4904 p/st

@

S

22.14.22.00 Trykt musikk, elektronisk — — S

NACE 22.15: Forlagsvirksomhet ellers

22.15.11.30 Trykte eller illustrerte postkort (unntatt med påtrykt eller møns-
terpreget frimerke, enkle postkort)

4909.00.10 — S

22.15.11.50 Andre trykte eller illustrerte postkort 4909.00.90 — S

22.15.12.50 Illustrerte postkort, kort med hilsener og lignende, elektroniske — — S

22.15.13.00 Bilder, tegninger og fotografier 4911.91 — S

22.15.14.00 Bilder, tegninger og fotografier, elektroniske — — S

22.15.15.30 Overføringstrykk (dekalkomanier) (herunder som kan forglas-
ses)

4908 — S

22.15.15.50 Kalendere av alle slag, trykte, herunder kalenderblokker 4910 — S

22.15.16.00 Overføringstrykk (dekalkomanier), kalendere, elektroniske — — S

NACE 22.21: Trykking av aviser

22.21.10.00 Trykking av aviser, journaler og tidsskrifter, som utkommer 
minst fire ganger i uken

— — I
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NACE 22.22: Trykking ellers

22.22.11.00 Ubrukte frimerker, stempelmerker og lignende merker, stem-
pelpapir, pengesedler, sjekkblanketter og verdipapirer

4907 — S

22.22.12.30 Varekataloger 4911.10.10 — S

22.22.12.50 Trykking av reklametrykksaker (unntatt varekataloger) 4911.10.90 — S

22.22.13.00 Andre trykksaker, ikke nevnt ellers 4911.99 — S

22.22.20.13 Protokoller, regnskaps-, ordre- og kvitteringsbøker, av papir 
eller papp

4820.10.10 kg S

22.22.20.15 Notisbøker, skriveblokker og notisblokker, av papir eller papp 4820.10.30 kg S

22.22.20.17 Dagbøker, av papir eller papp 4820.10.50 kg S

22.22.20.19 Avtalebøker, adressebøker, telefonbøker og kopibøker, av papir 
eller papp (unntatt dagbøker)

4820.10.90 — S

22.22.20.30 Skrivebøker, av papir eller papp 4820.20 kg S

22.22.20.50 Samlepermer, mapper og omslag for dokumenter, av papir eller 
papp (unntatt bokomslag)

4820.30 kg S

22.22.20.75 Blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir, 
i løpende baner

4820.40.10 kg S

22.22.20.79 Blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir 
(unntatt i løpende baner)

4820.40.90 kg S

22.22.20.80 Album for prøver eller samlinger, frimerker eller fotografier, av 
papir eller papp

4820.50 kg S

22.22.20.90 Skriveunderlag, bokomslag og lignende varer av papir og papp 4820.90 — S

22.22.31.00 Trykking av bøker, brosjyrer/foldere, bildebøker eller fargebø-
ker til barn, musikk i trykket form eller manuskriptform

— — I

22.22.32.20 Trykking av aviser, journaler og tidsskrifter, som utkommer 
sjeldnere enn fire ganger i uken, herunder tillegg til aviser, unn-
tatt innlegg

— — I

22.22.32.30 Trykking av alle slags land- og sjøkart — — I

22.22.32.43 Trykking av illustrerte postkort (uten frimerke), kort med per-
sonlige hilsener, beskjeder, meldinger, herunder fødselsdags-
kort, julekort osv.

— — I
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22.22.32.45 Trykking av overføringstrykk (dekalkomanier) — — I

22.22.32.50 Trykking av kalendere av alle slag, herunder kalenderblokker — — I

22.22.32.70 Trykking av bilder, tegninger og fotografier — — I

22.22.32.90 Trykking direkte på materialer unntatt papir, papirbaserte pro-
dukter og tekstiler (herunder trykking på plast, glass, metall, tre 
og keramikk)

— — I

NACE 22.23: Bokbinding

22.23.10.10 Innbinding og ferdiggjøring av bøker og lignende trykksaker 
(bretting, samling, hefting, liming, beskjæring m.m.)

— — I

22.23.10.30 Innbinding og ferdiggjøring av brosjyrer, tidsskrifter, kataloger 
og reklametrykksaker, herunder bretting, samling, hefting, li-
ming, beskjæring m.m.

— — I

22.23.10.50 Innbinding og ferdiggjøring, herunder ferdiggjøring av trykksa-
ker av papir og papp, unntatt ferdiggjøring av bøker, brosjyrer, 
tidsskrifter, kataloger og reklametrykksaker

— — I

NACE 22.24: Ferdiggjøring før trykking

22.24.10.00 Setting og framstilling av trykkplater — — I

22.24.20.00 Komponenter til trykking 8442.50 — S

NACE 22.25: Annen grafisk produksjon

22.25.10.00 Andre grafiske arbeider — — I

NACE 22.31: Reproduksjon av lydopptak

22.31.10.10 Reproduksjon av lyd på grammofonplater — — I

22.31.10.30 Reproduksjon av lyd eller bilde på magnetbånd med bredde 
høyst 4 mm

— — I

22.31.10.50 Reproduksjon av lyd eller bilde på magnetbånd med bredde 
over 4 mm, men høyst 6,5 mm

— — I

22.31.10.70 Reproduksjon av lyd på CD — — I

NACE 22.32: Reproduksjon av videoopptak

22.32.10.50 Reproduksjon av opptak av lyd- og bildevideo på magnetbånd 
med bredde over 6,5 mm

— — I
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22.32.10.70 Reproduksjon av lyd og bilde på video og andre medier (unntatt 
magnetbånd)

— — I

NACE 22.33: Reproduksjon av data og programmer på EDB-media

22.33.10.30 Reproduksjon av magnetbånd med edb-data, bredde høyst 4 
mm (unntatt opptak av lyd eller bilde)

— — I

22.33.10.50 Reproduksjon av magnetbånd med edb-data, bredde over 4 mm 
(unntatt opptak av lyd eller bilde)

— — I

22.33.10.70 Reproduksjon av andre medier med edb-data (unntatt ma-
gnetbånd, opptak av lyd eller bilde)

— — I

NACE 24.11: Produksjon av industrigasser

24.11.11.20 Argon 2804.21 m3 T

24.11.11.30 Sjeldne gasser (unntatt argon) 2804.29 m3 T

24.11.11.50 Hydrogen 2804.10 m3 T

24.11.11.60 Nitrogen 2804.30 m3 T

24.11.11.70 Oksygen 2804.40 m3 T

24.11.12.30 Karbondioksid 2811.21 kg T

24.11.12.50 Svoveltrioksid (svovelsyreanhydrid); diarsentrioksid 2811.29.10 kg T

24.11.12.70 Nitrogenoksid 2811.29.30 kg T

24.11.12.90 Uorganiske oksygenforbindelser av ikke-metaller (unntatt svo-
veltrioksid (svovelsyreanhydrid), diarsentrioksid, nitrogenok-
sid, silikondioksid, svoveldioksid, karbondioksid)

2811.29.90 kg T

24.11.13.00 Flytende luft, komprimert luft 2851.00.30 kg T

NACE 24.12: Produksjon av fargestoffer og pigmenter

24.12.11.30 Sinkoksid, sinkperoksid 2817 kg T

24.12.11.50 Titanoksider 2823 kg TiO2

@

T

24.12.12.15 Kromtrioksid 2819.10 kg T
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24.12.12.19 Kromoksider og -hydroksider (unntatt kromtrioksid) 2819.90 kg T

24.12.12.35 Mangandioksid 2820.10 kg T

24.12.12.39 Manganoksider (unntatt mangandioksid) 2820.90 kg T

24.12.12.53 Blymonoksid (litharge, massicot) 2824.10 kg T

24.12.12.55 Blymønje og oransjemønje 2824.20 kg PbO

@

T

24.12.12.57 Blyoksider (unntatt blymonoksid (litharge, massicot), blymønje 
og oransjemønje)

2824.90 kg T

24.12.12.70 Kobberoksider og -hydroksider 2825.50 kg T

24.12.13.13 Jernoksider og -hydroksider 2821.10 kg T

24.12.13.15 Jordfarger med innhold av minst 70 vektprosent bundet jern 
vurdert som Fe2O3

2821.20 kg T

24.12.13.30 Koboltoksid og -hydroksider, kommersielle koboltoksider 2822 kg T

24.12.13.53 Litiumoksid og -hydroksid 2825.20 kg T

24.12.13.55 Vanadiumoksider og -hydroksider 2825.30 kg T

24.12.13.63 Nikkeloksider og -hydroksider 2825.40 kg T

24.12.13.65 Germaniumoksider og zirkoniumdioksid 2825.60 kg T

24.12.13.73 Molybdenoksider og -hydroksider 2825.70 kg T

24.12.13.75 Antimonoksider 2825.80 kg T

24.12.13.90 Andre uorganiske baser, oksider, hydroksider og peroksider av 
metaller

2825.90 kg T

24.12.21.10 Dispersjonsfargestoffer samt preparater på basis av slike far-
gestoffer

3204.11 kg T

24.12.21.20 Syrefargestoffer, også metalliserte, beisfargestoffer, samt pre-
parater på basis av disse

3204.12 kg T

24.12.21.30 Basiske fargestoffer samt preparater på basis av disse 3204.13 kg T

24.12.21.40 Direktfargestoffer samt preparater på basis av disse 3204.14 kg T
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24.12.21.50 Andre syntetiske organiske fargestoffer 3204 [.15 +.16 +.17 +.19 
+.90]

kg T

24.12.21.60 Syntetiske, organiske produkter til bruk som fluorescerende 
hvitemidler

3204.20 kg T

24.12.21.70 Substratpigmenter samt preparater på basis av disse 3205 kg T

24.12.22.50 Vegetabilske garvestoffekstrakter; tanniner og deres salter, ete-
re, estere og andre derivater

3201 kg T

24.12.22.70 Fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse og pre-
parater av disse (herunder fargeekstrakter) (unntatt beinkull)

3203 kg T

24.12.23.30 Syntetiske, organiske garvestoffer 3202.10 kg T

24.12.23.50 Uorganiske garvestoffer og preparater til garving, samt en-
zymholdige preparater for forgarving

3202.90 kg T

24.12.24.15 Pigmenter og preparater på basis av titandioksid, med minst 80 
vektprosent titandioksid

3206.11 kg TiO2

@

T

24.12.24.19 Pigmenter og preparater av titandioksid, med under 80 vektpro-
sent titandioksid

3206.19 kg TiO2

@

T

24.12.24.30 Pigmenter og preparater på basis av kromforbindelser 3206.20 kg T

24.12.24.50 Pigmenter og preparater på basis av kadmiumforbindelser 3206.30 kg T

24.12.24.70 Andre fargestoffer og preparater samt uorganiske produkter til 
bruk som luminoforer

3206 [.4 +.50] kg T

NACE 24.13: Produksjon av andre uorganiske kjemikalier

24.13.11.11 Klor 2801.10 kg T

24.13.11.13 Jod 2801.20 kg T

24.13.11.15 Fluor 2801.30.10 kg T

24.13.11.17 Brom 2801.30.90 kg T

24.13.11.20 Svovel, sublimert eller utfelt; kolloidalt svovel 2802 kg T

24.13.11.30 Karbon («carbon black» og andre typer karbon ikke nevnt el-
lers)

2803 kg T

24.13.11.40 Bor, tellur 2804.50 kg T
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24.13.11.53 Silisium, med innhold minst 99,99 vektprosent silisium 2804.61 kg T

24.13.11.55 Silisium, med innhold under 99,99 vektprosent silisium 2804.69 kg T

24.13.11.60 Fosfor 2804.70 kg T

24.13.11.70 Arsen 2804.80 kg T

24.13.11.90 Selen 2804.90 kg T

24.13.12.35 Klorider og oksidklorider av fosfor 2812.10.1 kg T

24.13.12.37 Halogenider og oksidhalogenider av ikke-metaller (unntatt klo-
rider og oksidklorider av fosfor)

2812 [.10.9 +.90] kg T

24.13.12.50 Karbondisulfid 2813.10 kg T

24.13.12.70 Sulfider av ikke-metaller (unntatt karbondisulfid), kommersiell 
fosfortrisulfid

2813.90 kg T

24.13.13.25 Natrium 2805.11 kg T

24.13.13.29 Alkalimetaller (unntatt natrium) 2805.19.90 kg T

24.13.13.30 Kalsium 2805.12 kg T

24.13.13.50 Strontium og barium 2805.19.10 kg T

24.13.13.70 Sjeldne jordmetaller, scandium og yttrium 2805.30 kg T

24.13.13.80 Kvikksølv 2805.40 kg T

24.13.14.13 Hydrogenklorid (saltsyre) 2806.10 kg HCl

@

T

24.13.14.15 Klorsvovelsyre 2806.20 kg T

24.13.14.33 Svovelsyre 2807.00.10 kg SO2

@

T

24.13.14.35 Oleum 2807.00.90 kg SO2

@

T

24.13.14.53 Difosforpentoksid 2809.10 kg P2O5 T



2.12.2010 Nr. 67/675EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

24.13.14.55 Fosforsyre og polyfosforsyrer 2809.20 kg P2O5 T

24.13.14.60 Boroksider, borsyrer, uorganiske syrer (unntatt hydrogenfluo-
rid)

2810 + 2811.19 kg T

24.13.14.73 Hydrogenfluorid (flussyre) 2811.11 kg HF

@

T

24.13.14.75 Silisiumdioksid 2811.22 kg SiO2

@

T

24.13.14.77 Svoveldioksid 2811.23 kg SO2

@

T

24.13.15.25 Natriumhydroksid (kaustisk soda) i fast form 2815.11 kg NaOH

@

T

24.13.15.27 Natriumhydroksid (natronlut) løst i vann 2815.12 kg NaOH T

24.13.15.35 Kaliumhydroksid (kaustisk kali) i fast form 2815.20.10 kg KOH

@

T

24.13.15.37 Kaliumhydroksid (kalilut), løst i vann 2815.20.90 kg KOH T

24.13.15.50 Peroksider av natrium eller kalium 2815.30 kg T

24.13.15.60 Hydroksid og peroksid av magnesium, oksider, hydroksider og 
peroksider av strontium eller barium

2816 kg T

24.13.15.70 Aluminiumhydroksid 2818.30 kg Al2O3

@

T

24.13.15.80 Hydrazin og hydroksylamin samt deres uorganiske salter 2825.10 kg T

24.13.21.10 Fluorider, fluorsilikater, fluoraluminater og andre komplekse 
fluorsalter

2826 kg F

@

T

24.13.21.30 Klorider (unntatt ammoniumklorid (salmiakk)) 2827 [.20 +.3] kg T

24.13.21.50 Oksidklorider og hydroksidklorider av kopper og andre metal-
ler

2827.4 kg T

24.13.21.70 Bromider og oksidbromider, jodider og oksidjodider 2827 [.5 +.60] kg T

24.13.22.35 Kommersielt kalsiumhypokloritt o.a. kalsiumhypokloritter 2828.10 kg Cl

@

T
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24.13.22.39 Hypokloritter; kloritter, hypobromitter (unntatt kalsiumhypo-
kloritter)

2828.90 kg Cl

@

T

24.13.22.55 Natriumklorat 2829.11 kg T

24.13.22.59 Klorater, perklorater, bromater og perbromater; jodater og per-
jodater (unntatt av natrium)

2829 [.19 +.90] kg T

24.13.31.13 Sulfider og polysulfider 2830 kg S

@

T

24.13.31.15 Ditionitter og sulfoksylater 2831 kg T

24.13.31.33 Sulfitter 2832 [.10 +.20] kg Na2S2O5

@

T

24.13.31.35 Tiosulfater 2832.30 kg T

24.13.31.53 Aluminiumsulfater 2833.22 kg Al2O3

@

T

24.13.31.55 Bariumsulfat 2833.27 kg T

24.13.31.57 Sulfater (unntatt aluminium og barium) 2833 [.1 +.21 +.23 +.24 
+.25 +.26 +.29]

kg T

24.13.31.73 Aluner 2833.30 kg T

24.13.31.75 Peroksosulfater (persulfater) 2833.40 kg T

24.13.32.10 Nitrater (unntatt kalium) 2834.29 kg N

@

T

24.13.32.20 Fosfinater (hypofosfitter) og fosfonater (fosfitter) 2835.10 kg T

24.13.32.30 Fosfater av mono- eller dinatrium 2835.22 kg P2O5

@

T

24.13.32.40 Kalsiumhydrogenortofosfat (dikalsiumfosfat) 2835.25 kg P2O5

@

T

24.13.32.50 Trinatrium og kaliumfosfater, kalsium og andre fosfater, po-
lyfosfater unntatt kalsiumhydrogenortofosfat (triammonium, 
mono- eller dinatrium), natriumtrifosfat

2835 [.23 +.24 +.26 +.29.90 
+.39]

kg P2O5

@

T

24.13.32.60 Fosfater av triammonium 2835.29.10 kg T
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24.13.32.70 Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfater) 2835.31 kg P2O5

@

T

24.13.33.10 Dinatriumkarbonat (soda) 2836.20 kg Na2CO3

@

T

24.13.33.20 Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 2836.30 kg T

24.13.33.30 Kaliumkarbonat 2836.40 kg K2O

@

T

24.13.33.40 Kalsiumkarbonat 2836.50 kg T

24.13.33.50 Bariumkarbonat 2836.60 kg BaCO3

@

T

24.13.33.60 Blykarbonat 2836.70 kg T

24.13.33.71 Litiumkarbonater 2836.91 kg T

24.13.33.73 Strontiumkarbonat 2836.92 kg T

24.13.33.79 Karbonater (unntatt ammonium, dinatrium, natriumhydrogen-
karbonat, kalium, kalsium, barium, bly, litium, strontium og 
vismut)

2836.99 kg T

24.13.41.10 Aluminater 2841.10 kg T

24.13.41.20 Kromater av sink eller bly 2841.20 kg T

24.13.41.30 Natriumdikromat, kaliumdikromat og andre kromater og dikro-
mater, peroksykromater (unntatt av sink og bly)

2841 [.30 +.50] kg T

24.13.41.40 Manganitter, manganater og permanganater 2841.6 kg S

24.13.41.50 Molybdater 2841.70 kg S

24.13.41.60 Wolframater 2841.80 kg S

24.13.41.70 Salter av metalloksidsyrer eller peroksidsyrer (unntatt alumina-
ter, kromater, dikromater, peroksykromater, manganitter, man-
ganater, permanganater, molybdater, wolframater)

2841.90 kg S

24.13.41.83 Sølvnitrat 2843.21 kg S

24.13.41.85 Kolloidale edelmetaller og forbindelser av edelmetaller, unntatt 
sølvnitrat

2843 [.10 +.29 +.30 +.90] kg S
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24.13.42.50 Destillert vann og annet vann av tilsvarende eller høyere ren-
het

2851.00.10 kg S

24.13.42.90 Uorganiske forbindelser, amalgamer (unntatt destillert vann og 
annet vann av tilsvarende eller høyere renhet, flytende luft og 
komprimert luft, forbindelser og amalgamer av edelmetaller)

2851.00 (.50 +.80) kg S

24.13.51.00 Tungtvann (deuteriumoksid), isotoper og deres forbindelser 
(unntatt radioaktive og spaltbare eller fertile kjemiske isoto-
per)

2845 kg S

24.13.52.20 Cyanider, oksidcyanider og komplekse cyanider 2837 kg T

24.13.52.30 Fulminater, cyanater og tiocyanater 2838 kg T

24.13.52.40 Silikater; kommersielle alkalimetallsilikater 2839 kg SiO2

@

T

24.13.52.50 Dinatriumtetraborat og andre borater (unntatt peroksoborater 
(perborater))

2840 [.1 +.20] kg B2O3

@

T

24.13.52.60 Peroksoborater (perborater) 2840.30 kg B2O3

@

T

24.13.52.70 Doble eller komplekse silikater 2842.10 kg T

24.13.52.90 Salter av uorganiske syrer eller peroksosyrer (unntatt azider og 
doble eller komplekse silikater)

2842.90 kg T

24.13.53.00 Hydrogenperoksid 2847 kg H2O2 T

24.13.54.30 Fosfider (unntatt ferrofosfor) 2848 kg T

24.13.54.50 Silisiumkarbider, også om de ikke er kjemisk definerte 2849 kg T

24.13.54.70 Hydrider, nitrider, azider, silisiumforbindelser og borider 2850 kg S

24.13.55.00 Uorganiske og organiske forbindelser av sjeldne jordmetaller, 
av yttrium eller av scandium eller blandinger av disse

2846 kg S

24.13.56.00 Svovel (unntatt rå, uraffinert, sublimert, utfelt eller kolloidal) 2503.00.90 kg S

24.13.57.00 Røstet svovelkis (kisavbrann) 2601.20 kg S

24.13.58.50 Piezoelektrisk kvarts 7104.10 g S

24.13.58.70 Syntetiske eller rekonstruerte edel- eller halvedelsteiner, ubear-
beidede eller enkelt sagde eller grovslipte (unntatt piezoelek-
trisk kvarts)

7104.20 g S
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NACE 24.14: Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer

24.14.11.20 Mettede asykliske hydrokarboner 2901.10 kg T

24.14.11.30 Umettede asykliske hydrokarboner, etylen 2901.21 kg T

24.14.11.40 Umettede asykliske hydrokarboner, propen (propylen) 2901.22 kg T

24.14.11.50 Umettede asykliske hydrokarboner, buten (butylen) og isome-
rer derav

2901.23 kg T

24.14.11.65 Umettede asykliske hydrokarboner, buta-1,3-dien 2901.24.10 kg T

24.14.11.67 Umettede asykliske hydrokarboner, isopren 2901.24.90 kg T

24.14.11.90 Umettede asykliske hydrokarboner (unntatt etylen, propen, bu-
ten, buta-1,3-dien og isopren)

2901.29 kg T

24.14.12.13 Sykloheksan 2902.11 kg T

24.14.12.15 Syklaner, syklener og sykloterpener (unntatt sykloheksan) 2902.19 kg T

24.14.12.23 Benzen 2902.20 kg T

24.14.12.25 Toluen 2902.30 kg T

24.14.12.43 o-xylen 2902.41 kg T

24.14.12.45 p-xylen 2902.43 kg T

24.14.12.47 m-xylen og blandede xylenisomere 2902 [.42 +.44] kg T

24.14.12.50 Styren 2902.50 kg T

24.14.12.60 Etylbenzen 2902.60 kg T

24.14.12.70 Kumen 2902.70 kg T

24.14.12.80 Naftalen og antracen 2902.90.10 kg T

24.14.12.90 Bifenyl, terpenyler, vinyltoluener, sykliske hydrokarboner unn-
tatt syklaner, syklener, sykloterpener, benzen, toluen, xylener, 
styren, etylbenzen, kumen, naftalen, antracen

2902.90 (.30 +.90) kg T

24.14.13.13 Klormetan (metylklorid) og kloretan (etylklorid) 2903.11 kg T

24.14.13.15 Diklormetan (metylenklorid) 2903.12 kg T
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24.14.13.23 Kloroform (triklormetan) 2903.13 kg T

24.14.13.25 Karbontetraklorid 2903.14 kg T

24.14.13.53 1,2-dikloretan (etylendiklorid) 2903.15 kg T

24.14.13.57 Mettede klorderivater av asykliske hydrokarboner, ikke nevnt 
ellers

2903.19 kg T

24.14.13.71 Vinylklorid (kloretylen) 2903.21 kg T

24.14.13.73 Trikloretylen 2903.22 kg T

24.14.13.75 Tetrakloretylen (perkloretylen) 2903.23 kg T

24.14.13.79 Umettede klorderivater av asykliske hydrokarboner (unntatt vi-
nylklorid, trikloretylen, tetrakloretylen)

2903.29 kg T

24.14.14.50 Hydrokarbonderivater som bare inneholder sulfogrupper, deres 
salter og etylestere

2904.10 kg T

24.14.14.70 Hydrokarbonderivater som bare inneholder nitro- eller nitroso-
grupper

2904.20 kg T

24.14.14.90 Hydrokarbonderivater (unntatt slike som bare inneholder sul-
fogrupper, deres salter og etylestere samt slike som inneholder 
bare nitro- eller bare nitrosogrupper)

2904.90 kg T

24.14.15.10 Fluor-, brom- eller jodderivater av asykliske hydrokarboner 2903.30 kg S

24.14.15.30 Halogenderivater av asykliske hydrokarboner med innhold av 
minst to forskjellige halogener

2903.4 kg S

24.14.15.53 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksaklorsykloheksan 2903.51 kg S

24.14.15.59 Halogenderivater av sykloalkaner, -alkener, -terpener (unntatt 
1,2,3,4,5,6-heksaklorsykloheksan)

2903.59 kg S

24.14.15.73 Klorbenzen, o-diklorbenzen og p-diklorbenzen 2903.61 kg S

24.14.15.75 Heksaklorbenzen og DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)
etan)

2903.62 kg S

24.14.15.79 Halogenderivater av aromatiske hydrokarboner, unntatt klor-, 
o-di-, p-di-, og heksaklorbenzen samt DDT (1,1,1-triklor-2,2-
bis(p-klorofenyl)etan)

2903.69 kg S

24.14.21.00 Industrielle fettalkoholer 3823.70 kg T

24.14.22.10 Metanol (metylalkohol) 2905.11 kg T

24.14.22.20 Propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol) 2905.12 kg T
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24.14.22.30 Butan-1-ol (n-butylalkohol) 2905.13 kg T

24.14.22.40 2-metylalkohol-2-ol (tert-butylalkohol) o.a. butanoler unntatt 
butan-1-ol (n-butylalkohol)

2905.14 kg T

24.14.22.50 Pentanol (amylalkohol) og isomerer derav 2905.15 kg T

24.14.22.63 Oktanol (oktylalkohol) og isomerer derav 2905.16 kg T

24.14.22.69 Dodekan-1-ol (laurylalkohol) heksadekan-1-ol (cetylalkohol) 
og oktadekan-1-ol (stearylalkohol) og andre mettede, enverdige 
alkoholer

2905 [.17 +.19] kg T

24.14.22.73 Asykliske terpenalkoholer 2905.22 kg T

24.14.22.75 Allylalkohol og andre umettede, enverdige alkoholer (unntatt 
asykliske terpenalkoholer)

2905.29 kg T

24.14.23.10 Etylenglykol (etandiol) 2905.31 kg T

24.14.23.20 Propylenglykol (propan-1,2-diol) 2905.32 kg T

24.14.23.33 D-glucitol (sorbitol) 2905.44 kg T

24.14.23.39 Flerverdige asykliske alkoholer (unntatt etylenglykol, propy-
lenglykol og D-glucitol (sorbitol))

2905 [.39 +.41 +.42 +.43 
+.49]

kg T

24.14.23.50 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av asykliske alk-
oholer

2905.5 kg T

24.14.23.73 Sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske alkoholer 
og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

2906.1 kg T

24.14.23.75 Aromatiske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller ni-
trosoderivater

2906.2 kg T

24.14.24.15 Fenol (hydroksybenzen) og dens salter 2907.11 kg T

24.14.24.17 Kresoler og deres salter 2907.12 kg T

24.14.24.19 Enverdige fenoler og deres salter (unntatt fenol og dens salter, 
kresoler og deres salter)

2907 [.13 +.14 +.15 +.19] kg T

24.14.24.33 4,4’-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) og 
dens salter

2907.23 kg T

24.14.24.39 Flerverdige fenoler (herunder salter; unntatt 4,4 isopropyliden-
difenol) og fenolalkoholer

2907 [.21 +.22 +.29] kg T

24.14.24.53 Fenolderivater eller fenolalkoholer som bare inneholder 
halogensubstituenter, og deres salter

2908.10 kg T
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24.14.24.55 Fenolderivater eller fenolalkoholer som bare inneholder sulfo-
grupper, deres salter og estere

2908.20 kg T

24.14.24.59 Fenolderivater eller fenolalkoholer (unntatt de som bare inne-
holder halogensubstituenter og deres salter samt de som inne-
holder sulfogrupper, deres salter og estere)

2908.90 kg T

24.14.31.20 Stearinsyre, industriell 3823.11 kg T

24.14.31.30 Oleinsyre, industriell 3823.12 kg T

24.14.31.50 Talloljefettsyre, industriell 3823.13 kg T

24.14.31.95 Industrielle destillerte fettsyrer (unntatt stearin-, olein- og tal-
loljefettsyre)

3823.19.10 kg T

24.14.31.97 Industrielle, ikke destillerte fettsyrer (unntatt stearin-, olein- og 
talloljefettsyre)

3823.19 (.30 +.90) kg T

24.14.32.15 Etylacetat 2915.31 kg T

24.14.32.17 Vinylacetat 2915.32 kg T

24.14.32.19 Estere av eddiksyre (unntatt etylacetat og vinylacetat) 2915 [.33 +.34 +.35 +.39] kg T

24.14.32.20 Mono-, di- eller trikloreddiksyrer, propion-, smør- og valerian-
syrer og deres salter og estere

2915 [.40 +.50 +.60] kg T

24.14.32.35 Palmitinsyre 2915.70.15 kg T

24.14.32.37 Salter og estere av palmitinsyre 2915.70.20 kg T

24.14.32.43 Salter av stearinsyre 2915.70.30 kg T

24.14.32.45 Stearinsyre 2915.70.25 kg T

24.14.32.47 Estere av stearinsyre 2915.70.80 kg T

24.14.32.53 Maursyre 2915.11 kg T

24.14.32.55 Salter og estere av maursyre 2915 [.12 +.13] kg T

24.14.32.71 Eddiksyre 2915.21 kg T

24.14.32.73 Natriumacetat 2915.22 kg T

24.14.32.75 Koboltacetater 2915.23 kg T
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24.14.32.77 Eddiksyreanhydrid 2915.24 kg T

24.14.32.79 Salter av eddiksyre (unntatt av natrium, av kobolt) 2915.29 kg T

24.14.32.80 Laurinsyre og andre mettede asykliske monokarbokylsyrer, de-
res salter og estere

2915.90 kg T

24.14.33.10 Akrylsyre og dens salter, andre umettede monokarboksylsyrer 2916 [.11 +.19 +.20] kg T

24.14.33.20 Estere av akrylsyre 2916.12 kg T

24.14.33.30 Metakrylsyre og dens salter 2916.13 kg T

24.14.33.40 Estere av metakrylsyre 2916.14 kg T

24.14.33.50 Olje-, linol- eller linolensyre og deres salter og estere 2916.15 kg T

24.14.33.63 Benzosyre og dens salter og estere 2916.31 kg T

24.14.33.65 Benzylperoksid og benzylklorid 2916.32 kg T

24.14.33.67 Fenyleddiksyre og dens salter og estere 2916 [.34 +.35] kg T

24.14.33.70 Aromatiske monokarboksylsyrer (anhydrider), halider, peroksi-
der, peroksidsyrer og deres derivater, unntatt benzosyre, fenyle-
dikksyrer og deres salter/estere, benzylperosid, benzylklorid

2916.39 kg T

24.14.33.83 Oksal-, azelain-, malein- og andre sykloalkaniske, sykloalke-
niske syrer, salter

2917 [.11 +.13 +.19 +.20] kg T

24.14.33.85 Adipinsyre og dens salter og estere 2917.12 kg T

24.14.33.87 Maleinsyreanhydrid 2917.14 kg T

24.14.34.13 Dibutylortoftalater 2917.31 kg T

24.14.34.15 Dioktylortoftalater 2917.32 kg T

24.14.34.23 Dinonyl- eller didecylortoftalater 2917.33 kg T

24.14.34.25 Estere av ortoftalsyre (unntatt dibutyl-, dioktyl-, dinonyl- eller 
didecylortoftalater)

2917.34 kg T

24.14.34.33 Ftalsyreanhydrid 2917.35 kg T
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24.14.34.35 Tereftalsyre og dens salter 2917.36 kg T

24.14.34.43 Dimetyltereftalat 2917.37 kg T

24.14.34.45 Aromatiske polykarboksylsyrer og deres anhydrider og deriva-
ter ikke nevnt ellers

2917.39 kg T

24.14.34.73 Sitronsyre og dens salter og estere 2918 [.14 +.15] kg T

24.14.34.75 Karboksylsyrer med alkohol-, fenol-, aldehyd- eller ketonfu-
nksjon

2918 [.11 +.12 +.13 +.16 
+.19 +.29 +.30 +.90]

kg T

24.14.41.13 Metylamin, di- eller trimetylamin og deres salter 2921.11 kg T

24.14.41.15 Dietylamin og dets salter 2921.12 kg T

24.14.41.17 Asykliske monoaminer og deres derivater og salter (unntatt 
metyl-, dimetyl, trimetyl- og dietylamin)

2921.19 kg T

24.14.41.23 Etylendiamin og dets salter 2921.21 kg T

24.14.41.25 Heksametylendiamin og dets salter 2921.22 kg T

24.14.41.27 Asykliske polyaminer og deres derivater og salter (unntatt ety-
lendiamin og dens salter, heksametylen- og dens salter)

2921.29 kg T

24.14.41.30 Sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske mono- el-
ler polyaminer og deres derivater; salter

2921.30 kg T

24.14.41.51 Anilin og dets salter (unntatt derivater) 2921.41 kg T

24.14.41.53 Anilinderivater og deres salter 2921.42 kg T

24.14.41.55 Toluidiner og deres derivater; salter 2921.43 kg T

24.14.41.57 Aromatiske monoaminer og deres derivater; salter (unntatt ani-
lin og toluidin)

2921 [.44 +.45 +.46 +.49] kg T

24.14.41.70 Aromatiske polyaminer og deres derivater; salter 2921.5 kg T

24.14.42.33 Monoetanolamin og dets salter 2922.11 kg T

24.14.42.35 Dietanolamin og dets salter 2922.12 kg T

24.14.42.37 Trietanolamin og dets salter 2922.13 kg T
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24.14.42.39 Aminoalkoholer og deres etere og estere og salter, med bare 
en type oksygenfunksjon, unntatt mono-, di- og trietanolamin 
og deres salter

2922 [.14 +.19] kg T

24.14.42.90 Aminoforbindelser med oksygenfuksjon (unntatt aminoalkoho-
ler, deres estere og etere og salter, lysin og dens salter og estere, 
og glutaminsyre og dens salter og estere)

2922 [.2 +.3 +.43 +.44 +.49 
+.50]

kg T

24.14.43.10 Ureiner og deres derivater; salter 2924.21 kg T

24.14.43.20 Sakkarin og dets salter 2925.11 kg T

24.14.43.30 Imider og deres derivater; salter (unntatt sakkarin og dets sal-
ter)

2925 [.12 +.19] kg T

24.14.43.40 Iminer og deres derivater; salter 2925.20 kg T

24.14.43.50 Akrylnitril 2926.10 kg T

24.14.43.60 1-cyanoguanidin (dicyandiamid) 2926.20 kg T

24.14.43.70 Nitrilfunksjoner (unntatt akrylnitril og 1-cyanoguanidin (di-
cyandiamid))

2926 [.30 +.90] kg T

24.14.44.20 Diazo-, azo- og azoksyforbindelser 2927 kg T

24.14.44.30 Organiske derivater av hydrazin eller hydroksylamin 2928 kg T

24.14.44.50 Isocyanater 2929.10 kg T

24.14.44.90 Forbindelser med annen nitrogenfunksjoner (unntatt isocyana-
ter)

2929.90 kg T

24.14.51.35 Ditiokarbonater (xantater), tio- og ditiokarbamater, tiuram 
mono-, di- eller tetrasulfider

2930 [.10 +.20 +.30] kg T

24.14.51.37 Metionin 2930.40 kg T

24.14.51.39 Organiske svovelforbindelser (unntatt ditiokarbonater (xanta-
ter), tio- og ditiokarbamater, tiuram mono-, di- eller tetrasul-
fider, metionin)

2930.90 kg T

24.14.51.50 Andre organiske-uorganiske forbindelser (unntatt organiske 
svovelforbindelser)

2931 kg T

24.14.52.10 Heterosykliske forbindelser med bare oksygen som 
heteroatom(er) (herunder kumarin, metylkumariner og etylku-
mariner) (unntatt andre laktoner)

2932 [.1 +.21 +.9] kg T

24.14.52.30 Heterosykliske forbindelser med en ukondensert imidazolring 
(unntatt hydantoin og dets derivater)

2933.29 kg T

24.14.52.50 Forbindelser med pyridin, sykliske forbindelser med (iso)kino-
lin, andre heterosykliske forbindelser med bare nitrogen

2933 [.3 +.4 +.72 +.79 +.9] kg T
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24.14.52.60 Melamin 2933.61 kg T

24.14.52.70 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam) 2933.71 kg T

24.14.52.90 Nukleinsyrer og heterosykliske forbindelser – tiazol, benzotia-
zol, andre sykliske forbindelser

2934 [.10 +.20 +.9] kg T

24.14.53.50 Fosforsyreestere og deres salter (herunder laktofosfater, deres 
halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater)

2919 kg T

24.14.53.75 Tiofosforsyreestere (fosfortioater) og deres salter; deres 
halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater

2920.10 kg T

24.14.53.79 Estere av uorganiske syrer av ikke-metaller (unntatt av hydro-
genhalider) osv., ikke nevnt ellers

2920.90 kg T

24.14.61.11 Metanal (formaldehyd) 2912.11 kg T

24.14.61.13 Etanal (acetaldehyd) 2912.12 kg T

24.14.61.15 Butanal (butyraldehyd, normal isomer) 2912.13 kg T

24.14.61.19 Asykliske aldehyder, uten annen oksygenfunksjon (unntatt 
methanal (formaldehyd), etanal (acetaldehyd), butanal (buty-
raldehyd, normal isomer))

2912.19 kg T

24.14.61.20 Sykliske aldehyder uten annen oksygenfunksjon 2912.2 kg S

24.14.61.30 Aldehydalkoholer 2912.30 kg S

24.14.61.43 Vanillin (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd) 2912.41 kg S

24.14.61.45 Etylvanillin (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) 2912.42 kg S

24.14.61.47 Aldehydetere, aldehydfenoler og andre aldehyder med annen 
oksygenfunksjon (unntatt vanillin og etylvanillin)

2912.49 kg S

24.14.61.50 Sykliske polymerer av aldehyder 2912.50 kg S

24.14.61.60 Paraformaldehyd 2912.60 kg T

24.14.61.70 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av aldehyder (he-
runder med annen oksygenfunksjon, sykliske polymerer av al-
dehyder, paraformaldehyd)

2913 kg S

24.14.62.11 Aceton 2914.11 kg T

24.14.62.13 Butanon (metyletylketon) 2914.12 kg T
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24.14.62.15 4-metylpentan-2-on (metylisobutylketon) 2914.13 kg T

24.14.62.19 Asykliske ketoner, uten annen oksygenfunksjon (unntatt ace-
ton, butanon (metyletylketon) og 4-metylpentan-2-on (metyli-
sobutylketon))

2914.19 kg T

24.14.62.31 Kamfer, aromatiske ketoner uten annen oksygenfunksjon, ke-
tonalkoholer, -aldehyder, -fenoler og ketoner med annen ok-
sygenfunksjon

2914 [.21 +.3 +.40 +.50] kg T

24.14.62.33 Sykloheksanon og metylsykloheksanoner 2914.22 kg T

24.14.62.35 Jononer og metyljononer 2914.23 kg T

24.14.62.39 Sykloalkaniske-, sykloalkeniske- eller sykloterpeniske ketoner 
uten annen oksygenfunksjon (unntatt kamfer, syklo- og metyl-
sykloheksanoner, jononer og metyljononer)

2914.29 kg T

24.14.62.60 Kinoner 2914.6 kg T

24.14.62.70 Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater av ketoner og ki-
noner

2914.70 kg T

24.14.63.13 Dietyleter 2909.11 kg T

24.14.63.19 Asykliske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosode-
rivater (unntatt dietyleter)

2909.19 kg T

24.14.63.23 Sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske etere og 
deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitersoderivater

2909.20 kg T

24.14.63.25 Aromatiske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitro-
soderivater

2909.30 kg T

24.14.63.33 2,2’-oksidietanol (dietylenglykol, digol) 2909.41 kg T

24.14.63.39 Eteralkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderi-
vater (unntatt 2,2’-oksidietanol)

2909 [.42 +.43 +.44 +.49] kg T

24.14.63.50 Eterfenoler, eteralkoholfenoler og deres halogen-, sulfo-, nitro- 
eller nitrosoderivater

2909.50 kg S

24.14.63.60 Alkoholperoksider, eterperoksider, ketonperoksider og deres 
halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

2909.60 kg S

24.14.63.73 Oksiran (etylenoksid) 2910.10 kg T

24.14.63.75 Metyloksiran (propylenoksid) 2910.20 kg T

24.14.63.79 Epoksider, epoksyalkoholer, epoksyfenoler og epoksyetere med 
3-leddet ring, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosode-
rivater, unntatt oksiran og metyloksiran (propylenoksid)

2910 [.30 +.90] kg T

24.14.63.80 Acetaler og hemiacetaler samt deres halogen-, sulfo-, nitro- el-
ler nitrosoderivater

2911 kg T
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24.14.64.30 Andre organiske forbindelser, ikke nevnt ellers 2942 kg T

24.14.64.50 Osteløype og konsentrater derav 3507.10 kg S

24.14.64.70 Enzymer, tilberedte enzymer (ikke spesifisert eller nevnt annet 
sted) (unntatt osteløype og konsentrater)

3507.90 kg S

24.14.71.20 Aktiverte, naturlige, mineralske produkter, animalsk kull 3802.90 kg S

24.14.71.30 Tallolje, også raffinert 3803 kg S

24.14.71.40 Balsam-, tre- eller sulfatterpentin o.a. terpentinholdige oljer 
utvunnet av bartrær, rå dipenten, rå cymen og annen rå para-
cymen; «pine oil»

3805 kg S

24.14.71.50 Kolofonium og harpikssyrer, samt derivater derav, lette og tun-
ge harpiksoljer; smelteharpikser («run gums»)

3806 kg S

24.14.71.70 Tretjære, tretjæreoljer, trekreosot, rå metanol; vegetabilsk bek, 
bryggeribek og lignende preparater på basis av kolofonium, 
harpikssyrer eller vegetabilsk bek

3807 kg T

24.14.72.00 Trekull (herunder kull av nøtter eller nøtteskall), også agglo-
merert

4402 kg S

24.14.73.20 Bensol (benzen) 2707.10 kg T

24.14.73.30 Toluol og xylol 2707 [.20 +.30] kg T

24.14.73.40 Naftalen (naftalin) og aromatiske blandinger av hydrokarboner 
(unntatt bensol, toluol og xylol)

2707 [.40 +.50] kg T

24.14.73.50 Fenoler 2707.60 kg T

24.14.73.65 Kreosotoljer 2707.91 kg T

24.14.73.67 Oljer, destillasjonsprodukter av mineralsk tjære, ikke nevnt el-
lers

2707.99 kg T

24.14.73.70 Bek og bekkoks av steinkulltjære eller annen mineralsk tjære 2708 kg T

NACE 24.15: Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser

24.15.10.50 Salpetersyre; nitrersyrer 2808 kg N

@

T

24.15.10.75 Vannfri ammoniakk 2814.10 kg N

@

T
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24.15.10.77 Ammoniakk i vandig løsning 2814.20 kg N

@

T

24.15.20.20 Ammoniumklorid (salmiakk) 2827.10 kg T

24.15.20.30 Nitritter 2834.10 kg N

@

T

24.15.20.50 Nitrater av kalium 2834.21 kg N

@

T

24.15.20.70 Kommersielt ammoniumkarbonat og andre ammoniumkarbo-
nater

2836.10 kg N

@

T

24.15.30.13 Urea med nitrogeninnhold over 45 vektprosent beregnet av 
vannfri tørrsubstans (unntatt i tabletter eller lignende form eller 
i pakker på høyst 10 kg)

3102.10.10 kg N T

24.15.30.19 Urea med nitrogeninnhold høyst 45 vektprosent beregnet av 
vannfri tørrsubstans (unntatt i tabletter eller lignende form eller 
i pakker på høyst 10 kg)

3102.10.90 kg N T

24.15.30.23 Ammoniumsulfat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.21 kg N T

24.15.30.29 Dobbeltsalter og blandinger av ammoniumsulfat og ammoniu-
mnitrat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker på 
høyst 10 kg)

3102.29 kg N T

24.15.30.30 Ammoniumnitrat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.30 kg N T

24.15.30.43 Blandinger av ammoniumnitrat med kalsiumkarbonat eller an-
dre uorganiske stoffer uten gjødselsvirkning, høyst 28 vektpro-
sent nitrogen

3102.40.10 kg N T

24.15.30.45 Blandinger av ammoniumnitrat med kalsiumkarbonat eller an-
dre uorganiske stoffer uten gjødselsvirkning, med over 28 vekt-
prosent nitrogen

3102.40.90 kg N T

24.15.30.60 Dobbeltsalter og blandinger av kalsiumnitrat og ammonium-
nitrat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker på 
høyst 10 kg)

3102.60 kg N T

24.15.30.70 Kalsiumcyanamid (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.70 kg N T

24.15.30.80 Blandinger av urea og ammoniumnitrat, i vandig eller ammo-
niakalsk løsning (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.80 kg N T

24.15.30.90 Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk, ikke nevnt ellers 3102.90 kg N T

24.15.40.35 Superfosfater (unntatt kalisk, i tabletter eller lignende form el-
ler i pakker på høyst 10 kg)

3103.10 kg P2O5 T

24.15.40.37 Thomasslag (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pak-
ker på høyst 10 kg)

3103.20 kg P2O5 T
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24.15.40.39 Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk (unntatt superfosfat og 
thomasslag, i tabletter eller lignende form eller i pakker på 
høyst 10 kg)

3103.90 kg P2O5 T

24.15.50.30 Kaliumklorid (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pak-
ker på høyst 10 kg)

3104.20 kg K2O T

24.15.50.50 Kaliumsulfat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pak-
ker på høyst 10 kg)

3104.30 kg K2O T

24.15.50.70 Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk (unntatt kaliumklorid, ka-
liumsulfat, i tabletter eller lignende form eller i pakker på høyst 
10 kg)

3104.90 kg K2O T

24.15.60.00 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, også blandet eller kjemisk 
behandlet

3101 kg T

24.15.70.50 Naturlig natriumnitrat (unntatt i tabletter eller lignende form 
eller i pakker på høyst 10 kg)

3102.50.10 kg T

24.15.70.70 Natriumnitrat (unntatt naturlig, i tabletter eller lignende form 
eller i pakker på høyst 10 kg)

3102.50.90 kg N T

24.15.80.10 Mineralsk eller kjemisk gjødsel i form av tabletter og lignende 
former i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg

3105.10 kg T

24.15.80.23 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrogen, fosfor 
og kalium (NPK-gjødsel), med over 10 vektprosent nitrogen

3105.20.10 kg T

24.15.80.25 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrogen, fosfor 
og kalium (NPK-gjødsel), med høyst 10 vektprosent nitrogen

3105.20.90 kg T

24.15.80.30 Diammonium hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (unntatt 
i tabletter eller lignende form eller i pakker på høyst 10 kg)

3105.30 kg T

24.15.80.40 Ammonium dihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) 3105.40 kg T

24.15.80.53 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrater og fos-
fater, ikke nevnt ellers

3105.51 kg T

24.15.80.59 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrogen og 
fosfor, ikke nevnt ellers

3105.59 kg T

24.15.80.63 Kaliumsuperfosfat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3105.60.10 kg T

24.15.80.69 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av fosfor og ka-
lium, unntatt kaliumsuperfosfater (i tabletter eller lignende 
form eller i pakker på høyst 10 kg, de med nitrogen)

3105.60.90 kg T

24.15.80.90 Mineralsk eller kjemisk gjødsel, ikke nevnt ellers 3105.90 kg T

NACE 24.16: Produksjon av basisplast

24.16.10.35 Lineær polyetylen, med spesifikk vekt under 0,94, i ubearbei-
dede former

3901.10.10 kg T
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24.16.10.39 Polyetylen, med spesifikk vekt under 0,94, i ubearbeidede for-
mer (unntatt lineær)

3901.10.90 kg T

24.16.10.50 Polyetylen med spesifikk vekt minst 0,94, i ubearbeidede for-
mer

3901.20 kg T

24.16.10.70 Kopolymerer av etylen-vinylacetat, i ubearbeidede former 3901.30 kg T

24.16.10.90 Polymerer av etylen i ubearbeidede former (unntatt polyetylen 
og kopolymerer av etylen-vinylacetat)

3901.90 kg T

24.16.20.35 Ekspanderbar polystyren, i ubearbeidede former 3903.11 kg T

24.16.20.39 Polystyren, i ubearbeidede former (unntatt ekspanderbar polys-
tyren)

3903.19 kg T

24.16.20.50 Kopolymerer av styren-akrylonitril (SAN), i ubearbeidede for-
mer

3903.20 kg T

24.16.20.70 Kopolymerer av akrylnitril-butadienstyren (ABS), i ubearbei-
dede former

3903.30 kg T

24.16.20.90 Polymerer av styren i ubearbeidede former (unntatt polystyren, 
kopolymerer av styren-akrylnitril (SAN) og butadienstyren 
(ABS))

3903.90 kg T

24.16.30.10 Polyvinylklorid, ikke blandet med andre stoffer, i ubearbeidede 
former

3904.10 kg T

24.16.30.23 Polyvinylklorid blandet med andre stoffer, ikke mykgjort, i 
ubearbeidede former

3904.21 kg T

24.16.30.25 Polyvinylklorid blandet med andre stoffer, mykgjort, i ubear-
beidede former

3904.22 kg T

24.16.30.40 Kopolymerer av vinylklorid og vinylacetat i ubearbeidede for-
mer

3904 [.30 +.40] kg T

24.16.30.50 Polymerer av vinylidenklorid, i ubearbeidede former 3904.50 kg T

24.16.30.60 Polytetrafluoretylen, i ubearbeidede former 3904.61 kg T

24.16.30.70 Fluorholdige polymerer i ubearbeidede former (unntatt polyte-
trafluoretylen)

3904.69 kg T

24.16.30.90 Polymerer av halogenerte olefiner, i ubearbeidede former, ikke 
nevnt ellers

3904.90 kg T

24.16.40.13 Polyacetaler, i ubearbeidede former 3907.10 kg T

24.16.40.15 Polyeteralkoholer, i ubearbeidede former 3907.20 (.11 +.2) kg T

24.16.40.20 Polyetere i ubearbeidede former (unntatt polyeteracetaler og 
polyeteralkoholer)

3907.20.9 kg T
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24.16.40.30 Epoksyharpikser, i ubearbeidede former 3907.30 kg T

24.16.40.40 Polykarbonater, i ubearbeidede former 3907.40 kg T

24.16.40.50 Alkydharpikser, i ubearbeidede former 3907.50 kg T

24.16.40.62 Polyetylentereftalat med viskositet over ≥ 78 ml/g 3907.60.20 kg T

24.16.40.64 Annen polyetylentereftalat 3907.60.80 kg T

24.16.40.70 Andre umettede, flytende polyestere, i ubearbeidede former 
(unntatt polyacetaler, polyetere, epoksyharpikser, polykarbona-
ter, alkydharpikser, polyetylentereftalat)

3907.91.10 kg T

24.16.40.80 Umettede polyestere, i ubearbeidede former (unntatt flytende 
polyestere, polyacetaler, polyetere, epoksyharpikser, polykar-
bonater, alkydharpikser, polyetylentereftalat)

3907.91.90 kg T

24.16.40.90 Polyestere, i ubearbeidede former (unntatt polyacetaler, polye-
tere, epoksyharpikser, polykarbonater, alkydharpikser, polyety-
lentereftalater, andre umettede polyestere)

3907.99 kg T

24.16.51.30 Polypropylen, i ubearbeidede former 3902.10 kg T

24.16.51.50 Polymerer av propylen eller av andre olefiner, i ubearbeidede 
former (unntatt polypropylen)

3902 [.20 +.30 +.90] kg T

24.16.52.30 Polymerer av vinylacetat i vandig dispersjon, i ubearbeidede 
former

3905 [.12 +.21] kg T

24.16.52.50 Polymerer av vinylacetat, i ubearbeidede former (unntatt i van-
dig dispersjon)

3905 [.19 +.29] kg T

24.16.52.70 Polymerer av vinylestere eller andre vinylpolymerer, i ubear-
beidede former (unntatt vinylacetat)

3905 [.30 +.91 +.99] kg T

24.16.53.50 Polymetylmetakrylat, i ubearbeidede former 3906.10 kg T

24.16.53.90 Akrylpolymerer, i ubearbeidede former (unntatt polymetylme-
takrylat)

3906.90 kg T

24.16.54.50 Polyamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i ubearbei-
dede former

3908.10 kg T

24.16.54.90 Polyamider, i ubearbeidede former (unntatt polyamid -6, -11, 
-12, -6,6, -6,9 -6,10 eller -6,12)

3908.90 kg T

24.16.55.50 Ureaharpikser, tioureaharpikser i ubearbeidede former 3909.10 kg T

24.16.55.70 Melaminharpikser i ubearbeidede former 3909.20 kg T

24.16.56.30 Aminoharpikser, i ubearbeidede former (unntatt ureaharpikser, 
tioureaharpikser og melaminharpikser)

3909.30 kg T
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24.16.56.50 Fenolharpikser, i ubearbeidede former 3909.40 kg T

24.16.56.70 Polyuretaner, i ubearbeidede former 3909.50 kg T

24.16.57.00 Silikoner i ubearbeidede former 3910 kg T

24.16.58.10 Petroleums-, kumaron-, inden-, kumaron-indenharpikser og po-
lyterpener i ubearbeidede former

3911.10 kg T

24.16.58.20 Polysulfider, polysulfoner, polyxylenharpikser, poly (1,4 diiso-
propylbenzen), polyvinylketoner, polyetyleniminer og polyimi-
der, i ubearbeidede former

3911.90 kg T

24.16.58.30 Celluloseacetater, i ubearbeidede former 3912.1 kg T

24.16.58.40 Cellulosenitrater, i ubearbeidede former (herunder kollodium) 3912.20 kg T

24.16.58.50 Celluloseetere og cellulose og derivater derav, i ubearbeidede 
former (unntatt celluloseacetater, cellulosenitrater)

3912 [.3 +.90] kg T

24.16.58.60 Naturlige polymerer, modifiserte naturlige polymerer, i ubear-
beidede former (herunder alginsyre, herdede proteiner, kjemis-
ke derivater av naturgummi)

3913 kg T

24.16.58.70 Ionebyttere på basis av syntetiske eller naturlige polymerer 3914 kg T

NACE 24.17: Produksjon av syntetisk gummi

24.17.10.50 Syntetisk lateksgummi 4002 [.11 +.41 +.51 +.91] kg T

24.17.10.90 Syntetisk gummi (unntatt lateks) 4002 [.19 +.20 +.3 +.49 
+.59 +.60 +.70 +.80 +.99]

kg T

NACE 24.20: Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter

24.20.11.30 Insektmidler på basis av klorerte hydrokarboner, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.10.20 kg act.subst.

@

S

24.20.11.40 Insektmidler på basis av karbamater, i former eller pakninger 
for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.10.30 kg act.subst.

@

S

24.20.11.50 Insektmidler på basis av organiske fosforforbindelser, i former 
eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.10.40 kg act.subst.

@

S

24.20.11.60 Insektmidler på basis av pyretrinoider, i former eller pakninger 
for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.10.10 kg act.subst.

@

S

24.20.11.80 Andre insektmidler 3808.10.90 kg act.subst.

@

S
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24.20.12.20 Ugressmidler på basis av fenoksiplantehormoner, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.30.11 kg act.subst.

@

S

24.20.12.30 Ugressmidler på basis av triaziner, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.30.13 kg act.subst.

@

S

24.20.12.40 Ugressmidler på basis av amider, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.30.15 kg act.subst.

@

S

24.20.12.50 Ugressmidler på basis av karbamater, i former eller pakninger 
for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.30.17 kg act.subst.

@

S

24.20.12.60 Ugressmidler på basis av dinitroanilinderivater, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.30.21 kg act.subst.

@

S

24.20.12.70 Ugressmidler på basis av urea, uracil- eller sulfonylureaderiva-
ter, i former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater 
eller varer

3808.30.23 kg act.subst.

@

S

24.20.12.90 Ugressmidler i pakninger for detaljsalg eller som preparater el-
ler varer, unntatt på basis av fenoksiplantehormoner, triaziner, 
amider, karbamater, dinitroanilinderivater, urea, uracil, sulfo-
nylurea

3808.30.27 kg act.subst.

@

S

24.20.13.50 Antigromidler i former eller pakninger for detaljsalg eller som 
preparater eller varer

3808.30.30 kg act.subst.

@

S

24.20.13.70 Vekstregulerende midler i former eller pakninger for detaljsalg 
eller som preparater eller varer

3808.30.90 kg act.subst.

@

S

24.20.14.30 Desinfeksjonsmidler på basis av kvaternære ammoniumsalter i 
former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller 
varer

3808.40.10 kg act.subst.

@

S

24.20.14.50 Desinfeksjonsmidler på basis av halogenforbindelser i former 
eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.40.20 kg act.subst.

@

S

24.20.14.90 Desinfeksjonsmidler i former eller pakninger for detaljsalg el-
ler som preparater eller varer (unntatt på basis av kvaternære 
ammoniumsalter, på halogenforbindelser)

3808.40.90 kg act.subst.

@

S

24.20.15.52 Uorganiske soppdrepende midler, bakteriedrepende midler og 
frøbehandlingsmidler, i former eller pakninger for detaljsalg 
eller som preparater eller varer

3808.20.1 kg act.subst.

@

S

24.20.15.53 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehandlings-
midler på basis av ditiokarbamater, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.20.30 kg act.subst.

@

S

24.20.15.55 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehandlings-
midler på basis av benzimidazoler, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.20.40 kg act.subst.

@

S

24.20.15.56 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehan-
dlingsmidler på basis av diazoler eller triazoler, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.20.50 kg act.subst.

@

S
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24.20.15.57 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehan-
dlingsmidler på basis av diaziner eller morfoliner, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.20.60 kg act.subst.

@

S

24.20.15.59 Andre soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbe-
handlingsmidler (f.eks. Captan, …)

3808.20.80 kg act.subst.

@

S

24.20.15.70 Rottegift og andre plantevernmidler, i former eller pakninger 
for detaljsalg eller som preparater eller varer (unntatt insekts-
midler, soppdrepende midler, ugressmidler og desinfeksjons-
midler)

3808.90 kg act.subst.

@

S

NACE 24.30: Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler

24.30.11.50 Malinger og lakker på basis av akryl- eller vinylpolymerer, dis-
pergerte eller i vandig medium (herunder emaljer)

3209.10 kg S

24.30.11.70 Andre malinger og lakker, dispergerte eller i vandig medium 3209.90 kg S

24.30.12.25 Malinger og lakker på basis av polyestere (ikke kollodium) i 
flyktige, organiske løsningsmidler, som utgjør over 50 vektpro-
sent av total vekt

3208.10.10 kg S

24.30.12.29 Malinger og lakker på basis av polyestere, dispergerte eller i 
flyktige, organiske løsningsmidler, herunder emaljer og lakker, 
unntatt som utgjør over 50 vektprosent av løsningen

3208.10.90 kg S

24.30.12.30 Malinger og lakker (ikke kollodium) på basis av akryl- eller vi-
nylpolymerer, i flyktige, organiske løsningsmidler, som utgjør 
over 50 vektprosent av total vekt

3208.20.10 kg S

24.30.12.50 Andre malinger og lakker på basis av akryl- eller vinylpoly-
merer

3208.20.90 kg S

24.30.12.70 Malinger og lakker: løsninger ikke nevnt ellers 3208.90.1 kg S

24.30.12.90 Andre malinger og lakker på basis av syntetiske polymerer, 
ikke nevnt ellers

3208.90.9 kg S

24.30.21.30 Tilberedte pigmenter, opakiseringsmidler, farger og lignende 
preparater til keramikk, emalje eller glass

3207.10 kg S

24.30.21.50 Smeltbare emaljer og glasurer, engober og lignende preparater 
til keramikk, emalje eller glass

3207.20 kg S

24.30.21.70 Flytende lusterfarger og lignende preparater, fritte og annet 
glass i form av pulver, granulater eller flak

3207 [.30 +.40] kg S

24.30.22.13 Oljemalinger og lakker, til farging av lær (herunder emaljer, 
lakker og tempera)

3210.00.10 kg S

24.30.22.15 Tilberedte vannpigmentfarger til farging av lær, malinger og 
lakker (herunder emaljer, lakker og tempera) (unntatt av olje)

3210.00.90 kg S

24.30.22.20 Tilberedte sikkativer 3211 kg S

24.30.22.30 Pregefolier («stamping foils») 3212.10 kg S
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24.30.22.40 Pigmenter (herunder pulver og flak av metall) dispergert i ik-
ke-vandig medium, i flytende form eller pastaform, til bruk til 
framstilling av malinger, samt fargestoffer, pakket for detalj-
salg

3212.90 kg S

24.30.22.53 Kitt, harpiks, sparkelmasse og andre fugemasser 3214.10.10 kg S

24.30.22.55 Sparkelmasse 3214.10.90 kg S

24.30.22.60 Overflatebelegg, ikke ildfast, til fasader, innervegger, golv, tak 
og lignende

3214.90 kg S

24.30.22.73 Sammensatte, organiske løsnings- og fortynningsmidler på ba-
sis av butylacetat

3814.00.10 kg S

24.30.22.79 Sammensatte, organiske løsnings- og fortynningsmidler (unn-
tatt av butylacetat)

3814.00.90 kg S

24.30.23.50 Kunstner-, plakatfarger, farger til undervisningsbruk, brekkfar-
ger og lignende i form av tabletter, på tuber, krukker, glass og 
lignende pakninger i sett

3213.10 kg S

24.30.23.70 Kunstner-, plakatfarger, farger til undervisningsbruk, brekk-
farger i form av tabletter, på tuber, krukker, glass og lignende, 
pakninger (unntatt i sett)

3213.90 kg S

24.30.24.50 Svarte trykkfarger 3215.11 kg S

24.30.24.70 Trykkfarger (unntatt svarte) 3215.19 kg S

NACE 24.41: Produksjon av farmasøytiske råvarer

24.41.10.30 Salisylsyre og dens salter 2918.21 kg T

24.41.10.50 O-acetylsalisylsyre og dens salter og estere 2918.22 kg T

24.41.10.70 Estere av salisylsyre og dens salter (unntatt av O-acetylsalisyl-
syre)

2918.23 kg T

24.41.20.10 Lysin og dets estere; salter derav 2922.41 kg T

24.41.20.20 Glutaminsyre og dens salter 2922.42 kg T

24.41.20.30 Cholin og dets salter 2923.10 kg T

24.41.20.40 Lecitiner og andre fosfoaminolipider 2923.20 kg T

24.41.20.50 Kvarternære ammoniumsalter og -hydroksider (unntatt av cho-
lin og dets salter, lecitiner og andre fosfoaminolipider)

2923.90 kg T

24.41.20.60 Asykliske amider og deres derivater, salter derav (herunder kar-
bamater)

2924.1 kg T
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24.41.20.70 Sykliske amider og deres derivater, salter derav (herunder kar-
bamater) (unntatt ureiner og derivater derav, og salter derav)

2924 [.23 +.24 +.29] kg T

24.41.31.10 Laktoner (unntatt kumarin, metyl- og etylkumarin) 2932.29 kg T

24.41.31.20 Fenazon (antipyrin) og deres derivater 2933.11 kg T

24.41.31.30 Heterosykliske forbindelser med ukondensert pyrazolring (også 
hydrogenert) (unntatt fenazon og derivater derav)

2933.19 kg T

24.41.31.40 Hydantoin og dets derivater 2933.21 kg T

24.41.31.55 Malonylurea (barbitursyre) og dets derivater; salter derav 2933 [.52 +.53 +.54] kg T

24.41.31.59 Andre forbindelser med en pyrimidinring (også hydrogenert) 
eller piperazinring (unntatt malonylurea (barbitursyre) og dets 
derivater)

2933 [.55 +.59] kg T

24.41.31.70 Forbindelser med en ukondensert triazinring (også hydroge-
nert) (unntatt melamin)

2933.69 kg T

24.41.31.80 Forbindelser med et fenotiazinringsystem (også hydrogenert), 
ikke videre kondensert

2934.30 kg T

24.41.32.00 Sulfonamider 2935 kg T

24.41.40.00 Sukkerarter, kjemisk rene (unntatt glukose osv.); sukkeretere, 
sukkerestere og deres salter osv.

2940 kg T

24.41.51.10 Provitaminer, ublandede 2936.10 — S

24.41.51.23 A-vitaminer og deres derivater, ublandede 2936.21 — S

24.41.51.25 Vitamin B1 og dets derivater, ublandede 2936.22 — S

24.41.51.33 Vitamin B2 og dets derivater, ublandede 2936.23 — S

24.41.51.35 D- eller DL-pantotensyre (vitamin B3 eller B5) og deres deri-
vater, ublandede

2936.24 — S

24.41.51.43 Vitamin B6 og dets derivater, ublandede 2936.25 — S

24.41.51.45 Vitamin B12 og dets derivater, ublandede 2936.26 — S

24.41.51.53 Vitamin C og dets derivater, ublandede 2936.27 — S

24.41.51.55 Vitamin E og dets derivater, ublandede 2936.28 — S
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24.41.51.59 Vitaminer og deres derivater, ublandede (unntatt vitamin A, B1, 
B2, B3, B5, B6, B12, C og E, konsentrater, blandinger og pro-
vitaminer)

2936.29 — S

24.41.51.90 Blandede og naturlige vitaminkonsentrater 2936.90 — S

24.41.52.50 Insulin og dets salter 2937.12 — S

24.41.52.61 Polypeptid-, protein- og glykoproteinhormoner, deres deriva-
ter og strukturbeslektede forbindelser (unntatt insulin og dens 
salter)

2937 [.11 +.19] g S

24.41.52.63 Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) og pred-
nisolon (dehydrohydrokortison)

2937.21 g S

24.41.52.65 Halogenderivater av binyrebarkens hormoner 2937.22 g S

24.41.52.70 Østrogener og progesteroner 2937.23 g S

24.41.52.81 Steroidhormoner, deres derivater og strukturbeslektede forbin-
delser (unntatt kortison, hydrokortison, prednison og predniso-
lon, halogenderivater av binyrebarkens hormoner, østrogener 
og progesteroner)

2937.29 g S

24.41.52.83 Katekolaminhormoner, deres derivater og strukturbeslektede 
forbindelser

2937 [.3 +.40 +.50 +.90] g S

24.41.53.13 Rutosid (rutin) og dets derivater 2938.10 — S

24.41.53.15 Glykosider, deres salter, etere, estere og andre derivater (unntatt 
rutosid (rutin))

2938.90 — S

24.41.53.23 Alkaloider av opium og deres derivater, salter derav 2939.1 — S

24.41.53.25 Kinin og dens salter 2939.21 — S

24.41.53.29 Andre alkaloider av cinchona og deres derivater; salter derav 
(unntatt av kinin)

2939.29 — S

24.41.53.30 Koffein og dens salter 2939.30 — S

24.41.53.40 Efedriner og deres salter 2939.4 — S

24.41.53.50 Teofyllin og aminofyllin (teofyllinetylen-diamin) og deres de-
rivater; salter derav

2939.5 — S

24.41.53.60 Alkaloider av rugmeldrøye og deres derivater; salter derav 2939.6 — S

24.41.53.80 Andre vegetabilske alkaloider og deres salter; etere; estere og 
andre derivater (unntatt opium, cinchona, koffein, efedriner, 
teofyllin og aminofyllin, rugmeldrøye)

2939.9 — S

24.41.54.30 Penicilliner og deres derivater med penicillinsyrestruktur; salter 
derav

2941.10 kg T
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24.41.54.40 Streptomyciner og deres derivater; salter derav 2941.20 kg T

24.41.54.50 Tetrasykliner og deres derivater; salter derav 2941.30 kg T

24.41.54.60 Kloramfenikol og dens derivater, salter derav 2941.40 kg T

24.41.54.70 Erytromycin og dens derivater, salter derav 2941.50 kg T

24.41.54.90 Antibiotika ikke nevnt ellers 2941.90 kg T

24.41.60.10 Kjertler og andre organer, tørkede, også pulveriserte (til organ-
terapeutisk bruk)

3001.10 — S

24.41.60.20 Ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter 
(til organterapeutisk bruk)

3001.20 — S

24.41.60.30 Stoffer fra mennesker eller dyr tilberedte for terapeutisk eller 
profylaktisk bruk, heparin og dets salter (unntatt kjertler, or-
ganer, blod)

3001.90 — S

24.41.60.50 Blod fra mennesker; blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, pro-
fylaktisk eller diagnostisk bruk, kulturer av mikroorganismer 
og lignende produkter, toksiner (unntatt gjær)

3002.90 — S

NACE 24.42: Produksjon av farmasøytiske preparater

24.42.11.30 Legemidler med innhold av penicillin eller derivater derav, med 
penicillinsyrestruktur, eller streptomyciner eller deres deriva-
ter, for terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke i pakninger for 
detaljsalg

3003.10 — S

24.42.11.50 Legemidler med innhold av antibiotika, unntatt penicillin og 
streptomycin, ikke i pakninger for detaljsalg

3003.20 — S

24.42.11.60 Legemidler med innhold av penicillin eller derivater derav, el-
ler streptomyciner eller deres derivater, i oppmålte doser eller 
pakninger for detaljsalg

3004.10 — S

24.42.11.80 Legemidler med innhold av antibiotika, unntatt penicillin og 
streptomycin, i pakninger for detaljsalg

3004.20 — S

24.42.12.30 Legemidler uten innhold av antibiotika, men med innhold av 
insulin, for terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke i oppmålte 
doser eller pakninger for detaljsalg

3003.31 — S

24.42.12.50 Legemidler med innhold av hormoner, men uten innhold av 
antibiotika eller insulin, for terapeutisk eller profylaktisk bruk, 
ikke i oppmålte doser eller pakninger for detaljsalg

3003.39 — S

24.42.12.60 Legemidler med innhold av insulin, men uten antibiotika, for 
terapeutisk eller profylaktisk bruk, i oppmålte doser eller pak-
ninger for detaljsalg

3004.31 — S

24.42.12.65 Legemidler med innhold av binyrebarkhormoner, deres deriva-
ter og strukturbeslektede forbindelser, i oppmålte doser eller for 
detaljsalg

3004 [.32 +.39] — S

24.42.13.10 Legemidler med innhold av alkaloider eller derivater derav, 
ikke for detaljsalg

3003.40 — S

24.42.13.20 Andre legemidler til terapeutisk eller profylaktisk bruk, som 
hører til under tolltariffkode 3003, ikke for detaljsalg

3003.90 — S

24.42.13.40 Legemidler med innhold av alkaloider eller derivater derav, for 
detaljsalg

3004.40 — S
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24.42.13.60 Legemidler med innhold av vitaminer, provitaminer, derivater 
og to eller flere bestanddeler blandet sammen for terapeutisk 
eller profylaktisk bruk, i oppmålte doser eller for detaljsalg

3004.50 — S

24.42.13.80 Andre legemidler med innhold av blandede eller ublandede 
produkter, for detaljsalg, ikke nevnt ellers

3004.90 — S

24.42.21.20 Immunsera og andre bestanddeler av blod 3002.10 — S

24.42.21.40 Vaksiner for mennesker 3002.20 — S

24.42.21.60 Vaksiner til veterinær bruk 3002.30 — S

24.42.22.00 Kjemiske, befruktningshindrende preparater på basis av hormo-
ner eller spermicider

3006.60 — S

24.42.23.20 Blodtypereagenser 3006.20 — S

24.42.23.40 Røntgenkontrastmidler; diagnostiske reagenser bestemt til bruk 
på pasient

3006.30 — S

24.42.23.60 Tannsement og andre tannfyllingsmaterialer: beinsement 3006.40 — S

24.42.23.70 Gelepreparater til bruk i medisin og veterinærmedisin som 
smøremiddel ved kirurgiske inngrep og fysiske undersøkelser 
eller som et koplingsmiddel mellom kroppen og medisinske 
instrumenter

3006.70 — S

24.42.24.10 Heftplaster og andre artikler impregnert eller belagt med far-
masøytiske stoffer, eller for detaljsalg

3005.10 — S

24.42.24.30 Vatt, gas og lignende artikler impregnert eller belagt med far-
masøytiske stoffer, i pakninger for detaljsalg, ikke nevnt ellers

3005.90 — S

24.42.24.50 Steril, kirurgisk katgut, lignende sterile suturmaterialer, sterile 
klebemidler, steril laminaria, sterile absorberbare, blodstillende 
midler

3006.10 — S

24.42.24.70 Esker og vesker med førstehjelpsutstyr 3006.50 — S  

NACE 24.51: Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler

24.51.10.70 Glyserol (herunder syntetisk (unntatt rå, glyserolvann og gly-
serollut))

2905.45 kg T

24.51.20.20 Organiske overflateaktive stoffer, anionaktive (unntatt såpe) 3402.11 kg T

24.51.20.30 Organiske overflateaktive stoffer, kationaktive (unntatt såpe) 3402.12 kg T
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24.51.20.50 Organiske overflateaktive stoffer, ikke-ionogene (unntatt såpe) 3402.13 kg T

24.51.20.90 Organiske overflateaktive stoffer (unntatt såpe, anionaktive, ka-
tionaktive og ikke-ionogene)

3402.19 kg T

24.51.31.20 Såpe og organiske, overflateaktive produkter til toalettbruk, he-
runder medisinske produkter

3401.11 kg S

24.51.31.50 Såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i 
form av stenger, blokker eller støpte stykker, unntatt toalettså-
pe

3401.19 kg S

24.51.31.73 Såpe i annen form, som flak, granulat eller pulver 3401.20.10 kg S

24.51.31.79 Såpe i annen form unntatt stenger, blokker eller støpte stykker, 
papir, vatt, filt og ikke vevde materialer impregnert eller belagt 
med såpe/rengjøringsmiddel, i flak, granuler eller pulverform

3401.20.90 kg S

24.51.31.83 Organiske overflateaktive produkter og preparater til hudvask, 
tal uten såpe, i pakninger for detaljsalg

3401.30 kg S

24.51.32.40 Overflateaktive preparater, tal uten såpe, i pakninger for detalj-
salg (unntatt preparater til bruk som såpe)

3402.20.20 kg S

24.51.32.50 Vaskemidler og rengjøringsmidler, med eller uten såpe, i pak-
ninger for detaljsalg, herunder vaskehjelpemidler unntatt prepa-
rater til bruk som såpe, overflateaktive preparater

3402.20.90 kg S

24.51.32.60 Overflateaktive preparater, tal uten såpe, ikke i pakninger for 
detaljsalg (unntatt preparater til bruk som såpe)

3402.90.10 kg S

24.51.32.70 Vaskemidler og rengjøringsmidler, med eller uten såpe, ikke 
i pakninger for detaljsalg, herunder vaskehjelpemidler unntatt 
preparater til bruk som såpe, overflateaktive preparater

3402.90.90 kg S

24.51.41.00 Preparater for romparfymering eller romdeodorisering (herun-
der velluktende preparater til bruk ved religiøse seremonier)

3307.4 — S

24.51.42.50 Kunstig og tilberedt voks av kjemisk lignitt 3404.10 kg S

24.51.42.70 Kunstig og tilberedt voks av polyetylenglykol 3404.20 kg S

24.51.42.90 Kunstig og tilberedt voks (herunder forseglingsvoks) (unntatt 
av kjemisk lignitt og polyetylenglykol)

3404.90 kg S

24.51.43.30 Pusse- og polermidler og lignende preparater for skotøy eller 
lær (unntatt kunstige og tilberedte vokser)

3405.10 kg S

24.51.43.50 Pusse- og polermidler og lignende preparater for vedlikehold 
av tremøbler, tregulv eller andre trevarer (unntatt kunstige og 
tilberedte vokser)

3405.20 kg S

24.51.43.70 Polermidler og lignende preparater, for karosserier (unntatt 
kunstige og tilberedte vokser, metallpussemidler)

3405.30 kg S

24.51.43.83 Metallpussemidler 3405.90.10 kg S

24.51.43.89 Andre pusse- og polermidler, ikke nevnt ellers 3405.90.90 kg S
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24.51.44.00 Skurepasta, skurepulver o.a. skuremidler 3405.40 kg S

NACE 24.52: Produksjon av parfyme og toalettartikler

24.52.11.50 Parfyme 3303.00.10 l

@

S

24.52.11.70 Eau de toilette 3303.00.90 l

@

S

24.52.12.50 Sminke for leppene 3304.10 — S

24.52.12.70 Sminke for øynene 3304.20 — S

24.52.13.00 Preparater for manikyr eller pedikyr 3304.30 — S

24.52.14.00 Pudder, herunder fast pudder, til kosmetisk bruk (herunder tal-
kumpudder)

3304.91 — S

24.52.15.00 Skjønnhetspleieprodukter for sminking og hudpleie, herunder 
solpreparater, unntatt medikamenter, sminke for leppene og øy-
nene, preparater for manikyr og pedikyr, pudder til kosmetisk 
bruk og talkumpudder

3304.99 — S

24.52.16.30 Sjampo 3305.10 — S

24.52.16.50 Permanentpreparater, preparater for krølling eller utglatting av 
hår

3305.20 — S

24.52.16.70 Hårlakk 3305.30 — S

24.52.17.00 Hårpreparater (unntatt sjampo, permanent- og hårutglatting-
spreparater, lakk)

3305.90 — S

24.52.18.50 Tannpasta og andre tannpleiemidler 3306.10 p/st

@

S

24.52.18.90 Preparater til munn- eller tannhygiene (herunder festemidler 
for tannproteser, munnvask, munnspray, tanntråd) (unntatt tan-
npasta)

3306 [.20 +.90] — S

24.52.19.30 Preparater til bruk før, tal tal barbering (unntatt barbersåpe i 
tal)

3307.10 — S

24.52.19.50 Kroppsdeodoranter og antiperspiranter 3307.20 — S

24.52.19.70 Parfymert badesalt og andre badepreparater 3307.30 — S

24.52.19.90 Andre preparater for personlig bruk (parfymer, kosmetikk og 
toalettartikler, hårfjerningsmidler)

3307.90 — S
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NACE 24.61: Produksjon av eksplosiver

24.61.11.30 Krutt 3601 kg S

24.61.11.50 Tilberedte sprengstoffer (unntatt krutt) 3602 kg S

24.61.12.50 Sikkerhetslunter, detonerende lunter 3603.00.10 km

@

S

24.61.12.70 Tennhetter eller rivtennere og andre tennmidler, elektriske de-
tonatorer

3603.00.90 p/st

@

S

24.61.13.00 Fyrverkeri 3604.10 kg S

24.61.14.00 Signalraketter, regnraketter, tåkesignaler og andre pyrotekniske 
artikler (unntatt fyrverkeri)

3604.90 kg S

NACE 24.62: Produksjon av tal gelatin

24.62.10.13 Kaseinlim 3501.90.10 kg S

24.62.10.15 Kaseinater og andre kaseinderivater (unntatt kaseinlim) 3501.90.90 kg S

24.62.10.20 Albumin, albuminater og andre albuminderivater (unntatt eg-
galbumin)

3502 [.20 +.90] kg S

24.62.10.30 Gelatin og gelatinderivater, fiskelim (unntatt kaseinlim og bein-
lim)

3503.00.10 kg S

24.62.10.50 Beinlim, husblas og annet lim av animalsk opprinnelse (unntatt 
kaseinlim)

3503.00.80 kg S

24.62.10.60 Lim på basis av dekstrin eller annen modifisert stivelse 3505.20 kg S

24.62.10.95 Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler, ikke nevnt ellers 3506 kg S

NACE 24.63: Produksjon av eteriske oljer

24.63.10.20 Eteriske oljer 3301 [.1 +.2] kg S

24.63.10.30 Resinoider 3301.30 kg S

24.63.10.50 Konsentrater av eteriske oljer i fettstoffer, vandige destillater 
og lignende

3301.90 kg S

24.63.10.75 Blandinger av velluktende stoffer som brukes i næringsmiddel- 
eller drikkevareindustrien

3302.10 kg S
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24.63.10.79 Blandinger av velluktende stoffer til bruk som råstoff i indus-
trien (unntatt i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien)

3302.90 kg S

NACE 24.64: Produksjon av fotokjemiske produkter

24.64.11.30 Fotografiske plater og fotografisk planfilm, sensitive for lys el-
ler annen bestråling, ueksponerte (unntatt av papir, papp eller 
tekstilstoff)

3701 m2

@

S

24.64.11.50 Fotografisk film, tale for lys eller annen bestråling, ueksponert 
(unntatt papir, papp eller tekstilstoff)

3702 m2

@

S

24.64.11.70 Fotografisk papir, papp og tekstilstoff, sensitivt for lys eller an-
nen bestråling, ueksponert

3703 m2

@

S

24.64.12.00 Kjemiske preparater til fotografisk bruk, ublandede preparater 
til fotografisk bruk i tilmålte porsjoner eller pakket for detalj-
salg (unntatt lakker, lim og klebemidler)

3707 kg S

NACE 24.65: Produksjon av uinnspilte media

24.65.10.00 Preparert, uinnspilt materiell for opptak av lyd eller lignende 
(unntatt fotografiske eller kinematografiske produkter)

8523 kg S

NACE 24.66: Produksjon av kjemiske produkter ellers

24.66.10.00 Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres fraks-
joner, kjemisk bearbeidede, ikke nevnt ellers

1518 kg S

24.66.20.00 Blekk, tusj og lignende varer (unntatt trykkfarger) 3215.90 kg S

24.66.31.55 Tilberedte smøremidler med innhold av tal 70 vektprosent jord- 
eller råoljer, til behandling av tekstilstoffer, lær og pelsskinn

3403.11 kg S

24.66.31.57 Tilberedte smøremidler med innhold av tal 70 vektprosent jord- 
eller råoljer, unntatt preparater til behandling av tekstilstoffer, 
lær og pelsskinn

3403.19 kg S

24.66.31.75 Tilberedte smøremidler til behandling av tekstilstoffer, lær og 
pelsskinn, unntatt preparater med innhold av tal 70 vektprosent 
jord- eller råoljer

3403.91 kg S

24.66.31.79 Tilberedte smøremidler unntatt preparater med innhold av tal 
70 vektprosent jord- eller råoljer, preparater til behandling av 
tekstilstoffer, lær og pelsskinn

3403.99 kg S

24.66.32.55 Antibankemidler på basis av blyforbindelser 3811.11 kg S

24.66.32.59 Antibankemidler (unntatt på basis av blyforbindelser) 3811.19 kg S

24.66.32.70 Tilsetninger for smøreoljer 3811.2 kg S

24.66.32.90 Tilsetninger for mineraloljer eller for andre væsker brukt for 
samme formål som mineraloljer (herunder bensin) (unntatt an-
tibankemidler, tilsetninger for smøreoljer)

3811.90 kg S
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24.66.33.30 Bremsevæske og andre tilberedte væsker for hydrauliske over-
føringer med tal 70 vektprosent jordolje eller oljer fra bitumiøse 
mineraler

3819 kg S

24.66.33.50 Frostvæsker og tilberedte væsker for avising 3820 kg S

24.66.41.00 Peptoner og andre proteiner og deres derivater ; hudpulver, he-
runder gluteliner og prolaminer, globuliner, glycinin, keratiner, 
nukleoproteiner, proteinisolater

3504 kg S

24.66.42.10 Sammensatte reagenser for diagnostisk- eller laboratoriebruk, 
herunder papir impregnert eller overtrukket med reagensmidler 
til slikt bruk

3822 kg S

24.66.42.30 Modellermasse (herunder ferdiglaget for barn), voks og 
avtrykksmasse til dentalbruk i pakninger for detaljsalg

3407 kg S

24.66.42.50 Preparater og ladninger for brannslokkingsapparater; brannslo-
kkingsgranater og brannslokkingsbomber

3813 kg S

24.66.42.70 Næringspreparater for dyrkning av mikroorganismer 3821 kg S

24.66.43.50 Dopet silisium for elektronisk bruk, I form av skiver eller 
lignende

3818.00.10 kg S

24.66.43.70 Kjemiske grunnstoffer (unntatt silisium), dopet for elektronisk 
bruk, i form av skiver eller lignende

3818.00.90 kg S

24.66.44.00 Aktivkull 3802.10 kg S

24.66.45.52 Midler for etterbehandling, med under 55 vektprosent stivelse 3809.10.10 kg S

24.66.45.53 Midler for etterbehandling, med minst 55, men under 70 vekt-
prosent stivelse

3809.10.30 kg S

24.66.45.55 Midler for etterbehandling, med minst 70, men under 83 vekt-
prosent stivelse

3809.10.50 kg S

24.66.45.57 Midler for etterbehandling, med minst 83 vektprosent stivelse, 
til bruk innenfor tekstil-, papir- og lærindustrien eller lignende 
industrier

3809.10.90 kg S

24.66.45.70 Midler for etterbehandling osv., til bruk innenfor tekstilindus-
trien

3809.91 kg S

24.66.45.80 Midler for etterbehandling osv., til bruk innenfor papirindus-
trien

3809.92 kg S

24.66.45.90 Midler for etterbehandling, farging og andre preparater, ikke 
nevnt ellers

3809.93 kg S

24.66.46.20 Beisemidler for metalloverflater 3810 kg S

24.66.46.30 Tilberedte vulkaniseringsakseleratorer 3812.10 kg S
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24.66.46.40 Sammensatte myknere for gummi eller plast 3812.20 kg S

24.66.46.50 Antioksidasjonsmidler og andre sammensatte stabilisatorer for-
tali eller plast

3812.30 kg S

24.66.46.60 Reaksjonsinitiatorer, reaksjonsakseleratorer og tilberedte kata-
lysatorer

3815 kg S

24.66.46.70 Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, unntatt-
talr tolltariffkode 2707 eller 2902

3817 kg S

24.66.47.20 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner 3824.10 kg S

24.66.47.30 Naftensyrer, deres ikke-vannløselige salter og deres estere 3824.20 kg S

24.66.47.40 Ikke-agglomererte metallkarbider, blandet innbyrdes eller med 
metalliske bindemidler

3824.30 kg S

24.66.47.50 Tilberedte tilsetninger for sement, mørtel eller betong 3824.40 kg S

24.66.47.70 Sorbitol (unntatt D-glucitol) 3824.60 kg S

24.66.48.13 Petroleumssulfonater, unntatt av alkalimetaller, ammonium el-
ler av etanomaline r; tiofene sulfonsyrer samt deres salter

3824.90.10 kg S

24.66.48.15 Ionebyttere 3824.90.15 kg S

24.66.48.17 Tetningsmaterialer for vakuumrør 3824.90.20 kg S

24.66.48.23 Tresurt salt (f.eks. av kalsium ); råkalsiumsalt av vinsyr e; rå-
kalsiumsitrat

3824.90.25 kg S

24.66.48.25 Alkalisk jernhydroksid for rensing av gass 3825.90.10 kg S

24.66.48.27 Rusthindrende preparater som inneholder aminer som aktive 
bestanddeler

3824.90.35 kg S

24.66.48.30 Uorganiske sammensatte løsemidler og fortynningsmidler for 
lakk og lignende produkter

3824.90.40 kg S

24.66.48.40 Preparater for rensing av kjeler og lignende preparater 3824.90.45 kg S

24.66.48.53 Preparater for galvanisering 3824.90.50 kg S

24.66.48.57 Blandinger av mono-, di- og trifettsyrer av glyserolester (emul-
gert fra fett)

3824.90.55 kg S

24.66.48.63 Kjemiske produkter og preparater til farmasøytisk eller kirur-
gisk bruk

3824.90 (.61 +.62 +.64) kg S
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24.66.48.65 Hjelpestoffer til bruk i støperier (unntatt kjernebindemidler av 
kunstharpiks)

3824.90.65 kg S

24.66.48.67 Brannsikre og vanntette preparater og andre preparater for vern, 
til bruk i byggeindustrien

3824.90.70 kg S

24.66.48.73 Blandinger som inneholder asykliske hydrokarboner, uteluk-
kende perhalogenert med fluor eller klor

3824.71 kg S

24.66.48.79 Blandinger som inneholder perhalogenderivater av asykliske 
hydrokarboner med minst to ulike halogener (unntatt fluor og 
klor)

3824.79 kg S

24.66.48.95 Biodrivstoff (dieselerstatning), andre kjemiske produkter ikke 
nevnt ellers

3824.90 (.75 +.80 +.85 
+.99)

kg S

NACE 24.70: Produksjon av kunstfibrer

24.70.11.95 Fiberkabel og stapelfibrer av polypropylen, ikke kardet eller 
kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning

5501.90.10 + 5503.40 kg T

24.70.11.97 Annen syntetisk fiberkabel og syntetiske stapelfibrer ikke kar-
det eller kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning

5501 [.10 +.20 +.30 
+.90.90] + 5503 [.10 +.20 
+.30 +.90]

kg T

24.70.12.40 Syntetisk høystyrkegarn, ikke i pakninger for detaljsalg 5402 [.10 +.20] kg S

24.70.13.13 Teksturert garn av nylon eller andre polyamider, ikke i detaljop-
plegging (unntatt sytråd)

5402 [.31 +.32] kg S

24.70.13.15 Teksturert garn av polyester, ikke i detaljopplegging (unntatt 
sytråd)

5402.33 kg S

24.70.13.23 Teksturert garn av polypropylen, ikke i detaljopplegging (unn-
tatt sytråd)

5402.39.10 kg S

24.70.13.25 Teksturert garn, ikke i detaljopplegging (unntatt sytråd, av ny-
lon og andre polyamider, av polyestere, av polypropylen)

5402.39.90 kg S

24.70.13.30 Garn av nylon eller andre polyamider og polyestere, ikke teks-
turert, ikke i detaljopplegging (unntatt sytråd)

5402 [.41 +.51] kg S

24.70.13.50 Garn av syntetiske filamenter, enkelt, av polyestere, ikke i pak-
ninger for detaljsalg (unntatt sytråd, høystyrkegarn, teksturert, 
flertrådet eller kabelslått garn)

5402 [.42 +.43 +.52] kg S

24.70.13.70 Garn av syntetiske filamenter, enkelt, av polypropylen, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5402 [.49.91 +.59.10] kg S

24.70.13.90 Garn av syntetiske filamenter, enkelt, ikke nevnt ellers, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt teksturert, sytråd)

5402 [.49(.10 +.99) 
+.59.90]

kg S

24.70.14.00 Syntetiske monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex, 
tverrmål høyst 1 m m; strimler og lignende med synlig bredde 
høyst 5 mm

5404 kg S
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24.70.21.00 Kunstig fiberkabel og kunstige stapelfibrer, ikke kardet eller 
kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning

5502 + 5504 kg S

24.70.22.00 Høystyrkegarn av syntetiske filamenter, av viskoserayon, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5403.10 kg S

24.70.23.30 Teksturert garn av kunstige filamenter, ikke i pakninger for de-
taljsalg (unntatt sytråd)

5403.20 kg S

24.70.23.90 Garn av kunstige filamenter med lengdevekt under 67 desitex, 
ikke teksturert, ikke i pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5403.3 kg S

24.70.24.00 Kunstige monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og 
største tverrmål høyst 1 m m; strimler og lignende av kunstige 
tekstilstoffer med synlig bredde høyst 5 mm

5405 kg S

24.70.30.50 Avfall av syntetiske tekstilfibrer (herunder kardeull, garnavfall, 
garnettert (opprevet) rest)

5505.10 kg S

24.70.30.70 Avfall av kunstige tekstilfibrer (herunder kardeull, garnavfall, 
garnettert (opprevet) rest)

5505.20 kg S

NACE 25.11: Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk

25.11.11.00 Nye pneumatiske dekk av gummi til personbiler (herunder til 
racerbiler)

4011.10 p/st S

25.11.12.35 Nye pneumatiske dekk av gummi til motorsykler og scootere 
med felger over 33 cm i diameter

4011.40.80 p/st S

25.11.12.37 Nye pneumatiske dekk av gummi til motorsykler og scootere 
med felger høyst 33 cm i diameter

4011.40.20 p/st S

25.11.12.60 Nye pneumatiske dekk av gummi til sykler 4011.50 p/st S

25.11.13.55 Nye pneumatiske dekk av gummi til busser eller lastebiler med 
en belastningskapasitet på høyst 121

4011.20.10 p/st S

25.11.13.57 Nye pneumatiske dekk av gummi til busser eller lastebiler med 
en belastningskapasitet på over 121

4011.20.90 p/st S

25.11.13.70 Nye pneumatiske dekk av gummi, til bruk på luftfartøyer 4011.30 p/st S

25.11.14.04 Nye dekk av gummi, til bruk på kjøretøyer og maskiner for lan-
dbruk og skogbruk

4011 [.61 +.92] p/st S

25.11.14.06 Nye pneumatiske dekk av gummi, til kjøretøy og maskiner for 
industrielt bruk eller anleggsmaskiner

4011 [.62 +.63 +.93 +.94] p/st S
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25.11.14.08 Nye pneumatiske dekk avtali, med slitebane med fiskeben-
mønster eller lignende mønster (unntatt til kjøretøy og maskiner 
for landbruk, skogbruk, industrielt bruk eller anleggsmaskiner)

4011.69 p/st S

25.11.14.10 Andre nye pneumatiske dekk (unntatt for personbiler, motor-
sykler, sykler, busser, lastebiler, luftfartøy, kjøretøy og maskiner 
for landbruk, skogbruk industrielt bruk eller anleggsmaskiner, 
med slitebane med fiskebenmønster eller lignende mønster)

4011.99 p/st S

25.11.15.30 Massiv- eller hulkammerringer og utskiftbare slitebaner til 
dekk, av gummi

4012.90 (.20 +.30) p/st

@

S

25.11.15.50 Felgbånd av gummi 4012.90.90 p/st

@

S

25.11.15.73 Innerslanger av gummi til biler, busser og lastebiler 4013.10 p/st S

25.11.15.75 Innerslanger av gummi, som brukes til sykler 4013.20 p/st S

25.11.15.78 Innerslanger av gummi (unntatt til personbiler, sykler, busser 
eller lastebiler)

4013.90 p/st S

25.11.16.00 Slitebaner («camelback») som brukes ved regummiering av 
dekk

4006.10 kg S

NACE 25.12: Regummiering og vulkanisering av gummidekk

25.12.10.30 Regummierte dekk til personbiler 4012.11 p/st S

25.12.10.50 Regummierte dekk avtali, til busser og lastebiler 4012.12 p/st S

25.12.10.90 Regummierte dekk av gummi (herunder til luftfartøyer, unntatt 
til personbiler, busser eller lastebiler)

4012 [.13 +.19] p/st S

NACE 25.13: Produksjon av gummiprodukter ellers

25.13.10.00 Gummiregenerat i ubearbeidede former, eller i form av plater, 
duk eller bånd

4003 kg T

25.13.20.13 Uvulkaniserttali, blandet med «carbon black» eller silisiu-
mdioksid

4005.10 kg S

25.13.20.15 Gummiløsninger; dispersjoner, uvulkanisert 4005.20 kg S

25.13.20.19 Uvulkanisert, blandettali (unntatt blandet med «carbon black» 
eller silisiumdioksid gummiløsninger, dispersjoner)

4005.9 kg S

25.13.20.30 Uvulkaniserttali i andre former og gummivarer (herunder sten-
ger, rør og profiler, skiver og ringer) (unntatt slitebaner («ca-
melback»))

4006.90 kg S

25.13.20.50 Tråd og snorer av vulkanisert gummi 4007 kg S
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25.13.20.70 Plater, duk og bånd av vulkanisert bløtgummi 4008 [.11 +.21.90] kg S

25.13.20.83 Stenger og profiler av vulkanisert skumgummi 4008.19 kg S

25.13.20.85 Plater, duk og bånd til gulvbelegg av vulkanisert bløtgummi, 
unntatt skumgummi

4008.21.10 kg S

25.13.20.87 Stenger og profiler av vulkanisert bløtgummi, unntatt av sku-
mgummi

4008.29 kg S

25.13.30.30 Rør av vulkanisert bløtgummi, ikke forsterket 4009.11 kg S

25.13.30.55 Slanger av vulkanisert bløtgummi, forsterket med metall 4009.21 kg S

25.13.30.57 Slanger av vulkanisert bløtgummi, forsterket med tekstiler 4009.31 kg S

25.13.30.59 Slanger av vulkanisert bløtgummi, forsterket eller forbundet 
med andre materialer (unntatt slange forsterket med metall eller 
tekstiler)

4009.41 kg S

25.13.30.70 Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi med forbindelses-
deler

4009 [.12 +.22 +.32 +.42] kg S

25.13.40.30 Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi, med tra-
pesformet tverrsnitt (herunder kilereimer)

4010 [.31 +.32 +.33 +.34] kg S

25.13.40.50 Transportbånd av gummi 4010 [.11 +.12 +.13 +.19] kg S

25.13.40.75 Synkrondrivreimer av gummi 4010 [.35 +.36] kg S

25.13.40.79 Transportbånd og drivreimer av vulkaniserttali (unntatt kile-
reimer, med trapesformet tverrsnitt, transportbånd, synkrondri-
vreimer)

4010.39 kg S

25.13.50.50 Klebebånd av gummiert tekstilstoff, med bredde høyst 20 cm 5906.10 kg S

25.13.50.70 Gummiert tekstilstoff (unntatt klebebånd med bredde høyst 20 
cm)

5906.9 kg S

25.13.60.30 Hansker av vulkanisert bløtgummi, til kirurgisk bruk 4015.11 pa S

25.13.60.55 Hansker av vulkanisert bløtgummi, til husholdningsbruk 4015.19.10 pa S

25.13.60.59 Hansker av vulkanisert bløtgummi, unntatt til kirurgisk bruk og 
husholdningsbruk

4015.19.90 pa S

25.13.60.70 Klær og tilbehør til klær, av vulkanisert bløtgummi (unntatt 
hansker)

4015.90 kg S
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25.13.71.50 Kondomer 4014.10 p/st

@

S

25.13.71.70 Tåtesmokker, flaskesmokker og lignende for spedbarn 4014.90.10 kg S

25.13.71.90 Hygieniske og farmasøytiske artikler ellers (unntatt kondomer, 
og tåtesmokker, flaskesmokker og lignende for spedbarn)

4014.90.90 kg S

25.13.72.00 Gulvbelegg og matter av vulkanisert bløtgummi, unntatt sku-
mgummi

4016.91 kg S

25.13.73.10 Varer av vulkanisert bløtgummi til teknisk bruk 4016.10 kg S

25.13.73.21 Viskelær av vulkanisert bløtgummi 4016.92 kg S

25.13.73.23 Pakninger av vulkanisert bløtgummi 4016.93 kg S

25.13.73.25 Fendere for fartøyer og kaier, også oppblåsbare, av vulkanisert 
bløtgummi

4016.94 kg S

25.13.73.27 Andre oppblåsbare varer av vulkanisert bløtgummi, unntatt 
fendere

4016.95 kg S

25.13.73.43 Utvidelsesmuffer av vulkanisert bløtgummi, unntatt skumgum-
mi

4016.99.20 kg S

25.13.73.45 Varer sammensatt av gummi og metall for kjøretøyer 4016.99.52 kg S

25.13.73.47 Støpte varer av bløtgummi for kjøretøyer 4016.99.58 kg S

25.13.73.49 Varer sammensatt av gummi og metall, til annen bruk enn til 
kjøretøyer

4016.99.91 kg S

25.13.73.60 Varer av vulkanisert bløtgummi (herunder gummibånd, to-
bakkspunger, tegn til datostempler og lignende, korker og rin-
ger for flasker, unntatt hardgummi)

4016.99.99 kg S

25.13.73.79 Hardgummi, skrap av hardgummi; avfall, pulver og varer av 
hardgummi

4017 kg S

NACE 25.21: Produksjon av halvfabrikater av plast

25.21.10.50 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, sten-
ger og profiler, av polymerer av etylen (herunder også overfla-
tebehandlet)

3916.10 kg S

25.21.10.70 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, sten-
ger og profiler, av polymerer av vinylklorid (herunder også 
overflatebehandlet)

3916.20 kg S
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25.21.10.90 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, sten-
ger og profiler, av plast (unntatt av polymerer av etylen samt 
polymerer av vinylklorid)

3916.90 kg S

25.21.21.30 Kunstige tarmer (pølseskinn) av herdet protein eller cellulose-
plast

3917.10 kg S

25.21.21.53 Stive rør og slanger av polymerer av etylen 3917.21 kg S

25.21.21.55 Stive rør og slanger av polymerer av propylen 3917.22 kg S

25.21.21.57 Stive rør og slanger av polymerer av vinylklorid 3917.23 kg S

25.21.21.70 Stive rør og slanger av plast (unntatt av polymerer av etylen, av 
polymerer av propylen, av polymerer av vinylklorid)

3917.29 kg S

25.21.22.20 Bøyelige rør og slanger av plast, som tåler et trykk på minst 
27,6 Mpa

3917.31 kg S

25.21.22.35 Plastrør og–-slanger, unntatt stive eller bøyelige rør og slanger 
som tåler et trykk på minst 27,6 Mpa, og som er forsterket el-
ler på annen måte kombinert med andre materialer, og de med 
forbindelsesdeler

3917.32 kg S

25.21.22.37 Plastrør og–-slanger med forbindelsesdeler, stive eller bøyelige 
rør og slanger som tåler et trykk på minst 27,6 Mpa, og som er 
forsterket eller på annen måte kombinert med andre materialer

3917.33 kg S

25.21.22.50 Plastrør og–-slanger (unntatt kunstige tarmer (pølseskinn), stive 
eller bøyelige, som tåler et trykk på minst 27,6 Mpa)

3917.39 kg S

25.21.22.70 Forbindelsesdeler til rør og slanger, av plast (herunder ledd, 
vinkelrør og flenser)

3917.40 kg S

25.21.30.10 Andre plater …, av polymerer av etylen, ikke forsterket, tyk-
kelse høyst 0,125med merm

3920.10 (.2 +.40) kg S

25.21.30.17 Andre plater …, av polymerer av etylen, ikke forsterket, osv., 
tykkelse over 0,125 mm

3920.10.8 kg S

25.21.30.21 Andre plater …, av toakset orienterte polymerer av propylen, 
tykkelse høyst 0,10 mm

3920.20.21 kg S

25.21.30.23 Andre plater …, av toakset orienterte polymerer av propylen, 
tykkelse høyst 0,10 mm, andre

3920.20.29 kg S

25.21.30.25 Dekorasjonsbånd og pakkebånd av polymerer av propylen, med 
bredde over 5 mm, men høyst 20 mm, med tykkelse over 0,10 
mm

3920.20.71 kg S

25.21.30.27 Andre bånd, med bredde over 5 mm, men høyst 20 mm, med 
tykkelse over 0,10 mm

3920.20.79 kg S

25.21.30.29 Andre bånd, med tykkelse over 0,10 mm 3920.20.90 kg S

25.21.30.30 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd, av polymerer av sty-
ren, ikke forsterket, osv.

3920.30 kg S
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25.21.30.35 Andre plater, duker, filmer, folier talånd av polymerer av vi-
nylklorid, med tykkelse høyst 1 mm og minst 6 % myknings-
middel

3920.43.10 kg S

25.21.30.36 Andre plater, duker, filmer, folier talånd av polymerer av vi-
nylklorid, med tykkelse over 1 mm og minst 6 % myknings-
middel

3920.43.90 kg S

25.21.30.37 Andre plater, duker, filmer, folier talånd av polymerer av vinylk-
lorid, med tykkelse høyst 1 mm talder 6 % mykningsmiddel

3920.49.10 kg S

25.21.30.38 Andre plater, duker, filmer, folier talånd av polymerer av vinylk-
lorid, med tykkelse over 1 mm talder 6 % mykningsmiddel

3920.49.90 kg S

25.21.30.53 Plater, duker, filmer, folier og bånd av polymetylmetakrylat, 
ikke forsterket, osv.

3920.51 kg S

25.21.30.59 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av andre akrylpolymerer, 
ikke forsterket, osv., ikke nevnt ellers

3920.59 kg S

25.21.30.61 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polykarbonater, ikke av 
skumplast, unntatt belegg til gulv, vegger, tak – selvklebende, 
forsterket, laminert, støttet eller på annen måte kombinert med 
andre materialer

3920.61 kg S

25.21.30.63 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av umettede polyestere, 
ikke forsterket, osv.

3920.63 kg S

25.21.30.65 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyetylentereftalat, 
ikke forsterket, osv., med tykkelse høyst 0,35 mm

3920.62.1 kg S

25.21.30.67 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyetylentereftalat, 
ikke forsterket, osv., med tykkelse over 0,35 mm

3920.62.90 kg S

25.21.30.69 Plater, duker, filmer, folier talånd, av polyestere, ikke av skum-
plast, unntatt belegg til gulv, vegger, tak, selvklebende – av po-
lykarbonater, polyetylentereftalat, umettede polyestere

3920.69 kg S

25.21.30.70 Plater, duker, filmer, folier og bånd av regenerert cellulose, ikke 
forsterket, med en tykkelse under 0,75 mm

3920.71.10 kg S

25.21.30.73 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av regenerert cellulose, 
ikke forsterket, andre

3920.71.90 kg S

25.21.30.74 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av vulkaniserte fibrer, ikke 
forsterket, osv.

3920.72 kg S

25.21.30.76 Filmer i rulltalånd av celluloseacetat, ikke av skumplast, til 
kinematografisk eller fotografisk bruk (unntatt forsterket, la-
minert, støttet av eller kombinert med andre materialer på li-
gnende måte)

3920.73.10 kg S

25.21.30.77 Andre plater, filmer i ruller/bånd, av celluloseacetat 3920.73 (.50 +.90) kg S

25.21.30.79 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av andre cellulosederivater, 
ikke forsterket, osv., ikke nevnt ellers

3920.79 kg S

25.21.30.81 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyvinylbutyral, ikke 
forsterket, osv.

3920.91 kg S

25.21.30.82 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyamider, ikke av 
skumplast (unntatt gulv-, vegg-, takkledning, selvklebende, 
forsterket, laminert, støttet av eller kombinert med andre mate-
rialer på lignende måte)

3920.92 kg S
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25.21.30.83 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av amino-harpikser, ikke 
av skumplast (unntatt gulv-, vegg-, takkledning, selvklebende, 
forsterket, laminert, støttet av eller kombinert med andre mate-
rialer på lignende måte)

3920.93 kg S

25.21.30.84 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av fenolharpikser, ikke 
forsterket, osv.

3920.94 kg S

25.21.30.86 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av andre kondensasjons- 
eller polymerisasjonsprodukter

3920.99.2 kg S

25.21.30.87 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av addisjonspolymerisas-
jonsprodukter

3920.99.5 kg S

25.21.30.90 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av annen plast, ikke forste-
rket, ikke nevnt ellers

3920.99.90 kg S

25.21.41.20 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av polymerer 
av styren

3921.11 kg S

25.21.41.30 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av polymerer 
av vinylklorid

3921.12 kg S

25.21.41.50 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av polyure-
taner

3921.13 kg S

25.21.41.70 Plater, duker, filmer, folier talånd, av skumplast av regenerert 
cellulose

3921.14 kg S

25.21.41.80 Plater, duker, filmer, folier talånd, av skumplast (unntatt av po-
lymerer av styren, av polymerer av vinylklorid, av polyureta-
ner, av regenerert cellulose)

3921.19 kg S

25.21.42.30 Plater, duker, filmer, folier talånd (unntatt av skumplast), av 
kondensasjons- eller polymerisasjonsprodukter, polyestere, 
forsterket, laminert, støttet av eller kombinert med andre mate-
rialer på lignende måte

3921.90.1 kg S

25.21.42.50 Plater, duker, filmer, folier og bånd (unntatt av skumplast), av 
fenolharpikser

3921.90.30 kg S

25.21.42.75 Plater, duker, filmer, folier talånd (unntatt av skumplast), av 
kondensasjons- eller polymerisasjonsprodukter, aminoharpik-
ser (laminertalder høyt trykk, med dekor på en eller begge si-
der)

3921.90.41 kg S

25.21.42.79 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd, av polymerisasjons-
produkter

3921.90 (.43 +.49 +.55 
+.60)

kg S

25.21.42.80 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd, av annen plast, unn-
tatt av skumplast, og plast laget av polymerisasjonsprodukter

3921.90.90 kg S

NACE 25.22: Produksjon av plastemballasje

25.22.11.00 Sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus), av 
polymerer av etylen

3923.21 kg S

25.22.12.00 Plastsekker –g -poser (herunder kremmerhus) (unntatt av poly-
merer av etylen)

3923.29 kg S

25.22.13.00 Esker, kasser og lignende varer av plast 3923.10 kg S

25.22.14.50 Ballonger, flasker, kanner og lignende beholdere av plast med 
rominnhold høyst 2 l

3923.30.10 p/st S
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25.22.14.70 Ballonger, flasker, kanner og lignende beholdere av plast med 
rominnhold over 2 l

3923.30.90 p/st S

25.22.15.21 Bobiner og lignende av plast, til fotografiske og kinematogra-
fiske filmetalånd og lignende

3923.40.10 kg S

25.22.15.23 Sneller, spoler og bobiner og lignende av plast (unntatt bobiner 
og spoler til filmer)

3923.40.90 kg S

25.22.15.25 Flaskekapsler av plast 3923.50.10 kg S

25.22.15.27 Propper, lokk og andre lukkeinnretninger av plast (unntatt flas-
kekapsler)

3923.50.90 kg S

25.22.15.28 Ekstruderte, slangeformede nett av plast 3923.90.10 kg S

25.22.15.40 Produkter av plast for transport og emballering av va rer; ikke 
nevnt ellers

3923.90.90 p/st

@

S

NACE 25.23: Produksjon av byggevarer av plast

25.23.11.55 Gulv-, vegg- eller takkledning med underlag som er impregnert, 
belagt eller overtrukket med polyvinylklorid

3918.10.10 m2 S

25.23.11.59 Annen gulv-, vegg- eller takkledning av polymerer av vinylk-
lorid

3918.10.90 m2 S

25.23.11.90 Gulv-, vegg- eller takkledning av plast, ikke nevnt ellers, i rul-
ler eller som fliser (unntatt av polymerer av polyvinylklorid)

3918.90 m2 S

25.23.12.50 Badekar, dusjkar og vasker av plast 3922.10 p/st

@

S

25.23.12.70 Klosettlokk –g -seter av plast 3922.20 p/st

@

S

25.23.12.90 Bideter, klosettskåler, spylecisterner og lignende av plast (unn-
tatt badekar, dusjkar og vasker av plast, klosettlokk –g -seter 
av plast)

3922.90 p/st

@

S

25.23.13.00 Tanker, cisterner, kar og lignende beholdere med rominnhold 
over 300 l, av plast

3925.10 kg S

25.23.14.50 Dører, vinduer, dør- og vinduskarmer –g -rammer samt dørters-
kler, av plast

3925.20 p/st S

25.23.14.70 Vindusskodder, markiser, persienner, rullegardiner og lignende 
varer samt deler, av plast

3925.30 kg S
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25.23.15.50 Beslag og forbindelsesdeler av plast, for fastgjøring på eller i 
dører, vinduer, trapper, vegger eller andre bygningsdeler

3925.90.10 kg S

25.23.15.90 Andre bygningsartikler av plast, herunder veggplugger, kabel-
plater

3925.90 (.20 +.80) kg S

25.23.20.00
z

Prefabrikkerte bygninger, av plast 9406,000,80a — S

NACE 25.24: Produksjon av plastprodukter ellers

25.24.10.00 Klær og tilbehør til klær, av plast (herunder hansker, regnfrak-
ker, forklær, belter og smekker til spedbarn) (unntatt hode-
plagg)

3926.20 kg S

25.24.21.30 Selvklebentalånd, belagt med uvulkanisert naturgummi eller 
syntetitalmmi, i ruller med bredde høyst 20 cm

3919.10.1 kg S

25.24.21.55 Selvklebende plater, duker, filmer, folier, bånd og andre flate 
former, av polyestere, i ruller med bredde høyst 20 cm, unn-
tatt bånd belagt med uvulkanisert naturgummi eller syntetisk 
gummi, i ruller med bredde høyst 20 cm

3919.10.31 kg S

25.24.21.59 Bånd, av andre polymerisasjonsprodukter, i ruller med bredde 
høyst 20 cm

3919.10.38 kg S

25.24.21.75 Bånd, av polymerer av vinylklorid, i ruller med bredde høyst 
20 cm

3919.10.61 kg S

25.24.21.79 Bånd, av andre addisjonspolymerisasjonsprodukter, i ruller 
med bredde høyst 20 cm

3919.10.69 kg S

25.24.21.90 Bånd, av andre plastmaterialer, i ruller med bredde høyst 20 
cm

3919.10.90 kg S

25.24.22.30 Selvklebende plater, duker, filmer, folier, tape, bånd o.a. flate 
produkter av plast, videre bearbeidet enn overflatebehandlet, 
eller skåret i former unntatt ruller, med bredde høyst 20 cm, 
rektangulære eller kvadratiske

3919.90.10 kg S

25.24.22.55 Andre plater …, av polykarbonater, alkydharpikser, polyally-
lestere eller andre polyestere

3919.90.31 kg S

25.24.22.59 Andre plater …, av andre polymerisasjonsprodukter 3919.90.38 kg S

25.24.22.70 Andre plater …, av addisjonspolymerisasjonsprodukter 3919.90 (.61 +.69) kg S

25.24.22.90 Andre plater …, av andre plastmaterialer 3919.90.90 kg S

25.24.23.20 Bordservise og kjøkkenartikler av plast 3924.10 kg S



2.12.2010 Nr. 67/717EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

25.24.23.30 Svamp av regenerert cellulose 3924.90.11 kg S

25.24.23.50 Husholdnings- og toalettartikler av regenerert cellulose (unntatt 
svamp)

3924.90.19 kg S

25.24.23.70 Husholdnings- og toalettartikler av plast, unntatt av regenerert 
cellulose, ikke nevnt ellers

3924.90.90 kg S

25.24.24.00 Deler av plast til lamper og belysningsutstyr 9405.92 — S

25.24.25.50 Beskyttelseshodeplagg av plast 6506.10 p/st S

25.24.25.90 Hodeplagg av gummi eller plast (unntatt beskyttelseshode-
plagg)

6506.91 p/st S

25.24.26.00 Isolasjonsdeler av plast til elektrisk materiell (unntatt elektriske 
isolatorer)

8547.20 kg S

25.24.27.00 Kontor- og skoleartikler av plast (herunder papirvekter, papirk-
niver, skriveunderlag, penneholdere og bokmerker)

3926.10 kg S

25.24.28.20 Tilbehør til møbler, karosserier eller lignende, av plast 3926.30 kg S

25.24.28.30 Statuetter og andre dekorasjonsartikler av plast (herunder foto-
rammer, bilderammer og lignende rammer)

3926.40 kg S

25.24.28.40 Perforertalter og lignende varer av plast, for filtrering eller ren-
sing av væsker i kloakkavløp

3926.90.50 kg S

25.24.28.50 Varer ikke nevnt ellers, framstilt av plastfolie 3926.90.91 kg S

25.24.28.70 Andre artikler av plast eller andre materialer 3926.90.98 — S

25.24.90.10 Plastdeler til maskiner, apparater og mekaniske redskaper, unn-
tatt stempeldrevet forbrenningsmotorer, gassturbiner

— — S S1

25.24.90.25 Plastdeler til apparater under tolltariffkode 8509 og 8516 — — S S1

25.24.90.27 Deler av plast til plate- og kassettspillere og lignende, lydbån-
dopptakere og lignende, og til apparater for opptak og gjengi-
velse av lyd- og videosignaler, unntatt kassett til pickup

— — S S1

25.24.90.30 Plastdeler til apparater under tolltariffkode 8525 til 8528 — — S S1

25.24.90.40 Plastprodukter, deler av apparater under tolltariffkode 8535 til 
8537 samt 8542

— — S S1

25.24.90.50 Produksjon av deler av plast til lokomotiver, vogner og annet 
materiell for jernbane og sporvei

— — S S1
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25.24.90.60 Deler og tilbehør av plast til landkjøretøyer (unntatt for loko-
motiver eller rullende materiell)

— — S S1

25.24.90.80 Deler av plast til luft- og romfartøyer — — S S1

25.24.90.93 Deler av plast til annet elektrisk utstyr og apparater, lydoppta-
kere –g -gjengivere, tv-bilde- og tv-lydopptakere –g -gjengi-
vere

— — S S1

25.24.90.97 Deler av plast til instrumenter og apparater til optisk, foto-
grafisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk, samt 
måle-, kontroll- og musikkinstrumenter, ur m.m.

— — S S1

NACE 26.11: Produksjon av planglass

26.11.11.13 Optisk glaIs i plater (støplset) uten trådinnlegg, farget, ugjen-
nomsiktig (herunder med antireflekterende lag)

7003 [.12.10 +.19.10] m2 S

26.11.11.15 Annet glIss i plater (støplset) uten trådinnlegg, farget, ugjen-
nomsiktig (herunder med antireflekterende lag)

7003 [.12.9 +.19.90] m2 S

26.11.11.30 Støpt eller valset trådglass i plater 7003.20 m2 S

26.11.11.50 Støpte eller valsede profiler av glass 7003.30 kg S

26.11.11.75 Trukket etalblåst optisk glass, også gjennomfarget, ugjennom-
siktig, overfarget eller med et absorberende eller reflekterende 
belegg

7004 [.20.10 +.90.10] m2 S

26.11.11.79 Trukket eller blåst«antikkglass», gartnerglass og annet glass i 
plater, unntatt optisk glass

7004 [.20.9 +.90(.70 +.9)] m2 S

26.11.12.12 Plater av glass uten trådinnlegg med antireflekterende lag 7005.10.05 m2 S

26.11.12.14 Plater uten trådinnlegg av «floatglass», planslipt eller polert 
glass, reflekte rende: tykkelse høyst 3,5mm

7005.10.25 m2 S

26.11.1‘.17 ‘Float’lass’, planslipt eller polert glass i plater uten trådinnlegg, 
med absorberende eller reflekterende belegg, med tykkelse over 
3,5mm (unntatt gartnerglass)

7005.10 (.30 +.80) m2 S

26.11.1‘.30 ‘Float’lass’, planslipt eller polert glass i plater uten trådinnlegg, 
gjennomfarget, ugjennomsiktig, overfarget eller bare planslipt, 
unntatt gartnerglass

7005.21 m2 S

26.11.12.80 Annet «floatglass», planslipt eller polert glass i plater, ikke ne-
vnt ellers

7005 [.29 +.30] m2 S

NACE 26.12: Bearbeiding av planglass

26.12.11.50 Optisk glass under tolltariffkode 7003, 7004 eller 7005, bøyd, 
kantslipt, gravert osv.

7006.00.10 kg S

26.12.11.90 Annet glass under tolltariffkode 7003, 7004 eller 7005, bøyd, 
kantslipt, gravert osv.

7006.00.90 kg S
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26.12.12.15 Herdet sikkerhetsglass, egnet til montering i motorvogner 7007.11.10 m2

@

S

26.12.12.19 Herdet sikkerhetsglass, egnet til montering i luftfartøyer, rom-
fartøyer, båter eller andre fartøyer

7007.11.90 m2

@

S

26.12.12.30 Herdet sikkerhetsglass til bruk ikke nevnt ellers 7007.19 m2 S

26.12.12.53 Laminert sikkerhetsglass, egnet til montering i luftfartøyer, 
romfartøyer, båter eller andre fartøyer

7007.21.80 kg S

26.12.12.55 Laminert sikkerhetsglass, egnet til montering i motorvogner 7007.21.20 kg S

26.12.12.70 Laminert sikkerhetsglass, ikke nevnt ellers 7007.29 m2 S

26.12.13.30 Isolasjonsglass som består av flere lag 7008 m2 S

26.12.13.50 Kjørespeil av glass for motorvogner 7009.10 p/st S

26.12.13.90 Speil av glass, med eller uten ramme, unntatt kjørespeil 7009.9 kg S

NACE 26.13: Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall

26.13.11.10 Konserveringsgltalopper, lokk og andre lukkeanordninger av 
glass

7010 [.20 +.90.10] kg S

26.13.11.16 Beholdere laget av glassrør (unntatt glass beregnet på konser-
vering)

7010.90.21 p/st S

26.13.11.22 Beholdere av glass med nominell kapasitet minst 2,5 l (unntatt 
glass beregnet på konservering)

7010.90.31 p/st S

26.13.11.28 Flasker av fargeløst glass med nominell kapastalunder 2,5 l, til 
drikkevarer og næringsmidler (unntatt flasker (lerker) dekket 
med lær eller kunstlær, og tåteflasker)

7010.90.4 p/st S

26.13.11.34 Flasker av farget glass med nominell kapastalunder 2,5 l, til 
drikkevarer og næringsmidler (unntatt flasker (lerker) dekket 
med lær eller kunstlær, og tåteflasker)

7010.90.5 p/st S

26.13.11.40 Beholdere av glass med nominell kapastalunder 2,5 l, til drik-
kevarer og næringsmidler (unntatt flasker dekket med lær eller 
kunstlær, og tåteflasker)

7010.90.6 p/st S

26.13.11.46 Beholdere av glass med nominell kapastalunder 2,5 l, til far-
masøytiske produkter

7010.90.7 p/st S
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26.13.11.52 Beholdere av glass med nominell kapastalunder 2,5 l, til trans-
port eller emballering av andre varer (unntatt drikkevarer, 
næringsmidler og farmasøytiske produkter eller laget av rør-
glass)

7010.90.9 p/st S

26.13.12.15 Drikkeglass av blykrystall, framstilt ved manuell glassuttaking, 
slipt eller dekorert på annen måte

7013.21.11 p/st S

26.13.12.19 Drikkeglass av blykrystall, framstilt ved manuell glassuttaking 
(unntatt slipte eller dekorerte)

7013.21.19 p/st S

26.13.12.35 Drikkeglass av blykrystall, framstilt ved mekanisk glassutta-
king, slipt eller dekorert på annen måte

7013.21.91 p/st S

26.13.12.39 Drikkeglass av blykrystall, framstilt ved mekanisk glassutta-
king (unntatt slipte eller dekorerte)

7013.21.99 p/st S

26.13.12.53 Drikkeglass ellers (unntatt av blykrystall), framstilt ved manu-
ell glassuttaking

7013.29.5 p/st S

26.13.12.55 Drikkeglass ellers (unntatt av blykrystall), av herdet glass eller 
framstilt ved mekanisk glassuttaking

7013.29 (.10 +.9) p/st S

26.13.13.10 Husholdningsartikler (unntatt drikkeglass), toalettartikler, kon-
torutstyr, innendørs dekorasjonsgjenstander av blykrystall, 
framstilt ved manuell glassuttaking

7013 [.31.10 +.91.10] p/st S

26.13.13.30 Husholdningsartikler, unntatt drikkeglass; toalettartikler, kon-
torutstyr, innendørs dekorasjonsgjenstander av blykrystall, 
framstilt ved mekanisk glassuttaking

7013 [.31.90 +.91.90] p/st S

26.13.13.50 Husholdningsartikler, unntatt drikkeglass, av glass med lineær 
utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10-6/K i temperaturområde 
fra 0 °C til 300 °C

7013.32 p/st S

26.13.13.60 Varer av glasskeramikk, husholdnings-, toalett-, kontor- og in-
nendørs dekorasjonsartikler og lignende

7013.10 p/st S

26.13.13.90 Glassartikler til husholdnings- eller kjøkkenbruk (unntatt drik-
keglass), forsterket glass

7013 [.39 +.99] p/st S

26.13.14.00 Glassbeholdere til termosflasker eller til andre vakuumisolerte 
beholdere

7012 p/s

@

S

NACE 26.14: Produksjon av glassfibrer

26.14.11.10 Glassfibertråder, skåret i lengder på minst 3 mm, men høyst 
50 mm

7019.11 kg S

26.14.11.30 Forgarn av filamenter av glassfibrer 7019.12 kg S

26.14.11.50 Andre artikler av filamenter av glassfibrer 7019.19.10 kg S

26.14.11.70 Artikler av stapelfibrer 7019.19.90 kg S
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26.14.12.10 Glassfibermatter (herunder av glassvatt) 7019.31 kg S

26.14.12.30 Tynn duk (vlies) av glassfibrer (herunder av glassvatt) 7019.32 kg S

26.14.12.50 Plater og lignende ikke vevde produkter av glassfibrer 7019.39 kg S

26.14.12.93 Andre artikler av glassfibrer, som ikke er tekstilfibrer, i løs vekt 
eller som fnugg

7019.90 (.10 +.99) kg S

26.14.12.95 Matter og hylser av glassull, til isolering av rør 7019.90.30 kg S

26.14.12.99 Andre artikler, tekstilfibrer av glass 7019.90.91 kg S

NACE 26.15: Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer

26.15.11.10 Glasskår og annet glassa vfall; glassmasse (unntatt glass i form 
av pulver, granuler eller flak)

7001 kg S

26.15.11.30 Glass i form av kuler og stenger, ubearbeidet (unntatt glasskuler 
som leker, glasskuler som er slepet etter forming, brukt som 
propper til flasker, glassets mikrosfærer høymed mer 1 mm i 
diameter)

7002 [.10 +.20] kg S

26.15.11.50 Glass i form av rør, ubearbeidet (herunder rør som er tilsatt 
fluorescent materiale i massen) (unntatt rør belagt med fluores-
cent materiale på innsiden)

7002.3 kg S

26.15.12.00 Glass i blyinnfatning og lignende, celleglass eller skumtalblok-
ker, fliser, plater og lignende av presset eller støpt glass til bruk 
i bygg eller konstruksjon

7016.90 kg S

26.15.21.00 Åpne glasskolber og åpne, bearbeidede glassrør samt deler av 
glass, uten tilbehør, til glødelamper, lysrør, katodestrålerør og 
lignende

7011 kg S

26.15.22.00 Urglass og brilleglass, ikke optisk bearbeidede 7015 kg S

26.15.23.30 Glassvarer til laboratoriebruk eller til hygienisk eller farmasøy-
tisk bruk, også graderte eller kalibrerte

7017 kg S

26.15.23.50 Glassampuller 7010.10 p/st S

26.15.24.00 Glassdeler til belysningsutstyr osv. 9405.91 — S

26.15.25.00 Elektriske isolatorer av glass (unntatt isolasjonsdeler (annet enn 
isolatorer) av plast til elektrisk materiell)

8546.10 kg S

26.15.26.30 Glass til signalutstyr og optiske varer, ikke optisk bearbeidet, 
unntatt brilleglass

7014 kg S

26.15.26.50 Terninger og andre små biter av glass, også på underlag, til mo-
saikkarbeider og lignende dekorative formål

7016.10 kg S
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26.15.26.70 Småartikler av glass (herunder glassperler, imiterte perler og 
edel- og halvedelsteiner, og lignende)

7018 kg S

26.15.26.90 Andre artikler av glass, ikke nevnt ellers 7020 — S

NACE 26.21: Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander

26.21.11.30 Bordservise og kjøkkentøy av porselen 6911.10 kg S

26.21.11.50 Husholdnings- og toalettartikler, av porselen, ikke nevnt ellers 6911.90 kg S

26.21.12.10 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, av vanlig keramikk

6912.00.10 kg S

26.21.12.30 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, av steintøy

6912.00.30 kg S

26.21.12.50 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, av leirvarer eller fin keramikk

6912.00.50 kg S

26.21.12.90 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler 6912.00.90 kg S

26.21.13.30 Statuetter og andre dekorasjonsgjenstander, av porselen 6913.10 — S

26.21.13.50 Statuetter og andre dekorasjonsgjenstander av keramisk mate-
riale, unntatt av porselen

6913.90 — S

NACE 26.22: Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale

26.22.10.30 Oppvaskkummer, vasker, badekar og lignende sanitærutstyr for 
fast installasjon, av porselen

6910.10 p/st

@

S

26.22.10.50 Oppvaskkummer, vasker, badekar og lignende sanitærutstyr, 
ikke nevnt ellers, for fast installasjon, av keramisk materiale, 
unntatt av porselen

6910.90 p/st

@

S

NACE 26.23: Produksjon av isolatorer og isolasjonstilbehør av keramisk materiale

26.23.10.33 Elektriske isolatorer av keramikk (uten metalldeler) 8546.20.10 kg S

26.23.10.35 Elektriske isolatorer av keramikk (med metalldeler) til sterks-
trømsluftledninger og kjøreledninger

8546.20.91 kg S

26.23.10.39 Elektriske isolatorer av keramikk (med metalldeler) (unntatt til 
sterkstrømsluftledninger og kjøreledninger)

8546.20.99 kg S
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26.23.10.53 Isolasjonsdetaljer av keramikk, som inneholder minst 80 vekt-
prosent metalloksider

8547.10.10 kg S

26.23.10.55 Andre keramiske isolasjonsdetaljer til elektriske maskiner 8547.10.90 kg S

NACE 26.24: Produksjon av andre keramiske produkter til teknisk bruk

26.24.11.00 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av 
porselen

6909.11 kg S

26.24.12.00 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av ke-
ramiske materialer, unntatt av porselen

6909 [.12 +.19] kg S

NACE 26.25: Produksjon andre keramiske produkter

26.25.11.00 Keramiske krybber og kar og lignende beholdere til bruk i lan-
dbruket, ved transport eller emballering

6909.90 kg S

26.25.12.30 Andre keramiske artikler ikke nevnt ellers, av porselen 6914.10 kg S

26.25.12.55 Andre keramiske artikler ikke nevnt ellers, av vanlig keramikk 6914.90.10 kg S

26.25.12.59 Andre keramiske artikler ikke nevnt ellers, unntatt av porselen 
eller av vanlig keramikk

6914.90.90 kg S

NACE 26.26: Produksjon av ildfaste keramiske produkter

26.26.11.00 Murtalblokker, fliser og andre keramiske varer av kiselholdig 
fossilmel eller lignende kiselholdige jordarter

6901 kg S

26.26.12.10 Ildfaste murstein, blokker, fliser og lignende ildfaste keramiske 
byggevarer med over 50 vektprosent MgO, CaO, Cr2O3

6902.10 kg S

26.26.12.33 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og lignende ildfaste ke-
ramiske byggevarer med minst 93 vektprosent SiO2

6902.20.10 kg S

26.26.12.35 Ildfast murstein, iltalblokker, fliser og lignende ildfaste kera-
miske byggevarer med over taln under 45 vektprosent Al2O3, 
men over 50 vektprosent kombinert med SiO3

6902.20.91 kg S

26.26.12.37 Ildfaste murstein, blokker, fliser og lignende med over 50 vekt-
prosent Al2O3 og/eller SiO2, ikke nevnt ellers

6902.20.99 kg S

26.26.12.90 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og lignende ildfaste ke-
ramiske byggevarer, ikke nevnt ellers

6902.90 kg S

26.26.13.00 Ildfast sement, mørtel, betong og lignende blandinger 3816 kg S
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26.26.14.10 Varer med innhold av magnesitt, dolomitt eller kromitt 6815.91 kg S

26.26.14.30 Andre ildfaste, keramiske varer med over 25 vektprosent grafitt 
eller andre former for karbon

6903 [.10 +.90.10] kg S

26.26.14.55 Andre ildfaste, keramiske varer med under 45 vektprosent 
Al2O3 og en blanding over 50 vektprosent Al2O3 og SiO3

6903.20.10 kg S

26.26.14.59 Andre ildfaste, keramiske varer med minst 45 vektprosent 
aluminiumoksid og en blanding over 50 vektprosent Al2O3 og 
SiO3

6903.20.90 kg S

26.26.14.90 Andre ildfaste, keramiske varer, ikke nevnt ellers 6903.90.90 kg S

NACE 26.30: Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser

26.30.10.10 Uglasserte, keramiske fliser, terninger og lignende varer, kva-
dratiske eller rektangulære, sidelengde under 7 cm

6907.10 m2 S

26.30.10.20 Glasserte, keramiske fliser, terninger og lignende varer, også 
kvadratiske eller rektangulære, sidelengde under 7 cm

6908.10 m2 S

26.30.10.30 Uglasserte, keramiske, doble fliser av typen «Spaltplatten» 6907.90.10 m2 S

26.30.10.53 Andre uglasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende 
fliser av steintøy

6907.90.91 m2 S

26.30.10.55 Andre uglasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende 
fliser av leirvarer eller fin keramikk

6907.90.93 m2 S

26.30.10.59 Andre uglasserte, keramiske gulv-, vegg- og broleggingsfliser, 
ikke nevnt ellers

6907.90.99 m2 S

26.30.10.71 Glasserte, keramiske doble fliser av typen «Spaltplatten» 6908.90 (.11 +.31) m2 S

26.30.10.73 Glasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser av 
steintøy, med overflate over 90 cm²

6908.90.91 m2 S
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26.30.10.75 Glasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser av 
leirvarer eller fin keramikk, med overflate over 90 cm²

6908.90.93 m2 S

26.30.10.79 Andre glasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fli-
ser, ikke nevnt ellers

6908.90 (.21 +.29 +.51 
+.99)

m2 S

NACE 26.40: Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire

26.40.11.10 Keramisk murstein 6904.10 m3

@

S

26.40.11.30 Keramisk gulvblokker, hulstein og lignende 6904.90 kg S

26.40.12.50 Keramisk takstein 6905.10 p/st S

26.40.12.70 Keramiske skorsteinspiper, pipehatter, gesimser, bygningsorna-
menter og andre keramiske byggevarer

6905.90 kg S

26.40.13.00 Keramiske rør, renner og rørdeler 6906 kg S

NACE 26.51: Produksjon av sement

26.51.11.00 Sementklinker 2523.10 kg S

26.51.12.10 Hvit portlandsement, også kunstig farget 2523.21 kg S

26.51.12.30 Portlandsement, unntatt hvit 2523.29 kg S

26.51.12.50 Aluminatsement 2523.30 kg S

26.51.12.90 Annen hydraulisk sement 2523.90 kg S

NACE 26.52: Produksjon av kalk

26.52.10.33 Ulesket kalk 2522.10 kg S

26.52.10.35 Lesket kalk 2522.20 kg S

26.52.10.50 Hydraulisk kalk 2522.30 kg S

NACE 26.53: Produksjon av gips

26.53.10.00 Gips, som består av kalsinert gipsstein eller kalsiumsulfat 
NAC E 26.61: Produksjon av betongvarer til bygge- og an-
leggsvirksomhet

2520.20 kg S
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Murstein og bygningsstein av sement, betong eller kunstig stein, også armerte

26.61.11.30 Murstein og bygningsstein av sement, betong eller kunstig 
stein, også armerte

6810.11 kg S

26.61.11.50 Takstein, fliser, heller og lignende vatal sement, betong eller 
kunstig stein, også armerte

6810.19 kg S

26.61.12.00 Prefabrikkerte elementer til bygge- og anleggsvirksomhet, av 
sement, betong eller kunstig stein, også armerte

6810.91 kg S

26.61.13.00
z

Rør av sement, betong eller kunstig stein, også armerte 6 810,99a kg S

26.61.20.00
z

Prefabrikkerte bygninger av sement, betong eller kunstig stein, 
også armerte

9406.00.80b — S

NACE 26.62: Produksjon av gipsvarer til bygge- og anleggsvirksomhet

26.62.10.50 Plater, fliser og lignende varer av gips eller blandinger på basis 
av gips, belagte eller forsterkede utelukkende med papir eller 
papp, ikke dekorerte

6809.11 m2 S

26.62.10.90 Andre plater, fliser og lignende varer av gips eller blandinger 
på basis av gips, unntatt dekorerte og belagte eller forsterkede 
med papir eller papp

6809.19 m2 S

NACE 26.63: Produksjon av støpeferdig betong

26.63.10.00 Støpeferdig betong, ikke-ildfast 3824.50.10 kg S

NACE 26.64: Produksjon av mørtel

26.64.10.00 Mørtel og betong, ikke-ildfast, unntatt støpeferdig 3824.50.90 kg S

NACE 26.65: Produksjon av fibersement

26.65.11.00 Plater, paneler, fliser, blokker og lignende av vegetariske fibrer, 
halm, spon, flis eller annet treavfall, agglomerert med sement, 
gips og lignende

6808 m2

@

S

26.65.12.30 Plater, fliser og lignende varer av asbestsement, cellulosese-
ment eller lignende

6811 [.10 +.20] m2

@

S

26.65.12.50 Rør og rørdeler av asbestsement, cellulosesement eller lignen-
de

6811.30 kg S

26.65.12.90 Andre varer av asbestsement, cellulosesement og lignende, 
unntatt plater, fliser, rør og rørdeler

6811.90 kg S
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NACE 26.66: Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter

26.66.11.00 Varer av gips eller blandinger på basis av gips, dekorerte 6809.90 kg S

26.66.12.00
z

Andre varer av sement, betong eller kunstig stein, også armerte, 
ikke nevnt ellers

6810.99b kg S

NACE 26.70: Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein

26.70.11.00 Monument- eller bygningsstein og varer av slik stein, av mar-
mor, travertin og alabast

6802 [.21 +.91] kg S

26.70.12.10 Gatestein, kantstein og heller av naturlig stein (unntatt skifer) 6801 kg S

26.70.12.30 Fliser, mosaikkterninger og lignende, av naturlig stein, kunstig 
fargede korn, splinter og pulver

6802.10 kg S

26.70.12.40 Kalkholdig monument- og bygningsstein, ikke nevnt ellers, 
også polert, dekorert eller bearbeidet på annen måte

6802 [.22 +.92] kg S

26.70.12.60 Monument- og bygningsstein av granitt, også polert, dekorert 
eller bearbeidet på annen måte

6802 [.23 +.93] kg S

26.70.12.80 Monument- og bygningsstein og lignende (unntatt av kalks-
tein og granitt, også polert, dekorert eller bearbeidet på annen 
måte)

6802 [.29 +.99] kg S

26.70.12.90 Bearbeidet skifer og varer av naturlig eller agglomerert skifer 6803 kg S

NACE 26.81: Produksjon av slipestoffer

26.81.11.10 Møllesteiner og slipesteiner til maling, sliping eller defibrering 6804.10 kg S

26.81.11.20 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av agglome-
rerte syntetiske eller naturlige diamanter

6804.21 kg S

26.81.11.30 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av syntetisk 
eller kunstig harpiks, forsterket

6804.22.18 kg S

26.81.11.40 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av syntetisk 
eller kunstig harpiks, ikke forsterket

6804.22.12 kg S

26.81.11.50 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av keramis-
ke materialer eller silikater

6804.22.30 kg S

26.81.11.60 Andre møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av an-
dre agglomererte slipestoffer

6804.22 (.50 +.90) kg S
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26.81.11.70 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende av naturlig 
stein

6804.23 kg S

26.81.11.80 Bryne- eller polersteiner til bruk for hånd 6804.30 kg S

26.81.12.30 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn, 
på underlag utelukkende av tekstilvevnader

6805.10 m2

@

S

26.81.12.50 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn, 
på underlag utelukkende av papir eller papp

6805.20 m2

@

S

26.81.12.90 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulvertaler korn, 
på underlag utelukkende av andre materialer enn tekstilvevna-
der, papir eller papp

6805.30 m2

@

S

NACE 26.82: Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ellers

26.82.11.68 Bearbeidede asbestfibrer, blandinger på basis av asbest, eller på 
basis av asbest og magnesiumkarbonat.

6812.90.20 kg S

26.82.11.70 Pakninger av sammenpressede asbestfibrer, i ark eller ruller 6812.70 kg S

26.82.11.80 Artikler av asbest, eller av asbestblandinger (unntatt pakninger 
av sammenpressede asbestfibrer, i ark eller ruller)

6812 [.50 +.60 +.90.95] kg S

26.82.11.93 Bremsebelegg og bremseklosser, på basis av asbest, andre mi-
neralstoffer eller cellulose

6813.10 kg S

26.82.11.95 Friksjonsmateriale og tilhørende varer, på basis av asbest eller 
andre mineralstoffer eller cellulose (unntatt bremseanlegg eller 
bremseklosser)

6813.90 kg S

26.82.12.53 Tak- og fasadebekledning av asfalt eller av lignende materialer 
(i ruller)

6807.10.10 m2 S

26.82.12.59 Andre varer av asfalt eller av lignende materialer (i ruller) 6807.10.90 m2

@

S

26.82.12.90 Varer av asfalt eller lignende materialer (unntatt i ruller) 6807.9 kg S

26.82.13.00 Ensartet blanding av steinmaterialer og bituminøst bindemid-
del

2715 kg S

26.82.14.00 Kunstig grafitt; kolloidal eller halvkolloidal grafitt; preparater 
på basis av grafitt eller annet kull

3801 kg S

26.82.15.00 Kunstig korund, også kjemisk definert 2818.10 kg S

26.82.16.10 Slaggull, steinull og lignende mineralull, også i blandinger, i 
bulk, plater eller ruller

6806.10 kg S
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26.82.16.20 Ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og lignen-
de ekspanderte mineralmaterialer, også i blandinger

6806.20 kg S

26.82.16.30 Blandinger og varer av varmeisolerende, lydisolerende eller ly-
dabsorberende mineralmaterialer, ikke nevnt ellers

6806.90 kg S

26.82.16.50 Bearbeidet glimmer og varer av glimmer, herunder agglomerert 
eller rekonstruert glimmer

6814 kg S

26.82.16.70 Varer av grafitt eller annet karbon, ikke til elektrisk bruk 6815.10 kg S

26.82.16.80 Varer av torv 6815.20 kg S

26.82.16.90 Varer av stein eller av andre mineralstoffer, ikke nevnt ellers 6815.99 kg S

NACE 27.10: Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer

27.10.11.00 Råjern og speiljern i barrer, blokker eller andre ubearbeidede 
former. Jern- og stålprodukter framstilt ved direkte reduksjon 
av jern og andre jern- og stålsvamper

7201 + 7203 kg S

27.10.12.50 Korn og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål 7205 kg S

27.10.13.10 Slagg og dross 2618 + 2619 kg S

27.10.13.20 Avfall av jern og stål 7204 kg S

27.10.20.10 Ferromangan 7202.1 kg S

27.10.20.20 Ferrosilisium 7202.2 kg S

27.10.20.30 Ferrosilisiummangan 7202.30 kg S

27.10.20.40 Ferrokrom 7202.4 kg S

27.10.20.50 Ferromolybden 7202.70 kg S

27.10.20.90 Andre ferrolegeringer, ikke nevnt ellers 7202 [.50 +.60 +.80 +.9] kg S

27.10.31.10 Flate halvfabrikater (av ulegert stål) 7207 [.12 +.20.3] kg S

27.10.31.21
z

Støpeblokker (ingots), andre primærformer og lange halvfabri-
kater til sømløse rør (av utalrt stål)

7206.10 + 7207 [.11(.11 
+.14 +.16) +.19.12a 
+.20(.11 +.15 +.17 +.52)]a

kg S



Nr. 67/730 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

27.10.31.22
z

Andre støpeblokker, primærformer og lange halvfabrikater, he-
runder emner (av utalrt stål)

7206.90 + 7207 [.11(.11b + 
.14b + .16b +.90) +.19 (.12b 
+.19 +.80) +.20(.11b +.15b 
+.17b +.19 +.52b +.59 +.80]

kg S

27.10.32.10 Flate halvfabrikater (plater) (av rustfritt stål) 7218.91 kg S

27.10.32.21
z

Støpeblokker (ingots), andre primærformer og lange halvfabri-
kater til sømløse rør (av rustaltt stål)

7218 [.10 +.99(.11 +.20)]a kg S

27.10.32.22
z

Andre støpeblokker, primærformer og lange halvfabrikater (av 
rustaltt stål)

7218 [.10b +.99(.11b +.19 
+.20b +.80)]

kg S

27.10.33.10 Flate halvfabrikater (av legert stål unntatt rustfritt stål) 7224.90.14 kg S

27.10.33.21
z

Støpeblokker (ingots), andre primærformer og lange halvfabri-
kater til sømløse rør (av talrt stål unntatt rustaltt stål)

7224 [.10 +.90(.0 +.3)]a kg S

27.10.33.22
z

Andre støpeblokker, primærformer og lange halvfabrikater (av 
talrt stål unntatt rustaltt stål)

7224 [.10b +.90(.0b + .18 
+.3b +.90)]

kg S

27.10.41.11
z

Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer for gjenutrul-
ling, med bredde 600 mm eller mer (av rustaltt stål)

7219.1a kg S

27.10.41.12
z

Andre varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med 
bredde 600 mm eller mer (av rustaltt stål)

7219.1b kg S

27.10.41.21
z

Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer for gjenutrul-
ling, med bredde 600 mm (av rustaltt stål)

7220.1a kg S

27.10.41.22
z

Andre varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med 
tale under 600 mm (av rustaltt stål)

7220.1b kg S

27.10.41.30 Plater skåret av varmvalsede bånd med bredmed mer 600 mm 
eller mer (av rustfritt stål)

7219 [.22 +.23 +.24] kg S

27.10.41.40 Kvartoplater med brmed merde 600 mm eller mer og brede fla-
tvalsede produkter (av rustfritt stål)

7219.21 kg S

27.10.41.50 Kaldvalsede plater og bredbånd med bredde 600 mm eller mer 
(avtaltfritt stål)

7219 [.3 +.90] kg S

27.10.42.00 Varmvalsede valsetråder i oppkveilede ringer (av rustfritt stål) 7221 kg S

27.10.43.10 Varmvalsede runde stenger (av rustfritt stål) 7222.11 kg S

27.10.43.20 Varmvalsede stenger unntatt runde stenger og profiler (avtalt-
fritt stål)

7222 [.19 +.40.10] kg S
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27.10.43.30 Smidde stenger (av rustfritt stål) 7222 30 (.51 +.91) kg S

27.10.50.00 Varmvalsede flate og lange produkter av hurtigstål 7225.20 + 7226.20 + 
7227.10 + 7228.10 
(.20+.50)

kg S

27.10.60.20 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (bredbånd) 
med bredde 600 mm eller mertal annet stål enntaltfritt stål og 
hurtigstål)

7208 [.10 +.2 +.3] + 7225 
[.19.10 +.30] + 7226 [.93 
+.94]

kg S

27.10.60.30 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (smale elle-
talaltede bånd) talredde under 600 mmtal annet stål enntaltfritt 
stål og hurtigstål)

7211 [.14 +.19] + 7226 
[.19.10 +.91 +.99]

kg S

27.10.60.40 Plater skåret av varmvalsede bredbånd, med med meredde 600 
mm eller mer og flatvalsede produkter (av annet stål enn rust-
fritt stål og hurtigstål)

7208 [.40 +.53.90 +.54] + 
7225.40.90

kg S

27.10.60.50 Kvartoplater memed merbredde 600 mm eller mer og brede fla-
tvalsede produkter (av annet stål enn rustfritt stål og hurtigstål)

7208 [.51 +.52 +.53.10 
+.90] +7210.90.30 
+7211.13 +7225 [.40 (.12 
+.40 +.60) +.99]

kg S

27.10.71.11
z

Kaldvaltal plater og bånd, uten belegg, med bredde 600 mm 
ellertal (av annet ståltal rustfritt stål)

7209 [.15 +16.90a +.17.90a 
+.18.9a +.25 +.26.90a + 
.27.90a + .28.90a +.90]a + 
7225.50

kg S

27.10.71.12
z

Elektroteknisk blikk og elektrotekniske bånd, ikke ferdig 
utglødet, med merd bredde 600 mm eller mer

7209 [.16.90 +.17.90 +.18.9 
+.26.90 +.27.90 +.28.90 
+.90]b

kg S

27.10.71.20 Elektroteknisk blikk og elektrotekniske bånd, ikke kornorien-
tert, med bredde 600 mm eller mer

7209 [.16.10 +.17.10 
+.18.10 +.26.10 +.27.10 
+.28.10] + 7225.19.90

kg S

27.10.71.30 Elektroteknisk blikk og elektrotekniske bånd, ikke kornorien-
tert, med bredde 600 mm eller mer

7225.11 kg S

27.10.72.10 Fortinnet blikk og andre fortinnede plater og bånd, herunder 
stål, som er elektrolytisk belagt eller overtrukket med krom

7210 [.1 +.50 +.70.10 
+.90.40] + 7212.10.10

kg S

27.10.72.20 Varmdyppede metallbtalte plater og bånd med bredde 600 mm 
eller mer

7210 [.20 +.4 +.6 +.90.80)] 
+ 7225.92

kg S

27.10tal30 Plater og bånd med bredde 600 mm eller mer, elektrolytisk be-
lagt med metall

7210.30 + 7225.91 kg S

27.10.72.40 Organisk belagte platemed mermed bredde 600 mm eller mer 7210.70.80 kg S

27.10.81.10 Riflet eller på annen måte deformert valsetråd (av ulegert stål) 7213.10 kg S

27.10.81.20 Valsetråd av automatstål 7213.20 kg S
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27.10.81.30 Valsetråd til bruk som armeringsjern (nett/riflede stenger) 7213.91.10 kg S

27.10.81.40 Valsetråd til kordvev i dekk 7213.91.20 kg S

27.10.81.90 Annen valsetråd (av ulegert stål) 7213 [.91 (.4 +.70 +.90) 
+.99]

kg S

27.10.82.10 Varmvalset valsetråd (av lagerstål) 7227.90.50 kg S

27.10.82.90 Varmvalset valsetråtalv annet legert stål enn lagerstål, hurtitall 
og rustfritt stål)

7227 [.20 +.90(.10 +.95)] kg S

27.10.83.10 Varmvalset armeringsstål 7214 [.20 +.99.10] kg S

27.10.83.20 Varmvalsede stenger av automatstål 7214.30 kg S

27.10.83.30 Varmvalsede stenger av lagerstål 7228.30.4 kg S

27.10.83.40 Varmvalsede stenger av verktøystål 7228 [.30.20 +.40.10] kg S

27.10.83.50 Varmvalsede og smidde lette taller med høyde under 80 mm 
og vinkeljern

7216 [.10 +.2 +.40 +.50 
+.99] + 7228.70.10

kg S

27.10.83.61 Hule borstenger 7228.80 kg S

27.10.83.64 Varmvalsede stenger (unntatt hule borstaler) av ulegert stål (av 
annet enn automatstål)

7214 [.10 +.91 +.99 (.3 +.50 
+.7 +.95)]

kg S

27.10.83.67 Varmvalsede stenger (unntatt hule bortalger) av legert stål (av 
atal enn rustfritt stål, verktøystål og hurtigstål)

7228 [.20 (.10 +.91) +.30 
(.6 +.70 +.89) +.40.90 
+.60.20]

kg S

27.10.91.10 U-promed merler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.31 kg S

27.10.91.20 I-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.32 kg S

27.10.91.30 H-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.33 kg S

27.10.92.10 Spunspæler (av stål) 7301.10 kg S

27.10.92.20 Smidde og kaldbehandlede profiler (av stål) 7301.20 kg S

27.10.92.30 Jernbanemateriell (av stål) 7302 kg S



2.12.2010 Nr. 67/733EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

NACE 27.21: Produksjon av rør og rørdeler av støpejern

27.21.10.00 Rør og hule profiler, av støpejern 7303 kg T

27.21.20.33 Rørdeler av støpejern, unntatt adusergods, til bruk i trykksys-
temer

7307.11.10 kg T

27.21.20.35 Rørdeler av støpejern, unntatt adusergods (unntatt til bruk i 
trykksystemer)

7307.11.90 kg T

27.21.20.50 Rørdeler av adusergods 7307.19.10 kg T

27.21.20.70 Rørdeler av støpestål 7307.19.90 kg T

NACE 27.22: Produksjon av stålrør

27.22.10.10 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål 7304 [.41 +.49] kg S

27.22.10.21 Sømløse rør av presisjonstype, sirkelrundt tverrsnittalkke av 
rustfritt stål, kaldbearbeidede eller kaldvalsede

7304 [.31.20 +.51(.1 +.81)] kg S

27.22.10.23 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnittalkke av rustfritt stål, kald-
bearbeidede eller kaldvalsede (unntatt av presisjonstype)

7304 [.31.80 +.51.89] kg S

27.22.10.41 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnittalkke av rustfritt stål, ikke 
kaldbearbeidede, ytre diameter høyst 168,3 mm

7304 [.10.10 +.21 + .39(.10 
+.5 +.92) +.59(.10 +.3 
+.92)]

kg S

27.22.10.43 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnittalkke av rustfritt stål, ikke 
kaldbearbeidede, ytre diameter over 168,3 mm, høyst 406,4 
mm

7304 [.10.30 +.29.11 
+.39.93 +.59.93]

kg S

27.22.10.45 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnittalkke av rustfritt stål, ikke 
kaldbearbeidede, ytre diameter over 406,4 mm

7304 [.10.90 +.29.19 
+.39(.30 +.99) +.59.99]

kg S

27.22.10.50 Rør og hule profiler, sømløse, ikke sirkelrundt tverrsnitt, kald-
bearbeidede eller ikke kaldbearbeidede, av stål

7304.90 kg S

27.22.10.61 Rør, sveiset på langs, sirkelurndt tverrsnitt, av stål, ytre diam-
eter over 406,4 mm

7305 [.11 +.12 +.20 +.31] kg S

27.22.10.65 Rør, spiralsveisede, naglede eller på lignetalmåte lukkede, av 
stål, sirkelrundt tverrsnitt, ytre diameter over 406,4 mm

7305 [.19 +.39 +.90] kg S

27.22.10.70 Rør, sveisede, av stål, sirkelrundt tverrsnitt, ytre diameter høyst 
406,4 mm

7306.40 kg S
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27.22.10.81 Rør av presisjonstype, sirkelrundt tvtalnitt, av ulegert stål, kal-
dbearbeidede og kaldsveisede eller kaldbearbeidede og kald-
valsede etter sveising, ytre diameter høyst 406,4 mm og gods-
tykkelse høyst 2 mm

7306.30.11 kg S

27.22.10.86 Rør av presisjonstype, sirkelrundt tvtalnitt, av ulegert stål, kal-
dbearbeidede og kaldsveisede eller kaldbearbeidede og kald-
valsede etter sveising, ytre diameter høyst 406,4 mm og gods-
tykkelse over 2 mm

7306.30.19 kg S

27.22.10.92 Rør, sirkelrundt tverrsnittalkke av rustfritt stål, varm- eller kal-
dbearbeidede og sveisede, naglede eller på lignende måte luk-
kede, ytre diameter høyst ≤ 406,4 mm

7306 [.10 +.20 +.30 (.4 +.7 
+.80) +.50 +.90]

kg S

27.22.10.94 Rør, kvadratisk eller rektangtalt tverrsnitt, av stål, varm- eller 
kaldbearbeidede og sveisede, godstykkelse høyst ≤ 2 mm

7306.60.1 kg S

27.22.10.96 Rør, kvadratisk eller rektangtalt tverrsnitt, av stål, varm- eller 
kaldbearbeidede og svtale, godstykkelse under 2 mm

7306.60.2 kg S

27.22.10.98 Rør, annet tverrsnitt enn skrkelrundt, kvadratisk eller rektan-
gulært, talule profiler, av stål, varm- eller kaldbearbeidet og 
sveiset

7306.60.8 kg S

27.22.20.10 Flenser av stål (unntatt støpte) 7307 [.21 +.91] kg S

27.22.20.30 Knær, vinkelrør, forbindelsesstykker, muffer og andre gjengede 
forbindelsesdeler til rør, av stål (unntatt støpte)

7307 [.22 +.29.10 +.92 
+.99.10]

kg S

27.22.20.50 Knær, vinkelrør, forbindelsesstykker, muffer og andre sveisede 
deler til forbindelsesdeler til rør, av stål (unntatt støpte)

7307 [.29(.30 +.90) 
+.99(.30 +.90)]

kg S

27.22.20.73 Buttsveisede ktalog vinkelrør, av stål (unntatt støpte) 7307 [.23.10 +.93(.11 +.91)] kg S

27.22.20.75 Andre buttsveisede forbindelsesstykker til rør, ikke knær og 
vinkelrør (unntatt støpte)

7307 [.23.90 +.93(.19 
+.99)]

kg S

NACE 27.31: Kaldtrukne stenger og profiler

27.31.10.13 Stenger av automatstål, ikke bearbeidet videre enn kaldbearbei-
ding (f.eks. ved kaldtrekking)

7215.10 kg T

27.31.10.15 Andre stenger av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet videre med merldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrek-
king), med under 25 vektprosent karbon, ikke rektangulært 
tverrsnitt

7215.50.19 kg T

27.31.10.30 Andre stetal av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet videre enn kaldbearbeiding (f.etaled kaldtrekking), 
med under 25 vektprosent karbon, med rektangulært ikke-kva-
dratisk tverrsnitt

7215.50.11 kg T
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27.31.10.50 Andre stenger av jern eller stål, kaldbearbeidede og videre bear-
beidede (unntatt varmvalsede, varmtrekte, varmeekstruderte og 
smidde produkter)

7215.90 kg T

27.31.10.80 Andre stenger av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet vmed merenn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrek-
king), med under 25 vektprosent karbon

7215.50.80 kg T

27.31.20.1 talofiler av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke bear-
beidet videre enn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrekking) 
(unntatt profilplater)

7216.69 kg T

27.31.20.20 Stenger av hurtigstål, bare kaldbearbeidede, også videre bear-
beidede, eller varmbearbeidede og videre bearbeidede (unntatt 
smidde, halvfe rdige eller flatvalsede produkter; valsetråd i rin-
ger eller ruller)

7228.10.90 kg T

27.31.20.30 Stenger av silisiummanganstål, bare kaldbearbeidede eller var-
mvalsede, herunder videre bearbeidede (unntatt varmvalsede, 
varmtrekte eller –ekstruderte, pletterte halvferdige produkter, 
flatvalsede produkter; valsetråd i ringer eller ruller)

7228.20.99 kg T

27.31.20.53 Stenger av stål med mellom 0,9 og 1,15 vektprosent karbon, 
mellom 0,5 og 2 vektprosent krom og under 0,5 vektprosent-
med merden, bare kaldbearbeidede (f.eks. ved kaldtrekking) 
(unntatt halvferdige/flatvalsede produkter; valsetråd i ringer 
eller ruller)

7228.50.40 kg T

27.31.20.55 Stenger av verktøystål, bare kaldbearbeidede (f.eks. ved kald-
trekking) (unntatt halvferdige produkter, flatvalsede produkter 
og valsetråd i ringer eller ruller)

7228.50.20 kg T

27.31.20 talKaldbearbeital stenger, av letal stål (av annet stål enn rustfritt 
stål, hurtigstål, silisiummanganstål, spesialstål eller verktøys-
tål)

7228.50 (.6 +.80) kg T

27.31.20 talKaldbearbeital stenger, av legert stål (av annet stål enn rust-
fritt), belagt, overtrukket eller videre bearbeidet stål

7228.60.80 kg T

27.31.30.30 Kaldbearbeidede stenger og profiler, av rustfritt stål 7222 [.20 +.30.97 +.40.90] kg T

27.31.30.50 Kaldbearbeital profiler og komponenter av legert stål, unntatt 
rustfritt stål

7228.70.90 kg T

NACE 27.32: Kaldvalsede bånd

27.32.10.11
z

Kaldvalsede smale bånd av ulegert stål som inneholder under 
0,25 vemed merprosent karbon, med bredde under 600 mm

7211 [.23 +.90] tal S

27.32.1tal
z

Kaldvalsede smale bånd av ulegert stål som inneholder over 
0,25 men tal 0,6 vektprosent karbon, med bredde under 600 
mm

7211.29 tal S

27.32.1tal
z

Kaldvalsede smale bånd av ulegert stål som inneholder 0,6 vek-
talent eller mer av karbon, med bredde under 600 mm

7211.29 tal S

27.32.10.16 talldvalsede smaletald av annet legert stål enn rtalitt stål og 
elektrostål, med bredde under 600 mm

7226.92 tal S
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27.32.10.tal Kaldvalsede smale bånd av rustfritt stål (unntatt isolerte elek-
trobånd, bølgebånd mtal takket eller skrå kant) med bredde un-
der 600 mm

7220 [.20 + .90]a k tal

27.32.10.2 talKaldvalsede spaltedetald av ulegert sttalg av annet legert stål 
enn rtalitt stål og elektrostål, med bredde under 600 mm

7211 [.23b +.29c +.90b] + 
7226.

talkg S

27.32.10.24 Kaldvatale smale bånd og kaldvalsede spaltede bånd av eletals-
tål, ikke kornorientert, av talrt stål og silisiumstål, med bredde 
under 600 mm

7226.19.80 talS

27.32.10.26 Kaldvalsede spaltede bånd av elekttalål, kornoriental av silisiu-
mlegert stål, med bredde under 600 mm

7226.11 k tal

27.32.10.28 talldvalsede spatal bånd av rustfritt stål, med bredde under 600 
mm

7220 [.20 + .90]b kg S

tal.32.20.12 Betale, kaldvalsede smale bånd av ulegert stål (taltt isolerte 
elektrobånd) med bredde under 600 mm

72–2.60 kg S

27.32.20.14
z

Stålplater og -bånd, belagttalmetall ved varmedypping, med 
bredde under 600 mm

7212 [.10.90 +.30 + .50(.20 
+.–0)]a

kg S

27.32.20.16
z

Stålplater og -bånd, eletalytisk belagt med metall, med bredde 
under 600 mm

7212 [.20a +.50 (.20b +.30a 
+.40a +.90b)]

kg S

27.32.20.18
z

Organisk med merlagte stålplater, med bredde under 600 mm 7212.40 (.20 +.80a) talS

27.32.20talz Kaldvalsede spaltede bånd av ulegert stål,talllbelagt ved varme-
dypping, med bredde under 600 mm

7212 [.10.90b +.30b 
+.50(.20c +.30b +.40b +.6 
+.90c)]

talS

27.32.20talz Kaldvalsede spaltede bånd av ulegert stål, etalolytisk belagt 
med metall, med bredde under 600 mm

7212 [.20b + .50(.20d +.30c 
+.40c +.90d)]

talS

27.32.20.26
z

Kaldvalsede spaltede bånd talganisk belagte stålplater, med 
bredde under 600 mm

7212.40.80b kg S

NACE 27.33: Kaldbehandlede og pressede produkter av jern, ulegert stål eller rustfritt stål

27.3tal.30 Kaldbehandlede profiler av ulegert stål, ikke belagt, framstilt 
av flate produkter

7216.61 kg S

27.33.11.50 Kaldbearbeidede profilplater av ulegert stål 7216.91.10 kg S

27.33.11.70 Kaldbearbeidede profiler, framstilt av flatvalsede produkter, av 
ulegert stål, belagt eller overtrukket med sink

7216.91.80 kg S
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27.33.12.00 Kaldbearbeidede profiler, framstilt av flatvalsede produkter, av 
rustfritt stål, uten belegg

7222.40.50 kg S

NACE 27.34: Tråd

27.34.11.30 Tråd av jern og ulegert stål, med innhold under 0,25 vektprosent 
karbon

7217 [.10(.10 +.3) +.20(.10 
+.30) +.30.4 +.90.20]

kg S

27.34.11.50 Tråd av jern og ulegert stål, med innhold 0,25-0,6 vektprosent 
karbon

7217 [.10.50 +.20.50 
+.30.50 +.90.50]

kg S

27.34.11.70 Tråd av jern og ulegert stål, med innhold minst 0,6 vektprosent 
karbon

7217 [.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90]

kg S

27.34.12.30 Tråd av rustfritt stål 7223 kg S

27.34.12.50 Tråd av legert stål (unntatt rustfritt stål) 7229 kg S

NACE 27.41: Produksjon av edelmetaller

27.41.10.30 Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), ubearbeidet eller i 
pulverform

7106 [.10 +.91] kg T

27.41.10.50 Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), i form av halvfa-
brikater

7106.92 kg T

27.41.20.30 Gull (herunder platinert gull), ubearbeidet eller i pulverform 7108 [.11 +.12] kg T

27.41.20.50 Gull (herunder platinert gull), i form av halvfabrikater 7108.13 kg T

27.41.20.70 Gull, monetært 7108.20 kg T

27.41.30.30 Platina og andre edelmetaller, ubearbeidet eller i pulverform 7110 [.11 +.21 +.31 +.41] kg T

27.41.30.50 Platina og andre edelmetaller, i form av halvfabrikater 7110 [.19 +.29 +.39 +.49] kg T

27.41.40.00 Uedelt metall eller sølv, plettert med gull, bare delvis bearbei-
det

7109 kg T

27.41.50.30 Uedelt metall plettert med sølv, bare delvis bearbeidet 7107 kg T

27.41.50.50 Uedelt metall, sølv eller gull, plettert med platina, bare delvis 
bearbeidet

7111 kg T

NACE 27.42: Produksjon av aluminium

27.42.11.30 Ubearbeidet, ulegert aluminium 7601.10 kg T
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27.42.11.53 Ubearbeidet, legert aluminium, primær 7601.20.10 kg T

27.42.11.55 Ubearbeidet, legert aluminium, sekundær 7601.20.9 kg T

27.42.12.00 Aluminiumoksid (unntatt kunstig korund) 2818.20 kg T

27.42.21.00 Pulver og flak av aluminium 7603 kg T

27.42.22.30 Stenger og profiler av ulegert aluminium 7604.10 kg T

27.42.22.50 Stenger og profiler av aluminiumslegeringer 7604.2 kg T

27.42.23.30 Tråd av ulegert aluminium 7605.1 kg T

27.42.23.50 Tråd av aluminiumslegeringer 7605.2 kg T

27.42.24.30 Plater og bånd, med tykkelse over 0,2 mm, av ulegert alumi-
nium

7606 [.11 +.91] kg T

27.42.24.50 Plater og bånd, med tykkelse over 0,2 mm, av aluminiumslege-
ringer

7606 [.12 +.92] kg T

27.42.25.00 Fmed merier av aluminium, med tykkelse høyst 0,2 mm (uten 
underlag)

7607 kg T

27.42.26.30 Rør av ulegert aluminium 7608.10 kg T

27.42.26.50 Rør av aluminiumslegmed merr 7608.20 kg T

27.42.26.70 Rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av alumi-
nium

7609 kg T

NACE 27.43: Produksjon av bly, sink og tinn

27.43.11.30 Ubearbeidet bly, raffinert bly 7801.10 kg T

27.43.11.50 Ubearbeidet bly, med antimon som det vektmessige legering-
semne

7801.91 kg T

27.43.11.90 Ubearbeidet bly (unntatt raffinert og bly med antimon som vik-
tigste annen bestanddel)

7801.99 kg T

27.43.12.30 Ubearbeidet sink, ulegert 7901.1 kg T

27.43.12.50 Ubearbeidet sink, legeringer 7901.20 kg T

27.43.13.30 Ubearbeidet tinn, ulegert 8001.10 kg T

27.43.13.50 Ubearbeidet tinn, legeringer 8001.20 kg T
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27.43.21.00 Stenger, profiler og tråd, av bly 7803 kg T

27.43.22.00 Plater, bånd og folier av bly; pulver og flamed merbly 7804 kg T

27.43.23.00 Rør og rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av 
bly

7805 kg T

27.43.24.00 Støv, pulver og flak, av sink 7903 kg T

27.43.25.30 Stenger, profiler og tråd, av sink 7904 kg T

27.43.25.50 Plater, bånd og folier, med merk 7905 kg T

27.43.26.00 Rør, røremner, rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muf-
fer), av sink

7906 kg T

27.43.27.00 Stenger, profiler og tråd, av tinn 8003 kg MED 
Mer

27.43.28.30 Plater og bånd av tinn, med tykkelse over 0,2 mm 8004 kg T

27.43.28.60 Tinnfolier, med tykkelse høyst 0,2 mm (uten unmed mer), pul-
ver og flak

8005 kg T

27.43.29.00 Rør og rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av 
tinn

8006 kg T

NACE 27.44: Produksjon av kobber

27.44.11.00 Kobbermatte; sementkobber (utfelt kobber) 7401 kg T

27.44.12.00 Uraffinert kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering 7402 kg T

27.44.13.30 Raffinert kobber, ubearbeidet, ulegert 7403.1 kg T

27.44.13.50 Raffinerte kobberlegeringer, ubearbeidet 7403.2 kg T

27.44.13.70 Kobberforlegeringer 7405 kg T

27.44.21.00 Pulver og flak, av kobber 7406 kg T

27.44.22.00 Stenger og profiler, av kobber 7407 kg T

27.44.23.30 Tråd, av raffinert kobber, med største tverrsnitt over 6 mm, samt 
tråd av kobberlegeringer

7408 [.11 +.2] kg T

27.44.23.50 Tråd, av raffinert kobber, med største tverrsnitt høyst 0,5 mm 
men høyst 6 mm

7408.19.10 kg T
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27.44.23.70 Tråd, av raffinert kobber, med største tverrsnitt høyst 0,5 mm 7408.19.90 kg T

27.44.24.00 Plater og bånd av kobber med tykkelse over 0,15 mm 7409 kg T

27.44.25.00 Folier av kobber med tykkelse høyst 0,15 mm (uten underlag) 7 med mer T

27.44.26.30 Rør av kobber 7411 kg T

27.44.26.50 Rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av kobber 7412 kg T

NACE 27.45: Produksjon av andre ikke-jernholdige metaller

27.45.11.00 Nikkelmatte, nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter ved 
framstilling av nikkel

7501 kg T

27.45.12.30 Ubearbeidet, ulegert nikkel 7502.10 kg T

27.45.12.50 Ubearbeidede nikkellegeringer 7502.20 kg T

27.45.21.00 Pulver og flak av nikkel 7504 kg T

27.45.22.00 Stenger, profiler og tråd av nikkel 7505 kg T

27.45.23.00 Plater, bånd og folier av nikk med mer6 kg T

27.45.24.30 Rør av nikkel 7507.1 kg T

27.45.24.50 Rørdeler, f.eks. knær, koplinger, muffer 7507.20 kg T

27.45.30.13 Wolfram, ubearbeidet, herunder avfall, skrap og pulver 8101 [.10 +.94 +.97] kg T

27.45.30.15 Wolfram, stenger, unntatt stenger framstilt ved sintring; samt 
profiler, plater, bånd, folier, tråd og andre varer

8101 [.95 +.96 +.99] kg T

27.45.30.17 Molybden og varer av molybden, herunder avfall og skrap 8102 kg T

27.45.30.23 Tantal og varer av tantal, herunder avfall og skrap 8103 kg T

27.45.30.25 Magnesium og varer av magnesium, herunder avfall og skrap 8104 kg T

27.45.30.27 Koboltmatte og andre halvfabrikater fra koboltframstillingen; 
kobolt og varer av kobolt, herunder avfall og skrap

8105 kg T

27.45.30.33 Vismut og varer av vismut, herunder avfall og skrap 8106 kg T
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27.45.30.35 Ubearbeidet kadmium; avfall og skrap; pulver 8107 [.20 +.30] kg T

27.45.30.37 Varer av kadmium 8107.90 kg T

27.45.30.43 Titan og varer av titan, herunder avfall og skrap 8108 kg T

27.45.30.45 Zirkonium og varer av zirkonium, herunder avfall og skrap 8109 kg T

27.45.30.47 Animon og varer av antimon, herunder avfall og skrap 8110 kg T

27.45.30.53 Mangan og varer av mangan, herunder avfall og skrap 8111 kg T

27.45.30.55 Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, 
indium, niob (kolumbium), rehnium og tallium, samt varer av 
disse metaller, herunder avfall og skrap)

8112 kg T

27.45.30.57 Cermeter og varer av cermeter, herunder avfall og skrap 8113 kg T

NACE 27.51: Støpte jernprodukter

27.51.11.10 Deler til motorvogner, framstilt av adusert støpejern — kg S S1

27.51.11.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre, frams-
tilt av adusert støpejern

— kg S S1

27.51.11.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
adusert støpejern

— kg S S1

27.51.11.50 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
framstilt av adusert støpejern

— kg S S1

27.51.11.90 Deler til annen bruk, framstilt av adusert støpejern — kg S S1

27.51.12.10 Deler til motorvogner, framstilt av støpejern med kulegrafitt — kg S S1

27.51.12.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, frams-
tilt av støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre, frams-
tilt av støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.50 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
framstilt av støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.90 Deler til annen bruk, framstilt av støpejern med kulegrafitt — kg S S1
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27.51.13.10 Deler til motorvogner, framstilt av grått støpejern — kg S S1

27.51.13.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, frams-
tilt av grått støpejern

— kg S S1

27.51.13.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelager; glidelagre; frams-
tilt av grått støpejern

— kg S S1

27.51.13.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
grått støpejern

— kg S S1

27.51.13.50 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
framstilt av grått støpejern

— kg S S1

27.51.13.90 Deler til annen bruk, framstilt av grått støpejern — kg S S1

NACE 27.52: Støpte stålprodukter

27.52.10.10 Deler til motorvogner, av stålstøpegods — kg S S1

27.52.10.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre, frams-
tilt av stålstøpegods

— kg S S1

27.52.10.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
stålstøpegods

— kg S S1

27.52.10.50 Deler og tilbehør til andre maskiner, apparater og mekaniske 
redskaper, framstilt av stålstøpegods

— kg S S1

27.52.10.90 Deler til annen bruk, framstilt av stålstøpegods — kg S S1

NACE 27.53: Støpte lettmetallprodukter

27.53.10.10 Deler til motorvogner, framstilt av lettmetaller — kg S S1

27.53.10.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, frams-
tilt av lettmetaller

— kg S S1

27.53.10.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre, frams-
tilt av lettmetaller

— kg S S1

27.53.10.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
ikke-jernholdige metaller

— kg S S1

27.53.10.50 Deler til andre maskiner, framstilt av lettmetaller — kg S S1

27.53.10.90 Deler til annen bruk, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1

NACE 27.54: Andre støpte ikke-jernholdige metallprodukter

27.54.10.10 Deler til motorvogner, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1
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27.54.10.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, frams-
tilt av ikke-jernholdige metaller

— kg S S1

27.54.10.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre, frams-
tilt av ikke-jernholdige metaller

— kg S S1

27.54.10.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
ikke-jernholdige metaller

— kg S S1

27.54.10.50 Deler til andre maskiner, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1

27.54.10.90 Deler til annen bruk, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1

NACE 28.11: Produksjon av metallkonstruksjoner og deler

28.11.10.30 Prefabrikkerte bygninger av jern eller stål 9406.00.3 — S

28.11.10.50
z

Prefabrikkerte bygninger av aluminium 9406.00.80c — S

28.11.21.00 Broer og broseksjoner av jern eller stål 7308.10 kg S

28.11.22.00 Tårn og gittermaster av jern eller stål 7308.20 kg S

28.11.23.10 Utstyr til bygningsstillaser, forskaling og avstiving, også til 
bruk i gruver, av jern eller stål

7308.40 kg S

28.11.23.30 Demninger, sluser, sluseporter, landingsbroer, stasjonære do-
kker og andre konstruksjoner til havner, elver, kanaler og li-
gnende, av jern eller stål

7308.90.10 kg S

28.11.23.40 Dobbeltplater med isolerende mellomlegg, av jern eller stål 7308.90.51 kg S

28.11.23.50 Andre jern- og stålkonstruksjoner samt deler, hovedsakelig av 
plater

7308.90.59 kg S

28.11.23.60 Jern- og stålkonstruksjoner, ikke nevnt ellers 7308.90.99 kg S

28.11.23.70 Konstruksjoner samt deler, av aluminium, unntatt dører, vin-
duer, rammer og karmer

7610.90 kg S

28.11.91.00 Installasjon av egenproduserte metallkonstruksjoner — — I

NACE 28.12: Produksjon av bygningsartikler av metall

28.12.10.30 Dører, vinduer samt rammer og karmer og dørterskler, av jern 
eller stål

7308.30 p/st S

28.12.10.50 Dører, vinduer samt rammer og karmer og dørterskler, av alu-
minium

7610.10 p/st S
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NACE 28.21: Produksjon av tanker, cisterner og beholdere av metall

28.21.11.10 Tanker, kar og lignende beholdere til gasser (unntatt til kompri-
merte eller flytende gasser), av jern eller stål

7309.00.10 kg S

28.21.11.20 Tanker, kar og lignende beholdere til væsker, fôret eller varmei-
solert, av jern eller stål

7309.00.30 kg S

28.21.11.30 Tanker, kar og lignende beholdere til væsker (unntatt varmeiso-
lerte), av jern eller stål

7309.00.5 kg S

28.21.11.50 Tanker, kar og lignende beholdere til faste stoffer, av jern eller 
stål

7309.00.90 kg S

28.21.11.70 Tanker, kar og lignende beholdere av aluminium over 300 l, 
også fôrede/varmeisolerte men uten annet utstyr, (unntatt til 
gasser)

7611 kg S

28.21.12.30 Beholdere til komprimerte eller flytende gasser, av jern eller 
stål

7311 kg S

28.21.12.50 Beholdere til komprimerte eller flytende gasser, av aluminium 7613 kg S

28.21.92.00 Reparasjon og vedlikehold av tanker, cisterner og beholdere av 
metall

— — I

NACE 28.22: Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg

28.22.11.30 Radiatorer til sentraloppvarming samt deler, av støpejern 7322.11 kg S S2

28.22.11.50 Radiatorer til sentraloppvarming samt deler, av jern eller stål 
unntatt støpejern

7322.19 kg S

28.22.12.00 Sentralvarmekjeler unntatt dampkjeler og hetvannskjeler 8403.10 p/st

@

S

28.22.13.00 Deler til sentralvarmekjeler 8403.90 — S S2

28.22.92.00 Reparasjon og vedlikehold av sentralvarmekjeler — — I

NACE 28.30: Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg

28.30.11.10 Vannrørskjeler med dampproduksjon over 45 tonn/time 8402.11 p/st

@

S

28.30.11.30 Vannrørskjeler med dampproduksjon høyst 45 tonn/time 8402.12 p/st

@

S
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28.30.11.50 Andre dampkjeler, herunder hybridkjeler 8402.19 p/st

@

S

28.30.11.70 Hetvannskjeler 8402.20 p/st

@

S

28.30.12.30 Hjelpeapparater til dampkjeler og sentralvarmekjeler 8404.10 kg S

28.30.12.50 Kondensatorer til dampmaskiner 8404.20 kg S

28.30.13.30 Deler til dampkjeler og hetvannskjeler 8402.90 — S S2

28.30.13.50 Deler av apparater under tolltariffkode 8404.10 og 8404.20 8404.90 — S S2

28.30.21.00 Kjernereaktorer 8401.10 kg S

28.30.22.00 Deler til kjernereaktorer 8401.40 — S S2

28.30.91.00 Installasjon av dampkjeler (unntatt sentralvarmtvannskjeler), 
herunder tilknyttet rørsystem

— — I

28.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av dampkjeler (unntatt sentralvar-
mtvannskjeler)

— — I

NACE 28.40: Smiing, stansing og valsing av metall, pulvermetallurgi

28.40.11.33 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver av 
pressmidd stål

— — S S1

28.40.11.35 Deler til maskiner, apparater og kjøretøyer av stål, smidd eller 
utstanset

— — S S1

28.40.11.37 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper av 
ikke-jernholdig metall, smidd eller utstanset

— — S S1

28.40.11.51 Deler til landgående kjøretøyer, av kaldsprøytestøpt stål — — S S1

28.40.11.52 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, av 
kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.53 Deler til forbrenningsmotorer og andre mekaniske deler, av 
kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.54 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper av 
kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.56 Deler til elektrotekniske maskiner, apparater og materiell for 
opptak eller gjengivelse av lyd, bilder og fjernsyn, av kalds-
prøytestøpt stål

— — S S1



Nr. 67/746 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

28.40.11.57 Produkter til forskjellig anvendelse, av kaldsprøytestøpt stål — — S S1

28.40.11.58 Deler til maskiner, apparater, verktøy og kjøretøyer, av kalds-
prøytestøpte ikke-jernholdige metaller

— — S S1

28.40.12.10 Deler til landgående kjøretøyer, av senksmidd stål — — S S1

28.40.12.23 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver 
av  senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.25 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.30 Deler til forbrenningsmotorer og andre mekaniske deler av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.40 Deler til landbruks-, hagebruks- og skogbruksmaskiner av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.50 Deler til taljer, heiseverk, donkrafter, gaffeltrucker og andre 
maskiner til løfting, håndtering, lasting eller lossing, av senks-
midd stål

— — S S1

28.40.12.60 Deler av senksmidd stål til kraner, trucker, bulldosere, vei-
høvler, gravemaskiner og andre maskinapparater til bearbei-
ding av jord, mineraler eller malm

— — S S1

28.40.12.70 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.80 Deler av senksmidd stål til lokomotiver, fly, elektriske maskiner 
og apparater samt til optiske, fotografiske, kinematografiske ap-
parater samt måle og presisjonsapparater.

— — S S1

28.40.12.90 Deler til maskiner, apparater og kjøretøyer, av senksmidd ikke-
jernholdig metall

— — S S1

28.40.13.10 Deler til landgående kjøretøyer, presset eller stanset ut, av pla-
testål

— — S S1

28.40.13.20 Deler til forbrenningsmotorer og drivanordninger, presset eller 
stanset ut av platestål

— — S S1

28.40.13.30 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
presset eller stanset ut av platestål

— — S S1

28.40.13.40 Deler til elektrotekniske maskiner, apparater og materiell for 
opptak eller gjengivelse av lyd, bilder og fjernsyn, presset eller 
stanset ut av platestål

— — S S1

28.40.13.50 Produkter til forskjellig anvendelse, presset eller stanset ut av 
platestål

— — S S1
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28.40.13.70 Husholdningsartikler, deler til mekaniske redskaper, apparater, 
møbler og kjøretøyer, presset eller stanset ut av ikke-jernhol-
dige metallplater

— — S S1

28.40.20.10 Pulvermetallurgiske produkter av stålplater til landgåe nde 
kjøretøyer

— — S S1

28.40.20.20 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre av stål-
pulver

— — S S1

28.40.20.30 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til forbrennings-
motorer, pumper, væskeelevatorer, lagre, drivaksler, koplinger 
og lignende

— — S S1

28.40.20.40 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til andre maskiner 
og mekaniske redskaper

— — S S1

28.40.20.50 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til elektrotekniske 
maskiner, apparater og materiell for opptak eller gjengivelse av 
lyd, bilder og fjernsyn

— — S S1

28.40.20.70 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til kjøretøyer, ap-
parater til legging av jernbanespor, luftfartøyer, verktøy m.m.

— — S S1

28.40.20.80 Pulvermetallurgiske produkter ellers, av ikke-jernholdig pulver — — S S1

NACE 28.51: Overflatebehandling av metaller

28.51.11.30 Overflatebehandling ved nedsenking i metallbad — — I C

28.51.11.50 Overflatebehandling med metall ved termisk sprøyting — — I C

28.51.11.70 Overflatebehandling med sink ved elektrolyse og kjemisk pro-
sess

— — I C

28.51.11.90 Overflatebehandling med andre metaller (nikkel, kobber, krom 
osv.) ved elektrolyse og kjemisk prosess

— — I C

28.51.12.30 Overflatebehandling med plast — — I C

28.51.12.50 Annen overflatebehandling (fosfatering osv.) — — I C

28.51.21.00 Termiske overflatebehandlinger, unntatt med metall — — I C

28.51.22.30 Maling, lakkering — — I C

28.51.22.50 Eloksering — — I C

28.51.22.70 Høyvakuumfordamping (CVD) — — I C
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28.51.22.90 Annen overflatebehandling av metaller — — I C

NACE 28.52: Bearbeiding av metaller

28.52.10.01 Dreide metalldeler til kraner, ventiler og lignende artikler — — S S1

28.52.10.03 Dreide metalldeler til maskiner og mekaniske apparater — — S S1

28.52.10.05 Dreide metalldeler til veigående kjøretøyer (unntatt til loko-
motiver eller rullende materiell, framstilt ved støping, smiing, 
stansing, valsing eller pulvermetallurgi)

— — S S1

28.52.10.07 Dreide metalldeler til luftfartøyer, romfartøyer og satellitter — — S S1

28.52.10.–9 Dreide metalldeler til elektriske maskiner og elektrisk utstyr, 
lydo–ptakere og -gjengivere, apparater for opptak og gjengi-
velse av fjernsynsbilder og -lyd

— — S S1

28.52.10.11 Dreide metalldeler til optiske, fotografiske og kinematografiske 
inst–umenter og apparater samt til måle-, kontroll- eller presis-
jonsinstrumenter eller -apparater

— — S S1

28.52.10.13 Dreide metalldeler til artikler under tolltariffkode 7326, 7419, 
7616, dreide metalldeler til kjøretøyer og utstyr til festing av 
jernbaneskinner under tolltariffkode 86

— — S S1

28.52.20.00 Metalldeler (unntatt dreide) — — S S1

NACE 28.61: Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper

28.61.11.13 Bordkniver (unntatt fiskekniver og smørkniver) med håndtak 
av rustfritt stål

8211.91.30 p/st

@

S

28.61.11.19 Bordkniver (unntatt fiskekniver og smørkniver) med håndtak 
av annet enn rustfritt stål (belagt med sølv, gull eller platina; 
av tre, plast osv.)

8211.91.80 p/st

@

S

28.61.11.20 Kniver med fast blad, unntatt bordkniver 8211–92 p/st

@

S

28.61.11.30 Foldekniver 8211.93 p/st

@

S

28.61.11.50 Knivskaft og -blader, av uedelt metall 8211 [.94 +.95] p/st

@

S

28.61.11.70 Sakser, skreddersakser og lignende, samt tilhørende blader 8213 p/st

@

S

28.61.12.40 Barberhøvler, barberkniver og tilhørende deler (unntatt barber-
blader)

8212 [.10 +.90] — S
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28.61.12.50 Barberblader (herunder emner til barberblader i lengder) 8212.20 p/st

@

S

28.61.13.30 Papirkniver, brevåpnere, raderkniver, blyantspissere og til-
hørende blader

8214.10 p/st

@

S

28.61.13.50 Artikler og sett til manikyr eller pedikyr, herunder neglefiler 8214.20 p/st

@

S

28.61.13.70 Kløyve-, hakke- og hoggekniver, hårklippe- og hårskjæreutstyr 
og lignende skjære- og klipperedskaper

8214.90 p/st

@

S

28.61.14.40 Kuvertartikler (unntatt bordkniver, herunder fiskekniver og 
smørkniver) og lignende varer av rustfritt stål eller annet uedelt 
metall

8215 [.20 +.99] p/st

@

S

28.61.14.70 Kuvertartikler (unntatt bordkniver, herunder fiskekniver og 
smørkniver) og lignende varer av uedelt metall belagt med sølv, 
gull eller platina

8215 [.10 +.91] p/st

@

S

NACE 28.62: Produksjon av håndverktøy

28.62.10.10 Spader og skuffer 8201.10 kg S

28.62.10.20 Høygafler og greip 8201.20 kg S

28.62.10.30 Rotøkser, hakker skyfler, river og raker 8201.30 kg S

28.62.10.40 Økser og lignende hoggeredskaper 8201.40 kg S

28.62.10.50 Beskjæringssakser til bruk for én hånd, herunder tranchersak-
ser

8201.50 kg S

28.62.10.60 Hekksakser, beskjæringssakser og lignende sakser til bruk for 
to hender

8201.60 kg S

28.62.10.70 Andre håndredskaper (unntatt foldekniver) til jordbruk, hage-
bruk og skogbruk

8201.90 kg S

28.62.20.10 Håndsager 8202.10 kg S

28.62.20.20 Båndsagblader 8202.20 kg S

28.62.20.30 Sirkelsagblader med arbeidende del av stål 8202.31 kg S

28.62.20.50 Andre sirkelsagblader (herunder deler) 8202.39 kg S

28.62.20.91 Sagkjeder 8202.40 kg S
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28.62.20.93 Rette sagblader til talllbearbeiding 8202.91 kg S

28.62.20.95 Andre sagblader med arbeidende del av stål til metallbearbei-
ding, og med arbeidende del av annet materiale til bearbeiding 
av forskjellige materialer

8202.99 (.11 +.90) kg S

28.62.20.99 Andre sagblader med arbeidende del av stål til bearbeiding av 
materialer unntatt metall

8202.99.19 kg S

28.62.30.13 Filer, rasper og lignende håndverktøy 8203.10 kg S

28.62.30.15 Pinsetter 8203.20.10 kg S

28.62.30.17 Tenger, avbitertenger, knipetenger og lignende verktøy 8203.20.90 kg S

28.62.30.23 Blikksakser og lignende verktøy 8203.30 kg S

28.62.30.25 Rørkuttere, boltsakser, hulltenger, hullpiper og lignende hånd-
verktøy

8203.40 kg S

28.62.30.33 Fastnøkler til bruk for hånd 8204.11 kg S

28.62.30.35 Skiftenøkler til bruk for hånd 8204.12 kg S

28.62.30.37 Utskiftbare piper til pipenøkler, også med håndtak 8204.20 kg S

28.62.30.53 Bore- og gjengeverktøy til bruk for hånd 8205.10 kg S

28.62.30.55 Hammere og slegger 8205.20 kg S

28.62.30.57 Høvler, stemjern, huljern og lignende håndverktøy til trebear-
beiding

–8205.30 kg S

28.62.30.63 Skrutrekkere 8205.40 kg S

28.62.30.65 Håndverktøy og -redskaper til husholdningsbruk 8205.51 kg S

28.62.30.73 Håndverktøy for murere, formere, sementarbeidere, gipsarbei-
dere og malere

8205.59.10 kg S

28.62.30.77 Andre håndredskaper (herunder patrondrevne redskaper til na-
gling) tetning og lignende håndverktøy

8205.59 (.30 +.90) kg S

28.62.30.83 Blåselamper 8205.60 kg S

28.62.30.85 Skrustikker, skru–vinger og lignende 8205.70 kg S
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28.62.30.87 Ambolter; feltesser; slipeskiver og -steiner med stativ, for hånd- 
eller fotkraft

8205 med mer S

28.62.30.89 Verktøysett med to eller flere håndverktøy eller redskaper (f.eks. 
hammere, skrutrekkere, blåselamper, klemmer osv.)

8205.90 kg S

28.62.40.14 Verktøy til skjæring av innvendige gjenger 8207.40.10 kg S

28.62.40.16 Verktøy til skjæring av utvendige eller innvendige gjenger 8207.40.30 kg S

28.62.40.19 Gjengeverktøy (unntatt til metallbearbeiding) 8207.40.90 kg S

28.62.40.23 Verktøy til boring (unntatt bergboring), med arbeidende del av 
diamant eller agglomerert diamant

8207.50.10 kg S

28.62.40.25 Murbor, med arbeidende del av annet materiale enn diamant 
eller agglomerert diamant

8207.50.30 kg S

28.62.40.27 Verktøy til metallboring, med arbeidende del av sintret metall-
karbid

8207.50.50 kg S

28.62.40.31 Verktøy til metallboring, med arbeidende del av hurtigstål 8207.50.60 kg S

28.62.40.33 Verktøy til metallboring, med arbeidende del av annet materiale 
enn sintret metallkarbid eller hurtigstål

8207.50.70 kg S

28.62.40.35 Annet boreverktøy (unntatt til bergboring) 8207.50.90 kg S

28.62.40.37 Verktøy til rømming og brotsjing, med arbeidende del av dia-
mant eller agglomerert diamant

8207.60.10 kg S

28.62.40.44 Verktøy til rømming, til metallbearbeiding, med arbeidende del 
av annet materiale enn sintret metallkarbid

8207.60.30 kg S

28.62.40.45 Verktøy til rømming eller til brotsjing (unntatt til metallbear-
beiding)

8207.60 (.50 +.90) kg S

28.62.40.48 Verktøy til brotsjing og rømming av metall 8207.60.70 kg S

28.62.40.50 Freseverktøy, til metallbearbeiding, med arbeidende del av sin-
tret metallkarbid

8207.70.10 kg S

28.62.40.61 Skaftfres til metallbearbeiding, med arbeidende del av annet 
materiale enn sintret metallkarbid

8207.70.31 kg S

28.62.40.65 Snekkefres til metallbearbeiding, med arbeidende del av annet 
materiale enn sintret metallkarbid

8207.70.35 kg S

28.62.40.67 Annet freseverktøy til metallbearbeiding, med arbeidende del 
av annet materiale enn sintret metallkarbid

8207.70.38 kg S
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28.62.40.69 Freseverktøy til bearbeiding av andre materialer enn metall 8207.70.90 kg S

28.62.40.71 Dreieverktøy til metallbearbeiding, med arbeidende del av sin-
tret metallkarbid

8207.80.11 kg S

28.62.40.74 Verktøy til dreiing av metall 8207.80.19 kg S

28.62.40.79 Dreieverktøy til bearbeiding av andre materialer enn metall 8207.80.90 kg S

28.62.40.81 Annet utskiftbart verktøy til håndverktøy, med arbeidende del 
av diamant eller agglomerert diamant

8207.90.10 kg S

28.62.40.83 Skrutrekkerspisser, med arbeidende del av annet materiale enn 
diamant

8207.90.30 kg S

28.62.40.85 Tannhjulsskjæreverktøy, med arbeidende del av annet materiale 
enn diamant

8207.90.50 kg S

28.62.40.87 Annet utskiftbart verktøy, med arbeidende del av sintret me-
tallkarbid

8207.90.7 kg S

28.62.40.89 Annet utskiftbart verktøy av andre materialer, ikke nevnt ellers 8207.90.9 kg S

28.62.50.13 Verktøy til berg- eller jordboring, med arbeidende del av sintret 
metallkarbid eller cermeter (unntatt deler)

8207.13 kg S

28.62.50.15 Verktøy til berg- eller jordboring, med arbeidende del av dia-
mant (unntatt deler)

8207.19.10 kg S

28.62.50.17 Verktøy til berg- eller jordboring, med arbeidende del av annet 
materiale (herunder deler)

8207.19.90 kg S

28.62.50.23 Matriser til trådtrekking eller strengpressing av metall, med ar-
beidende del av diamant eller agglomerert diamant

8207.20.10 kg S

28.62.50.24 Matriser til trådtrekking eller strengpressing av metall med ar-
beidende del av sintret metallkarbid

8207.20.90 kg S

28.62.50.33 Verktøy til pressing, preging eller stansing av metall 8207.30.10 kg S

28.62.50.39 Verktøy til pressing, preging eller stansing av annet materiale 
enn metall

8207.30.90 kg S

28.62.50.43 Kniver og knivblader til maskiner eller mekaniske redskaper, 
til metallbearbeiding

8208.10 kg S

28.62.50.45 Kniver og knivblader til maskiner eller mekaniske redskaper, 
til trebearbeiding

8208.20 kg S
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28.62.50.53 Rundkniver til kjøkkenmaskiner eller maskiner til bruk i 
næringsmiddelindustrien

8208.30.10 kg S

28.62.50.55 Kniver og knivblader til kjøkkenmaskiner eller maskiner i 
næringsmiddelindustrien (unntatt rundkniver)

8208.30.90 kg S

28.62.50.63 Kniver og knivblader til jord-, hage- eller skogbruksmaskiner 8208.40 kg S

28.62.50.65 Kniver og knivblader til maskiner eller mekaniske redskaper, 
ikke nevnt ellers

8208.90 kg S

28.62.50.67 Utskiftbare plater, av sintrede metallkarbider eller cermeter 8209.00.20 kg S

28.62.50.90 Andre umonterte plater, spisser, skjær og umonterte deler til 
verktøy av sintrede metallkarbider eller cermeter

8209.00.80 kg S

NACE 28.63: Produksjon av låser og beslag

28.63.11.30 Hengelåser 8301.10 p/st

@

S

28.63.11.50 Låser til motorvogner 8301.20 p/st

@

S

28.63.11.70 Låser til møbler 8301.30 p/st

@

S

28.63.12.30 Sylinderlåser 8301.40.11 p/st

@

S

28.63.12.50 Andre dørlåser, unntatt sylinderlåser 8301.40.19 p/st

@

S

28.63.12.70 Andre låser 8301.40.90 p/st

@

S

28.63.13.30 Bøyler og rammer med lås av uedelt metall 8301.50 kg S

28.63.13.50 Nøkler, som foreligger løst, av uedelt metall 8301.70 kg S

28.63.13.70 Deler til låser av uedelt metall 8301.60 — S

28.63.14.10 Hengsler av uedelt metall 8302.10 kg S
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28.63.14.20 Møbeltrinser av uedelt metall 8302.20 kg S

28.63.14.30 Beslag og lignende varer av uedelt metall, til motorvogner 8302.30 kg S

28.63.14.40 Beslag og lignende varer av uedelt metall, til bygninger 8302.41 kg S

28.63.14.50 Beslag og lignende varer av uedelt metall, til møbler 8302.42 kg S

28.63.14.60 Beslag og lignende varer av uedelt metall, unntatt til motorvo-
gner, bygninger og møbler

8302.49 kg S

28.63.14.70 Automatiske dørlukkere, av uedelt metall 8302.60 kg S

NACE 28.71: Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål

28.71.11.00 Tanker, fat, tromler, spann, bokser og lignende beholdere, til 
ethvert materiale unntatt gass, av jern eller stål, med et romin-
nhold på 50 til 300 l

7310.10 p/st

@

S

28.71.12.00 Tanker, fat, tromler, spann, bokser og lignende beholdere, til 
ethvert materiale unntatt gass, av jern eller stål, med et romin-
nhold under 50 l

7310.29 p/st

@

S

NACE 28.72: Produksjon av emballasje av lettmetall

28.72.11.33 Konserveringsbokser av jern eller stål, som lukkes ved lodding 
eller falsing, rominnhold under 50 l, til næringsmidler

7310.21.11 p/st

@

S

28.72.11.35 Konserveringsbokser av jern eller stål, som lukkes ved lodding 
eller falsing, rominnhold under 50 l, til drikker

7310.21.19 p/st

@

S

28.72.11.50 Andre bokser av jern eller stål, som lukkes ved lodding eller 
falsing, rominnhold under 50 l, unntatt til næringsmidler og 
drikker

7310.21.9 p/st

@

S

28.72.12.10 Tuber av aluminium 7612.10 p/st

@

S

28.72.12.30 Rørformede beholdere av aluminium 7612.90.10 p/st

@

S

28.72.12.50 Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og lignende beholdere 
av aluminium, rominnhold minst 50 l men høyst 300 l

7612.90.91 p/st

@

S

28.72.12.60 Aerosolbeholdere av aluminium, rominnhold under 50 l 7612.90.20 p/st S
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28.72.12.80 A’dre behold’re av aluminium, med rominnhold under 50 l 7612.90.98 p/st

@

S

28.72.13.30 ‘Crowncorks’ av uedelt med mertall 8309.10 p/st

@

S

28.72.13.50 Blykapsler; aluminiumskapsler med diameter over 21 mm 8309.90.10 kg S

28.72.13.70 Andre propper, kapsler, lokk, skrukorker og annet emballasje-
tilbehør, av uedelt metall

8309.90.90 kg S

NACE 28.73: Produksjon av varer av metalltråd

28.73.11.30 Tau, liner og kabler av jern eller stål (herunder liner og linetau 
med eller uten fester som ikke er elektrisk isolert) (uten elek-
trisk isolasjon)

7312.10 kg S

28.73.11.50 Flettede bånd, stropper og lignende av jern eller stål (uten elek-
trisk isolasjon)

7312.90 kg S

28.73.12.30 Piggtråd og piggtrådsperringer av stål eller ståltråd 7313 kg S

28.73.12.50 Liner, kabler, flettede bånd og lignende av kobber, unntatt pigg-
tråd samt løst snodd dobbel tråd til bruk som gjerdetråd, med 
elektrisk isolasjon

7413 kg S

28.73.12.70 Liner, kabler, flettede bånd og lignende av aluminium, unntatt 
piggtråd samt løst snodd dobbel tråd til bruk som gjerdetråd, 
med elektrisk isolasjon

7614 kg S

28.73.13.13 Ubrutte bånd til maskiner av vevde produkter av jern eller stål 7314 [.12 +.13] kg S

28.73.13.15 Vevde produkter av jern eller stål (unntatt ubrutte bånd til mas-
kiner)

7314 [.14 +.19] kg S

28.73.13.20 Gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene, av jern- 
eller ståltråd med største tverrmål minst 3 mm, med maskestør-
relse minst 100 cm²

7314.20 kg S

28.73.13.30 Annet gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene, 
av jern- eller ståltråd

7314 [.31 +.39] kg S

28.73.13.43 Annet gitter og netting av jern- eller ståltråd, unntatt plastbe-
lagt

7314 [.41 +.49] kg S

28.73.13.45 Plastbelagt gitter og netting av jern- eller ståltråd 7314.42 kg S

28.73.13.50 Strekkmetall av jern eller stål 7314.50 kg S
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28.73.13.60 Trådvev (herunder ubrutte bånd), trådnett, trådduk og strekk-
metall, av kobbertråd

7414 kg S

28.73.14.10 Tegnestifter av jern eller stål (unntatt med kobber eller hode av 
kobberlegering)

7317.00.10 kg S

28.73.14.20 Spiker i bånd eller ruller; kaldpresset av jern- eller ståltråd 
(unntatt med kobber eller hode av kobberlegering)

7317.00.20 kg S

28.73.14.30 Spiker, kaldpressede av ståltråd, innhold minst 0,5 vektprosent 
karbon, herdede (unntatt med kobber eller hode av kobberlege-
ring)

7317.00.40 kg S

28.73.14.40 Spiker, stifter, kaldpressede av jern- eller ståltråd, belagt eller 
overtrukket med sink

7317.00.61 kg S

28.73.14.50 Andre spiker, stifter, kramper og lignende av jern eller stål, 
unntatt herdede eller belagt eller overtrukket med sink, i bånd 
eller ruller…

7317.00.69 kg S

28.73.14.60 Spiker, stifter, kramper og lignende av jern eller stål, unntatt av 
kaldpressede av tråd

7317.00.90 kg S

28.73.14.70 Spiker, stifter, tegnestifter, kramper og lignende varer av kob-
ber

7415.10 kg S

28.73.14.80 Spiker, stifter, kramper, skruer, bolter, muttere, skrukroker, na-
gler, kiler og lignende varer, av aluminium

7616.10 — S

28.73.15.10 Overtrukne elektroder av uedelt metall, for elektrisk lysbues-
veising

8311.10 kg S

28.73.15.30 Fylt tråd av uedelt metall, for elektrisk lysbuesveising 8311.20 kg S

28.73.15.50 Overtrukne stenger og fylt tråd, av uedelt metall, for lodding, 
slaglodding eller sveising med flamme

8311.30 kg S

28.73.15.70 Andre overtrukne stenger og fylt tråd av uedelt metall eller an-
net materiale, for sveising (herunder deler)

8311.90 — S

28.73.16.00 Synåler, strikkepinner, trænåler, heklenåler, prener og lignende 
varer til håndarbeid; av jern eller stål

7319 kg S

NACE 28.74: Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting og fjære

28.74.11.13 Skruer, dreid av stenger, med massivt tverrsnitt med stam-
metykkelse høyst 6 mm, av jern eller stål

7318.15.10 kg S

28.74.11.15 Skruer og bolter, til festing av skinnemateriell, av jern eller 
stål

7318.15.20 kg S

28.74.11.17 Skruer og bolter uten hode, av stål 7318.15 (.30 +.41 +.49) kg S

28.74.11.23 Skruer med hode med spor eller fordypning, av rustfritt stål 7318.15.51 kg S
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28.74.11.25 Skruer og bolter med hode med spor eller fordypning, av jern 
eller stål, unntatt rustfritt

7318.15.59 kg S

28.74.11.27 Skruer og bolter med hode med innvendig sekskant, av jern el-
ler stål, unntatt rustfritt

7318.15.61 kg S

28.74.11.29 Skruer og bolter med hode med innvendig sekskant, av jern el-
ler stål, unntatt rustfritt

7318.15.69 kg S

28.74.11.31 Skruer og bolter med sekskanthode, av rustfritt stål 7318.15.70 kg S

28.74.11.33 Skruer og bolter med sekskanthode, av annet stål enn rustfritt, 
med strekkstyrke under 800 Mpa

7318.15.81 kg S

28.74.11.35 Skruer og bolter med sekskanthode, av annet stål enn rustfritt, 
med strekkstyrke minst 800 Mpa

7318.15.89 kg S

28.74.11.39 Andre skruer og bolter med hoder, av jern eller stål 7318.15.90 kg S

28.74.11.53 Skinneskruer (franske treskruer) av jern eller stål 7318.11 kg S

28.74.11.55 Treskruer av jern eller stål (unntatt skinneskruer) 7318.12 kg S

28.74.11.57 Skruekroker og øyeskruer, av jern eller stål 7318.13 kg S

28.74.11.73 Selvgjengende skruer av rustfritt stål 7318.14.10 kg S

28.74.11.75 Selvgjengende skruer av jern eller stål (unntatt rustfritt) 7318.14.9 kg S

28.74.11.83 Mumed merere dreid av stenger, profiler eller tråd med massivt 
tverrsnitt, med hulldiameter høyst 6 mm, av jern eller stål

7318.16.10 kg S

28.74.11.85 Muttere av rustfritt stål 7318.16.30 kg S

28.74.11.87 Muttere av jern eller stål, unntatt rustfritt 7318.16 (.50 +.91 +.99) kg S

28.74.11.90 Andre gjengende varer, av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7318.19 kg S

28.74.12.10 Sprengskiver og andre låseskiver uten gjenger, av jern eller 
stål

7318.21 kg S

28.74.12.30 Underlagsskiver av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7318.22 kg S

28.74.12.50 Nagler av jern eller stål 7318.23 kg S

28.74.12.70 Kiler og splittpinner og lignende ugjengede varer, av jern eller 
stål

7318 [.24 +.29] kg S
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28.74.13.10 Underlmed merver (herunder sprengskiver), av kobber 7415.21 kg S

28.74.13.20 Andre ugjengede varer, f.eks. nagler, kiler og lignende varer, 
av kobber

7415.29 kg S

28.74.13.40 Skruer, bolter og muttere av kobber 7415.33 kg S

28.74.13.70 Gjengede produkter av kobber, unntatt skruer, bolter og mut-
tere

7415.39 kg S

28.74.14.13 Lamellfjærer og tilhørende blader, varmbearbeidede, av jern 
eller stål

7320.10.11 kg S

28.74.14.15 Bladfjærer og tilhørende fjærer, unntatt lamellfjærer, varmbear-
beidede, av jern eller stål

7320.10.19 kg S

28.74.14.17 Bladfjærer og tilhørende blader, kaldbearbeidede, av jern eller 
stål

7320.10.90 kg S

28.74.14.31 Spiralfjærer, varmbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.20 kg S

28.74.14.33 Trykkfjærer, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.81 kg S

28.74.14.35 Strekkfjærer, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.85 kg S

28.74.14.37 Andre spiralfjærer, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.89 kg S

28.74.14.53 Flate spiralfjærer, av jern eller stål 7320.90.10 kg S

28.74.14.55 Tallerkenfjærer, av jern eller stål 7320.90.30 kg S

28.74.14.60 Fjærer ikke nevnt ellers, av jern eller stål 7320.90.90 kg S

28.74.14.80 Fjærer av kobber 7416 kg S

28.74.20.10 Stolpekjettinger, av jern eller stål 7315.81 kg S

28.74.20.23 Anmed mere kjeder og kjettinger, leddsveisede, av jern eller 
stål, med største tverrsnitt i godset høyst 16 mm

7315.82.10 kg S

28.74.20.25 MED Merndre kjeder og kjettinger, leddsveisede, av jern eller 
stål, med største tverrsnitt i godset over 16 mm

7315.82.90 kg S

28.74.20.30 Snøkjettinger, av jern eller stål 7315.20 kg S

28.74.20.50 Andre kjeder og kjettinger, ikke nevnt ellers, av jern eller stål 7315.89 kg S
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28.74.20.70 Kjeder og kjettinger med tilhørende deler, av kobber 7419.10 — S

28.74.20.80 Deler av kjeder og kjettinger, ikke nevnt ellers, av jern eller 
stål

7315.90 — S

NACE 28.75: Produksjon av metallvarer ellers

28.75.11.10 Oppvaskkummer og vasker, av rustfritt stål 7324.10 p/st

@

S

28.75.11.27 Badekar av jern eller stål 7324.2 p/st S

28.75.11.31 Sanitærartikler og tilhørende deler, av jern eller stål, unntatt op-
pvaskkummer, vasker og badekar

7324.90 kg S

28.75.11.35 Sanitærartikler og tilhørende deler, av kobber 7418.20 kg S

28.75.11.37 Sanitærartiklermed mer tilhørende deler, av aluminium 7615.20 kg S

28.75.12.17 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler ... av støpejern 7323 [.91 +.92] kg S S2

28.75.12.23 Husholdningsartikler som brukes på bord, av rustfritt stål 7323.93.10 kg S S2

28.75.12.29 Kjøkken- og husholdningsartikler av rustfritt stål, unntatt ar-
tikler som brukes på bord

7323.93.90 kg S S2

28.75.12.37 Andre bord-, kjøkken- og husholdningsartikler av jern eller stål 
(unntatt støpejern), emaljert

7323.94 kg S

28.75.12.43 Husholdningsartikler som brukes på bord, av jern eller stål, 
ikke nevnt ellers

7323.99.10 kg S

28.75.12.49 Andre husholdningsartikler, malt eller lakkert, av jern eller stål 7323.99.9 kg S

28.75.12.53 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler og tilhørende deler, 
av kobber

7418.1 kg S S2

28.75.12.55 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler og tilhørende deler, 
støpte, av aluminium

7615.19.10 kg S S2

28.75.12.57 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler og tilhørende deler, 
av aluminium, unntatt støpte

7615 [.11 +.19.90] kg S S2

28.75.12.70 Hånddrevne mekaniske redskaper med vekt høyst 10 kg, til bruk 
ved tilberedning eller servering av matvarer eller drikkevarer

8210 kg S

28.75.12.80 Stålull; gryteskrubber, skure- og pussehansker og lignende, av 
jern eller stål

7323.10 kg S
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28.75.21.30 Pansrede eller forsterkede pengeskap og safer, av uedelt metall 8303.00.10 p/st S

28.75.21.50 Pansrede eller forsterkede dører og sikkerhetsbokser for kassa-
hvelv, av uedelt metall

8303.00.30 kg S

28.75.21.70 Penge- eller dokumentskrin og lignende, av uedelt metall 8303.00.90 — S

28.75.22.00 Arkiv- og kartotekskap, brevkurver, manuskriptholdere, pen-
neskåler, stempeloppsatser og lignende kontor- eller skrivebor-
dutstyr, av uedelt metall

8304 — S

28.75.23.30 Mekanismer av uedelt metall til løsbladpermer eller brevmap-
per

8305.10 — S

28.75.23.50 Hefter (stifter) i remser, av uedelt metall 8305.20 — S

28.75.23.70 Brevklemmer, binders, signalmerker til registre og lignende 
kontorrekvisita av uedelt metall

8305.90 — S

28.75.24.00 Statuetter, rammer til fotografier, malerier eller lignende; speil, 
av uedelt metall

8306 [.2 +.30] — S

28.75.25.30 Hekter, kroker og maljer, av uedelt metall, til klær, skotøy, rei-
seartikler og lignende

8308.10 — S

28.75.25.50 Rør- og splittnagler, av uedelt metall 8308.20 — S

28.75.25.70 Knepplåser, bøyler, rammer med knepplås og deler; perler og 
paljetter, av uedelt metall

8308.90 — S

28.75.26.00 Skips- eller båtpropeller og propellblader 8485.10 p/st S

28.75.27.11 Anker, dregger og tilhørende deler, av jern eller stål 7316 kg S

28.75.27.13 Varer av støpejern, unntatt adusergods, ikke nevnt ellers 7325.10 kg S S2

28.75.27.19 Støpte artikler av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7325.9 kg S S2

28.75.27.22 Smidde eller stansede varer av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7326.1 kg S S2

28.75.27.25 Varer av jern- eller ståltråd, ikke nevnt ellers 7326.20 kg S

28.75.27.27 Snusdåser, sigarettetuier, pudderdåser, kosmetikketuier og li-
gnende lommeartikler, av jern eller stål

7326.90.10 — S S2

28.75.27.31 Stiger og trapper, av jern eller stål 7326.90.30 p/st

@

S S2
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28.75.27.33 Lastepaller og lignende til varehåndtering, av jern eller stål 7326.90.40 kg S S2

28.75.27.35 Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, av jern eller 
stål

7326.90.50 kg S S2

28.75.27.37 Lufteluker uten mekaniske innretninger, avløpsrenner, kroker 
og andre bygningsartikler, av jern eller stål

7326.90.60 kg S S2

28.75.27.41 Perforerte spann og lignende varer av plater for filtrering eller 
rensing av vann i kloakkavløp, av jern eller stål

7326.90.70 kg S S2

28.75.27.43 Smidde varer av jern eller stål 7326.90.91 kg S S2

28.75.27.45 Senksmidde varer av jern eller stål 7326.90.93 kg S S2

28.75.27.49 Varer av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7326.90 (.95 +.98) kg S S2

28.75.27.52 Duk, gitter, netting og gjerder av aluminium 7616.91 kg S S2

28.75.27.53 Støpte varer av aluminium, ikke nevnt ellers 7616.99.10 kg S S2

28.75.27.55 Varer av aluminium, ikke nevnt ellers 7616.99.90 kg S S2

28.75.27.58 Varer av kobber, ikke nevnt ellers 7419.9 kg S S2

28.75.27.63 Andre varer av bly, ikke nevnt ellers 7806 kg S S2

28.75.27.65 Andre varer av sink, ikke nevnt ellers 7907 kg S S2

28.75.27.66 Andre varer av tinn, ikke nevnt ellers 8007 kg S S2

28.75.27.69 Andre varer av nikkel, ikke nevnt ellers 7508 kg S

28.75.27.81 Knaggrekker, knagger, knekter og lignende utstyr av uedelt 
metall

8302.50 kg S

28.75.27.82 Klokker, bjeller, gongonger og lignende, av uedelt metall 8306.10 kg S

28.75.27.83 Bøyelige rør av jern eller stål 8307.10 kg S

28.75.27.85 Bøyelige rør av uedelt metall, unntatt av jern og stål 8307.90 kg S
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28.75.27.87 Skilter, navneplater, adresseplater og lignende skilter, tall, 
bokstaver og andre tegn, av uedelt metall

8310 kg S

28.75.30.00 Kårder, sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våpen 
samt tilhørende deler; slirer og skjeder til slike våpen

9307 kg S

NACE 29:11: Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner

29.11.11.00 Forbrenningsmotorer med gnisttenning, utenbordsmotorer, til 
framdrift av fartøyer

8407.21 p/st S

29.11.12.30 Forbrenningsmotorer med gnisttenning, til framdrift av fartøyer 
(unntatt utenbordsmotorer)

8407.29 p/st S

29.11.12.50 Andre forbrenningsmotorer med gnisttenning, ikke nevnt el-
lers

8407.90 p/st S

29.11.13.11 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse høyst 100 kW

8408.10 (.22 +.24 +.26 +.28 
+.31 +.39)

p/st S

29.11.13.13 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 100 kW, men høyst 200 kW

8408.10 (.41 +.49) p/st S

29.11.13.15 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 200 kW, men høyst 500 kW

8408.10 (.51 +.59 +.61 
+.69)

p/st S

29.11.13.17 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 500 kW, men høyst 1000 kW

8408.10.7 p/st S

29.11.13.19 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 1 000 kW

8408.10 (.8+.9) p/st S

29.11.13.20 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
lokomotiver og lignende materiell for jernbaner eller sporveier

8408.90.21 p/st S

29.11.13.31 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell 
bruk, med ytelse høyst 15 kW

8408.90.41 p/st S

29.11.13.33 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell 
bruk, med ytelse over 15 kW, men høyst 30 kW

8408.90.43 p/st S

29.11.13.35 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell 
bruk, med ytelse over 30 kW, men høyst 50 kW

8408.90.45 p/st S

29.11.13.37 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell 
bruk, med ytelse over 50 kW, men høyst 100 kW

8408.90.47 p/st S

29.11.13.53 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell 
bruk, med ytelse over 100 kW, men høyst 200 kW

8408.90.61 p/st S
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29.11.13.55 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell 
bruk, med ytelse over 200 kW, men høyst 300 kW

8408.90.65 p/st S

29.11.13.57 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell 
bruk, med ytelse over 300 kW, men høyst 500 kW

8408.90.67 p/st S

29.11.13.73 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell 
bruk, med ytelse over 500 kW, men høyst 1000 kW

8408.90.81 p/st S

29.11.13.75 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell 
bruk, med ytelse over 1 000 kW

8408.90 (.85 +.89) p/st S

29.11.21.30 Dampturbiner (unntatt for produksjon av elektrisk kraft) 8406 [.10 +.81.90 +.82.90] kW

@

S

29.11.21.50 Dampturbiner for produksjon av elektrisk kraft 8406 [.81.10 +.82.11 
+.82.19]

kW

@

S

29.11.22.00 Vannturbiner og vannhjul 8410.1 kW

@

S

29.11.23.00 Gassturbiner (unntatt turbojetmotorer og turbopropmotorer) 8411.8 kW

@

S

29.11.31.00 Deler til dampturbiner 8406.90 — S S2

29.11.32.00 Deler til vannturbiner og vannhjul (herunder regulatorer) 8410.90 — S S2

29.11.33.00 Deler til gassturbiner (unntatt turbojetmotorer og turbopropmo-
torer)

8411.99 — S

29.11.91.00 Installasjon av motorer og turbiner (unntatt motorer til fly og 
motorvogner)

— — I

29.11.92.00 Reparasjon og vedlikehold av motorer og turbiner (unntatt til 
fly og motorvogner)

— — I

NACE 29.12: Produksjon av pumper og kompressorer

29.12.11.33 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, lineært virkende (sylin-
drer), hydrauliske systemer

8412.21.20 p/st

@

S

29.12.11.35 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, lineært virkende (sylin-
drer), unntatt hydrauliske systemer

8412.21.80 p/st

@

S

29.12.11.50 Pneumatiske kraftmaskiner og motorer, lineært virkende (sy-
lindrer)

8412.31 p/st

@

S
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29.12.12.33 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, unntatt lineært virkende 
(sylindrer); hydrauliske systemer

8412.29.20 p/st

@

S

29.12.12.35 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, unntatt hydrauliske sys-
temer

8412.29.81 p/st

@

S

29.12.12.37 Kraftmaskiner og motorer ikke nevnt ellers 8412 [.29.89 +.80] p/st

@

S

29.12.12.50 Pneumatiske kraftmaskiner og motorer (unntatt lineært vir-
kende sylindrer)

8412.39 p/st

@

S

29.12.21.10 Pumper til drivstoff og smøremidler, til bruk på bensinstasjoner, 
bilverksteder og lignende

8413.11 p/st S

29.12.21.30 Pumper utstyrt med eller konstruert for å utstyres med måleuts-
tyr (unntatt til bensinstasjoner eller bilverksteder)

8413.19 p/st S

29.12.21.50 Pumper for håndkraft, unntatt pumper med måleutstyr 8413.20 p/st S

29.12.21.70 Pumper til brennstoff, smøremidler eller kjølemidler til stem-
peldrevne forbrenningsmotorer

8413.30 p/st S

29.12.21.90 Betongpumper 8413.40 p/st S

29.12.22.10 Stempeldrevne fortrengningspumper, hydrauliske aggregater 8413.50.20 p/st

@

S

29.12.22.30 Doseringspumper 8413.50.40 p/st S

29.12.22.50 Hydrauliske stempelpumper 8413.50.61 p/st S

29.12.22.70 Vekselvirkende seriestempelpumper 8413.50.69 p/st S

29.12.22.90 Andre stempeldrevne fortrengningspumper 8413.50.80 p/st S

29.12.23.10 Roterende fortrengningspumper, hydrauliske aggregater 8413.60.20 p/st

@

S

29.12.23.33 Hydrauliske tannhjulspumper 8413.60.31 p/st S

29.12.23.35 Tannhjulspumper, unntatt hydrauliske 8413.60.39 p/st S

29.12.23.53 Hydrauliske eksenterpumper 8413.60.61 p/st S
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29.12.23.55 Eksenterpumper, unntatt hydrauliske 8413.60.69 p/st S

29.12.23.73 Skruepumper 8413.60.70 p/st S

29.12.23.75 Andre roterende fortrengningspumper, ikke nevnt ellers 8413.60.80 p/st S

29.12.24.13 Nedsenkbare motor-, ettrinns sentrifugalpumper, til avløp og 
kloakk

8413.70.21 p/st S

29.12.24.15 Nedsenkbare motor-, flertrinns sentrifugalpumper 8413.70.29 p/st S

29.12.24.17 Pakningsfrie roteremed mere pumper til oppvarming og var-
mtvannsforsyning

8413.70.30 p/st S

29.12.24.20 Sentrifugalpumper høyst 15 mmed meravløp 8413.70.35 p/st S

29.12.24.30 Kanalhjuls- og sidekanalpumper, med utløpsåpning med dia-
meter over 15 mm

8413.70.45 p/st S

29.12.24.51 Radialpumper, ettrinns, enkeltvirkende, helstøpte, med utløp-
såpning med diameter over 15 mm

8413.70.51 p/st S

29.12.24.53 Radialpumper, ettrinns, enkeltvirkende, unntatt helstøpte, med 
utløpsåpning med diameter over 15 mm

8413.70.59 p/st S

29.12.24.55 Radialpumper, dobbeltvirkende, ettrinns, med utløpsåpning 
med diammed merer over 15 mm

8413.70.65 p/st S

29.12.24.60 Radialpumper, flertrinns, med utløpsåpning med diameter over 
15 mm

8413.70.75 p/st S

29.12.24.71 Sentrifugalpumper, ettrinns, kombinert radiasial eller aksial-
type

8413.70.81 p/st S

29.12.24.75 Rotodynamiske flertrinnspumper, kombinert radial/aksial eller 
aksialtype

8413.70.89 p/st S

29.12.24.80 Andre pumper ikke nevnt ellers; væskeelevatorer 8413.8 p/st S

29.12.31.30 Andre vakuumpumper 8414.10 (.20 +.89) p/st S

29.12.31.50 Rotasjonsstempelpumper, rotasjonspumper med regulerbare 
skovler, molekylarpumper og Roots-pumper

8414.10.25 p/st S

29.12.31.70 Diffusjons-, fryse- og adsorpsjonspumper 8414.10.81 p/st S

29.12.32.00 Luftpumper for hånd- eller fotkraft 8414.20 p/st S

29.12.33.33 Kjølekompressorer med ytelse høyst 0,4 kW 8414.30.20 p/st S
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29.12.33.35 Kjølekompressorer med ytelse over 0,4 kW, hermetiske eller 
halvhermetiske

8414.30.81 p/st S

29.12.33.37 Andre kjølekompressorer med ytelse over 0,4 kW 8414.30.89 p/st S

29.12.34.30 Luftkompressorer, transportable på hjulunderstell, med en gjen-
nomsnittstrømning per minutt på høyst 2 m³

8414.40.10 p/st S

29.12.34.50 Luftkompressorer, transportable på hjulunderstell, med en gjen-
nomstrømning over 2 m³/min

8414.40.90 p/st S

29.12.35.30 Turbokompressorer, ettrinns 8414.80.11 p/st S

29.12.35.50 Turbokompressorer, flertrinns 8414.80.19 p/st S

29.12.36.30 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med manome-
tertrykk på høyst 15 bar som gir en gjennomstrømning per time 
på høyst 60 m³

8414.80.22 p/st S

29.12.36.50 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med manome-
tertrykk på høyst 15 bar som gir en gjennomstrømning per time 
over 60 m³

8414.80.28 p/st S

29.12.36.70 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med et manome-
tertrykk på over 15 bar som gir en gjennomstrømning per time 
på høyst 120 m³

8414.80.51 p/st S

29.12.36.90 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med et manome-
tertrykk på over 15 bar som gir en gjennomstrømning per time 
på høyst 120 m³

8414.80.59 p/st S

29.12.37.30 Roterende fortrengningskompressorer med én aksel 8414.80.73 p/st S

29.12.37.53 Roterende fortrengningskompressorer med flere aksler, 
skruekompressorer

8414.80.75 p/st S

29.12.37.55 Andre roterende fortrengningkompressorer med flere aksler 8414.80.78 p/st S

29.12.38.00 Andre kompressorer, også til bruk i sivil luftfart 8414.80.80 p/st S

29.12.41.30 Deler til kraftmaskiner og motorer, unntatt til hydrauliske kraft-
maskiner og motorer og reaksjonsmotorer, unntatt turbojetmo-
torer

8412.90.80 — S S2

29.12.41.50 Deler til hydrauliske kraftmaskiner og motorer 8412.90.40 — S S2

29.12.41.70 Deler til reaksjonsmotorer, unntatt turbojetmotorer 8412.90.20 — S S2

29.12.42.00 Deler til pumper og væskeelevatorer 8413.9 — S S2

29.12.43.00 Deler til luft- eller vakuumpumper, luft- eller gasskompresso-
rer, ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med innebygd vifte

8414.90 — S S2
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29.12.91.00 Installasjon av pumper og kompressorer — — I

29.12.92.00 Reparasjon og vedlikehold av pumper og kompressorer — — I

NACE 29.13: Produksjon av kraner og ventiler

29.13.11.34 Pneumatiske filtre, regulatorer og smøreapparater 8481.10.05 kg S

29.13.11.35 Reduksjonsventiler av støpejern eller støpestål (unntatt kombi-
nert med filtere og smøreapparater)

8481.10.19 kg S

29.13.11.39 Reduksjonsventiler (unntatt kombinert med filtere eller 
smøreapparater og unntatt av støpejern eller støpestål)

8481.10.99 kg S

29.13.11.53 Ventiler for kontroll av oljehydrauliske overføringer 8481.20.10 kg S

29.13.11.55 Ventiler for kontroll av pneumatiske overføringer 8481.20.90 kg S

29.13.11.72 Tilbakeslagsventiler til rørledninger, kjeler, tanker, kar og li-
gnende beholdere

8481.30 kg S

29.13.11.76 Sikkerhets- og avlastningsventiler til rørledninger, kjeler, tan-
ker, kar og lignende beholdere (herunder til dekk og slanger)

8481 [.40 +.80.40] kg S

29.13.12.33 Blandeventiler (sanitærarmatur) 8481.80.11 kg S

29.13.12.35 Ventiler (sanitærarmatur), unntatt blandeventiler 8481.80.19 kg S

29.13.12.53 Termostatventiler til sentralvarmeradiatorer 8481.80.31 kg S

29.13.12.55 Ventiler til sentralvarmeradiatorer, unntatt termostatventiler 8481.80.39 kg S

29.13.13.13 Temperaturregulatorer 8481.80.51 kg S

29.13.13.15 Reguleringsventiler, unntatt temperaturregulatorer 8481.80.59 kg S

29.13.13.33 Sluseventiler av støpejern 8481.80.61 kg S

29.13.13.35 Sluseventiler av stål 8481.80.63 kg S

29.13.13.37 Sluseventiler, unntatt av støpejern og stål 8481.80.69 kg S

29.13.13.53 Seteventiler av støpejern 8481.80.71 kg S

29.13.13.55 Seteventiler av stål 8481.80.73 kg S
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29.13.13.57 Seteventiler, unntatt av støpejern og stål 8481.80.79 kg S

29.13.13.73 Kuleventiler 8481.80.81 kg S

29.13.13.75 Spjeldventiler 8481.80.85 kg S

29.13.13.77 Membranventiler 8481.80.87 kg S

29.13.13.80 Kraner og ventiler ikke nevnt ellers 8481.80.99 kg S

29.13.20.00 Deler til kraner og ventiler og lignende innretninger til rør, kje-
ler, tanker, kar og lignende

8481.90 — S S2

29.13.92.00 Reparasjon og vedlikehold av kraner og ventiler — — I

NACE 29.14: Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring

29.14.10.30 Kulelagre 8482.10 kg S

29.14.10.53 Koniske rullelagre (herunder lagre med kjegleformede og ko-
niske ruller)

8482.20 kg S

29.14.10.55 Sfæriske rullelagre 8482.30 kg S

29.14.10.57 Andre sylindriske rullelagre 8482.50 kg S

29.14.10.70 Nålerullelagre 8482.40 kg S

29.14.10.90 Andre lagre (herunder kombinerte kule- og rullelagre) 8482.80 kg S

29.14.21.30 Rullekjeder av jern eller stål, til bruk for sykler og motorsykler 7315.11.10 kg S

29.14.21.53 Rullekjeder, av jern eller stål (unntatt for sykler og motor-
sykler)

7315.11.90 kg S

29.14.21.55 Leddboltkjeder av jern eller stål (unntatt rullekjeder) 7315.12 kg S

29.14.22.30 Veivaksler og veiver 8483.10.2 kg S S2

29.14.22.53 Kardangaksler 8483.10.50 kg S S2

29.14.22.55 Drivaksler unntatt veivaksler, veiver og kardangaksler 8483.10.95 kg S S2

29.14.23.30 Lagerhus med isittende kule- eller rullelagre 8483.20 kg S
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29.14.23.50 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre 8483.30 (.3 +.80) kg S S2

29.14.24.32 Faste gir og utvekslinger med sylindriske tannhjul 8483.40.21 kg S

29.14.24.33 Faste gir og utvekslinger med koniske eller konisk-sylindriske 
tannhjul

8483.40.23 kg S

29.14.24.34 Faste gir og utvekslinger, snekketannhjul 8483.40.25 kg S

29.14.24.40 Andre girbokser 8483.40.29 kg S

29.14.24.50 Regulerbare gir og andre hastighetsregulatorer 8483.40.5 kg S

29.14.24.73 Kule- og rulleskruer 8483.40.30 kg S

29.14.24.75 Andre elementer for kraftoverføring 8483.40.90 kg S

29.14.25.00 Svinghjul og reimskiver (herunder blokker) 8483.50 kg S

29.14.26.30 Friksjonskoplinger og andre akselkoplinger (herunder univer-
salledd)

8483.60 kg S

29.14.31.30 Kuler, nåler og ruller, deler til lagre 8482.91 kg S S2

29.14.31.50 Deler til kule- og rullelagre (unntatt kuler, nåler og ruller) 8482.99 — S S2

29.14.32.00 Deler til leddboltkjeder av jern og stål 7315.19 — S

29.14.33.30 Deler til lagerhus 8483.90.20 — S S2

29.14.33.50 Deler til drivaksler, krumtapper, utvekslinger, girkasser, dreie-
momentomformere, svinghjul, reimskiver, koplinger og univer-
salledd

8483.90.8 — S S2

NACE 29.21: Produksjon av industri- og laboratorieovner

29.21.11.30 Brennere for flytende brensel til fyrsteder 8416.10 p/st S

29.21.11.50 Brennere for fast brensel (herunder kombinerte brennere) 8416.20 p/st

@

S

29.21.11.70 Mekaniske stokere samt mekaniske fyrrister, mekaniske aske-
fjernere og lignende utstyr

8416.30 p/st

@

S

29.21.12.30 Ovner, ikke-elektriske, for røsting, smelting eller annen varme-
behandling av malmer, svovelkis eller metaller

8417.10 p/st

@

S
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29.21.12.50 Forbrenningsovner, ikke-elektriske, til avfall 8417.80.10 kg S

29.21.12.90 Andre ikke-elektriske industri- og laboratorieovner 8417.80 (.20 +.80) kg S

29.21.13.30 Elektriske bakeriovner og ovner til kjeksbaking, motstandso-
vner med indirekte oppvarming

8514.10.10 p/st

@

S

29.21.13.51 Elektriske industri- og laboratorieovner med indirekte mots-
tandsoppvarming (unntatt bakeriovner)

8514.10 (.05 +.80) kg S

29.21.13.53 Induktive industri- og laboratorieovner 8514.20.10 kg S

29.21.13.55 Industri- og laboratorieovner, unntatt induktive og infrarøde 
stråleovner; annet utstyr for induktiv og dielektrisk oppvar-
ming

8514 [.20(.05 +.80) +.30.9 
+.40]

kg S

29.21.13.57 Infrarøde stråleovner 8514.30.1 kg S

29.21.14.30 Deler til brennere, mekaniske fyrrister 8416.90 — S S2

29.21.14.50 Deler til ikke-elektriske industri- og laboratorieovner, herunder 
forbrenningsovner

8417.90 — S S2

29.21.14.70 Deler til elektriske industri- og laboratorieovner 8514.90 — S S2

29.21.91.00 Installasjon av ovner og brennere — — I

29.21.92.00 Reparasjon og vedlikehold av ovner og brennere — — I

NACE 29.22: Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr

29.22.11.30 Taljer og heiseverk, med elektrisk motor 8425.11 p/st S

29.22.11.50 Hånddrevne kjettingtaljer 8425.19.20 p/st S

29.22.11.70 Taljer og heiseverk (unntatt med elektrisk motor eller hånddre-
vne kjettingtaljer)

8425.19.80 p/st S

29.22.12.30 Gruvesjaktvinsjer; vinsjer spesielt konstruert for bruk under 
jorden

8425.20 p/st S

29.22.12.53 Vinsjer og ankerspill drevet av elektrisk motor 8425.31 p/st S

29.22.12.55 Vinsjer og ankerspill drevet av motorer med gnist- eller kom-
presjonstenning

8425.39.20 p/st S
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29.22.12.70 Vinsjer og ankerspill ikke nevnt ellers 8425.39.80 p/st S

29.22.13.30 Stasjonære donkraftsystemer til bruk i bilverksteder og garas-
jer

8425.41 p/st S

29.22.13.50 Donkrafter, hydrauliske 8425.42 p/st S

29.22.13.70 Donkrafter og andre apparater til løfting av kjøretøyer (unntatt 
hydrauliske)

8425.49 p/st S

29.22.14.20 Traverskraner på stasjonært understell 8426.11 p/st

@

S

29.22.14.33 Mobile løfterammer på gummihjul samt portaltrucker 8426.12 p/st

@

S

29.22.14.35 Andre løpekraner, portalkraner, unntatt stasjonære eller mobile 
på hjul

8426.19 p/st

@

S

29.22.14.43 Tårnkraner 8426.20 p/st

@

S

29.22.14.45 Portal- eller pidestall-utliggerkraner 8426.30 p/st

@

S

29.22.14.50 Kraner, andre maskiner og apparater med egen framdrift 8426.4 p/st

@

S

29.22.14.60 Kraner, maskiner og apparater konstruert for montering på vei-
gående kjøretøyer

8426.91 p/st

@

S

29.22.14.70 Maskiner og apparater for lasting og lossing, ikke nevnt ellers 8426.99 p/st

@

S

29.22.15.13 Trucker med elektrisk framdriftsmotor, med løftehøyde minst 
1m

8427.10.10 p/st S

29.22.15.15 Andre trucker med elektrisk framdriftsmotor 8427.10.90 p/st S

29.22.15.33 Trucker med annen framdriftsmotor enn elektrisk, med løfte-
høyde minst 1m

8427.20.1 p/st S

29.22.15.35 Andre trucker med annen framdriftsmotor enn elektrisk 8427.20.90 p/st S

29.22.15.50 Andre trucker med løfte- eller håndteringsutstyr, ikke nevnt 
ellers

8427.90 p/st S
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29.22.15.73 Elektriske trucker og traktorer, uten løfte- eller håndteringsuts-
tyr, for transport av gods over korte avstander

8709.11 p/st S

29.22.15.75 Trucker med egen framdriftsmotor, unntatt elektrisk, uten løfte- 
eller håndteringsutstyr

8709.19 p/st S

29.22.16.30 Heiser og elevatorer med heisespann (skips-), elektrisk drevne 8428.10.20 p/st

@

S

29.22.16.50 Heiser og elevatorer med heisespann (skips-), (unntatt elektrisk 
drevne)

8428.10.80 p/st

@

S

29.22.16.70 Rulletrapper og rullende fortau 8428.40 p/st

@

S

29.22.17.10 Pneumatiske heiser og transportører, spesielt konstruert for lan-
dbruksformål

8428.20.30 p/st

@

S

29.22.17.33 Pneumatiske heiser og transportører for varer i bulk 8428.20.91 p/st

@

S

29.22.17.35 Pneumatiske heiser og transportører ikke nevnt ellers 8428.20.98 p/st

@

S

29.22.17.50 Heiser og transportører med kontinuerlig drift, av bøtte- 
(spann-) typen, unntatt til bruk under jorden

8428.32 p/st

@

S

29.22.17.70 Heiser og transportører med kontinuerlig drift, av båndtypen 8428.33 p/st

@

S

29.22.17.93 Rulletransportører, for transport av varer 8428.39.20 p/st

@

S

29.22.17.95 Elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, for transport 
av varer, ikke nevnt ellers

8428.39 (.40 +.90) p/st

@

S

29.22.18.10 Skyveapparater for gruvevogner, traverser for lokomotiver 
eller jernbanevogner, vogntippeapparater og lignende håndte-
ringsutstyr

8428.50 p/st

@

S

29.22.18.20 Taubaner, stolheiser, skitrekk; trekkmekanismer for tau-/kabel-
baner

8428.60 p/st

@

S

29.22.18.30 Maskiner og apparater  til transport, framføring, lasting, los-
sing, løfting av produkter til valseverk, til masovner, andre in-
dustriovner; håndteringsutstyr for smier

8428.90.30 p/st

@

S

29.22.18.50 Lasteapparater spesielt konstruert for landbruksformål 8428.90.7 p/st

@

S
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29.22.18.70 Løfteutstyr ikke nevnt ellers (herunder utstyr for framføring til 
masovner, til smiing)

8428.90.9 p/st

@

S

29.22.19.30 Deler til maskiner og apparater, til løfting, lasting og lossing 
(unntatt kraner)

8431 [.10 +.20 +.39] — S S2

29.22.19.50 Deler til heiser, elevatorer med heisespann («skips») eller rul-
letrapper

8431.31 — S S2

29.22.19.70 Deler til trucker og lignende med egen framdriftsmotor, uten 
løfte- eller håndteringsutstyr

8709.90 — S S2

29.22.20.00 Bøtter, skuffer, grabber og gripere til kraner, gravemaskiner, 
bulldosere og lignende

8431.41 kg S S2

29.22.91.00 Installasjon av løfte- og håndteringsutstyr (unntatt heiser og 
rulletrapper)

— — I

29.22.92.00 Reparasjon og vedlikehold av løfte- og håndteringsutstyr — — I

NACE 29.23: Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk

29.23.11.30 Varmevekslere 8419.50 p/st

@

S

29.23.11.50 Apparater for kondensering av luft eller andre gasser til væske 8419.60 p/st

@

S

29.23.12.20 Klimaanlegg, sammenbygde og ikke sammenbygde enheter, for 
montering på vegg eller i vindu

8415.10 p/st

@

S

29.23.12.40 Klimaanlegg, av den type som anvendes i motorvogner 8415.20 p/st

@

S

29.23.12.45 Klimaanlegg med kjøleaggregat (unntatt de som brukes i mo-
torvogner, sammenbygde og ikke sammenbygde enheter)

8415 [.81 +.82] p/st

@

S

29.23.12.70 Klimaanl–gg uten kjøleaggregat, unntatt for montering på vegg 
eller i vindu

8415.83 p/st

@

S

29.23.13.33 Frysedisker og -reoler, med innebygd–kjøleaggregat eller for-
damper, til oppbevaring av fryste matvarer

8418.50.11 p/st S

29.23.13.35 Frysedisker og -reoler, med innebygd kjøleaggregat eller for-
damper (unntatt til oppbevaring av fryste matvarer)

8418.50.19 p/st S

29.23.13.40 Dypfrysere (unntatt frysebokser med kapasitet på høyst 800 l 
og fryseskap med kapasitet høyst 900 l)

8418.50.91 p/st S



Nr. 67/774 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

29.23.13.50 Kjøleskap ikke nevnt ellers 8418.50.99 p/st S

29.23.13.73 Kompresjonsenheter der kondensatorene er varmevekslere 8418.61 p/st

@

S

29.23.13.75 Absorpsjonsvarmepumper 8418.69.20 p/st

@

S

29.23.13.90 Kjøle- og fryseutstyr, samt varmepumper, ikke nevnt ellers 8418.69.80 p/st

@

S

29.23.14.10 Apparater for filtrering eller rensing av luft 8421.39.20 p/st

@

S

29.23.14.20 Apparater for filtrering eller rensing av gasser ved hjelp av væs-
ker

8421.39.40 p/st

@

S

29.23.14.40 Apparater for filtrering eller rensing av gasser, ved en katalytisk 
prosess

8421.39.60 p/st

@

S

29.23.14.70 Apparater for filtrering eller rensing av gasser, ikke nevnt el-
lers

8421.39.90 p/st

@

S

29.23.20.30 Aksialvifter (unntatt til hjemmebruk) 8414.59.20 p/st S

29.23.20.50 Sentrifugalvifter (unntatt til hjemmebruk) 8414.59.40 p/st S

29.23.20.70 Vifter ikke nevnt ellers 8414.59.80 p/st S

29.23.30.10 Deler til klimaanlegg 8415.90 — S S2

29.23.30.30 Møbler beregnet på innbygging av kjøle- eller fryseutstyr 8418.91 p/st

@

S

29.23.30.50 Fordampere og kondensatorer (unntatt de som  er beregnet på 
varer til husholdningsbruk)

8418.99.10 p/st

@

S

29.23.30.70 Andre deler til kjøle- og frysemøbler; deler til varmepumper 8418.99.90 — S

29.23.30.90 Deler til vannvarmere og apparater og innretninger for behan-
dling av materialer ved en temperaturendring, ikke til hushold-
ningsbruk

8419.90 — S S2

29.23.91.00 Installasjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til hushold-
ningsbruk

— — I

29.23.92.00 Reparasjon og vedlikehold av kjøle- og ventilasjonsanlegg, 
unntatt til husholdningsbruk

— — I
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NACE 29.24: Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers

29.24.11.30 Generatorer for generatorgass eller vanngass, også med ren-
seanlegg; acetylengass- og lignende vanngassgeneratorer, også 
med renseanlegg

8405.10 p/st

@

S

29.24.11.50 Apparater og andre innretninger for destillering eller rektifise-
ring

8419.40 p/st

@

S

29.24.12.30 Apparater for filtrering eller rensing av vann 8421.21 p/st

@

S

29.24.12.50 Apparater for filtrering eller rensing av drikkevarer (unntatt 
vann)

8421.22 p/st

@

S

29.24.12.70 Apparater for filtrering eller rensing av væsker ikke nevnt el-
lers

8421.29 p/st

@

S

29.24.13.30 Olje- og bensinfiltre til forbrenningsmotorer 8421.23 p/st

@

S

29.24.13.50 Luftinnsugingsfiltre til forbrenningsmotorer 8421.31 p/st

@

S

29.24.21.30 Maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av flasker 
eller andre beholdere

8422.20 p/st

@

S

29.24. 21.50 Maskiner og apparater for fylling, lukking, forsegling, kaps-
ling, etikettering av flasker og andre beholdere; maskiner og 
apparater for tilsetting av kullsyre i drikkevarer

8422.30 p/st

@

S

29.24.21.70 Maskiner og apparater for innpakking eller emballering av va-
rer, ikke nevnt ellers

8422.40 p/st

@

S

29.24.22.33 Vekter til husholdningsbruk 8423.10.10 p/st S

29.24.22.35 Personvekter (herunder babyvekter) 8423.10.90 p/st S

29.24.22.53 Vekter for kontinuerlig veiing av varer på transportbånd og li-
gnende

8423.20 p/st S

29.24.22.55 Konstantvekter og vekter som veier forutbestemte vektmengder 
og tømmer varene i sekker eller andre b–holdere, herunder do-
seringsvekter

8423.30 p/st S

29.24.23.10 Kontrollvekter og automatiske kontrollmaskiner og -apparater, 
basert på forhåndsinnstilt vekt, med veiekapasitet høyst 5 000 
kg

8423 [.81.10 +.82.10] p/st S

29.24.23.40 Vekter til veiing og etikettering av varer, brovekter og andre 
veiemaskiner (unntatt butikkvekter, personvekter og vekter til 
husholdningsbruk, til kontinuerlig veiing av varer på trans-
portbånd, til veiing av konstante varemengder samt vekter føl-
somme for høyst 5 cg)

8423 [.81.30 + 81.90 
+.82.90 +.89]

p/st S
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29.24.23.50 Butikkvekter med veiekapasitet høyst 30 kg 8423.81.50 p/st S

29.24.24.10 Brannslokkingsapparater, også fylte 8424.10 p/st

@

S

29.24.24.30 Sprøytepistoler og lignende 8424.20 p/st

@

S

29.24.24.50 Dampblåse- og sandblåsemaskiner og lignende 8424.30 p/st

@

S

29.24.24.70 Andre mekaniske apparater for spredning, sprøyting eller fors-
tøvning av væsker eller pulver, ikke nevnt ellers

8424.89 p/st

@

S

29.24.25.10 Pakninger, mekaniske pakningeI og lignende av metall i forbin-
delse med annet materiale

8484 [.10 +.20] kg S

29.24.31.30 Sentrifuger til bruk i laboratorier 8421.19.20 p/st

@

S

29.24.31.50 Sentrifuger til annen bruk enn laboratorier 8421.19 (.40 +.80) p/st

@

S

29.24.32.30 Kalandere og andre valsemaskiner til bruk i tekstilindustrien 8420.10.10 p/st

@

S

29.24.32.50 Kalandere og andre valsemaskiner (unntatt til tekstil-, metall- 
eller glassindustrien)

8420.10 (.30 +.50 +.90) p/st

@

S

29.24.33.30 Salgsautomater med varme- eller kjøleinnretning 8476 [.21 +.81] p/st S

29.24.33.50 Salgsautomater ellers (herunder pengeveksleautomater) 8476 [.29 +.89] p/st S

29.24.40.30 Kjøletårn og lignende anlegg for direkte kjøling ved resirku-
lering av vann, der varmeutvekslingen ikke foregår gjennom 
vegger

8419.89.10 p/st

@

S

29.24.40.50 Apparater og innretninger for metallisering under vakuum 8419.89.30 p/st

@

S

29.24.40.70 Andre apparater og innretninger til behandling av materialer 
ved prosesser som krever endring i temperatur

8419.89 (.15 +.20 +.25 +.27 
+.98)

p/st

@

S

29.24.51.00 Deler til generatorer for vanngass eller generatorgass 8405.90 — S S2

29.24.52.30 Deler til sentrifuger, herunder tørkesentrifuger 8421.91 — S S2
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29.24.52.50 Deler til apparater for filtrering og rensing av væsker eller gas-
ser

8421.99 — S S2

29.24.53.13 Valser til kalandrer og andre valsemaskiner 8420.91 p/st

@

S

29.24.53.15 Deler, unntatt valser, til kalandrer og andre valsemaskiner (unn-
tatt valsemaskiner for metall eller glass)

8420.99 — S S2

29.24.53.20 Lodder til vekter, alle slags; deler til vekter og veieinnretnin-
ger

8423.90 — S S2

29.24.53.30 Deler til brannslokkingsapparater, sprøytepistoler, dampblåse- 
og sandblåsemaskiner og lignende apparater

8424.90 — S S2

29.24.53.50 Deler til salgsautomater (herunder pengeveksleautomater) 8476.90 — S S2

29.24.54.00 Deler til maskiner og apparater som ikke er utstyrt med elek-
triske forbindelsesdeler, ikke nevnt ellers

8485.90 — S S2

29.24.60.00 Oppvaskmaskiner til industriell bruk 8422.19 p/st S

29.24.70.10 Deler til oppvaskmaskiner 8422.90.10 — S S2

29.24.70.20 Deler til maskiner for innpakking og emballering 8422.90.90 — S S2

29.24.91.00 Installasjon av andre maskiner til generell bruk, ikke nevnt el-
lers

— — I

29.24.92.00 Reparasjoner og vedlikehold av andre maskiner til generell 
bruk, ikke nevnt ellers

— — I

NACE 29.31: Produksjon av jordbruks- og skogsbrukstraktorer

29.31.10.00 Traktorer som betjenes gående 8701.10 p/st S

29.31.21.30 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt høyst 18 
kW

8701.90.11 p/st S

29.31.21.50 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 18 
kW, men høyst 37 kW

8701.90.20 p/st S

29.31.22.00 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 37 
kW, men høyst 59 kW

8701.90.25 p/st S

29.31.23.30 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 59 
kW, men høyst 75 kW

8701.90.31 p/st S
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29.31.23.50 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 75 
kW, men høyst 90 kW

8701.90.35 p/st S

29.31.23.70 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 90 
kW

8701.90.39 p/st S

29.31.24.00 Andre traktorer med hjul, nye, unntatt t–l transport på jernba-
neperronger

8701.90.90 p/st S

NACE 29.32: Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr ellers

29.32.11.30 Ploger med veltefjøl 8432.10.10 p/st S

29.32.11.50 Ploger uten veltefjøl 8432.10.90 p/st S

29.32.11.70 Skålharver 8432.21 p/st S

29.32.12.10 Opprivere og kultivatorer 8432.29.10 p/st S

29.32.12.30 Harver, sagtakkede 8432.29.30 p/st S

29.32.12.50 Jordfresere 8432.29.50 p/st S

29.32.12.70 Andre harver, opprivere og kultivatorer 8432.29.90 p/st S

29.32.13.33 Sentraldrevne ettkorn-såmaskiner 8432.30.11 p/st S

29.32.13.35 Andre såmaskiner 8432.30.19 p/st S

29.32.13.50 Plante- og omplantemaskiner 8432.30.90 p/st S

29.32.14.30 Spredere for mineralgjødsel eller kjemisk gjødsel 8432.40.10 p/st S

29.32.1–.50 Gjødselspredere (unntatt til kunstgjødsel) 8432.40.90 p/st S

29.32.15.00 Jordbruks- og skogbruksmaskiner og -apparater ikke nevnt el-
lers; ruller til plener og sportsplasser

8432.80 p/st

@

S

29.32.20.10 Elektriske gressklippere 8433 [.11.10 +.19.10] p/st S

29.32.20.33 Gressklippere med egen framdrift, med klippeutstyr som rote-
rer i horisontalplanet, med førersete

8433.11.51 p/st S

29.32.20.35 Gressklippere med egen framdrift, med klippeutstyr som rote-
rer i horisontalplanet (unntatt med førersete)

8433.11.59 p/st S
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29.32.20.37 Andre gressklippere med motor og klippeutstyr som roterer i 
horisontalplanet (unntatt med egen framdrift)

8433.11.90 p/st S

29.32.20.53 Plenklippere med egen framdrift og med førersete (unntatt 
elektriske og unntatt med klippeutstyr som roterer i horison-
talplanet)

8433.19.51 p/st S

29.32.20.55 Andre gressklippere med egen framdrift (unntatt med førersete, 
elektrisk motor og klippeutstyr som roterer i horisontalplanet)

8433.19.59 p/st S

29.32.20.57 Andre gressklippere med motor (unntatt med egen framdrift, 
elektrisk motor og klippeutstyr som roterer i horisontalplanet)

8433.19.70 p/st S

29.32.20.70 Gressklippere uten motor 8433.19.90 p/st S

29.32.31.30 Slåmaskiner med motor (unntatt plenklippere) 8433.20.10 p/st S

29.32.31.53 Slåmaskiner konstruert for å monteres på eller trekkes av trak-
torer, med klippeutstyr som roterer i horisontalplanet

8433.20.51 p/st S

29.32.31.55 Slåmaskiner konstruert for å monteres på eller trekkes av trak-
tor

8433.20.59 p/st S

29.32.31.70 Andre slåmaskiner uten motor (unntatt slåmaskiner konstruert 
for å monteres på eller trekkes av traktor)

8433.20.90 p/st S

29.32.32.30 Høyvendere, høyriver og river 8433.30.10 p/st S

29.32.32.50 Andre maskiner til bruk ved slått 8433.30.90 p/st S

29.32.33.30 Oppsamlerpressere 8433.40.10 p/st S

29.32.33.50 Halm-, høy- og fôrpressere (unntatt oppsamlerpressere) 8433.40.90 p/st S

29.32.34.10 Skurtreskere 8433.51 p/st S

29.32.34.20 Maskiner og apparater for tresking (unntatt skurtreskere) 8433.52 p/st S

29.32.34.30 Potetopptakere 8433.53.10 p/st S

29.32.34.50 Maskiner for skjæring av betetopper samt opptaking av beter 8433.53.30 p/st S

29.32.34.60 Innhøstingsmaskiner for rotfrukter og knoller (unntatt potet- og 
beteopptakere)

8433.53.90 p/st S

29.32.34.73 Forhøstere for montering på traktor 8433.59.19 p/st S
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29.32.34.75 Forhøstere med egen framdrift 8433.59.11 p/st S

29.32.34.77 Innhøstingsmaskiner for druer 8433.59.30 p/st S

29.32.34.90 Innhøstingsmaskiner for mais, plukke- og ribbemaskiner og 
maskiner ikke nevnt ellers

8433.59.80 p/st S

29.32.40.10 Vanningsapparater for land- eller hagebruk 8424.81.10 p/st

@

S

29.32.40.34 Bærbare mekaniske apparater, med eller uten motor, til spred-
ning eller sprøyting av væsker eller pulver, til jordbruk eller 
havebruk (unntatt vanningsutstyr)

8424.81.30 p/st S

29.32.40.50 Apparater til spredning eller sprøyting, konstruert for å monte-
res på eller trekkes av traktorer, til land- eller hagebruk

8424.81.91 p/st S

29.32.40.70 Andre maskiner og apparater til spredning eller sprøyting av 
væsker eller pulver, til land- eller hagebruk

8424.81.99 p/st S

29.32.50.40 Selvlastende eller selvtømmende tilhengere til landbruksfor-
mål

8716.20 p/st S

29.32.61.00 Maskiner til vasking, sortering eller gradering av egg, frukt el-
ler andre jordbruksprodukter

8433.60 p/st

@

S

29.32.62.00 Melkemaskiner 8434.10 p/st

@

S

29.32.63.36 Maskiner til tilberedning av fôr 8436.10 p/st

@

S

29.32.63.53 Rugemaskiner og kyllingmødre 8436.21 p/st

@

S

29.32.63.55 Maskiner og apparater for fjørfeavl (unntatt rugemaskiner og 
kyllingmødre)

8436.29 p/st

@

S

29.32.64.00 Maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av 
frø, korn eller tørkede belgfrukter

8437.10 p/st S

29.32.65.30 Skogbruksmaskiner 8436.80.10 p/st S

29.32.65.40 Automatiske drikkesystemer 8436.80.91 p/st S

29.32.65.50 Andre maskiner, apparater og utstyr for landbruk, hagebruk og 
skogbruk ikke nevnt ellers

8436.80.99 p/st

@

S

29.32.70.20 Deler til jordbruks-, hagebruks- eller skogbruksmaskiner til 
bearbeiding eller dyrking av jord

8432.90 — S S2
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29.32.70.50 Deler til maskiner for innhøsting, tresking; maskiner og appara-
ter for rensing, sortering eller gradering av landbruksprodukter

8433.90 — S S2

29.32.70.60 Deler til maskiner og apparater for fjørfeavl eller til rugemaski-
ner og kyllingmødre

8436.91 — S S2

29.32.70.70 Deler til maskiner og apparater for jordbruk, hagebruk, skog-
bruk, fjørfeavl eller biavl, ikke nevnt ellers

8436.99 — S S2

29.32.91.00 Installasjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner — — I

29.32.92.00 Reparasjon og vedlikehold av jordbruks- og skogbruksmaski-
ner

— — I

NACE 29.41: Produksjon av bærbart, motordrevet håndverktøy

29.41.11.03 Pneumatisk håndverktøy, roterende (herunder kombinert slag 
og rotasjon)

8467.11 p/st
@

S

29.41.11.05 Pneumatisk håndverktøy (unntatt roterende) 8467.19 p/st
@

S

29.41.11.07 Kjedesager med ikke-elektrisk motor, håndverktøy 8467.81 p/st S

29.41.11.09 Håndverktøy, hydraulisk eller med ikke-elektrisk motor, ikke 
nevnt ellers

8467.89 p/st
@

S

29.41.11.13 Elektrisk håndboremaskin som virker uten ytre strømkilde 8467.21.10 p/st S

29.41.11.15 Elektropneumatisk håndboremaskin 8467.21.91 p/st S

29.41.11.17 Andre elektriske håndboremaskiner 8467.21.99 p/st S

29.41.11.23 Elektriske kjedesager, håndsager 8467.22.10 p/st S

29.41.11.25 Elektriske sirkelsager, håndsager 8467.22.30 p/st S

29.41.11.27 Andre elektriske håndsager, f.eks. stikksager 8467.22.90 p/st S

29.41.11.33 Elektrisk håndverktøy til bearbeiding av tekstilstoff 8467.29.10 p/st
@

S

29.41.11.35 Annet elektrisk håndverktøy som virker uten ytre strømkilde 
(unntatt boremaskiner)

8467.29.30 p/st S
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29.41.11.51 Vinkelslipere, elektrisk håndverktøy 8467.29.51 p/st S

29.41.11.53 Båndpussemaskiner, elektrisk håndverktøy 8467.29.53 p/st S

29.41.11.55 Andre elektriske slipe- og pussemaskiner, håndverktøy 8467.29.59 p/st S

29.41.11.57 Elektriske håndhøvlere 8467.29.70 p/st S

29.41.11.80 Elektriske hekksakser og gresstrimmere, håndverktøy 8467.29.80 p/st S

29.41.11.90 Annet elektrisk håndverktøy 8467.29.90 p/st S

29.41.12.40 Deler til kjedesager og annet håndverktøy med motor (unntatt 
pneumatisk verktøy)

8467 [.91 +.99] — S S2

29.41.12.50 Deler til pneumatisk håndverktøy 8467.92 — S S2

NACE 29.42: Produksjon av annet maskinverktøy til metallbearbeiding

29.42.11.10 Verktøymaskiner for bearbeiding med laser eller annen lys- 
eller fotonstråle

8456.10 p/st S

29.42.11.30 Verktøymaskiner for bearbeiding med ultralyd 8456.20 p/st S

29.42.11.53 Verktøymaskiner for bearbeiding med elektrisk utladning, 
numerisk styrte

8456.30.1 p/st S

29.42.11.55 Verktøymaskiner for bearbeiding med elektrisk utladning, 
unntatt numerisk styrte

8456.30.90 p/st S

29.42.11.70 Verktøymaskiner for bearbeiding med elektrokjemisk prosess, 
elektronstråle, ionestråle eller plasmalysbue

8456.9 p/st S

29.42.12.20 Maskineringssentre, horisontale, for bearbeiding av metall 8457.10.10 p/st S

29.42.12.40 Maskineringssentre, unntatt horisontale, for bearbeiding av 
metall

8457.10.90 p/st S

29.42.12.50 Enstasjonsmaskiner for bearbeiding av metall 8457.20 p/st S

29.42.12.70 Flerstasjonsmaskiner for bearbeiding av metall 8457.30 p/st S

29.42.21.23 Horisontale dreiebenker for bearbeiding av metall 8458.11.20 p/st S
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29.42.21.27 Horisontale automatiske dreiebenker, numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8458.11.4 p/st S

29.42.21.29 Andre horisontale dreiebenker, numerisk styrte, for bearbei-
ding av metall

8458.11.80 p/st S

29.42.21.43 Horisontale pinoldreiebenker (unntatt numerisk styrte), for 
bearbeiding av metall

8458.19.20 p/st S

29.42.21.47 Andre horisontale automatiske dreiebenker (unntatt numerisk 
styrte), for bearbeiding av metall

8458.19.40 p/st S

29.42.21.49 Andre horisontale dreiebenker (unntatt numerisk styrte), for 
bearbeiding av metall

8458.19.80 p/st S

29.42.21.63 Vertikale dreiebenker for bearbeiding av metall 8458.91.20 p/st S

29.42.21.69 Andre vertikale dreiebenker, numerisk styrte, for bearbeiding 
av metall

8458.91.80 p/st S

29.42.21.90 Andre dreiebenker, ikke nevnt ellers, unntatt numerisk styrte, 
for bearbeiding av metall

8458.99 p/st S

29.42.22.13 Boremaskiner, unntatt utboremaskiner, numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8459.21 p/st S

29.42.22.17 Konsollfresemaskiner («knee-type»), numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8459.51 p/st S

29.42.22.23 Maskiner til fresing av verktøy, numerisk styrte, for bearbei-
ding av metall

8459.61.10 p/st S

29.42.22.25 Andre fresemaskiner, herunder planfresemaskiner, numerisk 
styrte, for bearbeiding av metall

8459.61.90 p/st S

29.42.22.33 Flersveismaskiner, bestående av to eller flere maskineringsen-
heter, for bearbeiding av metall

8459.10 p/st S

29.42.22.35 Boremaskiner, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8459.29 p/st S

29.42.22.40 Numerisk styrte maskiner til boring, boring/fresing av metall 
(unntatt drillboremaskiner)

8459 [.31 +.40.10] p/st S

29.42.22.60 Ikke-numerisk styrte maskiner til boring, boring/fresing av 
metall (unntatt drillboremaskiner)

8459 [.39 +.40.90] p/st S

29.42.22.77 Konsollfresemaskiner («knee-type»), unntatt numerisk styrte, 
for bearbeiding av metall

8459.59 p/st S

29.42.22.87 Ikke-numerisk styrte fresemaskiner til metallarbeid (unntatt 
utbore-/konsollfresemaskiner, «knee-type»)

8459.69 p/st S

29.42.23.00 Gjengemaskiner ikke nevnt ellers, for bearbeiding av metall 8459.70 p/st S

29.42.31.13 Planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01mm 
i alle akseretninger, numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.11 p/st S
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29.42.31.15 Slipemaskiner til sylindriske overflater, med innstillingsnøyak-
tighet minst 0,01mm i alle akseretninger, numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8460.21.1 p/st S

29.42.31.17 Andre slipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 
0,01mm i alle akseretninger, numerisk styrte, for bearbeiding 
av metall

8460.21.90 p/st S

29.42.31.23 Planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01mm 
i alle akseretninger, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding 
av metall

8460.19 p/st S

29.42.31.25 Slipemaskiner til sylindriske overflater, med innstillingsnøyak-
tighet minst 0,01mm i alle akseretninger, unntatt numerisk 
styrte, for bearbeiding av metall

8460.29.1 p/st S

29.42.31.27 Andre slipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 
0,01 mm i alle akseretninger, unntatt numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8460.29.90 p/st S

29.42.31.31 Kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere), numerisk 
styrte, for bearbeiding av metall

8460.31 p/st S

29.42.31.33 Kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere), unntatt 
numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.39 p/st S

29.42.31.35 Hone- eller pussemaskiner for bearbeiding av metall 8460.40 p/st S

29.42.31.37 Maskiner for pussing, sliping og lignende overflatebehandling 
av metall, ikke nevnt ellers

8460.90 p/st S

29.42.31.57 Rømmemaskiner for bearbeiding av metall 8461.30 p/st S

29.42.31.73 Tannhjulsskjære- eller tannhjulsetterbehandlingsmaskiner, 
numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8461.40 (.11 +.31 +.71) p/st S

29.42.31.75 Tannhjulsskjære- eller tannhjulsetterbehandlingsmaskiner, 
unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8461.40 (.19 +.39 +.79 
+.90)

p/st S

29.42.31.83 Sage- eller kappemaskiner for bearbeiding av metall 8461.50 p/st S

29.42.31.90 Maskiner til høvling, forming og notstikking av metall og 
andre sponavtakende verktøymaskiner, ikke nevnt ellers, for 
bearbeiding av metall

8461 [.20 +.90] p/st S

29.42.32.33 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
numerisk styrte, for bearbeiding av flate metallprodukter

8462.21.10 p/st S

29.42.32.35 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
numerisk styrte, for bearbeiding av andre metallprodukter

8462.21 (.05 +.80) p/st S

29.42.32.50 Klippemaskiner, herunder presser, unntatt kombinerte lokke- 
og klippemaskiner, numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8462.31 p/st S

29.42.32.70 Lokke- eller sporstansemaskiner, herunder presser, og kombi-
nerte lokke- og klippemaskiner, numerisk styrte, for bearbei-
ding av metall

8462.41 p/st S
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29.42.33.33 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av flate metallproduk-
ter

8462.29.10 p/st S

29.42.33.35 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av andre metallpro-
dukter

8462.29 (.05 +.9) p/st S

29.42.33.50 Klippemaskiner (herunder presser), unntatt kombinerte lokke- 
og klippemaskiner, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8462.39 p/st S

29.42.33.70 Lokke-, eller sporstansemaskiner (herunder presser), og kom-
binerte lokke- og klippemaskiner, unntatt numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8462.49 p/st S

29.42.34.10 Maskiner for smiing, hamring eller preging, herunder presser, 
numerisk styrte

8462.10.10 p/st S

29.42.34.20 Maskiner for smiing, hamring eller preging, herunder presser, 
unntatt numerisk styrte

8462.10.90 p/st S

29.42.34.30 Presser for forming av metallpulver ved sintring samt presser 
for sammenpressing av skrapmetall til blokker

8462 [.91.10 +.99.10] p/st S

29.42.34.40 Andre hydrauliske presser, numerisk styrte, for bearbeiding 
av metall

8462.91.50 p/st S

29.42.34.70 Andre presser, numerisk styrte, unntatt hydrauliske, for bear-
beiding av metall

8462.99.50 p/st S

29.42.34.80 Andre presser for bearbeiding av metall, unntatt numerisk 
styrte

8462 [.91.90 + .99.90] p/st S

29.42.35.10 Trekkbenker for stenger, rør, profiler, tråd og lignende av 
metall

8463.10 p/st S

29.42.35.30 Gjengevalsemaskiner for bearbeiding av metall 8463.20 p/st S

29.42.35.50 Maskiner for bearbeiding av metalltråd 8463.30 p/st S

29.42.35.70 Andre ikke sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding 
av metall

8463.90 p/st S

29.42.40.30 Deler og tilbehør til sponavtakende verktøymaskiner for lys-/
lyd-/eller behandling av alle materialer, for fresing, dreiing, 
sliping og lignende av metall, samt maskineringssentre

8466.93 — S S2

29.42.40.50 Deler og tilbehør til sponavtakende verktøymaskiner for lys-/
lyd-/ eller behandling av alle materialer, for fresing, dreiing, 
sliping og lignende av metall, samt maskineringssentre

8466.94 — S S2

29.42.91.00 Installasjonstjenester for verktøymaskiner for bearbeiding av 
metall

— — I

29.42.92.00 Reparasjon og vedlikehold av verktøymaskiner for bearbei-
ding av metall

— — I
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NACE 29.43: Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt ellers

29.43.11.30 Sagemaskiner for bearbeiding av stein, keramiske produkter, 
betong, asbestsement og lignende

8464.10 p/st S

29.43.11.50 Slipe- eller polermaskiner for bearbeiding av stein, keramiske 
produkter, betong, asbestsement og lignende, eller for bearbei-
ding av glass i kald tilstand

8464.20 p/st
@

S

29.43.11.70 Verktøymaskiner for bearbeiding av stein, keramiske produk-
ter, betong, asbestsement og lignende, eller bearbeiding av 
glass i kald tilstand (unntatt sage, slipe- og polermaskiner)

8464.90 p/st
@

S

29.43.12.10 Verktøymaskiner med forskjellige funksjoner uten skifte av 
verktøy, med manuell ilegging per funksjon, for bearbeiding 
av tre, kork, bein, hard plast og lignende

8465.10.10 p/st S

29.43.12.20 Verktøymaskiner med forskjellige funksjoner uten skifte av 
verktøy, med automatisk ilegging per funksjon, for bearbei-
ding av tre, kork, bein, hard plast og lignende

8465.10.90 p/st S

29.43.12.33 Båndsager for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast og lignende harde materialer

8465.91.10 p/st S

29.43.12.35 Sirkelsager for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast eller lignende harde materialer

8465.91.20 p/st S

29.43.12.37 Andre sagemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hard-
gummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.91.90 p/st S

29.43.12.50 Maskiner for høvling og fresing av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast eller lignende harde materialer

8465.92 p/st S

29.43.12.63 Maskiner for sliping, pussing eller polering av tre, kork, bein, 
hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.93 p/st S

29.43.12.65 Maskiner for bøying eller sammenføying av tre, kork, bein, 
hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.94 p/st S

29.43.12.67 Maskiner for boring eller tapphullsskjæring (stemming) av 
tre, kork, bein, hardgummi, hardplast eller lignende harde 
materialer

8465.95 p/st S

29.43.12.70 Maskiner for kløyving, snitting eller skrelling av tre, kork, 
bein, hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.96 p/st S

29.43.12.83 Dreiebenker for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast eller lignende harde materialer

8465.99.10 p/st S

29.43.12.85 Verktøymaskiner ikke nevnt ellers, for bearbeiding av tre, 
kork, bein, hardgummi, hardplast eller lignende harde mate-
rialer

8465.99.90 p/st S

29.43.12.87 Presser for framstilling av spon- eller fiberplater av tre eller 
andre treaktige materialer, samt andre maskiner og apparater 
for behandling av tre eller kork

8479.30 p/st
@

S

29.43.20.13 Sveisebrennere som holdes i hånden, for lodding, sveising, og 
skjæring, unntatt elektriske

8468.10 p/st
@

S
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29.43.20.15 Maskiner og apparater med gass, for lodding eller sveising 
eller overflateherding

8468.20 p/st
@

S

29.43.20.17 Maskiner og apparater for lodding eller sveising, unntatt gass-
drevne, elektriske og sveisebrennere

8468.80 p/st
@

S

29.43.20.23 Elektriske loddebolter og -pistoler 8515.11 p/st
@

S

29.43.20.25 Elektriske maskiner og apparater for lodding (unntatt lodde-
bolter og -pistoler)

8515.19 p/st
@

S

29.43.20.30 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising av 
metall, helt eller delvis automatiske

8515.21 p/st
@

S

29.43.20.43 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising av 
metall, buttsveising

8515.29.10 p/st
@

S

29.43.20.45 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising av 
metall, unntatt automatiske samt for buttsveising

8515.29.90 p/st
@

S

29.43.20.50 Elektriske maskiner og apparater for sveising av metall med 
lysbue, herunder plasmalysbue, helt eller delvis automatiske

8515.31 p/st
@

S

29.43.20.63 Manuelle apparater for manuell sveising med dekkede elektro-
der, komplette med sveise- eller skjæreinnretninger

8515.39.1 p/st
@

S

29.43.20.65 Andre ikke-automatiske maskiner og apparater for sveising 
av metall med lysbue eller plasmalysbue, unntatt manuelle 
apparater

8515.39.90 p/st
@

S

29.43.20.70 Elektriske maskiner og apparater for behandling av metaller, 
ikke nevnt ellers

8515.80 (.05 +.1) p/st S

29.43.20.83 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising, av 
plast

8515.80.91 p/st S

29.43.20.85 Elektriske maskiner og apparater til behandling av ikke-metal-
ler, ikke nevnt ellers

8515.80.99 p/st S

29.43.31.33 Verktøyholdere: dorer, chucker og bøssinger 8466.10.10 kg S

29.43.31.35 Verktøyholdere til dreiebenker 8466.10.31 kg S

29.43.31.50 Verktøyholdere, unntatt til dreiebenker og dorer, chucker, 
bøssinger

8466.10.39 kg S

29.43.31.70 Selvåpnende gjengehoder 8466.10.90 kg S

29.43.32.30 Holdere til arbeidsstykker, jigger og andre fastspenningsreds-
kaper; sett med tilhørende standarddeler

8466.20.10 kg S
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29.43.32.50 Holdere til arbeidsstykker til dreiebenker 8466.20.91 kg S

29.43.32.70 Holdere til arbeidsstykker til verktøymaskiner, unntatt til 
dreiebenker

8466.20.99 kg S

29.43.33.00 Delehoder og annet spesielt utstyr til verktøymaskiner 8466.30 kg S

29.43.34.30 Deler og tilbehør til verktøymaskiner for bearbeiding av stein, 
keramikkprodukter, betong, asbestsement og lignende mine-
ralske materialer, og for bearbeiding av glass i kald tilstand

8466.91 — S S2

29.43.34.50 Deler og tilbehør til verktøymaskiner for bearbeiding av tre, 
kork, bein, hardgummi, hardplast eller lignende harde mate-
rialer

8466.92 — S S2

29.43.35.30 Deler til ikke-elektriske maskiner og apparater for lodding, 
sveising og skjæring, samt for overflateherding med glass

8468.90 — S S2

29.43.35.50 Deler til elektriske maskiner og apparater for lodding, sveising 
og skjæring og deler til maskiner og apparater for varmsprøy-
ting av metaller m.m.

8515.90 — S S2

29.43.91.00 Installasjon av verktøymaskiner for bearbeiding av tre, kork, 
bein, hardgummi osv.

— — I

29.43.92.00 Reparasjon og vedlikehold av verktøymaskiner for bearbei-
ding av tre, kork, bein, hardgummi osv.

— — I

NACE 29.51: Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri

29.51.11.33 Konvertere og andre støpemaskiner til metallstøperier og 
metallurgisk industri

8454 [.10 +.30.90] p/st
@

S

29.51.11.35 Støpeøser og kokiller til metallstøperier og metallurgisk in-
dustri

8454.20 p/st
@

S

29.51.11.37 Støpemaskiner for støping under trykk til metallstøperier og 
metallurgisk industri

8454.30.10 p/st
@

S

29.51.11.53 Rørvalseverk for metall 8455.10 p/st
@

S

29.51.11.55 Varmvalseverk og kombinerte varm- og kaldvalseverk for 
metall

8455.21 p/st
@

S

29.51.11.57 Kaldvalseverk for metall 8455.22 p/st
@

S

29.51.12.30 Deler til konvertere, støpeøser, kokiller og støpemaskiner til 
bruk i metallstøperier og metallurgisk industri

8454.90 — S S2

29.51.12.50 Valser til valseverk for metall 8455.30 p/st
@

S

29.51.12.70 Deler til valseverk for metall, unntatt valser 8455.90 — S S2
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29.51.91.00 Installasjon av maskiner til metallurgisk industri — — I

29.51.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til metallurgisk in-
dustri

— — I

NACE 29.52: Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet

29.52.11.00 Elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, til bruk 
under jorden

8428.31 p/st
@

S

29.52.12.33 Kull- eller steinbrytere og maskiner for tunnelboring, med 
egen framdrift

8430.31 p/st
@

S

29.52.12.35 Kull- og steinbrytere og maskiner for tunnelboring, unntatt 
med egen framdrift

8430.39 p/st
@

S

29.52.12.53 Andre boremaskiner med egen framdrift, unntatt for tunnel-
boring

8430.41 p/st
@

S

29.52.12.55 Andre boremaskiner uten egen framdrift, unntatt for tunnel-
boring

8430.49 p/st
@

S

29.52.21.30 Bulldosere og angeldosere med belter, med egen framdrift 8429.11 p/st S

29.52.21.50 Bulldosere og angeldosere uten belter, med egen framdrift 8429.19 p/st S

29.52.22.00 Veihøvler, med egen framdrift 8429.20 p/st S

29.52.23.00 Skrapemaskiner, med egen framdrift 8429.30 p/st S

29.52.24.00 Stampemaskiner og veivalser, med egen framdrift 8429.40 p/st S

29.52.25.30 Lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr spesielt kons-
truert for gruvearbeid og annet underjordisk arbeid, med egen 
framdrift

8429.51.10 p/st S

29.52.25.50 Lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr, unntatt til gruve- 
og underjordisk arbeid, med egen framdrift

8429.51.9 p/st S

29.52.26.00 Mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner med over-
del som kan svinge 360 grader, med egen framdrift

8429.52 p/st S

29.52.27.30 Andre mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner, 
med egen fremdrift, unntatt med frontmontert lasteutstyr og 
overdel som kan dreies 360 grader

8429.59 p/st S

29.52.27.50 Andre maskiner og apparater med egen framdrift, for flytting, 
planering, skraping, graving, stamping, valsing eller boring 
av jord

8430.50 p/st
@

S
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29.52.28.00 Bulldoser- eller angeldoserblad 8431.42 kg S S2

29.52.30.10 Påledrivere og påleopptrekkere 8430.10 p/st S

29.52.30.30 Snøploger og snøfresere 8430.20 p/st S

29.52.30.50 Stampemaskiner eller valsemaskiner, uten egen framdrift 8430.61 p/st S

29.52.30.70 Skrapemaskiner og andre maskiner, uten egen framdrift, for 
utvinning eller bearbeiding av jord, ikke nevnt ellers

8430.69 p/st
@

S

29.52.30.90 Maskiner og apparater for anleggsarbeider, byggearbeider og 
lignende, med selvstendige funksjoner

8479.10 p/st
@

S

29.52.40.30 Maskiner for sortering, sikting, harping, vasking, knusing, 
maling, blanding eller elting av jord, stein og mineraler

8474 [.10 +.20 +.39] p/st
@

S

29.52.40.50 Betong- og mørtelblandere 8474.31 p/st
@

S

29.52.40.70 Maskiner for blanding av mineraler med bitumen 8474.32 p/st
@

S

29.52.40.80 Andre maskiner og apparater for mineraler, ikke nevnt ellers 8474.80 p/st
@

S

29.52.50.00 Beltetraktorer 8701.30 p/st S

29.52.61.30 Deler til boremaskiner, unntatt til maskiner for kull-, stein- og 
tunnelboring

8431.43 — S S2

29.52.61.50 Deler til kraner og til grave- og andre maskiner til jord- og 
veiarbeid

8431.49 — S S2

29.52.62.00 Deler til maskiner og apparater til bearbeiding av mineraler 8474.90 — S S2

29.52.91.00 Installasjon av maskiner til gruve- og bygge- og anleggsvirk-
somhet

— — I

29.52.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til gruve- og bygge- 
og anleggsvirksomhet

— — I

NACE 29.53: Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri

29.53.11.00 Separatorer for melk 8421.11 p/st
@

S
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29.53.12.00 Meierimaskiner 8434.20 p/st
@

S

29.53.13.00 Maskiner og apparater for mølleindustrien eller for behandling 
av korn og tørkede belgfrukter, unntatt for rensing og sortering

8437.80 p/st
@

S

29.53.14.00 Presser, knusere og lignende maskiner brukt i produksjonen av 
vin, sider, fruktsaft eller lignende drikker

8435.10 p/st
@

S

29.53.15.33 Tunnelovner til bruk i bakerier, herunder ovner for kjeksba-
king

8417.20.10 p/st
@

S

29.53.15.35 Bakeriovner, herunder ovner for kjeksbaking, unntatt tunnelo-
vner

8417.20.90 p/st
@

S

29.53.15.50 Apparater og innretninger for tørking av landbruksprodukter 8419.31 p/st
@

S

29.53.15.73 Kaffetraktere (perkolatorer) og andre apparater for tilbered-
ning av kaffe og andre varme drikker

8419.81.20 p/st
@

S

29.53.15.75 Apparater og innretninger for koking, steking eller oppvar-
ming av mat

8419.81.80 p/st
@

S

29.53.16.13 Bakerimaskiner 8438.10.10 p/st
@

S

29.53.16.15 Maskiner og apparater for produksjon av makaroni, spagetti 
og lignende

8438.10.90 p/st
@

S

29.53.16.20 Maskiner og apparater for produksjon av konfekt, kakao eller 
sjokolade

8438.20 p/st
@

S

29.53.16.30 Maskiner og apparater for produksjon av sukker 8438.30 p/st
@

S

29.53.16.40 Maskiner og apparater til bryggerier 8438.40 p/st
@

S

29.53.16.50 Maskiner og apparater for behandling og tilberedning av kjøtt 
eller fjørfe

8438.50 p/st
@

S

29.53.16.60 Maskiner og apparater for behandling og tilberedning av frukt, 
nøtter eller grønnsaker

8438.60 p/st
@

S

29.53.16.70 Maskiner og apparater for industriell behandling eller produks-
jon av næringsmidler eller drikkevarer, ikke nevnt ellers

8438.80 p/st
@

S
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29.53.16.80 Maskiner og apparater for utvinning eller bearbeiding av 
animalske eller vegetabilske oljer eller fettstoffer

8479.20 p/st
@

S

29.53.17.00 Maskiner og apparater for bearbeiding eller foredling av to-
bakk

8478.10 p/st
@

S

29.53.21.30 Deler til melkemaskiner eller meierimaskiner 8434.90 — S S2

29.53.21.50 Deler til presser, knusemaskiner eller lignende maskiner og 
apparater til bruk ved produksjon av vin, sider, fruktsaft eller 
lignende drikkevarer

8435.90 — S S2

29.53.22.30 Deler til maskiner og apparater for rensing, sortering eller 
gradering av frø, korn og tørkede belgfrukter, og for møllein-
dustrien

8437.90 — S S2

29.53.22.50 Deler til maskiner for behandling av næringsmidler og drikke-
varer, unntatt fettstoffer eller olje

8438.90 — S S2

29.53.23.00 Deler til maskiner og apparater for bearbeiding eller foredling 
av tobakk

8478.90 — S S2

29.53.91.00 Installasjon av maskiner til nærings- og nytelsesmiddelindustri — — I

29.53.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til nærings- og nytel-
sesmiddelindustri

— — I

NACE 29.54: Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri

29.54.11.10 Maskiner og apparater for utpressing (ekstrudering), strekking, 
teksturering eller kutting av syntetisk eller kunstig produserte 
tekstilstoffer

8444.00 p/st S

29.54.11.30 Kardemaskiner 8445.11 p/st S

29.54.11.50 Kjemme- og forspinnemaskiner (strekke- og tvinnemaskiner) 8445 [.12 +.13] p/st S

29.54.11.70 Maskiner for bearbeiding av tekstilfibrer, unntatt karde-, 
kjemme- og forspinnemaskiner

8445.19 p/st S

29.54.12.30 Spinnemaskiner 8445.20 p/st S

29.54.12.50 Dublerings- og tvinnemaskiner 8445.30 p/st S

29.54.12.70 Spole- eller hespemaskiner, herunder veftspolemaskiner 8445.40 p/st S

29.54.12.90 Andre maskiner og apparater for bearbeiding av tekstilfibrer til 
bruk i vevemaskiner (vevstoler), strikkemaskiner, possement, 
fletninger m.m.

8445.90 p/st S

29.54.13.30 Vevemaskiner for veving av stoff med bredde høyst 30 cm, 
eller stoff over 30 cm, av vevskytteltypen

8446 [.10 +.2] p/st S
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29.54.13.50 Vevemaskiner for veving av stoff med bredde over 30 cm, av 
typen uten vevskyttel

8446.30 p/st S

29.54.14.30 Rundstrikkemaskiner 8447.1 p/st S

29.54.14.50 Flatstrikkemaskiner; kjedestingmaskiner 8447.20 p/st S

29.54.14.70 Maskiner og apparater for produksjon av omspunnet garn, 
tyll, blonder, broderier, possement, fletninger eller nett, samt 
tuftemaskiner

8447.90 p/st S

29.54.15.30 Skaft- og jacquardmaskiner; maskiner for redusering, kopie-
ring, punching og sammenbinding av kort til bruk i nevnte 
maskiner

8448.11 kg S

29.54.15.50 Hjelpemaskiner og apparater for garnbehandling, spinne-, 
veve- og strikkemaskiner

8448.19 kg S

29.54.21.10 Maskiner for produksjon eller etterbehandling av filt eller 
fiberduk som metervare eller tilfonnet (herunder blokker for 
hatter og lignende)

8449 kg S

29.54.21.30 Maskiner for stryking eller pressing, herunder fikseringspres-
sing

8451.30 p/st S

29.54.21.50 Maskiner for vasking, bleking eller farging av tekstiler 8451.40 p/st
@

S

29.54.21.70 Maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller 
takking av tekstiler

8451.50 p/st
@

S

29.54.21.83 Maskiner for pålegging av masse på tekstilstoff eller annet 
underlag ved produksjon av linoleum og annet gulvbelegg

8451.80.10 p/st
@

S

29.54.21.85 Maskiner og apparater for appretering eller påføring av over-
flatebelegg og andre maskiner for ferdigbehandling av garn/
tekstiler

8451.80 (.30 +.80) p/st
@

S

29.54.22.30 Vaskemaskiner til bruk i husholdninger og vaskerier, herunder 
kombinerte vaske- og tørkemaskiner, for mer enn 10 kg tørt 
tøy

8450.20 p/st S

29.54.22.50 Tørrensemaskiner 8451.10 p/st
@

S

29.54.22.70 Tørkemaskiner for mer enn 10 kg tørt tøy 8451.29 p/st
@

S

29.54.23.30 Automatiske symaskiner til industriell bruk 8452.21 p/st S

29.54.23.50 Symaskiner til industriell bruk (unntatt automatiske) 8452.29 p/st S

29.54.30.30 Maskiner og apparater for beredning, garving eller annen 
bearbeiding av huder, skinn eller lær

8453.10 p/st
@

S
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29.54.30.50 Maskiner for produksjon eller reparasjon av fottøy 8453.20 p/st
@

S

29.54.30.70 Maskiner og apparater for produksjon eller reparasjon av hud-, 
skinn- eller lærartikler, ikke nevnt ellers

8453.80 p/st
@

S

29.54.41.10 Deler og tilbehør til maskiner og hjelpemaskiner for bearbei-
ding av tekstilfibrer, unntatt spindler, spindelvinger, spinnerin-
ger og spinneløpere

8448 [.20 +.31 +.32 +.39] — S S2

29.54.41.30 Spindler, spindelvinger, spinneringer og spinneløpere 8448.33 kg S

29.54.41.50 Deler og tilbehør til vevemaskiner (vevstoler) eller til hjelpe-
maskiner og -apparater til disse

8448.4 — S S2

29.54.41.70 Deler og tilbehør til strikkemaskiner, kjedestingsmaskiner, 
maskiner for produksjon av omspunnet garn, tyll, blonder, 
broderier, possement og lignende

8448.5 — S S2

29.54.42.10 Deler til vaskemaskiner 8450.90 — S S2

29.54.42.20 Deler til maskiner og apparater for bleking, farging, apprete-
ring, opprulling, avrulling, folding, skjæring, takking, rensing 
og tørking m.m. av tekstiler

8451.90 — S S2

29.54.42.30 Symaskinnåler 8452.30 kg S

29.54.42.50 Møbler, stativer og deksler til symaskiner, med tilhørende 
deler

8452.40 kg S

29.54.42.70 Deler til symaskiner, unntatt nåler, bord, stativ og deksler 8452.90 — S S2

29.54.42.80 Deler til maskiner for beredning eller annen bearbeiding av 
huder, skinn eller lær, samt produksjon og reparasjon av fottøy 
eller andre hud- skinn- eller lærartikler (unntatt symaskiner)

8453.90 — S S2

29.54.50.00 Symaskiner til husholdningsbruk 8452.10 p/st S

29.54.91.00 Installasjon av maskiner for produksjon av tekstiler, konfeks-
jon og lærvarer

— — I

29.54.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner for produksjon av 
tekstiler, konfeksjon og lærvarer

— — I

NACE 29.55: Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri

29.55.11.13 Maskiner og apparater for produksjon av papirmasse av cellu-
losefibermaterialer

8439.10 p/st
@

S

29.55.11.15 Maskiner og apparater for produksjon av papir eller papp 8439.20 p/st
@

S
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29.55.11.17 Maskiner og apparater for etterbehandling av papir eller papp 8439.30 p/st
@

S

29.55.11.33 Kombinerte rulleoppskjærings- og gjenopprullingsmaskiner 
for papir og papp

8441.10.10 p/st
@

S

29.55.11.35 Langskjære- og tverrskjæremaskiner for papir eller papp 8441.10.20 p/st
@

S

29.55.11.37 Giljotiner for papir eller papp 8441.10.30 p/st
@

S

29.55.11.43 Skjæremaskiner og -apparater med tre kniver, for papir eller 
papp

8441.10.40 p/st
@

S

29.55.11.45 Skjæremaskiner og -apparater for papir eller papp, ikke nevnt 
ellers

8441.10.80 p/st
@

S

29.55.11.50 Maskiner for produksjon av poser, sekker eller konvolutter av 
papir eller papp

8441.20 p/st
@

S

29.55.11.60 Maskiner for produksjon av kartonger, esker, kasser, rør, fat 
eller lignende beholdere av papir eller papp

8441.30 p/st
@

S

29.55.11.70 Maskiner for forming av artikler av papirmasse, papir eller 
papp

8441.40 p/st
@

S

29.55.11.80 Maskiner og apparater for bearbeiding av papirmasse, papir 
eller papp, ikke nevnt ellers

8441.80 p/st
@

S

29.55.12.30 Deler til maskiner og apparater for produksjon av papirmasse 
av cellulosematerialer

8439.91 — S S2

29.55.12.50 Deler til maskiner og apparater for produksjon eller etterbe-
handling av papir eller papp

8439.99 — S S2

29.55.12.70 Deler til maskiner og apparater for videre bearbeiding av 
papirmasse, papir eller papp

8441.90 — S S2

29.55.91.00 Installasjon av maskiner og apparater for produksjon av papir 
eller papp

— — I

29.55.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner og apparater for pro-
duksjon av papir eller papp

— — I

NACE 29.56: Produksjon av spesialmaskiner ellers

29.56.11.10 Falsemaskiner 8440.10.10 p/st
@

S
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29.56.11.30 Kollasjoneringsmaskiner og samlemaskiner 8440.10.20 p/st
@

S

29.56.11.50 Sy- og heftemaskiner 8440.10.30 p/st
@

S

29.56.11.70 Limbindemaskiner 8440.10.40 p/st
@

S

29.56.11.90 Andre bokbinderimaskiner 8440.10.90 p/st
@

S

29.56.12.30 Fotosettemaskiner 8442.10 p/st S

29.56.12.50 Maskiner, apparater og utstyr for typesetting, med eller uten 
støpeutstyr, unntatt fotosettemaskiner

8442 [.20 +.30] p/st
@

S

29.56.13.30 Offset-trykkemaskiner og -apparater med rullemating 8443.11 p/st S

29.56.13.53 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse høyst 
52 × 74 cm

8443.19.31 p/st S

29.56.13.55 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse over 52 
× 74 cm, men høyst 74 × 107 cm

8443.19.35 p/st S

29.56.13.57 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse over 
74 × 107 cm

8443.19 (.39 +.90) p/st S

29.56.14.10 Maskiner og apparater for trykking av tekst, med rullemating, 
unntatt fleksograftrykkemaskiner

8443.21 p/st S

29.56.14.30 Fleksograftrykkemaskiner og –apparater 8443.30 p/st S

29.56.14.50 Gravyrtrykkemaskiner og -apparater 8443.40 p/st S

29.56.14.70 Hjelpemaskiner og -apparater til trykkemaskiner 8443.60 p/st
@

S

29.56.14.90 Andre trykkemaskiner (herunder blekk-jet-skrivere) 8443 [.29 +.51 +.59] p/st S

29.56.15.30 Deler til bokbindemaskiner og apparater 8440.90 — S S2

29.56.15.50 Deler til maskiner, apparater og utstyr for typestøping eller 
–setting også kombinerte, samt til fotosettemaskiner

8442.40 — S

29.56.15.70 Deler til trykkemaskiner; hjelpemaskiner og -apparater til 
trykkemaskiner

8443.90 — S S2
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29.56.21.00 Tørkesentrifuger for tøy 8421.12 p/st S

29.56.22.30 Maskiner og apparater for tørking av tre, papirmasse, papir 
eller papp

8419.32 p/st
@

S

29.56.22.50 Maskiner og apparater for tørking, ikke nevnt ellers 8419.39 p/st
@

S

29.56.23.10 Sprøytestøpemaskiner for bearbeiding av gummi eller plast 8477.10 p/st
@

S

29.56.23.30 Ekstrudere for bearbeiding og produksjon av varer av gummi 
eller plast

8477.20 p/st
@

S

29.56.23.40 Blåseformemaskiner for bearbeiding av gummi eller plast 8477.30 p/st
@

S

29.56.23.50 Vakuumformemaskiner og andre maskiner for forming ved 
varme, for bearbeiding av gummi eller plast

8477.40 p/st
@

S

29.56.23.60 Maskiner og apparater for støping eller regummiering av 
pneumatiske dekk eller støping eller annen forming av inner-
slanger

8477.51 p/st
@

S

29.56.23.73 Andre presser for støping eller forming av gummi eller plast 8477.59.10 p/st
@

S

29.56.23.75 Maskiner og apparater for støping eller forming av gummi 
eller plast, ikke nevnt ellers

8477.59 (.05 +.80) p/st
@

S

29.56.23.82 Maskiner for bearbeiding av reaktive harpikser 8477.80.11 p/st
@

S

29.56.23.84 Maskiner for produksjon av skum- eller celleprodukter (unn-
tatt maskiner for bearbeiding av reaktive harpikser)

8477.80.19 p/st
@

S

29.56.23.91 Fragmenteringsmaskiner for bearbeiding av gummi eller plast 8477.80.91 p/st
@

S

29.56.23.93 Blandere, knaere og rørere for bearbeiding av gummi eller 
plast

8477.80.93 p/st
@

S

29.56.23.95 Skjære-, spalte- og skrellemaskiner for bearbeiding av gummi 
eller plast eller for produksjon av artikler av slike materialer

8477.80.95 p/st
@

S

29.56.23.97 Maskiner og apparater for bearbeiding av gummi eller plast 
eller for produksjon av artikler av slike materialer, ikke nevnt 
ellers

8477.80.99 p/st
@

S
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29.56.24.13 Formrammer for metallstøping, underlagsplater til støpeformer 
og støpeformmodeller, unntatt av tre

8480 [.10 +.20 +.30.90] kg S

29.56.24.15 Støpeformmodeller av tre 8480.30.10 p/st
@

S

29.56.24.20 Støpeformer for støping ved innsprøyting eller trykk, av metall 
eller metallkarbider

8480.41 p/st
@

S

29.56.24.30 Støpeformer for metall eller metallkarbider, unntatt for støping 
med innsprøyting eller trykk

8480.49 p/st
@

S

29.56.24.50 Støpeformer for glass 8480.50 p/st
@

S

29.56.24.60 Støpeformer for mineraler 8480.60 p/st
@

S

29.56.24.70 Støpeformer for støping ved innsprøyting eller trykk av 
gummi eller plast

8480.71 p/st
@

S

29.56.24.80 Støpeformer for gummi eller plast, unntatt former for støping 
ved innsprøyting eller trykk

8480.79 p/st
@

S

29.56.25.10 Maskiner og apparater for separering av isotoper, samt deler 8401.20 p/st
@

S

29.56.25.20 Maskiner for montering av elektriske eller elektroniske lam-
per, elektronrør eller lynlyslamper i glasskolbe (-rør)

8475.10 p/st
@

S

29.56.25.30 Maskiner for produksjon eller bearbeiding av glass og glassva-
rer i varm tilstand

8475.2 p/st
@

S

29.56.25.50 Reipslagermaskiner 8479.40 p/st S

29.56.25.63 Maskiner med selvstendig funksjon, for behandling av metall 
(unntatt roboter)

8479.81 p/st
@

S

29.56.25.65 Maskiner med selvstendig funksjon, for blanding, elting, 
knusing, sliping, sortering m.m. (unntatt roboter)

8479.82 p/st
@

S

29.56.25.73 Mobile hydrauliske takavstivere til bruk i gruver 8479.89.30 p/st
@

S

29.56.25.75 Industriroboter ikke nevnt ellers 8479.50 p/st
@

S
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29.56.25.77 Sentralsmøreanlegg 8479.89.60 p/st
@

S

29.56.25.90 Andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper med egen 
funksjon, ikke nevnt ellers

8479 [.60 +.89 (.65 +.7 
+.9)]

p/st
@

S

29.56.26.30 Deler til maskiner for montering av elektriske og elektroniske 
lamper, elektronrør og lynlyslamper samt produksjon og 
bearbeiding av glass i varm tilstand, unntatt former for glass-
produksjon

8475.90 — S S2

29.56.26.50 Deler til maskiner og apparater for bearbeiding av gummi eller 
plast eller for produksjon av varer av disse materialene (unn-
tatt støpeverktøy)

8477.90 — S S2

29.56.26.70 Deler til maskiner, apparater og mekaniske redskaper med 
selvstendige funksjoner, ikke nevnt ellers

8479.90 — S S2

29.56.91.00 Installasjon av spesialmaskiner ikke nevnt ellers — — I

29.56.92.00 Reparasjon og vedlikehold av spesialmaskiner ikke nevnt 
ellers

— — I

NACE 29.60: Produksjon av våpen og ammunisjon

29.60.13.30 Revolvere og pistoler (unntatt militære håndskytevåpen, mas-
kinpistoler, signalpistoler, startpistoler, pistoler for luft eller 
gass eller utstyrt med fjærmekanisme og replikaer)

9302 p/st S

29.60.13.50 Munnladningsvåpen, haglgeværer (herunder kombinerte rifler 
og haglgeværer, andre geværer for sport og jakt)

9303 [.10 +.20 +.30] p/st S

29.60.13.70 Signal- og startpistoler, slaktevåpen, pistoler og revolvere for 
løsammunisjon og lignende våpen (unntatt militære håndsky-
tevåpen)

9303.90 p/st S

29.60.13.90 Andre våpen (herunder geværer eller pistoler for luft eller gass 
eller utstyrt med fjærmekanisme, køller) (unntatt til militære 
formål)

9304 p/st
@

S

29.60.14.10 Patroner til boltepistoler, nagleverktøy eller lignende verktøy 
eller til slaktevåpen, med tilhørende deler

9306.10 p/st
@

S

29.60.14.30 Patroner til haglegeværer, revolvere, pistoler, karabiner, rifler 
og lignende (unntatt militære håndskytevåpen samt slaktevå-
pen)

9306 [.2 +.30 (.10 +.9)] p/st
@

S

29.60.14.70 Ammunisjon og prosjektiler og tilhørende deler ikke nevnt 
ellers (unntatt til militære formål)

9306.90.90 kg S

29.60.15.30 Deler og tilbehør til våpen, unntatt militære våpen 9305 [.10 +.2 +.99] — S

NACE 29.71: Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater

29.71.11.10 Kombinerte kjøle- og fryseskap forsynt med separate, utven-
dige dører

8418.10 p/st S

29.71.11.33 Kjøleskap til husholdningsbruk, unntatt modeller for innbyg-
ging

8418.21 (.10 +.51 +.91 
+.99) + 8418.22 + 8418.29

p/st S
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29.71.11.35 Kjøleskap for innbygging, til husholdningsbruk 8418.21.59 p/st S

29.71.11.50 Frysebokser med kapasitet høyst 800 l 8418.30 p/st S

29.71.11.70 Fryseskap med kapasitet høyst 900 l 8418.40 p/st S

29.71.12.00 Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk 8422.11 p/st S

29.71.13.30 Helautomatiske vaskemaskiner med kapasitet høyst 10 kg tørt 
tøy

8450.11 p/st S

29.71.13.50 Vaskemaskiner med kapasitet over 10 kg tørt tøy, også sam-
menbygd med tørkesentrifuge, unntatt helautomatiske

8450 [.12 +.19] p/st S

29.71.13.70 Tørkemaskiner med kapasitet høyst 10 kg tørt tøy 8451.21 p/st
@

S

29.71.14.00 Tepper med elektrisk oppvarming 6301.10 p/st S

29.71.15.30 Vifter med elektrisk motor med effekt høyst 125 W 8414.51 p/st S

29.71.15.50 Ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med en horisontal side 
som måler høyst 120 cm

8414.60 p/st S

29.71.21.13 Støvsugere til husholdningsbruk for spenninger på 110 V eller 
høyere

8509.10.10 p/st S

29.71.21.15 Støvsugere til husholdningsbruk for spenninger under 110 V 8509.10.90 p/st S

29.71.21.30 Gulvbonemaskiner 8509.20 p/st S

29.71.21.50 Avfallskverner med elektrisk motor 8509.30 p/st S

29.71.21.70 Male- og blandemaskiner for matvarer; saftpresser for frukt 
eller grønnsaker

8509.40 p/st S

29.71.21.80 Andre elektriske husholdningsapparater, ikke nevnt ellers 8509.80 kg S

29.71.22.30 Elektriske barbermaskiner 8510.10 p/st S

29.71.22.50 Elektriske hårklippemaskiner og hårfjerningsapparater 8510 [.20 +.30] p/st S

29.71.23.13 Elektriske hårtørkehjelmer 8516.31.10 p/st S

29.71.23.15 Elektriske hårtørkere, unntatt tørkehjelmer 8516.31.90 p/st S
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29.71.23.30 Andre elektriske hårpleieapparater 8516.32 p/st
@

S

29.71.23.50 Elektrotermiske håndtørkeapparater 8516.33 p/st S

29.71.23.73 Elektriske dampstrykejern 8516.40.10 p/st S

29.71.23.75 Andre elektriske strykejern 8516.40.90 p/st S

29.71.24.30 Elektrotermiske kaffe- og tetrakteapparater 8516.71 p/st S

29.71.24.50 Elektrotermiske brødristere 8516.72 p/st S

29.71.24.93 Elektrotermiske frityrkokere til husholdningsbruk 8516.79.20 p/st S

29.71.24.97 Elektrotermiske apparater til husholdningsbruk, ikke nevnt 
ellers

8516.79.70 p/st S

29.71.25.30 Elektriske hurtig-vannvarmere til husholdningsbruk 8516.10.11 p/st S

29.71.25.50 Elektriske vannvarmere til husholdningsbruk, unntatt hurtig-
vannvarmere

8516.10.19 p/st S

29.71.25.70 Elektriske varmekolber til husholdningsbruk 8516.10.90 p/st S

29.71.26.30 Elektriske radiatorer som lagrer varme 8516.21 p/st S

29.71.26.53 Elektriske radiatorer med væskesirkulasjon 8516.29.10 p/st S

29.71.26.55 Elektriske konveksjonsradiatorer 8516.29.50 p/st S

29.71.26.57 Radiatorer med innebygd vifte 8516.29.91 p/st S

29.71.26.90 Andre elektriske romoppvarmingsapparater 8516.29.99 p/st S

29.71.27.00 Mikrobølgeovner 8516.50 p/st S

29.71.28.10 Elektriske kokeapparater 8516.60.10 p/st S

29.71.28.33 Elektriske kokeplater, herunder kokespiraler, for innbygging 8516.60.51 p/st S

29.71.28.35 Elektriske kokeplater, herunder kokespiraler, unntatt for in-
nbygging

8516.60.59 p/st S

29.71.28.50 Elektriske griller og stekeapparater 8516.60.70 p/st S



Nr. 67/802 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

29.71.28.70 Elektriske ovner for innbygging 8516.60.80 p/st S

29.71.28.90 Andre elektriske ovner, ikke nevnt ellers 8516.60.90 p/st S

29.71.29.00 Elektriske hetelegemer 8516.80 kg S

29.71.30.30 Deler til elektromekaniske husholdningsapparater og -maski-
ner sammenbygd med elektrisk motor

8509.90 — S S2

29.71.30.50 Deler til barber- og hårklippemaskiner sammenbygd med 
elektrisk motor

8510.90 — S S2

29.71.30.70 Deler til apparater under tolltariffkode 8516 8516.90 — S S2

NACE 29.72: Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og –apparater

29.72.11.13 Ovner med stekeovn, herunder atskilte stekeovner samt talle-
rkenvarmere, for gass også kombinert med annet brensel, av 
jern eller stål

7321.11.10 p/st S

29.72.11.15 Andre apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, for gass 
også kombinert med annet brensel, av jern eller stål

7321.11.90 p/st S

29.72.11.30 Apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, for flytende 
brensel, av jern eller stål

7321.12 p/st S

29.72.11.50 Apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, for fast bren-
sel, av jern eller stål

7321.13 p/st S

29.72.11.70 Koke- og varmeapparater til husholdningsbruk, ikke-elek-
triske, samt tilhørende deler, av kopper

7417 p/st
@

S S2

29.72.12.33 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for gass også kombi-
nert med annet brensel, med avtrekk, av jern eller stål

7321.81.10 p/st S

29.72.12.35 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for gass også kombi-
nert med annet brensel, av jern eller stål

7321.81.90 p/st S

29.72.12.53 Andre ovner, kaminer, griller og lignende, for flytende brensel, 
med avtrekk, av jern eller stål

7321.82.10 p/st S

29.72.12.55 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for flytende brensel, 
av jern eller stål

7321.82.90 p/st S

29.72.12.70 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for fast brensel, av 
jern eller stål

7321.83 p/st S

29.72.13.00 Varmluftaggregater og -fordelere, ikke elektrisk oppvarmet, 
med motordrevet vifte eller blåser, samt deler, av jern eller stål

7322.90 p/st
@

S
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29.72.14.00 Ikke-elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- 
eller magasineringstype

8419.1 p/st
@

S

29.72.20.00 Deler til ovner, kaminer, komfyrer, griller, tallerkenvarmere og 
lignende ikke-elektriske husholdningsapparater av jern eller 
stål

7321.90 — S

NACE 30.01: Produksjon av kontormaskiner

30.01.11.00 Automatiske skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner 8469.1 p/st S

30.01.12.00 Andre skrivemaskiner 8469 [.20 +.30] p/st S

30.01.13.20 Regnemaskiner 8470 [.10 +.21 +.29 +.30] p/st S

30.01.13.30 Bokholderimaskiner 8470.40 p/st S

30.01.13.50 Kassakontrollapparater 8470.50 p/st S

30.01.13.70 Frankeringsmaskiner, billettmaskiner og lignende maskiner og 
apparater med regneverk

8470.90 p/st S

30.01.14.30 Deler og tilbehør til skrive- og tekstbehandlingsmaskiner 8473.10 — S

30.01.14.50 Deler og tilbehør til regnemaskiner; bokholderimaskiner, 
frankeringsmaskiner, billettmaskiner og lignende med eget 
regneverk samt kassakontrollmaskiner

8473.2 — S

30.01.21.70 Elektrostatiske fotokopieringsapparater 9009 [.11 +.12] p/st S

30.01.21.83 Lyskopieringsmaskiner, diazotypimaskiner og andre fotoko-
pieringsapparater av kontakttypen

9009.22 p/st S

30.01.21.85 Fotokopieringsapparater med optisk system, varmekopiering-
sapparater (unntatt elektrostatiske fotokopieringsapparater og 
varmeskrivere

9009 [.21 +.30] p/st S

30.01.22.00 Offset-trykkemaskiner og –apparater med arkmating av kon-
tortypen (arkstørrelse høyst 22 x 36 cm)

8443.12 p/st S

30.01.23.30 Duplikatorer 8472.10 p/st S

30.01.23.50 Adresseringsmaskiner, pregemaskiner for adresseplater, mas-
kiner for brevbehandling

8472 [.20 +.30] p/st S

30.01.23.70 Maskiner for sortering, telling eller pakking av mynt 8472.90.10 p/st S

30.01.23.90 Andre kontormaskiner, ikke nevnt ellers 8472.90 (.30 +.80) p/st
@

S
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30.01.24.00 Deler og tilbehør til maskiner under tolltariffkode 8472 8473.40 — S

30.01.25.00 Deler og tilbehør til fotokopieringsmaskiner 9009.9 — S S2

30.01.90.00 Installasjon av kontormaskiner — — I

NACE 30.02: Produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr

30.02.11.00 Analoge eller hybride automatiske datamaskiner 8471.10 p/st S

30.02.12.00 Digitale datamaskiner: bærbare 8471.30 p/st S

30.02.13.00 Digitale sentralenheter, også sammen med et komplett system, 
sammenbygd med e av følgende: lagringsenhet, innlesings og 
utlesingsenhet

8471.41 p/st S

30.02.14.00 Digitale datamaskiner i form av systemer 8471.49 p/st S

30.02.15.00 Andre automatiske databehandlingsmaskiner, uansett om de i 
samme kabinett inneholder en eller to av følgende: lagringsen-
het, innlesings- eller utlesingsenhet

8471.50 p/st S

30.02.16.30 Skrivere 8471.60.20 p/st S

30.02.16.50 Tastaturer 8471.60.60 p/st S

30.02.16.70 Inn- og utlesingsenheter, uansett om de inneholder lagringsen-
heter i samme enhet (herunder mus) (unntatt skrivere, tastatur)

8471.60.80 p/st S

30.02.17.30 Sentrale lagringsenheter 8471.70.20 p/st S

30.02.17.55 Optiske platelagre, herunder magneto-optiske (CD-ROM) 8471.70.30 p/st S

30.02.17.57 Andre platelagerenheter, unntatt optiske 8471.70 (.50 +.70) p/st S

30.02.17.70 Magnetbåndstasjoner 8471.70.80 p/st S

30.02.17.90 Andre lagerenheter 8471.70.98 p/st S

30.02.18.00 Andre databehandlingsmaskiner, ikke nevnt ellers 8471 [.80 +.90] p/st S

30.02.19.00 Deler og tilbehør til automatiske databehandlingsmaskiner og 
tilhørende enheter

8473 [.30 +.50] — S
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30.02.90.00 Installasjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr — — I

NACE 31.10: Produksjon av elektriske motorer, generatorer og transformatorer

31.10.10.10 Elektriske motorer med ytelse høyst 37,5 W 8501.10 p/st S

31.10.10.30 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse høyst 750 W 8501.31 p/st S

31.10.10.53 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 750 W, 
men høyst 7,5 kW

8501.32.20 p/st S

31.10.10.55 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 7,5 kW, 
men høyst 75 kW

8501.32.80 p/st S

31.10.10.70 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 75 kW, 
men høyst 375 kW

8501.33 p/st S

31.10.10.80 Likestrøms-trekkmotorer med ytelse over 375 kW 8501.34.50 p/st S

31.10.10.93 Andre likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 375 
kW, men høyst 750 kW

8501.34.92 p/st S

31.10.10.95 Andre likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 750 
kW

8501.34.98 p/st S

31.10.21.00 Universalmotorer med ytelse over 37,5 kW 8501.20 p/st S

31.10.22.30 Vekselstrømsmotorer, enfasede, med ytelse høyst 750 W 8501.40.20 p/st S

31.10.22.50 Vekselstrømsmotorer, enfasede, men ytelse over 750 W 8501.40.80 p/st S

31.10.23.00 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse høyst 750 W 8501.51 p/st S

31.10.24.03 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 750 W, men 
høyst 7,5 kW

8501.52.20 p/st S

31.10.24.05 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 7,5 kW, men 
høyst 37 kW

8501.52.30 p/st S

31.10.24.07 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 37 kW, men 
høyst 75 kW

8501.52.90 p/st S

31.10.25.30 Vekselstrøms-trekkmotorer, flerfasede, med ytelse over 75 kW 8501.53.50 p/st S

31.10.25.40 Andre vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 75 
kW, men høyst 375 kW

8501.53.81 p/st S
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31.10.25.60 Andre vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 375 
kW, men høyst 750 kW

8501.53.94 p/st S

31.10.25.90 Andre vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 750 
kW

8501.53.99 p/st S

31.10.26.10 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse høyst 75 kVA 8501.61 p/st S

31.10.26.30 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse over 75 kVA, men høyst 
375 kVA

8501.62 p/st S

31.10.26.50 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse over 375 kVA, men høyst 
750 kVA

8501.63 p/st S

31.10.26.70 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse over 750 kVA 8501.64 p/st S

31.10.31.13 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med kompres-
jonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse høyst 
7,5 kVA

8502.11.20 p/st S

31.10.31.15 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med kompres-
jonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse over 
7,5 kVA, men høyst 75 kVA

8502.11.80 p/st S

31.10.31.30 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med kompres-
jonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse over 
75 kVA, men høyst 375 kVA

8502.12 p/st S

31.10.31.50 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med kompres-
jonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse over 
375 kVA, men høyst 750 kVA

8502.13.20 p/st S

31.10.31.73 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med kompres-
jonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse over 
750 kVA, men høyst 2 000 kVA

8502.13.40 p/st S

31.10.31.75 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med kompres-
jonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse over 
2 000 kVA

8502.13.80 p/st S

31.10.32.33 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med gnistten-
ning, med ytelse høyst 7,5 kVA

8502.20.20 p/st S

31.10.32.35 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med gnistten-
ning, med ytelse over 7,5 kVA

8502.20 (.40 +.60 +.80) p/st S

31.10.32.50 Generatoraggregater ikke nevnt ellers 8502 [.31 +.39 (.20 +.80)] p/st S

31.10.32.70 Roterende elektriske omformere 8502.40 p/st S

31.10.41.30 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse høyst 650 
kVA

8504.21 p/st S

31.10.41.53 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse over 650 
kVA, men høyst 1600 kVA

8504.22.10 p/st S

31.10.41.55 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse over 1 600 
kVA, men høyst 10 000 kVA

8504.22.90 p/st S
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31.10.41.70 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse over 
10 000 kVA

8504.23 p/st S

31.10.42.33 Måletransformatorer med ytelse høyst 1 kVA 8504.31.2 p/st S

31.10.42.35 Andre transformatorer ikke nevnt ellers, med ytelse høyst 1 
kVA

8504.31.80 p/st S

31.10.42.53 Måletransformatorer med ytelse over 1 kVA, men høyst 16 
kVA

8504.32.20 p/st S

31.10.42.55 Andre transformatorer, ikke nevnt ellers, med ytelse over 1 
kVA, men høyst 16 kVA

8504.32.80 p/st S

31.10.43.30 Andre transformatorer, ikke nevnt ellers, med ytelse over 16 
kVA, men høyst 500 kVA

8504.33 p/st S

31.10.43.50 Transformatorer ikke nevnt ellers, med ytelse over 500 kVA 8504.34 p/st S

31.10.50.13 Induktorer for lysstofflamper, også med tilkoblet kondensator 8504.10.20 p/st S

31.10.50.15 Andre induktorer for lysstofflamper 8504.10.80 p/st S

31.10.50.23 Polykrystallinske halvlederlikerettere 8504.40.40 p/st S

31.10.50.33 Statiske omformere, akkumulatorladere 8504.40.55 p/st S

31.10.50.35 Statiske likerettere 8504.40.81 p/st
@

S

31.10.50.40 Strømforsyningsenheter til telekommunikasjonsapparater, 
automatiske databehandlingsmaskiner og tilhørende enheter

8504.40.30 p/st S

31.10.50.53 Statiske vekselrettere, med ytelse høyst 7,5 kVA 8504.40.84 p/st
@

S

31.10.50.55 Statiske vekselrettere, med ytelse over 7,5 kVA 8504.40.88 p/st
@

S

31.10.50.70 Andre statiske omformere, ikke nevnt ellers 8504.40.90 p/st
@

S

31.10.50.80 Induktorer, ikke nevnt ellers 8504.50 p/st
@

S

31.10.61.00 Deler til maskiner under tolltariffkode 8501 eller 8502 8503 — S S2

31.10.62.03 Ferrittkjerner til transformatorer og induktorer 8504.90.11 kg S S2
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31.10.62.05 Andre deler til transformatorer og induktorer 8504.90 (05 +.18) — S S2

31.10.62.07 Deler til statiske omformere 8504.90.9 — S S2

31.10.91.00 Installasjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer — — I

31.10.92.00 Reparasjon og vedlikehold av elektriske motorer, generatorer 
og transformatorer

— — I

NACE 31.20: Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler

31.20.10.10 Sikringer for spenninger over 1 000 V 8535.10 p/st
@

S

31.20.10.30 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger under 72,5 
kV

8535.21 p/st
@

S

31.20.10.40 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger over 72,5 
kV

8535.29 p/st
@

S

31.20.10.53 Skillebrytere og vekselbrytere for spenninger over 1 kV, men 
høyst 72,5 kV

8535.30.10 p/st
@

S

31.20.10.55 Skillebrytere og vekselbrytere for spenninger over 72,5 kV 8535.30.90 p/st
@

S

31.20.10.70 Lynavledere, spenningsbegrensere og støtspenningsdempere 
for spenninger over 1 000 V

8535.40 p/st
@

S

31.20.10.90 Andre apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elek-
triske strømkretser, for spenninger over 1 000 V

8535.90 p/st
@

S

31.20.21.30 Sikringer for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke 
høyst 10 A

8536.10.10 p/st
@

S

31.20.21.50 Sikringer for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke over 
10 A, men høyst 63 A

8536.10.50 p/st
@

S

31.20.21.70 Sikringer for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke over 
63 A

8536.10.90 p/st
@

S

31.20.22.30 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger på høyst 
1 000 V og strømstyrke høyst 63 A

8536.20.10 p/st
@

S

31.20.22.50 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger på høyst 
1 000 V og strømstyrke over 63 A

8536.20.90 p/st
@

S
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31.20.23.30 Andre apparater for beskyttelse av elektriske strømkretser, 
ikke nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V og strøms-
tyrke på høyst 16 A

8536.30.10 p/st
@

S

31.20.23.50 Andre apparater for beskyttelse av elektriske strømkretser, 
ikke nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V og strøms-
tyrke over 16 A, men høyst 125 A

8536.30.30 p/st
@

S

31.20.23.70 Andre apparater for beskyttelse av elektriske strømkretser, 
ikke nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V og strøms-
tyrke over 125 A

8536.30.90 p/st
@

S

31.20.24.33 Releer for spenninger på høyst 60 V og strømstyrke på høyst 
2 A

8536.41.10 p/st
@

S

31.20.24.35 Releer for spenninger på høyst 60 V og strømstyrke over 2 A 8536.41.90 p/st
@

S

31.20.24.50 Andre releer for spenninger over 60 V men høyst 1 000 V 8536.49 p/st
@

S

31.20.25.00 Brytere, ikke nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V 8536.50 p/st
@

S

31.20.26.00 Lampeholdere for spenninger på høyst 1 000 V 8536.61 p/st
@

S

31.20.27.10 Støpsler og stikkontakter for spenninger på høyst 1 000 V, for 
koaksialkabler

8536.69.10 p/st
@

S

31.20.27.30 Støpsler og stikkontakter for spenninger på høyst 1 000 V, for 
trykte kretser

8536.69.30 p/st
@

S

31.20.27.50 Støpsler og stikkontakter for spenninger på høyst 1 000 V, 
unntatt for koaksialkabler og trykte kretser

8536.69.90 p/st
@

S

31.20.27.60 Prefabrikkerte elementer for elektriske strømkretser, for spen-
ninger på høyst 1 000 V

8536.90.01 p/st
@

S

31.20.27.70 Forbindelses- og kontaktelementer for ledninger og kabler, for 
spenninger på høyst 1 000 V

8536.90.10 p/st
@

S

31.20.27.80 Andre apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elek-
triske strømkretser, for spenninger på høyst 1000 V

8536.90 (.20 +.85) p/st
@

S

31.20.31.30 Numeriske kontrolltavler med innebygd automatisk databe-
handlingsmaskin, for spenninger på høyst 1 000 V

8537.10.10 p/st
@

S

31.20.31.50 Styreenheter med programmerbart minne, for spenninger på 
høyst 1 000 V

8537.10.91 p/st
@

S



Nr. 67/810 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
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Volum
Fysisk enhet P Referanse 
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31.20.31.70 Tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende for elektrisk 
kontroll eller fordeling av elektrisitet, for spenninger på høyst 
1000 V

8537.10.99 p/st
@

S

31.20.32.03 Tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende for elektrisk 
kontroll eller fordeling av elektrisitet, for spenninger over 
1 000 V, men høyst 72,5 kV

8537.20.91 p/st
@

S

31.20.32.05 Tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende for elektrisk 
kontroll eller fordeling av elektrisitet, for spenninger over 72,5 
kV

8537.20.99 p/st
@

S

31.20.40.30 Plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende deler til 
elektrisk styring eller fordeling, men uten tilhørende apparater

8538.10 p/st
@

S

31.20.40.90 Andre deler til apparater under tolltariffkode 8535, 8536 og 
8537

8538.90 — S S2

31.20.91.00 Installasjon av elektriske fordelings- og kontrollapparater — — I

31.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av elektriske fordelings- og kon-
trollapparater

— — I

NACE 31.30: Produksjon av isolert ledning og kabel

31.30.11.30 Emaljert eller lakkert tråd til vikling av spoler 8544 [.11.10 +.19.10] kg S

31.30.11.50 Annen tråd til vikling av spoler 8544 [.11.90 +.19.90] kg S

31.30.12.00 Koaksialkabler og andre koaksialledere 8544.20 kg S

31.30.13.30 Isolerte, elektriske ledere for spenninger på høyst 80 V, for 
telekommunikasjon

8544 [.41.10 +.49.20] kg S

31.30.13.50 Andre isolerte, elektriske ledere for spenninger på høyst 80 V 8544 [.41.90 +.49.80] kg S

31.30.13.70 Isolerte, elektriske ledere for spenninger over 80 V, men høyst 
1 000 V

8544.5 kg S

31.30.14.00 Isolerte, elektriske ledere for spenninger over 1 000 V 8544.60 kg S

31.30.15.00 Optiske fiberkabler 8544.70 kg S

NACE 31.40: Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier

31.40.11.11 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, alkaliske, 
med sylindriske celler

8506.10.11 p/st S
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31.40.11.12 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, alkaliske, 
med knappeceller

8506.10.15 p/st S

31.40.11.13 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, alkaliske, 
unntatt med sylindriske celler eller knappeceller

8506.10.19 p/st S

31.40.11.15 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, unntatt 
alkaliske, men med sylindriske celler

8506.10.91 p/st S

31.40.11.17 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, unntatt 
alkaliske, men med knappeceller

8506.10.95 p/st S

31.40.11.19 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, unntatt 
alkaliske og unntatt med sylindriske celler eller knappeceller

8506.10.99 p/st S

31.40.11.23 Primærelementer og -batterier, av kvikksølvoksid, med sylin-
driske celler

8506.30.10 p/st S

31.40.11.25 Primærelementer og -batterier, av kvikksølvoksid, med knap-
peceller

8506.30.30 p/st S

31.40.11.27 Primærelementer og -batterier, av kvikksølvoksid, unntatt med 
sylindriske celler eller knappeceller

8506.30.90 p/st S

31.40.11.33 Primærelementer og -batterier, av sølvoksid, med sylindriske 
celler

8506.40.10 p/st S

31.40.11.35 Primærelementer og -batterier, av sølvoksid, med knappeceller 8506.40.30 p/st S

31.40.11.37 Primærelementer og -batterier, av sølvoksid, unntatt med 
sylindriske celler eller knappeceller

8506.40.90 p/st S

31.40.11.51 Primærelementer og -batterier, av litium, med sylindriske 
celler

8506.50.10 p/st S

31.40.11.52 Primærelementer og -batterier, av litium, med knappeceller 8506.50.30 p/st S

31.40.11.53 Primærelementer og -batterier, av litium, unntatt med sylin-
driske celler eller knappeceller

8506.50.90 p/st S

31.40.11.55 Primærelementer og -batterier, av sink-luft, med sylindriske 
celler

8506.60.10 p/st S

31.40.11.56 Primærelementer og -batterier, av sink-luft, med knappeceller 8506.60.30 p/st S

31.40.11.58 Primærelementer og -batterier, av sink-luft, unntatt med sylin-
driske celler eller knappeceller

8506.60.90 p/st S

31.40.11.73 Primærelementer og -batterier, med sylindriske celler, ikke 
nevnt ellers

8506.80.11 p/st S

31.40.11.75 Primærelementer og -batterier, med knappeceller, ikke nevnt 
ellers

8506.80.15 p/st S

31.40.11.79 Primærelementer og -batterier, med knappeceller, ikke nevnt 
ellers

8506.80 (.05 +.90) p/st S

31.40.12.00 Deler til primærelementer og -batterier 8506.90 — S S2
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31.40.21.10 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt høyst 5 kg, 
med flytende elektrolytt

8507.10.41 p/st S

31.40.21.30 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt høyst 5 kg, 
med fast elektrolytt

8507.10.49 p/st S

31.40.21.50 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt over 5 kg, 
med flytende elektrolytt

8507.10.92 p/st S

31.40.21.70 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt over 5 kg, 
med fast elektrolytt

8507.10.98 p/st S

31.40.22.10 Trekkakkumulatorer, blyakkumulatorer, med flytende elektro-
lytt

8507.20.41 ce/el S

31.40.22.30 Trekkakkumulatorer, blyakkumulatorer, med fast elektrolytt 8507.20.49 ce/el S

31.40.22.50 Andre blyakkumulatorer, med flytende elektrolytt 8507.20.92 ce/el S

31.40.22.70 Andre blyakkumulatorer, med fast elektrolytt 8507.20.98 ce/el S

31.40.23.10 Nikkel-kadmiumakkumulatorer, hermetisk lukkede 8507.30.20 p/st S

31.40.23.30 Andre nikkel-kadmiumakkumulatorer: trekkakkumulatorer 8507.30.81 ce/el S

31.40.23.50 Andre nikkel-kadmiumakkumulatorer, ikke nevnt ellers 8507.30.89 ce/el S

31.40.23.70 Nikkel-jernakkumulatorer 8507.40 p/st S

31.40.23.83 Nikkelhydridakkumulatorer 8507.80.20 p/st S

31.40.23.85 Andre elektriske akkumulatorer, ikke nevnt ellers 8507.80 (.30 +.80) p/st S

31.40.24.30 Deler til elektriske akkumulatorer: plater 8507.90.20 kg S S2

31.40.24.50 Deler til elektriske akkumulatorer: skilleplater 8507.90.30 kg S S2

31.40.24.90 Andre deler til elektriske akkumulatorer 8507.90.90 — S S2

NACE 31.50: Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper

31.50.11.00 ‘Sealed beam’-lamper 8539.10 p/st S

31.50.12.50 Wolfram halogenlamper til motorsykler og motorvogner 8539.21.30 p/st S
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31.50.12.93 Andre wolfram halogenlamper, med spenning over 100 V 8539.21.92 p/st S

31.50.12.95 Andre wolfram halogenlamper, med spenning høyst 100 V 8539.21.98 p/st S

31.50.13.00 Andre glødelamper med ytelse høyst 200 W og spenninger 
over 100 V

8539.22 p/st S

31.50.14.60 Andre glødelamper: for motorvogner 8539.29.30 p/st S

31.50.14.93 Andre glødelamper med spenning over 100 V 8539.29.92 p/st S

31.50.14.95 Andre glødelamper med spenning høyst 100 V 8539.29.98 p/st S

31.50.15.10 Lysstofflamper, fluorescerende, med glødekatode og med to 
sokler, unntatt lamper for ultrafiolett lys

8539.31.10 p/st S

31.50.15.30 Lysstofflamper, fluorescerende, med glødekatode, unntatt 
lamper for ultrafiolett lys og med to sokler

8539.31.90 p/st S

31.50.15.53 Andre lysstofflamper, kvikksølvdamplamper, unntatt lamper 
for ultrafiolett lys

8539.32.10 p/st S

31.50.15.56 Natriumdamplamper, unntatt lamper for ultrafiolett lys 8539.32.50 p/st S

31.50.15.59 Andre lysstofflamper, unntatt lamper med ultrafiolett lys, ikke 
nevnt ellers

8539 [.32.90 +.39] p/st S

31.50.15.70 Lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; buelamper 8539.4 p/st S

31.50.21.00 Bærbare, elektriske lykter som virker ved egen strømkilde 8513.10 p/st
@

S

31.50.22.00 Elektriske bord-, skrivebord-, nattbord- eller gulvlamper 9405.20 p/st
@

S

31.50.23.00 Ikke-elektriske lamper og belysningsutstyr 9405.50 p/st
@

S

31.50.24.00 Lysskilt og lignende 9405.60 p/st
@

S

31.50.25.30 Elektriske lysekroner og annet belysningsutstyr for montering 
i tak eller på vegger, unntatt for belysning av åpne offentlige 
plasser, gater og veier

9405.10 p/st
@

S
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31.50.31.00 Lynlyspærer, lynlysterninger og lignende 9006.62 p/st S

31.50.32.00 Juletrebelysning 9405.30 p/st
@

S

31.50.33.00 Søkelys og lyskastere 9405.40.10 p/st
@

S

31.50.34.30 Annet elektrisk belysningsutstyr 9405.40 (.3 +.9) p/st
@

S

31.50.41.00 Deler til elektrisk glødelamper og utladningslamper 8539.90 — S S2

31.50.42.30 Deler til bærbare, elektriske lykter med egen strømkilde 8513.90 — S S2

31.50.42.50 Deler (unntatt av glass eller plast), til belysningsutstyr 9405.99 — S

NACE 31.61: Produksjon av elektrisk utstyr til motorer og kjøretøyer

31.61.10.00 Tenningskabelsett og andre kabel-/ledningssett til bruk i 
kjøretøyer, luftfartøyer eller skip

8544.30 kg S

31.61.21.30 Tennplugger 8511.10 p/st
@

S

31.61.21.50 Tennmagneter, magnetdynamoer og svinghjulsmagneter 8511.20 kg S

31.61.21.70 Fordelere og tennspoler 8511.30 kg S

31.61.22.30 Startmotorer og kombinerte startmotorer og generatorer 8511.40 kg S

31.61.22.50 Generatorer til forbrenningsmotorer, ikke nevnt ellers 8511.50 kg S

31.61.22.70 Utstyr ikke nevnt ellers, til forbrenningsmotorer 8511.80 kg S

31.61.23.10 Lysutstyr og visuelt signalutstyr til sykler 8512.10 p/st
@

S

31.61.23.30 Lysutstyr og annet visuelt signalutstyr, unntatt til sykler 8512.20 kg S

31.61.23.50 Lydsignalutstyr til sykler og motorvogner 8512.30 kg S

31.61.23.70 Vinduspussere og defrostere til sykler og motorvogner 8512.40 kg S
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31.61.24.30 Deler til elektrisk start- og tenningsutstyr for motorer og 
kjøretøyer

8511.90 — S S2

31.61.24.50 Deler til elektrisk lys- og signalutstyr, vinduspussere og de-
frostere til sykler og motorvogner

8512.90 — S S2

NACE 31.62: Produksjon av elektrisk utstyr ellers

31.62.11.10 Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr og trafikkregulering-
sutstyr for jernbaner eller sporveier

8530.10 — S

31.62.11.30 Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr og trafikkregulering-
sutstyr for veier, gater, elver, kanaler, parkeringsanlegg, havner 
eller flyplasser

8530.80 kg S

31.62.11.53 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater og lignende appa-
rater for andre kjøretøyer enn biler

8531.10.95 p/st S

31.62.11.55 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater for biler 8531.10.20 p/st S

31.62.11.57 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater eller lignende 
apparater for bygninger

8531.10.30 p/st S

31.62.11.73 Nummertavler (tablåer) med flytende krystallanvisere (LCD) 8531.20 (.40 +.95) kg S

31.62.11.75 Nummertavler (tablåer) med lysemitterende dioder (LED) 8531.20.20 kg S

31.62.11.90 Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle, ikke nevnt 
ellers

8531.80 kg S

31.62.12.10 Permanentmagneter og varer som etter magnetisering blir 
permanentmagneter, av metall

8505.11 kg S

31.62.12.30 Permanentmagneter og varer som etter magnetisering blir 
permanentmagneter (unntatt av metall)

8505.19 kg S

31.62.12.50 Elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser 8505.20 p/st
@

S

31.62.12.70 Elektromagnetiske løftehoder 8505.30 p/st
@

S

31.62.12.90 Annet elektromagnetisk utstyr, herunder deler, ikke nevnt 
ellers

8505.90 kg S S2

31.62.13.30 Elektriske partikkelakseleratorer 8543.1 kg S

31.62.13.50 Elektriske signalgeneratorer 8543.20 kg S

31.62.13.70 Elektriske maskiner og apparater for galvanisering, elektrolyse 
eller elektroforese

8543.30 kg S
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31.62.13.90 Elektriske maskiner og apparater med selvstendige funksjoner, 
ikke nevnt ellers

8543 [.40 +.8] kg S

31.62.14.30 Elektriske isolatorer (unntatt av glass eller keramikk) 8546.90 kg S

31.62.14.50 Isolasjonsdetaljer for elektriske maskiner, apparater og annet 
materiell, unntatt av keramikk eler plast

8547.90 kg S

31.62.15.30 Kullelektroder som brukes i ovner 8545.11 kg S

31.62.15.50 Kullelektroder (unntatt for bruk i ovner) 8545.19 kg S

31.62.15.70 Kullbørster 8545.20 kg S

31.62.15.90 Varer av grafitt eller kull, også med metall, ikke nevnt ellers, 
til elektriske formål

8545.90 kg S

31.62.16.30 Deler til elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr og trafikkregu-
leringsutstyr for jernbaner, sporveier, veier, gater, elver, kana-
ler, parkeringsanlegg, havner og flyplasser og lignende

8530.90 — S S2

31.62.16.50 Deler til apparater under tolltariffkode 8531 8531.90 — S S2

31.62.16.70 Deler til elektriske maskiner og apparater med selvstendige 
funksjoner, ikke nevnt ellers

8543.90 — S S2

31.62.16.90 Elektriske deler til maskiner og apparater, ikke nevnt ellers 8548.90 — S

31.62.91.00 Installasjon av annet elektrisk utstyr, ikke nevnt ellers, unntatt 
elektriske signalapparater for motorveier, veier og flyplasser

— — I

31.62.92.00 Reparasjon og vedlikehold av annet elektrisk utstyr, ikke nevnt 
ellers

— — I

NACE 32.10: Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter

32.10.11.00 Faste kondensatorer til strømkretser med 50/60 Hz, med reak-
tiv effekt på over 0,5 kVar 

8532.10 p/st
@

S

32.10.12.30 Faste kondensatorer, av tantal 8532.21 p/st
@

S

32.10.12.50 Faste elektrolytiske kondensatorer, av aluminium 8532.22 p/st
@

S

32.10.12.73 Faste dielektriske kondensatorer, av ettlags keramikk 8532.23 p/st
@

S

32.10.12.75 Faste dielektriske kondensatorer, av flerlags keramikk 8532.24 p/st
@

S
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32.10.12.77 Faste dielektriske kondensatorer, av papir eller plast 8532.25 p/st
@

S

32.10.12.79 Andre faste kondensatorer, ikke nevnt ellers 8532.29 p/st
@

S

32.10.13.00 Variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare) kondensatorer 8532.30 p/st
@

S

32.10.20.20 Faste kullsjikt - eller kullfilmmotstander 8533.10 p/st
@

S

32.10.20.35 Faste motstander med ytelse på høyst 20 W 8533.21 p/st
@

S

32.10.20.37 Faste motstander med ytelse over 20 W 8533.29 p/st
@

S

32.10.20.55 Trådviklede, variable motstander, herunder reostater og poten-
siometre, med ytelse på høyst 20 W

8533.31 p/st
@

S

32.10.20.57 Trådviklede, variable motstander, herunder reostater og poten-
siometre, med ytelse over 20 W

8533.39 p/st
@

S

32.10.20.70 Variable motstander, ikke nevnt ellers (herunder reostater og 
potensiometre)

8533.40 p/st
@

S

32.10.30.50 Flerlagskretskort, med bare lederparter og kontakter 8534.00.11 p/st
@

S

32.10.30.70 Andre kretskort, med bare lederparter og kontakter 8534.00.19 p/st
@

S

32.10.30.90 Andre trykte kretser, med andre passive komponenter enn 
lederparter og kontakter

8534.00.90 p/st
@

S

32.10.41.35 Katodestrålebilderør for fargefjernsyn, herunder katodestråle-
rør til fjernsynsmonitorer

8540.11 p/st S

32.10.41.37 Katodestrålebilderør for svart-hvitt eller andre ensfargede 
(monokrome) fjernsyn

8540.12 p/st S

32.10.41.39 Katodestrålerør, ikke nevnt ellers 8540 [.40 +.50 +.60] p/st S

32.10.41.50 Rør til fjernsynskameraer; bildeomformerrør og bildeforster-
kerrør; andre fotokatoderør

8540.20 p/st S

32.10.42.00 Magnetroner, klystroner og andre mikrobølgerør samt motta-
ker- eller forsterkerrør og andre elektronrør

8540 [.7 +.8] p/st S



Nr. 67/818 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

32.10.51.25 Dioder, unntatt lysfølsomme eller lysemitterende dioder 8541.10 p/st
@

S

32.10.51.55 Transistorer med effekttap under 1 W, unntatt lysfølsomme 
transistorer

8541.21 p/st
@

S

32.10.51.57 Transistorer med effekttap minst 1 W, unntatt lysfølsomme 
transistorer

8541.29 p/st
@

S

32.10.51.70 Tyristorer, diaker og triaker, unntatt lysfølsomme komponenter 8541.30 p/st
@

S

32.10.52.35 Lysemitterende dioder 8541.40.10 p/st
@

S

32.10.52.37 Solceller, også sammensatte; fotodioder, fototransistorer, 
fototyristorer og fotokoplinger og lignende

8541.40.90 p/st
@

S

32.10.52.50 Halvlederkomponenter, ikke nevnt ellers 8541.50 p/st
@

S

32.10.52.70 Monterte, piezoelektriske krystaller 8541.60 p/st
@

S

32.10.61.00 Kort som inneholder en elektronisk integrert krets (smartkort) 8542.10 p/st
@

S

32.10.62.15 Digitale integrerte MOS-kretser i form av halvlederskiver 
(wafers) som ennå ikke er delt opp i kort

8542.21.01 p/st
@

S

32.10.62.17 Digitale integrerte MOS-kretser i form av kort 8542.21.05 p/st
@

S

32.10.62.25 Digitale integrerte MOS-kretser med dynamisk direkteminne 
(DRAM) (herunder moduler) med en kapasitet på høyst 4 Mb

8542.21.11 p/st S

32.10.62.27 Digitale integrerte MOS-kretser med dynamisk direkteminne 
(DRAM) (herunder moduler) med en kapasitet på over 4 Mb

8542.21 (.13 +.15 +.17) p/st S

32.10.62.34 Digitale integrerte MOS-kretser med statisk direkteminne 
(SRAM) (herunder moduler)

8542.21.20 p/st S

32.10.62.54 Monolittiske integrerte MOS-kretser med UV-slettbart le-
seminne (EPROM), unntatt kretser som består bare av passive 
elementer

8542.21.25 p/st S

32.10.62.65 Integrerte MOS-kretser med elektrisk slettbart leseminne 
(2EPROM)

8542.21.3 p/st S
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32.10.62.69 Digitale integrerte MOS kretser med andre minner, herunder 
ROM, FIFO, LILO (unntatt kretser som består bare av pas-
sive deler), av typen DRAM, SRAM, hurtigminne-RAM, [E]
EPROM)

8542.21.41 p/st
@

S

32.10.62.70 Digitale integrerte MOS kretser (CPU og MPU) 8542.21.45 p/st S

32.10.62.93 Andre digitale integrerte MOS kretser (herunder MPR, MCU, 
ASIC, standard logikk, PLD og andre logikktyper)

8542.21 (.50 + .6 +.7 +.8 
+.9)

p/st
@

S

32.10.62.95 Lineære (analoge) integrerte kretser 8542.29 p/st
@

S

32.10.62.97 Hybride integrerte kretser (unntatt kretser som består bare av 
passive deler)

8542.60 p/st
@

S

32.10.62.99 Elektroniske mikroenheter (unntatt kretser som består av bare 
passive deler, enheter som består av en eller flere atskilte 
komponenter på samme underlag)

8542.70 p/st
@

S

32.10.71.00 Deler til elektriske kondensatorer 8532.90 — S S2

32.10.72.00 Deler til elektriske motstander, reostater og potensiometre 8533.90 — S S2

32.10.73.20 Deler til katodestrålerør 8540.91 — S S2

32.10.73.30 Deler til elektronrør, unntatt katodestrålerør 8540.99 — S S2

32.10.73.50 Deler til halvlederkomponenter, også lysfølsomme, lysemitte-
rende, samt til piezoelektriske krystaller

8541.90 — S S2

32.10.73.70 Deler til elektroniske, integrerte kretser og elektroniske mikro-
byggeelementer

8542.90 — S S2

NACE 32.20: Produksjon av fjernsyns- og radiosendere og apparater til linjetelefoni og linjetelegrafi

32.20.11.50 Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkasting og 
fjernsyn

8525.10 p/st S

32.20.11.70 Sender sammenbygd med mottakere, for radiotelefoni, radiote-
legrafi, radiokringkasting og fjernsyn

8525.20 p/st S

32.20.12.90 Fjernsynskameraer (unntatt med videoopptaker eller -spiller) 8525.30 p/st S

32.20.20.20 Telefonapparater 8517.1 p/st
@

S

32.20.20.30 Fjernskrivere 8517.22 p/st
@

S
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32.20.20.40 Telefoniske eller telegrafiske velgere 8517.30 p/st
@

S

32.20.20.50 Apparater for bærefrekvenssystemer, ikke nevnt ellers 8517.50.10 p/st
@

S

32.20.20.60 Elektriske telefoniske apparater, ikke nevnt ellers 8517 [.50.90 +.80] p/st
@

S

32.20.20.75 Telefaksapparater 8517.21 p/st S

32.20.30.30 Sammensatte elektroniske komponenter, deler, til apparater til 
bærefrekvenssystemer for linjetelefoni og linjetelegrafi

8517.90.1 — S S2

32.20.30.60 Sammensatte elektroniske komponenter, deler, til linjetelefoni 
og linjetelegrafi, herunder til telefonapparater for linjetelefoni, 
med trådløst telefonrør, til digitalnettsystemer og videofoner 
(unntatt til bærefrekvenssystemer)

8517.90.8 — S S2

32.20.91.00 Installasjon av fjernsyns- og radiosendere — — I

32.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av fjernsyns- og radiosendere — — I

NACE 32.30: Produksjon av fjernsyns- og radiomottakere og apparater og utstyr til opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder, med 
tilhørende utstyr

32.30.11.55 Bærbare radiomottakere kombinert med apparater for opptak 
eller gjengivelse av lyd

8527 [.12 +.13] p/st S

32.30.11.59 Bærbare radiomottakere, ikke nevnt ellers 8527.19 p/st S

32.30.11.75 Radiomottakere kombinert med apparater for opptak eller 
gjengivelse av lyd

8527.31 p/st S

32.30.11.77 Andre radiomottakere, ikke kombinert med apparater for 
opptak eller gjengivelse av lyd, men kombinert med et ur

8527.32 p/st S

32.30.11.79 Radiomottakere, ikke nevnt ellers 8527.39 p/st S

32.30.12.70 Radiomottakere for motorvogner, kombinert med apparater for 
opptak eller gjengivelse av lyd

8527.21 p/st S

32.30.12.90 Radiomottakere for motorvogner, ikke nevnt ellers 8527.29 p/st S

32.30.20.20 Projeksjonsutstyr for fargefjernsyn, herunder videoprojektorer 8528 [.12.10 +.30] p/st S



2.12.2010 Nr. 67/821EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

32.30.20.30 Fargefjernsynsmottaker med innebygd videoopptaker eller 
videospiller

8528.12.20 p/st S

32.30.20.45 Videomonitorer med katodestrålerør 8528.21.1 p/st S

32.30.20.49 Videomonitorer (unntatt med katodestrålerør) 8528.21.90 p/st S

32.30.20.50 Fargefjernsynsmottakere med innebygd bilderør, ikke nevnt 
ellers

8528.12 (.5 +.6 +.70) p/st S

32.30.20.60 Andre fargefjernsynsmottakere med annen bildeskjerm, f.eks. 
LCD-apparater

8528.12.8 p/st S

32.30.20.75 Videokanalvelgere for fargefjernsyn 8528.12 (.90 +.91 +.94 
+.95)

p/st S

32.30.20.79 Andre fargefjernsynsmottakere uten bildeskjerm, unntatt 
videokanalvelgere

8528.12.98 p/st S

32.30.20.83 Videomonitorer for svart-hvitt eller andre ensfargede (mono-
krome) fjernsynsmottakere

8528.22 p/st S

32.30.20.85 Fjernsynsmottakere for svart-hvitt eller andre ensfargede (mo-
nokrome) fjernsynsmottakere (unntatt videomonitorer)

8528.13 p/st S

32.30.31.35 Platespillere som virker ved ilegg av mynter eller jetonger 
(jukebokser)

8519.10 p/st S

32.30.31.39 Andre platespillere 8519 [.2 +.3] p/st S

32.30.31.50 Diktat-avspillingsapparater («transcribing machines») 8519.40 p/st S

32.30.31.75 Apparater for gjengivelse av lyd, av kassettypen 8519 [.92 +.93] p/st S

32.30.31.79 Andre apparater for gjengivelse av lyd, ikke nevnt ellers 8519.99 p/st S

32.30.32.30 Dikteringsmaskiner som ikke kan virke uten ytre strømkilde 8520.10 p/st S

32.30.32.50 Telefonsvarere 8520.20 p/st S

32.30.32.75 Magnetiske lydbåndopptakere med utstyr for gjengivelse av 
lyd, av kassettypen

8520 [.32(.1 +.30 +.50) 
+.33]

p/st S

32.30.32.79 Magnetiske lydbåndopptakere med utstyr for gjengivelse av 
lyd, ikke nevnt ellers

8520 [.32.9 +.39] p/st S

32.30.32.90 Magnetiske lydbåndopptakere og andre apparater for opptak 
av lyd, ikke nevnt ellers

8520.90 p/st S

32.30.33.35 Apparater for opptak eller gjengivelse av bilder, magnetbånd-
bredde høyst 1,3 cm, båndhastighet høyst 50 mm/s, med inne-
bygd fjernsynskamera

8525.40 p/st S
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32.30.33.39 Apparater for opptak eller gjengivelse av bilder, magnetbånd-
bredde høyst 1,3 cm, båndhastighet høyst 50 mm/s, uten inne-
bygd fjernsynskamera

8521.10.20 p/st S

32.30.33.50 Andre apparater for opptak eller gjengivelse av bilder, av 
magnetbåndtypen

8521.10.95 p/st S

32.30.33.70 Apparater for opptak eller gjengivelse av bilder (unntatt ma-
gnetbåndtypen)

8521.90 p/st S

32.30.41.00 Mikrofoner og tilhørende stativer 8518.10 p/st
@

S

32.30.42.35 Én høyttaler montert i eget kabinett, ramme eller lignende 8518.21 p/st S

32.30.42.37 Flere høyttalere montert i samme kabinett, ramme eller li-
gnende

8518.22 p/st S

32.30.42.39 Høyttalere, ikke montert i kabinett eller ramme 8518.29 p/st S

32.30.42.70 Høretelefoner, også kombinert med mikrofoner 8518.30 p/st
@

S

32.30.43.55 Elektriske hørefrekvensforsterkere, for telefoni eller måling 8518.40.30 p/st
@

S

32.30.43.59 Andre elektriske hørefrekvensforsterkere 8518.40.8 p/st S

32.30.43.70 Elektriske lydforsterkeranlegg 8518.50 p/st S

32.30.44.50 Mottakere i lommeformat for personanrop eller –søk 8527.90.20 p/st S

32.30.44.90 Andre radiomottakere, ikke nevnt ellers 8527.90.80 p/st S

32.30.51.30 Pickuper 8522.10 p/st
@

S

32.30.51.50 Grammofonstifter; diamanter, safirer, andre edel- eller halve-
delsteiner, til stifter, montert eller ikke

8522.90.30 p/st
@

S S2

32.30.51.70 Andre deler og annet tilbehør til apparater under tolltariffkode 
8519, 8520, 8521

8522.90 (.4 +.70 +.80) — S S2

32.30.51.80 Deler til apparater under tolltariffkode 8518 8518.90 — S S2

32.30.52.20 Teleskop- og stavantenner til transportable apparater og for 
fast montering i motorvogner

8529.10.20 p/st
@

S
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32.30.52.35 Utendørsantenner for radio- og fjernsynsmottakere, for mottak 
via satellitt

8529.10.31 p/st
@

S

32.30.52.39 Utendørsantenner for radio- og fjernsynsmottakere (unntatt for 
mottak via satellitt)

8529.10.39 p/st
@

S

32.30.52.50 Innendørsantenner for radio- og fjernsynsmottakere, også for 
innbygging

8529.10.65 p/st
@

S

32.30.52.70 Antenner samt deler til antenner, ikke nevnt ellers 8529.10 (.13 +.75 +.85 
+.99)

— S

32.30.52.80 Deler til apparater under tolltariffkode 8525, 8526, 8527, 8528 8529.90 — S S2

32.30.91.00 Installasjon av profesjonelt radio-, fjernsyns-, lyd- og vi-
deoutstyr

— — I

32.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av profesjonelt radio-, fjernsyns-, 
lyd- og videoutstyr

— — I

NACE 33.10: Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler

33.10.11.15 Røntgenapparater til medisinsk, kirurgisk, dental eller vete-
rinær bruk

9022 [.12 +.13 +.14] p/st S

33.10.11.19 Røntgenapparater til bruk ikke nevnt ellers 9022.19 p/st S

33.10.11.35 Apparater basert på bruk av alfa-, beta- eller gammastråler, til 
medisinsk, kirurgisk, dental- eller veterinærbruk

9022.21 p/st S

33.10.11.39 Apparater basert på bruk av alfa-, beta- eller gammastråler til 
bruk ikke nevnt ellers

9022.29 p/st S

33.10.11.50 Røntgenrør 9022.30 p/st S

33.10.11.70 Røntgenhøyspenningsgeneratorer samt deler og tilbehør til 
røntgenapparater og apparater til stråling

9022.90 — S

33.10.12.10 Elektrokardiografer 9018.11 p/st
@

S

33.10.12.30 Elektrodiagnostikkapparater ellers (unntatt elektrokardiogra-
fer)

9018 [.12 +.13 +.14 +.19] p/st
@

S

33.10.12.50 Apparater for ultrafiolett eller infrarød bestråling 9018.20 p/st
@

S
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33.10.13.30 Tannlegeboremaskiner, også montert sammen med annet 
tannlegeutstyr på felles fundament

9018.41 p/st
@

S

33.10.13.50 Instrumenter og apparater til dental bruk (unntatt tannlegebo-
remaskiner)

9018.49 p/st
@

S

33.10.14.00 Apparater og andre innretninger for sterilisering, til medisinsk, 
kirurgisk eller laboratoriebruk

8419.20 p/st
@

S

33.10.15.11 Sprøyter, med eller uten nåler, til medisinsk, kirurgisk, dental 
eller veterinær bruk

9018.31 p/st
@

S

33.10.15.13 Rørformede metallnåler, til medisinsk, kirurgisk, dental eller 
veterinær bruk

9018.32.10 p/st
@

S

33.10.15.15 Suturnåler, til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk 9018.32.90 p/st
@

S

33.10.15.17 Katetre, kanyler og nåler (unntatt rørformede nåler og sutur-
nåler)

9018.39 p/st
@

S

33.10.15.20 Instrumenter og apparater til behandling av øyelidelser 9018.50 p/st
@

S

33.10.15.33 Instrumenter og apparater for måling av blodtrykk 9018.90.10 p/st
@

S

33.10.15.35 Endoskoper 9018.90.20 p/st
@

S

33.10.15.53 Kunstige nyrer (dialyseapparater) 9018.90.30 p/st
@

S

33.10.15.55 Diatermiapparater, også for ultralyd 9018.90.4 p/st
@

S

33.10.15.63 Overføringsapparater 9018.90.50 p/st
@

S

33.10.15.65 Instrumenter og apparater til anestesi 9018.90.60 p/st
@

S

33.10.15.73 Ultralydinstrumenter for knusing av nyrestein 9018.90.70 p/st
@

S

33.10.15.79 Andre instrumenter og apparater til medisinsk, kirurgisk, 
dental eller veterinær bruk, ikke nevnt ellers

9018.90 (.75 +.85) p/st
@

S
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33.10.16.53 Mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psykotekniske 
apparater

9019.10 p/st
@

S

33.10.16.55 Apparater til ozon-, surstoff- eller aerosolterapi samt apparater 
for kunstig åndedrett eller andre terapeutiske pusteapparater

9019.20 p/st
@

S

33.10.16.90 Annet pusteutstyr og gassmasker, unntatt beskyttelsesmasker 
som verken har mekaniske deler eller utskiftbare filtre

9020 p/st
@

S

33.10.17.35 Kunstige ledd, til ortopedisk bruk 9021.31 p/st
@

S

33.10.17.39 Ortopedisk utstyr eller utstyr for behandling av bruddskader, 
unntatt kunstige ledd

9021.10 — S

33.10.17.53 Kunstige tenner av plast 9021.21.10 p/st
@

S

33.10.17.55 Kunstige tenner av andre materialer enn plast 9021.21.90 p/st
@

S

33.10.17.59 Tanntilbehør, unntatt kunstige tenner 9021.29 — S

33.10.17.90 Kunstige kroppsdeler (unntatt leddproteser og kunstige tenner) 9021.39 — S

33.10.18.33 Høreapparater (unntatt deler og tilbehør) 9021.40 p/st S

33.10.18.39 Deler og tilbehør til høreapparater 9021.90.10 — S

33.10.18.50 Pacemakere for stimulering av hjertemusklene (unntatt deler 
og tilbehør)

9021.50 p/st S

33.10.18.90 Deler og tilbehør til utstyr under tolltariffkode 9021 9021.90.90 — S

33.10.20.30 Tannlege- og frisørstoler eller lignende stoler samt tilhørende 
deler

9402.10 p/st
@

S

33.10.20.50 Møbler og deler til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær 
bruk, f.eks. operasjonsbord og lignende (unntatt tannlegestoler 
og lignende)

9402.90 p/st
@

S

33.10.91.00 Installasjon av medisinsk og kirurgisk utstyr — — I

33.10.92.00 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk og kirurgisk utstyr — — I
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NACE 33.20: Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg

33.20.11.30 Kompasser 9014.10 p/st
@

S

33.20.11.55 Instrumenter og apparater for luftfart eller romnavigering 
(unntatt kompasser)

9014.20 p/st
@

S

33.20.11.59 Instrumenter og apparater for navigasjon, ikke nevnt ellers 9014.80 p/st
@

S

33.20.12.15 Elektroniske avstandsmålere, teodolitter, tachymetre, nivelle-
ringsinstrumenter samt fotogrammetriske, geodetiske instru-
menter og apparater

9015 [.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.40.10]

p/st
@

S

33.20.12.19 Andre avstandsmålere, teodolitter, tachymetre, nivelleringsins-
trumenter samt fotogrammetriske, geodetiske instrumenter og 
apparater (unntatt elektroniske)

9015 [.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.40.90]

p/st
@

S

33.20.12.35 Elektroniske meteorologiske, hydrologiske eller geofysiske 
instrumenter og apparater

9015.80.11 p/st
@

S

33.20.12.39 Andre elektroniske geodetiske, hydrografiske, oseanografiske 
instrumenter og apparater, ikke nevnt ellers

9015.80.19 p/st
@

S

33.20.12.53 Instrumenter og apparater for geodesi, topografi, landmåling 
eller nivellering; hydrografiske instrumenter (unntatt elektro-
niske)

9015.80.91 p/st
@

S

33.20.12.55 Meteorologiske, hydrologiske eller geofysiske instrumenter og 
apparater (unntatt elektroniske, unntatt kompasser)

9015.80.93 p/st
@

S

33.20.12.57 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for osea-
nografi

9015.80.99 p/st
@

S

33.20.20.30 Radarapparater 8526.10 p/st
@

S

33.20.20.50 Radionavigasjonsapparater 8526.91 p/st S

33.20.20.70 Radiofjernstyringsapparater 8526.92 p/st
@

S

33.20.31.50 Vekter følsomme for minst 5 cg, også med lodd 9016.00.10 p/st S S2

33.20.31.80 Deler og tilbehør til vekter følsomme for høyst 5 cg 9016.00.90 — S S2

33.20.32.30 Tegnebord og tegnemaskiner, også automatiske 9017.10 p/st S
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33.20.32.53 Tegne- og rissebestikk 9017.20.11 p/st S

33.20.32.55 Risseinstrumenter 9017.20.3 p/st S

33.20.32.59 Andre tegne- og regneinstrumenter 9017.20 (.05 +.19 +.90) p/st
@

S

33.20.33.10 Mikrometermål og skyvelærer 9017.30.10 p/st S

33.20.33.30 Andre metermål, unntatt lærer uten regulerbare måleinnret-
ninger

9017.30.90 p/st S

33.20.33.55 Målestokker og -bånd samt graderte linjaler 9017.80.10 p/st
@

S

33.20.33.59 Andre måleinstrumenter til bruk i hånden, ikke nevnt ellers 9017.80.90 — S

33.20.41.00 Instrumenter og apparater for måling eller registrering av 
ioniserende stråler

9030.10 p/st
@

S

33.20.42.00 Katodestråleoscilloskoper og -oscillografer 9030.20 p/st
@

S

33.20.43.10 Multimetre uten registrerende utstyr 9030.31 p/st
@

S

33.20.43.30 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kon-
troll av elektrisk spenning, strøm, motstand eller effekt, uten 
registrerende utstyr

9030.39.20 p/st
@

S

33.20.43.55 Voltmetre 9030.39.81 p/st
@

S

33.20.43.59 Andre ikke-elektriske instrumenter for måling eller kontroll av 
elektrisk spenning, strøm, motstand eller effekt, uten registre-
rende utstyr (unntatt voltmetre)

9030.39.89 p/st
@

S

33.20.44.00 Instrumenter og apparater spesialkonstruert for telekommuni-
kasjon

9030.40 p/st
@

S

33.20.45.20 Instrumenter og apparater for måling eller kontroll av halvle-
derskiver («wafers») og halvlederkomponenter

9030.82 p/st
@

S

33.20.45.30 Instrumenter og apparater for måling av elektriske størrelser, 
med registrerende utstyr

9030.83 p/st
@

S

33.20.45.55 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kon-
troll av elektriske størrelser, uten registrerende utstyr

9030.89.20 p/st
@

S
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33.20.45.59 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling 
eller kontroll av elektriske størrelser, uten registrerende utstyr

9030.89.80 p/st
@

S

33.20.51.15 Febertermometre til medisinsk eller veterinær bruk, ikke 
kombinert med andre instrumenter

9025.11.20 p/st S

33.20.51.19 Andre termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre 
instrumenter, væskefylte, for direkte avlesning

9025.11.80 p/st S

33.20.51.35 Elektroniske, ikke-væskefylte termometre og pyrometre, ikke 
kombinert med andre instrumenter

9025.19.20 p/st S

33.20.51.39 Termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre instru-
menter, ikke nevnt ellers

9025.19.80 p/st S

33.20.51.50 Barometre, ikke kombinert med andre instrumenter 9025.80.20 p/st S

33.20.51.75 Elektroniske areometre, densimetre og lignende instrumenter 
basert på flyteprinsippet, hygrometre og psykometre

9025.80.40 p/st
@

S

33.20.51.79 Andre ikke-elektroniske areometre, densimetre og lignende 
instrumenter basert på flyteprinsippet, hygrometre og psyko-
metre

9025.80.80 p/st
@

S

33.20.52.35 Elektroniske gjennomstrømningsmålere 9026.10.21 p/st S

33.20.52.39 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kon-
troll av væskers nivå

9026.10.29 p/st S

33.20.52.55 Ikke-elektroniske gjennomstrømningsmålere 9026.10.81 p/st S

33.20.52.59 Ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av væskers nivå

9026.10.89 p/st S

33.20.52.71 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kon-
troll av trykk

9026.20.20 p/st S

33.20.52.74 Ikke-elektroniske spiral- eller metallmanometre (unntatt til 
sivile luftfartøy)

9026.20.40 p/st S

33.20.52.79 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling 
eller kontroll av trykk, unntatt spiral- eller metallmembranma-
nometre

9026.20.80 p/st S

33.20.52.83 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kon-
troll av variable størrelser i væsker eller gasser, ikke nevnt 
ellers

9026.80.20 p/st
@

S

33.20.52.89 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling 
eller kontroll av variable størrelser i væsker eller gasser, ikke 
nevnt ellers

9026.80.80 p/st
@

S

33.20.53.13 Elektroniske gass- eller røykanalyseapparater 9027.10.10 p/st S
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33.20.53.19 Andre ikke-elektroniske gass eller røykanalyseapparater 9027.10.90 p/st S

33.20.53.20 Kromatografer og elektroforeseinstrumenter 9027.20 p/st
@

S

33.20.53.30 Spektrometre, spektrofotometre og spektrografer som bruker 
optisk utstråling (ultrafiolett, synlig, infrarød)

9027.30 p/st
@

S

33.20.53.40 Eksponeringsmålere 9027.40 p/st
@

S

33.20.53.50 Instrumenter og apparater som bruker optisk utstråling, ikke 
nevnt ellers

9027.50 p/st
@

S

33.20.53.81 Elektroniske pH-metre, rH-metre og andre apparater for 
måling av ledningsevne

9027.80.11 p/st
@

S

33.20.53.83 Andre elektroniske instrumenter og apparater for fysiske eller 
kjemiske analyser, for måling eller kontroll av viskositet m.m., 
ikke nevnt ellers

9027.80 (.13 +.17) p/st
@

S

33.20.53.85 Ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling av 
viskositet, porøsitet eller utvidelse

9027.80.91 p/st
@

S

33.20.53.89 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for fysiske 
eller kjemiske analyser

9027.80 (.93 +.97) p/st
@

S

33.20.61.00 Mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper, og diffraksjonsap-
parater

9012.10 p/st
@

S

33.20.62.10 Elektroniske maskiner og apparater for prøving av hardhet, 
styrke, trykkfasthet, elastisitet m.m. hos metaller

9024.10.10 p/st
@

S

33.20.62.33 Universal- eller strekkprøveapparater for metaller 9024.10.91 p/st
@

S

33.20.62.35 Apparater til hardhetsprøving av metaller 9024.10.93 p/st
@

S

33.20.62.39 Andre ikke-elektroniske apparater for prøving av metaller 9024.10.99 p/st
@

S

33.20.62.55 Andre elektroniske maskiner og apparater for prøving av hard-
het, styrke, elastisitet m.m. av materialer (unntatt til metaller)

9024.80.10 p/st
@

S

33.20.62.59 Andre ikke-elektroniske maskiner og apparater for prøving 
av hardhet, styrke, elastisitet m.m. av materialer, unntatt til 
metaller

9024.80.9 p/st
@

S
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33.20.63.30 Gassmålere 9028.10 p/st S

33.20.63.50 Væskemålere 9028.20 p/st S

33.20.63.70 Elektrisitetsmålere 9028.30 p/st S

33.20.64.30 Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometer-
tellere, skrittellere og lignende

9029.10 p/st
@

S

33.20.64.53 Hastighetsmålere for kjøretøyer 9029.20.31 p/st
@

S

33.20.64.55 Tachometre 9029.20.38 p/st
@

S

33.20.64.70 Stroboskoper 9029.20.90 p/st
@

S

33.20.65.10 Avbalanseringsmaskiner for mekaniske deler 9031.10 kg S

33.20.65.20 Prøvingsbenker 9031.20 kg S

33.20.65.30 Profilprojektorer 9031.30 p/st S

33.20.65.40 Andre optiske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll, ikke nevnt ellers

9031.4 p/st
@

S

33.20.65.50 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kon-
troll av geometriske størrelser

9031.80 (.32 +.34) p/st
@

S

33.20.65.70 Andre elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll, ikke nevnt ellers

9031.80.38 p/st
@

S

33.20.65.83 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling 
eller kontroll av geometriske størrelser

9031.80.91 p/st
@

S

33.20.65.89 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling 
eller kontroll, ikke nevnt ellers

9031.80.98 p/st
@

S

33.20.70.15 Termostater, elektroniske 9032.10.20 p/st S

33.20.70.19 Termostater, ikke-elektroniske 9032.10.8 p/st S

33.20.70.30 Manostater 9032.20 p/st S
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33.20.70.50 Instrumenter eller apparater for automatisk regulering eller 
kontroll, hydrauliske eller pneumatiske

9032.81 p/st
@

S

33.20.70.90 Instrumenter eller apparater for automatisk regulering eller 
kontroll, ikke nevnt ellers

9032.89 p/st
@

S

33.20.81.10 Deler og tilbehør til kompasser; andre navigasjonsinstrumenter 
og -apparater

9014.90 — S S2

33.20.81.20 Deler og tilbehør til geodetiske, hydrografiske, oseanografiske, 
hydrologiske, meteorologiske eller geofysiske instrumenter og 
apparater, unntatt navigasjonsinstrumenter

9015.90 — S S2

33.20.81.30 Deler og tilbehør til tegne- og regneinstrumenter; instrumen-
ter for lengdemåling til bruk i hånden (f.eks. målestokker og 
-bånd)

9017.90 — S S2

33.20.81.41 Deler og tilbehør til maskiner og apparater for prøving av 
hardhet, styrke, trykkfasthet, elastisitet og lignende

9024.90 — S S2

33.20.81.43 Deler og tilbehør til flytevekter, termometre, pyrometre, baro-
metre, hygrometre og psykometre

9025.90 — S S2

33.20.81.45 Deler og tilbehør til instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av gjennomstrømming, nivå, trykk eller andre varia-
ble forhold ved væsker eller gasser

9026.90 — S S2

33.20.81.47 Mikrotomer; deler og tilbehør til instrumenter og apparater for 
fysiske eller kjemiske analyser

9027.90 — S S2

33.20.81.50 Deler og tilbehør til instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av elektriske mengder eller av kosmiske eller andre 
ioniserende stråler

9030.90 — S S2

33.20.81.70 Deler og tilbehør til instrumenter, apparater og maskiner for 
måling og kontroll ikke nevnt ellers

9031.90 — S S2

33.20.81.90 Deler og tilbehør ikke nevnt ellers til maskiner, instrumenter 
eller apparater til optisk, fotografisk, medisinsk bruk samt til 
måle- og kontroll- eller presisjonsinstrumenter

9033 — S

33.20.82.00 Deler og tilbehør til mikroskoper og diffraksjonsapparater, 
unntatt optiske

9012.90 — S S2

33.20.83.33 Deler og tilbehør til elektrisitetsmålere 9028.90.10 — S S2

33.20.83.35 Deler og tilbehør til gass- og væskemålere 9028.90.90 — S S2

33.20.83.50 Deler og tilbehør under tolltariffkode 9029 9029.90 — S S2

33.20.84.00 Deler og tilbehør til instrumenter og apparater for automatisk 
regulering eller kontroll

9032.90 — S S2

33.20.91.00 Installasjon av instrumenter og apparater for måling, kontroll, 
prøving, navigering og andre formål

— — I

33.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av instrumenter og apparater for 
måling, kontroll, prøving, navigering og lignende

— — I
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NACE 33.30: Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg

33.30.10.00 Utforming og montering av industrielle prosesstyringsanlegg 
og automatiserte produksjonsanlegg

— — I

NACE 33.40: Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr

33.40.11.30 Kontaktlinser 9001.30 p/st S

33.40.11.53 Brillelinser, ikke-korrigerende 9001 [.40.20 +.50.20] p/st S

33.40.11.55 Brillelinser, korrigerende, med begge sider ferdig bearbeidet, 
enkeltfokale

9001 [.40.41 +.50.41] p/st S

33.40.11.59 Andre brillelinser, korrigerende, med begge sider ferdig bear-
beidet

9001 [.40.49 +.50.49] p/st S

33.40.11.70 Brillelinser, korrigerende, ikke nevnt ellers 9001 [.40.80 +.50.80] p/st S

33.40.12.50 Solbriller 9004.10 p/st S

33.40.12.90 Briller, beskyttelsesbriller og lignende, ikke nevnt ellers, 
korrigerende, beskyttende og andre

9004.90 kg S

33.40.13.50 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller og lignende, av 
plast

9003.11 p/st S

33.40.13.90 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller og lignende av 
andre materialer enn plast

9003.19 p/st S

33.40.14.00 Deler til innfatninger for briller, beskyttelsesbriller og lignende 9003.90 — S S2

33.40.21.15 Billedlederkabler av optiske fibrer 9001.10.10 kg S

33.40.21.19 Andre optiske fibrer, optiske fiberbunter og optiske fiberkabler 9001.10.90 kg S

33.40.21.30 Ark og plater av polariserende materiale 9001.20 kg S

33.40.21.53 Uinnfattede prismer, speil og andre optiske elementer, av 
ethvert materiale, ikke nevnt ellers

9001.90 kg S

33.40.21.55 Innfattede linser, prismer, speil og andre optiske elementer, av 
ethvert materiale, unntatt objektivlinser og filtre

9002.90 p/st
@

S

33.40.21.70 Innfattede objektivlinser av ethvert materiale (unntatt for 
kameraer, prosjektører eller fotografiske forstørrelses- eller 
forminskelsesapparater)

9002.19 p/st S

33.40.21.90 Innfattede filtre, av ethvert materiale 9002.20 p/st S
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33.40.22.30 Binokulære kikkerter 9005.10 p/st S

33.40.22.50 Kikkerter, monokulære, og andre optiske teleskoper og andre 
astronomiske instrumenter, unntatt for radioastronomi

9005.80 p/st
@

S

33.40.22.73 Stereoskopiske mikroskoper 9011.10 p/st S

33.40.22.75 Mikroskoper for fotomikrografi, kinefotomikrografi eller 
mikroprojeksjon (unntatt stereoskopiske)

9011.20 p/st S

33.40.22.79 Optiske mikroskoper, ikke nevnt ellers 9011.80 p/st S

33.40.23.10 Kikkertsikter til våpen, periskoper; teleskoper konstruert som 
deler til maskiner

9013.10 p/st
@

S

33.40.23.30 Lasere, unntatt laserdioder 9013.20 p/st
@

S

33.40.23.55 Optiske apparater og instrumenter ikke nevnt ellers; flytende 
krystall-skjermer (LCD)

9013.80 (.20 +.30) p/st
@

S

33.40.23.59 Andre optiske apparater og instrumenter, ikke nevnt ellers 9013.80.90 — S

33.40.24.10 Deler og tilbehør herunder stativer, til kikkerter, optiske 
teleskoper og andre astronomiske instrumenter, unntatt for 
radioastronomi

9005.90 — S S2

33.40.24.30 Deler og tilbehør til optiske mikroskoper 9011.90 — S S2

33.40.24.50 Deler og tilbehør til lasere, kikkerter, periskoper, teleskoper, 
flytende krystall-skjermer og lignende optiske apparater

9013.90 — S S2

33.40.31.00 Objektivlinser for kameraer, prosjektører eller fotografiske 
forstørrelses- eller forminskelsesapparater

9002.11 p/st S

33.40.32.30 Fotoapparater til bruk ved framstilling av trykkplater eller 
trykksylindere

9006.10 p/st S

33.40.32.50 Fotoapparater til bruk ved overføring av dokumenter til mikro-
film, mikrofiche eller andre mikroinformasjonsbærere

9006.20 p/st S

33.40.32.70 Fotoapparater for bruk under vann, til kartlegging fra luften, 
til medisinsk eller kirurgisk undersøkelse av indre organer og 
sammenligningsapparater til rettsmedisinsk eller kriminaltek-
nisk bruk

9006.30 p/st S

33.40.33.10 Fotoapparater for øyeblikksfilm (instant print) 9006.40 p/st S

33.40.33.35 Enøyde speilreflekskameraer (SLR), for rullefilm med bredde 
høyst 35 mm

9006.51 p/st S
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33.40.33.39 Andre fotoapparater (unntatt SLR), for rullefilm med bredde 
under 35 mm

9006.52 p/st S

33.40.33.50 Andre fotoapparater (unntatt SLR), for rullefilm med bredde 
35 mm

9006.53 p/st S

33.40.33.90 Fotografiapparater ikke nevnt ellers (unntatt stillbildevideoka-
meraer)

9006.59 p/st S

33.40.34.30 Filmopptakere for film med bredde under 16 mm eller med 
dobbel 8 mm film

9007.11 p/st S

33.40.34.50 Filmopptakere, ikke nevnt ellers 9007.19 p/st S

33.40.35.30 Kinematografiske projektorer 9007.20 p/st S

33.40.35.50 Lysbildeapparater 9008.10 p/st S

33.40.35.90 Andre stillbildeprojektorer, ikke nevnt ellers 9008.30 p/st S

33.40.36.15 Elektroniske lynlysapparater til fotografisk bruk 9006.61 p/st S

33.40.36.19 Lynlysapparater og lynlyspærer til fotografisk bruk, ikke nevnt 
ellers

9006.69 p/st S

33.40.36.30 Fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater 9008.40 p/st S

33.40.36.50 Apparater og utstyr for automatisk framkalling og/eller ekspo-
nering av fotografisk film på ruller av fotografisk papir

9010.10 p/st
@

S

33.40.36.70 Andre apparater og utstyr for fotografiske og kinematografiske 
laboratorier, ikke nevnt ellers; betraktningskasser for film

9010 [.4 +.50] p/st
@

S

33.40.36.90 Projeksjonsskjermer 9010.60 p/st
@

S

33.40.37.00 Leseapparater, også med kopieringsutstyr, for mikrofilm, 
mikrofiche eller andre mikroinformasjonsbærere

9008.20 p/st S

33.40.38.13 Deler og tilbehør til fotoapparater 9006.91 — S S2

33.40.38.15 Deler og tilbehør til lynlysapparater og lynlyslamper til foto-
grafisk bruk

9006.99 — S S2

33.40.38.33 Deler og tilbehør til filmopptakere 9007.91 — S S2
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33.40.38.35 Deler og tilbehør til filmframvisere 9007.92 — S S2

33.40.38.50 Deler og tilbehør til stillbildeprojektorer; fotografiske forstør-
relses- og forminskelsesapparater

9008.90 — S S2

33.40.38.70 Deler og tilbehør til apparater og utstyr under tolltariffkode 
9010

9010.90 — S S2

33.40.92.00 Reparasjon og vedlikehold av profesjonelle fotografiske, 
kinematografiske og optiske instrumenter

— — I

NACE 33.50: Produksjon av klokker og ur

33.50.11.13 Armbåndsur, batteridrevet, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende mekanisk tidsviser, kasse av edelt metall eller 
plettert med edelt metall

9101.11 p/st S

33.50.11.15 Armbåndsur, batteridrevet, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende opto-elektronisk tidsanviser, kasse av edelt metall 
eller plettert med edelt metall

9101.12 p/st S

33.50.11.17 Armbåndsur, batteridrevet, også med stoppeurfunksjon, av 
edelt metall eller plettert med edelt metall, ikke nevnt ellers

9101.19 p/st S

33.50.11.30 Andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon, av edelt me-
tall

9101 [.2 +.99] p/st S

33.50.11.50 Lommeur og andre ur, batteridrevne, med kasse av edelt me-
tall eller plettert med edelt metall (unntatt armbåndsur)

9101.91 p/st S

33.50.12.13 Armbåndsur, batteridrevne, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende mekanisk tidsanviser, kasse av uedelt metall

9102.11 p/st S

33.50.12.15 Armbåndsur, batteridrevne, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende opto-elektronisk tidsanviser, kasse av uedelt 
metall

9102.12 p/st S

33.50.12.17 Armbåndsur, batteridrevne, også med stoppeurfunksjon, kasse 
av uedelt metall, ikke nevnt ellers

9102.19 p/st S

33.50.12.30 Andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon 9102 [.2 +.99] p/st S

33.50.12.50 Lommeur og andre ur, batteridrevne, med kasse av annet 
materiale enn edelt metall eller doublé, ikke nevnt ellers

9102.91 p/st S

33.50.13.00 Ur til instrumentbord og lignende ur, for kjøretøyer, luftfar-
tøyer, romfartøyer eller båter

9104 p/st S

33.50.14.13 Batteridrevne ur med lommeurverk, ikke nevnt ellers 9103.10 p/st S
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33.50.14.19 Ur med lommeurverk, unntatt batteridrevne, ikke nevnt ellers 9103.90 p/st S

33.50.14.33 Vekkerur, elektronisk drevne 9105.11 p/st S

33.50.14.39 Vekkerur, unntatt elektronisk drevne 9105.19 p/st S

33.50.14.43 Veggur, elektronisk drevne 9105.21 p/st S

33.50.14.50 Veggur, unntatt elektronisk drevne og gjøkur 9105.29 p/st S

33.50.14.60 Urverk, batteri- eller akkumulatordrevne eller tilkoblet lysnet-
tet

9105.91 p/st S

33.50.14.75 Bordur, kaminur, unntatt elektronisk drevne 9105.99.10 p/st S

33.50.14.79 Andre ur, ikke nevnt ellers, unntatt elektronisk drevne 9105.99.90 p/st S

33.50.21.33 Komplette og sammensatte lommeurverk, batteri- eller akku-
mulatordrevne, med utelukkende mekanisk tidsanviser eller 
hvor mekanisk tidsanviser kan innebygges

9108.11 p/st S

33.50.21.35 Lommeurverk, elektronisk drevne, med utelukkende opto-
elektronisk tidsanviser

9108.12 p/st S

33.50.21.37 Apparater til tidspunktsregistrering, elektronisk drevne, med 
ur eller urverk

9108.19 p/st S

33.50.21.50 Komplette eller sammensatte lommeurverk, også urverk med 
automatisk opptrekk (unntatt batteri- eller akkumulatordrevne)

9108 [.20 +.90] p/st S

33.50.22.35 Urverk, elektronisk drevne, til vekkerur 9109.11 p/st S

33.50.22.39 Urverk, elektronisk drevne, ikke nevnt ellers 9109.19 p/st S

33.50.22.90 Komplette og sammensatte urverk, ikke nevnt ellers 9109.90 p/st S

33.50.23.30 Komplette lommeurverk, usammensatte eller delvis sammen-
satte, med balansehjul og spiralfjær

9110.11.10 p/st S

33.50.23.50 Komplette lommeurverk, usammensatte eller delvis sammen-
satte (unntatt med balansehjul og spiralfjær)

9110.11.90 p/st S
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33.50.23.70 Ukomplette lommeurverk, sammensatte 9110.12 kg S

33.50.24.00 Råurverk til lommeur 9110.19 p/st
@

S

33.50.25.00 Komplette urverk, usammensatte eller delvis sammensatte; 
ukomplette urverk, sammensatte; råurverk, unntatt lommeur-
verk

9110.90 kg S

33.50.26.13 Urkasser av edelt metall eller av metall plettert med edelt 
metall, til armbåndsur, lommeur og lignende

9111.10 p/st S

33.50.26.15 Urkasser av uedelt metall, også forgylt eller forsølvet, til 
armbåndsur, lommeur og lignende

9111.20 p/st S

33.50.26.19 Urkasser til armbåndsur, lommeur og lignende, ikke nevnt 
ellers

9111.80 p/st S

33.50.26.30 Deler til urkasser til armbåndsur, lommeur og lignende 9111.90 — S

33.50.26.54 Urkasser og lignende kasser, unntatt til armbåndsur, lommeur 
og lignende

9112.20 p/st S

33.50.26.57 Deler til urkasser og lignende kasser, unntatt til armbåndsur, 
lommeur og lignende

9112.90 — S

33.50.27.00 Urarmbånd og tilhørende deler, av metall 9113 [.10 +.20] — S

33.50.28.10 Fjærer til ur (herunder spiralfjærer) 9114.10 kg S

33.50.28.30 Steiner til urverk 9114.20 kg S

33.50.28.50 Urskiver 9114.30 p/st
@

S

33.50.28.70 Bunnplater, klober og andre urdeler, ikke nevnt ellers 9114 [.40 +.90] — S

33.50.29.10 Tidsstemplingsur, tidskontrollur 9106.10 p/st S

33.50.29.30 Parkometre og annet (unntatt tidsmålere, stoppeklokker og 
lignende)

9106 [.20 +.90.90] p/st S

33.50.29.50 Tidsmålere, stoppeklokker og lignende (unntatt kronometre, 
kronografer og armbåndsur med stoppeurfunksjon)

9106.90.10 p/st S

33.50.29.70 Tidsbrytere, med urverk eller lommeurverk eller med synkron-
motor (herunder bryterur for oppretting og bryting av strøm-
kretsen til elektriske apparater)

9107 p/st S

33.50.91.00 Installasjon av tidsmålingsinstrumenter til industriell bruk — — I



Nr. 67/838 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

33.50.92.00 Reparasjon og vedlikehold av tidsmålingsinstrumenter og 
-apparater til industriell bruk

— — I

NACE 34.10: Produksjon av motorvogner

34.10.11.30 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med slagvolum på høyst 250 cm³

8407 [.31 +.32] p/st S

34.10.11.50 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med slagvolum over 250 cm³ men høyst 1 000 cm³

8407.33 p/st S

34.10.12.00 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med slagvolum over 1 000 cm³

8407.34 p/st S

34.10.13.00 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning 
for framdrift av kjøretøyer (diesel eller semidiesel) (unntatt for 
jernbane- og sporvogner)

8408.20 p/st S

34.10.21.33 Motorvogner med bensinmotor høyst 1000 cm3 (unntatt 
kjøretøyer for transport av minst 10 personer, for ferdsel på 
snø, for golfbaner og lignende)

8703.21.10 p/st S

34.10.21.36 Andre motorvogner (herunder campingbiler) med motor med 
gnisttenning, med slagvolum over 1000 cm3 men høyst 1500 
cm3

8703.22.10 p/st S

34.10.22.30 Motorvogner med bensinmotor over 1 500 cm3, herunder cam-
pingbiler med slagvolum over 3 000 cm3 (unntatt kjøretøyer 
for transport av minst 10 personer, for ferdsel på snø, for 
golfbaner og lignende)

8703 [.23.19 +.24.10] p/st S

34.10.22.50 Campingbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
gnisttenning, med slagvolum over 1500 cm3 men høyst 3 000 
cm3

8703.23.11 p/st S

34.10.23.10 Motorvogner med diesel- eller semidieselmotor høyst 1500 
cm3 (unntatt kjøretøyer for transport av minst 10 personer, for 
ferdsel på snø, for golfbaner og lignende)

8703.31.10 p/st S

34.10.23.30 Motorvogner med diesel- eller semidieselmotor over 1 500 
cm3 men høyst 2 500 cm3 (unntatt kjøretøyer for transport av 
minst 10 personer, campingbiler, kjøretøyer for ferdsel på snø, 
for golfbaner og lignende)

8703.32.19 p/st S

34.10.23.40 Motorvogner med diesel- eller semidieselmotor over 2 500 
cm3 (unntatt kjøretøyer for transport av minst 10 personer, 
campingbiler, kjøretøyer for ferdsel på snø, for golfbaner og 
lignende)

8703.33.19 p/st S

34.10.23.53 Campingbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel eller semidiesel) med slagvolum 
over 1 500 cm3 men høyst 2 500 cm3

8703.32.11 p/st S

34.10.23.55 Campingbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel eller semidiesel) med slagvolum 
over 2 500 cm3

8703.33.11 p/st S

34.10.24.30 Kjøretøyer med elektrisk motor, for transport av personer 
(unntatt for transport av minst 10 personer, for ferdsel på snø, 
for golfbaner og lignende)

8703.90.10 p/st S
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34.10.24.90 Andre kjøretøyer for persontransport (unntatt kjøretøyer med 
elektrisk motor for transport av minst 10 personer, for ferdsel 
på snø, for golfbaner og lignende)

8703.90.90 p/st S

34.10.30.33 Kjøretøyer for transport av minst 10 personer, med stempel-
drevet forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel 
eller semidiesel) med slagvolum høyst 2 500 cm3

8702.10.91 p/st S

34.10.30.35 Busser for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller 
semidiesel) med slagvolum over 2 500 cm3

8702.10.11 p/st S

34.10.30.53 Busser for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel) 
med slagvolum høyst 2 800 cm3

8702.90.31 p/st S

34.10.30.55 Busser for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel) 
med slagvolum over 2 800 cm3

8702.90.11 p/st S

34.10.30.59 Busser for transport av minst 10 personer (unntatt kjøretøyer 
med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjons- eller 
gnisttenning)

8702.90.90 p/st S

34.10.41.10 Motorvogner for godstransport (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt høyst 5 tonn (unntatt konstruert for bruk utenfor 
veinettet)

8704.21 (.10 +.31 +.91) p/st S

34.10.41.30 Motorvogner for godstransport (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt over 5 tonn men høyst 20 tonn (herunder varebiler), 
unntatt dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet

8704.22 (.10 +.91) p/st S

34.10.41.40 Motorvogner for godstransport, med stempeldrevet forbren-
ningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller semidiesel), 
med totalvekt over 20 tonn (unntatt dumpere konstruert for 
bruk utenfor veinettet)

8704.23 (.10 +.91) p/st S

34.10.42.30 Motorvogner for godstransport, med stempeldrevet forbren-
ningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt høyst 5 tonn (unntatt dumpere konstruert for bruk 
utenfor veinettet)

8704.31 (.10 +.31 +.91) p/st S

34.10.42.50 Motorvogner for godstransport, med stempeldrevet forbren-
ningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt over 5 tonn (unntatt dumpere konstruert for bruk 
utenfor veinettet)

8704.32 (.10 +.91) p/st S

34.10.42.90 Motorvogner for godstransport (unntatt motorvogner med 
stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjons- eller 
gnisttenning samt dumpere konstruert for bruk utenfor veinet-
tet)

8704.90 p/st S

34.10.44.00 Trekkvogner til semitrailere 8701.20.10 p/st S

34.10.45.00 Understell med motor, for traktorer, biler og andre motor-
vogner som hovedsakelig er beregnet på persontransport og 
godstransport samt spesialkjøretøyer, herunder racerbiler

8706 p/st S

34.10.51.00 Dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet 8704.10 p/st S

34.10.52.00 Kranbiler 8705.10 p/st S

34.10.53.00 Kjøretøyer spesielt konstruert for å kjøre på snø; kjøretøyer for 
golfbaner og lignende kjøretøyer

8703.10 p/st S
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34.10.54.10 Mobile boretårn 8705.20 p/st S

34.10.54.30 Brannbiler 8705.30 p/st S

34.10.54.50 Betongblandebiler 8705.40 p/st S

34.10.54.90 Motorvogner for spesielle formål, ikke nevnt ellers (f.eks. 
verkstedbiler osv.)

8705.90 p/st S

NACE 34.20: Produksjon av karosserier og tilhengere

34.20.10.30 Karosserier til personbiler og andre motorvogner som hoved-
sakelig er konstruert for persontransport, herunder kjøretøyer 
for golfbaner og lignende kjøretøyer (unntatt kjøretøyer for 
transport av minst 10 personer)

8707.10 p/st S

34.20.10.50 Karosserier til lastebiler, varebiler, busser, rutebiler, traktorer, 
dumpere og spesialkjøretøyer, herunder fullt eller delvis uts-
tyrte karosserier, kjøretøyer for transport av minst 10 personer)

8707.90 p/st S

34.20.21.00 Beholdere (containere) spesielt bestemt og utstyrt for transport 
med ett eller flere slags transportmidler (herunder beholdere 
for transport av væsker)

8609 p/st S S2

34.20.22.30 Sammenleggbare tilhengere av husvogntypen til boformål 
eller camping

8716.10.10 p/st S

34.20.22.93 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen til boformål eller 
camping, vekt høyst 750 kg (unntatt sammenleggbare tilhen-
gere)

8716.10.91 p/st S

34.20.22.95 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen til boformål eller 
camping, vekt over 750 kg men høyst 3 500 kg (unntatt sam-
menleggbare tilhengere)

8716.10 (.94 +.96) p/st S

34.20.22.97 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen til boformål eller 
camping, vekt over 3 500 kg

8716.10.99 p/st S

34.20.23.00 Andre tilhengere og semitrailere for transport av gods 8716 [.31 +.39 (.10 +.30 
+.5) +.40]

p/st
@

S

34.20.30.30 Understell til trailere, semitrailere, og andre kjøretøyer uten 
mekanisk drivinnretning

8716.90.10 p/st
@

S S2

34.20.30.50 Karosserier til trailere, semitrailere og andre kjøretøyer uten 
mekanisk drivinnretning

8716.90.30 p/st
@

S S2

34.20.30.70 Aksler til trailere, semitrailere og andre kjøretøyer uten meka-
nisk drivinnretning

8716.90.50 p/st
@

S S2

34.20.30.90 Deler til trailere, semitrailere og andre kjøretøyer uten meka-
nisk drivinnretning (unntatt understell, karosserier og aksler)

8716.90.90 — S S2
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NACE 34.30: Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og motorer

34.30.11.00 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning 
(unntatt deler til flymotorer)

8409.91 — S S2

34.30.12.00 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompres-
jonstenning

8409.99 — S S2

34.30.20.10 Støtfangere og tilhørende deler (herunder støtfangere av plast) 8708.10 kg S S2

34.30.20.23 Monterte bremsebelegg 8708.31 p/st
@

S S2

34.30.20.25 Bremser og servobremser og deler dertil (unntatt monterte 
bremsebelegg)

8708.39 kg S S2

34.30.20.33 Girkasser 8708.40 p/st
@

S S2

34.30.20.35 Drivaksler med differensial 8708.50 p/st
@

S S2

34.30.20.37 Bæreaksler og tilhørende deler 8708.60 kg S S2

34.30.20.40 Hjul samt tilhørende deler og tilbehør 8708.70 kg S S2

34.30.20.50 Støtdempere 8708.80 p/st
@

S S2

34.30.20.61 Radiatorer til motorvogner 8708.91 p/st
@

S S2

34.30.20.63 Eksospotter (lyddempere) 8708.92 kg S S2

34.30.20.65 Clutcher og tilhørende deler 8708.93 kg S S2

34.30.20.67 Ratt, rattstammer og snekkehus 8708.94 kg S S2

34.30.20.80 Kollisjonsputer med oppblåsingssystem 8708.99.11 p/st S S2

34.30.20.90 Andre deler og annet tilbehør ikke nevnt ellers, til kjøretøyer 
under tolltariffkode 8701 til 8705

8708.99 [.19 +.30 +.50 +.9] — S S2

34.30.30.30 Sikkerhetsbelter 8708.21 p/st S S2

34.30.30.90 Deler og tilbehør til karosserier (herunder førerhus) ikke nevnt 
ellers

8708.29 — S S2
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NACE 35.11: Bygging og reparasjon av skip

35.11.21.30 Passasjerskip, cruiseskip og ferger, havgående 8901.10.10 GT S R

35.11.21.90 Passasjerskip, cruiseskip og lignende fartøyer hovedsakelig 
konstruert for transport av personer, ikke havgående

8901.10.90 p/st S R

35.11.22.30 Tankere til transport av råolje samt andre tankere, havgående 8901.20.10 GT S R

35.11.22.90 Tankskip, ikke havgående 8901.20.90 ct/l S R

35.11.23.30 Kjøleskip, havgående (unntatt tankskip) 8901.30.10 GT S R

35.11.23.90 Kjøleskip, havgående (unntatt tankskip) 8901.30.90 ct/l S R

35.11.24.70 Bulkskip, lasteskip, kombinerte skip, containerskip, ro-ro-skip, 
bilferjer, gasstankere og andre fartøyer til både person- og 
godstransport, havgående

8901.90.10 GT S R

35.11.24.80 Ikke havgående fartøyer for transport av gods og/eller per-
soner, unntatt kjøleskip, ferger, cruiseskip, passasjerskip og 
lignende, ikke maskindrevne

8901.90.91 ct/l S R

35.11.24.90 Ikke havgående fartøyer for transport av gods og/eller per-
soner, unntatt kjøleskip, ferger, cruiseskip, passasjerskip og 
lignende, maskindrevne

8901.90.99 ct/l S R

35.11.31.30 Ikke havgående fiskefartøyer, fabrikkskip og andre fartøyer for 
bearbeiding eller konservering av fiskevarer

8902.00.1 GT
@

S R

35.11.31.90 Ikke havgående fiskefartøyer, fabrikkskip og andre fartøyer for 
bearbeiding eller konservering av fiskevarer

8902.00.90 GT
@

S R

35.11.32.30 Slepefartøyer 8904.00.10 p/st
@

S R

35.11.32.50 Skyvefartøyer, havgående 8904.00.91 p/st
@

S R

35.11.32.90 Skyvefartøyer, ikke havgående 8904.00.99 p/st
@

S R

35.11.33.30 Mudringsfartøyer, havgående 8905.10.10 p/st S R

35.11.33.50 Flytekraner, flytedokker og andre fartøyer som har en annen 
hovedfunksjon enn selve forflytningen (unntatt mudringsfar-
tøyer, flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplatt-
former, fiskefartøyer og krigsskip), havgående

8905.90.10 p/st S R
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35.11.33.70 Mudringsfartøyer og andre fartøyer som har en annen hove-
dfunksjon enn selve forflytningen (unntatt flytende eller ned-
senkbare bore- eller produksjonsplattformer, fiskefartøyer og 
krigsskip), ikke havgående

8905 [.10.90 +.90.90] p/st S R

35.11.33.93 Andre fartøyer (herunder livbåter), unntatt robåter, havgående 8906.90.10 p/st S R

35.11.33.95 Andre fartøyer (herunder livbåter), unntatt robåter, havgående 8906.90.9 p/st S R

35.11.40.00 Flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer 8905.20 p/st S R

35.11.50.00 Flytende materiell (f.eks. flåter, flytetanker, kofferdammer, 
flytebrygger, -bøyer, -merker og -staker)

8907 p/st
@

S R

35.11.91.00 Reparasjon av skip, båter og flytende materiell (unntatt seilbå-
ter, andre båter for fritid og sport, robåter og kanoer)

— — I

35.11.92.00 Ombygging av skip, båter og flytende materiell (unntatt seilbå-
ter, andre båter for fritid eller sport, robåter og kanoer)

— — I

35.11.93.50 Utrusting av skip og flytende plattformer og annet flytende 
materiell

— — I

NACE 35.12: Bygging og reparasjon av fritidsbåter

35.12.11.30 Seilbåter for fritid eller sport, havgående 8903.91.10 p/st S

35.12.11.51 Seilbåter for fritid eller sport, ikke havgående, med lengde 
høyst 7,5 m

8903.91.92 p/st S

35.12.11.57 Seilbåter for fritid eller sport, ikke havgående, med vekt 
over 100 kg og lengde over 7,5 m

8903.91.99 p/st S

35.12.12.34 Oppblåsbare båter for fritid eller sport, med vekt høyst 100 kg 8903.10.10 p/st S

35.12.12.37 Oppblåsbare båter for fritid eller sport, med vekt over 100 kg 8903.10.90 p/st S

35.12.13.30 Motorbåter for fritid eller sport (unntatt båter med utenbords-
motor), havgående

8903.92.10 p/st S

35.12.13.55 Motorbåter for fritid eller sport (unntatt båter med utenbords-
motor), ikke havgående, med lengde høyst 7,5 m

8903.92.91 p/st S

35.12.13.57 Motorbåter for fritid eller sport (unntatt båter med utenbords-
motor), ikke havgående, med lengde over 7,5 m

8903.92.99 p/st S

35.12.13.93 Andre båter (herunder båter med utenbordsmotor, robåter og 
kanoer) med vekt høyst 100 kg

8903.99.10 p/st S
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35.12.13.95 Andre båter (herunder båter med utenbordsmotor, robåter og 
kanoer) med vekt over 100 kg og lengde høyst 7,5 m

8903.99.91 p/st S

35.12.13.97 Andre båter (herunder båter med utenbordsmotor, robåter og 
kanoer) med vekt over 100 kg og lengde over 7,5 m

8903.99.99 p/st S

35.12.90.00 Vedlikehold, reparasjon, ombygging og utrusting av båter for 
fritid eller sport

— — I

NACE 35.20: Produksjon og reparasjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei

35.20.11.00 Lokomotiver drevet med kraft fra en ytre elektrisk kraftkilde 8601.10 p/st S

35.20.12.00 Dieselelektriske lokomotiver 8602.10 p/st
@

S

35.20.13.30 Lokomotiver drevet med kraft fra elektriske akkumulatorer 8601.20 p/st S

35.20.13.90 Lokomotiver, herunder tendere (unntatt ikke-elektriske eller 
dieselelektriske lokomotiver)

8602.90 p/st
@

S

35.20.20.30 Jernbane- og sporvogner med egen framdriftsmotor drevet 
med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde (unntatt verkstedsvo-
gner og lignende)

8603.10 p/st S

35.20.20.90 Jernbane- og sporvogner med egen framdriftsmotor, diesel 
(unntatt verkstedsvogner og lignende)

8603.90 p/st S

35.20.31.00 Vogner for ettersyn, vedlikehold av jernbaner eller sporveier, 
med eller uten egen framdriftsmotor

8604 p/st S

35.20.32.00 Passasjer-, bagasje-, post- og andre spesialvogner, med egen 
framdriftsmotor

8605 p/st S

35.20.33.30 Tank-, kjøle- og isolerte vogner, tildekkede og lukkede vogner, 
uten egen framdriftsmotor

8606 [.10 +.20 +.91] p/st S

35.20.33.50 Vogner for automatisk lossing, unntatt tankvogner; åpne vo-
gner, med faste sider, høyde over 60 cm, og andre godsvogner, 
uten egen framdriftsmotor

8606 [.30 +.92 +.99] p/st S

35.20.40.30 Deler til lokomotiver og annet rullende jernbane- eller spor-
veismateriell

8607 — S S2

35.20.40.55 Stasjonært materiell, herunder signal-, sikkerhets- eller tra-
fikkreguleringsutstyr for jernbaner og sporveier

8608.00.10 kg S S2

35.20.40.58 Deler til stasjonært materiell, herunder signal-, sikkerhets- el-
ler trafikkreguleringsutstyr for jernbaner og sporveier

8608.00.90 — S S2

35.20.40.59 Stasjonært materiell, herunder signal-, sikkerhets- eller tra-
fikkreguleringsutstyr til veier, havneanlegg, flyplasser og 
lignende

8608.00.30 kg S S2

35.20.91.00 Ombygging av jernbane- og sporveislokomotiver og vogner, 
herunder signal-, sikkerhets- eller trafikkreguleringsutstyr

— — I
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35.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av jernbane- og sporveislokomoti-
ver og vogner

— — I

NACE 35.30: Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og romfartøyer

35.30.11.00 Flymotorer med gnisttenning og med fram- og tilbakegående 
eller roterende stempel, til sivil bruk

8407.10 p/st S

35.30.12.10 Turbojetmotorer med en skyvekraft på høyst 25 kN, til sivil 
bruk

8411.11 p/st S

35.30.12.30 Turbojetmotorer med en skyvekraft på over 25 kN, til sivil 
bruk

8411.12 p/st S

35.30.12.50 Turbopropmotorer med en kraft på høyst 1 100 kW, til sivil 
bruk

8411.21 p/st S

35.30.12.70 Turbopropmotorer med en kraft på over 1 100 kW, til sivil 
bruk

8411.22 p/st S

35.30.13.00 Reaksjonsmotorer (unntatt turbojetmotorer), til sivil bruk 8412.10 p/st S

35.30.14.30 Utskytingsutstyr, samt deler, for luftfartøyer; innbremsingsuts-
tyr, samt deler, for fly til bruk om bord i hangarskip, til sivil 
bruk

8805.10 kg S

35.30.14.50 Stasjonære flytreningsmaskiner og tilhørende deler, til sivil 
bruk

8805.2 kg S

35.30.15.00 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer til fly, til teknisk 
bruk i sivile fly

8409.10 — S S2

35.30.16.00 Deler til turbojet- og turbopropmotorer, til teknisk bruk i sivile 
fly

8411.91 — S

35.30.21.00 Seilfly, glidefly og hengeglidere, til sivil bruk 8801.10 p/st S

35.30.22.00 Ballonger, styrbare luftskip og andre luftfartøyer uten motor 
(unntatt seilfly, glidefly og hengeglidere), til sivil bruk

8801.90 kg S

35.30.31.30 Helikoptre med tomvekt høyst 2 000 kg, til sivil bruk 8802.11 p/st S

35.30.31.50 Helikoptre med tomvekt over 2 000 kg, til sivil bruk 8802.12 p/st S

35.30.32.00 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt høyst 2 000 kg, til sivil 
bruk

8802.20 p/st S

35.30.33.00 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 2 000 kg, til sivil 
bruk

8802.30 p/st S

35.30.34.00 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 15 000 kg, til sivil 
bruk

8802.40 p/st S
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35.30.40.00 Romfartøyer, herunder satellitter, og bæreraketter for romfar-
tøyer, til sivil bruk

8802.60 kg S

35.30.50.30 Propeller og rotorer samt tilhørende deler, til luft- og romfar-
tøyer, til sivil bruk

8803.10 kg S S2

35.30.50.50 Understell og tilhørende deler, til luft- og romfartøyer, til sivil 
bruk

8803.20 kg S S2

35.30.50.90 Deler til alle typer luftfartøyer, unntatt propeller, rotorer og 
understell, til sivil bruk

8803 [.30 +.90] — S S2

35.30.91.00 Reparasjon og vedlikehold av fly og flymotorer, til sivil bruk — — I

35.30.92.30 Ombygging av flymotorer, til sivil bruk — — I

35.30.92.50 Ombygging av helikoptre, til sivil bruk — — I

35.30.92.70 Ombygging av luftfartøyer (unntatt helikoptre og flymotorer), 
til sivil bruk

— — I

NACE 35.41: Produksjon av motorsykler

35.41.11.00 Motorsykler og sykler med hjelpemotor, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med sylindervolum høyst 50 cm3

8711.10 p/st S

35.41.12.13 Scootere med sylindervolum over 50 cm3 men høyst 250 cm3 8711.20.10 p/st S

35.41.12.15 Motorsykler med sylindervolum over 50 cm3 men 
høyst 250 cm3 (unntatt scootere)

8711.20.9 p/st S

35.41.12.30 Motorsykler med sylindervolum over 250 cm3 men høyst 500 
cm3

8711.30 p/st S

35.41.12.50 Motorsykler med sylindervolum over 250 cm3 men høyst 500 
cm3

8711.40 p/st S

35.41.12.70 Motorsykler med sylindervolum over 800 cm3 8711.50 p/st S

35.41.13.00 Sidevogner 8711.90 p/st S

35.41.20.30 Saler og seter til motorsykler, mopeder og scootere 8714.11 p/st S S2

35.41.20.90 Deler og tilbehør til motorsykler, mopeder og scootere (unntatt 
saler og seter)

8714.19 — S S2

NACE 35.42: Produksjon av sykler

35.42.10.30 Tohjulssykler og andre sykler, uten motor og uten kulelagre 
(herunder varesykler med tre hjul)

8712.00.10 p/st S
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35.42.10.50 Tohjulssykler og andre sykler, uten motor og med kulelagre 
(herunder varesykler med tre hjul)

8712.00 (.30 +.80) p/st S

35.42.20.13 Rammer til sykler 8714.91.10 p/st S S2

35.42.20.15 Gafler til sykler 8714.91.30 p/st S S2

35.42.20.19 Deler til sykler ikke nevnt ellers 8714 [.91.90 +.93.90 
+.94.90 +.96.90 +.99.90]

— S S2

35.42.20.23 Felger til sykler 8714.92.10 p/st S S2

35.42.20.25 Eiker til sykler 8714.92.90 kg S S2

35.42.20.27 Nav til sykler, unntatt trommelbremsenav og navbremser 8714.93.10 p/st S S2

35.42.20.33 Trommelbremsenav og navbremser til sykler 8714.94.10 p/st S S2

35.42.20.39 Andre bremser til sykler 8714.94.30 p/st
@

S S2

35.42.20.40 Saler og seter til sykler 8714.95 p/st
@

S S2

35.42.20.53 Pedaler til sykler 8714.96.10 pa S S2

35.42.20.55 Krankutstyr til sykler 8714.96.30 p/st
@

S S2

35.42.20.63 Sykkelstyrer 8714.99.10 p/st S S2

35.42.20.65 Bagasjebrett til sykler 8714.99.30 p/st S S2

35.42.20.67 Kjedegir til sykler 8714.99.50 p/st
@

S S2

NACE 35.43: Produksjon av invalidevogner

35.43.11.30 Invalidevogner uten mekanisk drivinnretning 8713.10 p/st S

35.43.11.90 Invalidevogner med motor eller annen drivinnretning 8713.90 p/st S

35.43.12.00 Deler og tilbehør til invalidevogner 8714.20 — S S2
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NACE 35.50: Produksjon av transportmidler ellers

35.50.10.00 Andre kjøretøyer uten mekanisk drivinnretning, ikke nevnt 
ellers

8716.80 p/st
@

S

NACE 36.11: Produksjon av sittemøbler

36.11.11.10 Sittemøbler til bruk i luftfartøyer 9401.10 p/st
@

S

36.11.11.30 Sittemøbler til bruk i motorvogner 9401.20 p/st
@

S

36.11.11.55 Stoppede svingstoler med høyderegulering, med ryggstøtte og 
trinser eller skliknotter

9401.30.10 p/st
@

S

36.11.11.59 Andre svingstoler med høyderegulering (unntatt stoppede, 
med ryggstøtte, trinser og skliknotter)

9401.30.90 p/st
@

S

36.11.11.70 Stoppede sittemøbler med metallramme (unntatt sovesofaer) 9401.71 p/st
@

S

36.11.11.90 Andre sittemøbler med metallramme (unntatt stoppede) 9401.79 p/st
@

S

36.11.12.10 Sittemøbler som kan omgjøres til senger (unntatt sittemøbler 
til hagen eller campingutstyr)

9401.40 p/st
@

S

36.11.12.30 Sittemøbler av spanskrør, vidjer, bambus og lignende mate-
rialer

9401.50 p/st
@

S

36.11.12.50 Stoppede sittemøbler med treramme (unntatt svingstoler) 9401.61 p/st
@

S

36.11.12.90 Andre sittemøbler med metallramme, ikke stoppede (unntatt 
svingstoler)

9401.69 p/st
@

S

36.11.13.00 Andre sittemøbler i gruppe, ikke nevnt ellers 9401.80 p/st
@

S

36.11.14.10 Deler av tre til sittemøbler (unntatt til sittemøbler i luftfartøyer 
eller til medisinsk bruk, frisørstoler m.m.)

9401.90.30 — S

36.11.14.30 Deler til sittemøbler, ikke av tre (unntatt til sittemøbler i luft-
fartøyer eller til medisinsk bruk, frisørstoler m.m.)

9401.90 (.10 +.80) — S
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NACE 36.12: Produksjon av andre møbler for kontor og butikk

36.12.11.10 Tegnebord av metall, uten tegneinstrumenter, til kontorbruk 9403.10.10 p/st
@

S

36.12.11.30 Skrivebord av metall, med høyde høyst 80 cm 9403.10.51 p/st
@

S

36.12.11.50 Andre kontormøbler av metall, med høyde høyst 80 cm 9403.10.59 p/st
@

S

36.12.11.73 Kontorskap med dører, skodder eller lemmer, av metall, med 
høyde over 80 cm

9403.10.91 p/st
@

S

36.12.11.75 Kontorskap, arkivskap og andre skap, av metall, med høyde 
over 80 cm

9403.10.93 p/st
@

S

36.12.11.90 Andre kontormøbler av metall, med høyde over 80 cm 9403.10.99 p/st
@

S

36.12.12.30 Skrivebord av tre, med høyde høyst 80 cm 9403.30.11 p/st
@

S

36.12.12.50 Andre kontormøbler av metall, med høyde høyst 80 cm 9403.30.19 p/st
@

S

36.12.12.70 Kontormøbler av tre, skap med dører, skodder eller lemmer; 
kartotekskap, arkivskap og andre skap, med høyde over 80 cm

9403.30.91 p/st
@

S

36.12.12.90 Andre kontormøbler av tre, med høyde over 80 cm 9403.30.99 p/st
@

S

36.12.13.00 Butikkmøbler av tre 9403.60.30 p/st
@

S

NACE 36.13: Produksjon av andre kjøkkenmøbler

36.13.10.50 Kjøkkenelementer av tre 9403.40.10 p/st
@

S

36.13.10.90 Kjøkkenmøbler av tre (unntatt enkeltelementer) 9403.40.90 p/st
@

S

NACE 36.14: Produksjon av møbler ellers

36.14.11.00 Møbler av metall, unntatt kontormøbler 9403.20 kg S
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36.14.12.30 Soveromsmøbler av tre 9403.50 p/st
@

S

36.14.12.50 Spise- og dagligstuemøbler av tre 9403.60.10 p/st
@

S

36.14.13.00 Andre møbler av tre (unntatt soveromsmøbler, spise- og da-
gligstuemøbler, kjøkkenmøbler, kontormøbler og butikkmø-
bler)

9403.60.90 p/st
@

S

36.14.14.30 Møbler av plast 9403.70 p/st
@

S

36.14.14.50 Møbler av spanskrør, vidjer, bambus og lignende materialer 9403.80 p/st
@

S

36.14.15.30 Deler av metall til møbler 9403.90.10 — S S2

36.14.15.50 Deler av tre til møbler 9403.90.30 — S

36.14.15.90 Deler til møbler, unntatt av tre og metall 9403.90.90 — S

NACE 36.15: Produksjon av madrasser

36.15.11.00 Sengebunner 9404.10 p/st
@

S

36.15.12.30 Madrasser av skumgummi, med eller uten trekk 9404.21.10 p/st
@

S

36.15.12.50 Madrasser av skumplast, med eller uten trekk 9404.21.90 p/st
@

S

36.15.12.70 Madrasser med fjærer 9404.29.10 p/st
@

S

36.15.12.90 Madrasser av andre materialer ikke nevnt ellers 9404.29.90 p/st
@

S

NACE 36.21: Preging av mynter og medaljer

36.21.10.00 Preging av mynter og medaljer 7118 kg S

NACE 36.22: Produksjon av smykker og varer av edle metaller, edelsteiner og halvedelsteiner ikke nevnt ellers

36.22.11.10 Kulturperler, bearbeidede 7101.22 g S
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36.22.11.30 Diamanter, unntatt industridiamanter, bearbeidede men ikke 
monterte eller innfattede

7102.39 c/k S

36.22.11.50 Edle steiner (unntatt diamanter), og halvedle steiner, bearbei-
dede men ikke tredd på snor, monterte eller innfattede

7103.9 g S

36.22.11.70 Syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, unn-
tatt piezoelektrisk kvarts, men ikke tredd på snor, monterte 
eller innfattede

7104.90 g S

36.22.12.30 Industridiamanter, bearbeidede 7102.29 c/k S

36.22.12.50 Støv og pulver av naturlige eller syntetiske edle eller halvedle 
steiner

7105 g S

36.22.13.30 Smykkevarer og deler derav, av edelt metall eller av metall 
plettert med edelt metall

7113 — S

36.22.13.51 Sølvsmedarbeider, også forgylt eller platinert eller plettert med 
edelt metall

7114.11 — S

36.22.13.53 Gull- og sølvsmedarbeider av edelt metall, unntatt sølv, også 
forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt metall

7114.19 — S

36.22.13.55 Gull- og sølvsmedarbeider av uedelt metall plettert med edelt 
metall

7114.20 — S

36.22.14.30 Varer av edelt eller av metall plettert med edelt metall, ikke 
nevnt ellers

7115.90 kg S

36.22.14.50 Varer av natur- eller kulturperler eller av edle eller halvedle 
steiner, naturlige, syntetiske eller rekonstruerte

7116 g S

36.22.14.70 Katalysatorer i form av trådduk eller gitter, av platina 7115.10 kg S

NACE 36.30: Produksjon av musikkinstrumenter

36.30.11.10 Akustiske pianoer, nye (herunder automatiske) 9201.10.10 p/st S

36.30.11.30 Akustiske flygler (herunder automatiske) 9201.20 p/st S

36.30.11.50 Strengeinstrumenter med klaviatur (unntatt pianoer og flygler) 9201.90 p/st
@

S

36.30.12.35 Fioliner 9202.10.10 p/st S

36.30.12.39 Akustiske strykeinstrumenter (unntatt fioliner) 9202.10.90 p/st S

36.30.12.50 Akustiske gitarer 9202.90.30 p/st S
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36.30.12.90 Akustiske strengeinstrumenter (unntatt strykeinstrumenter og 
gitarer)

9202.90.80 p/st S

36.30.13.10 Pipeorgler med klaviatur; harmonier og lignende instrumenter 
med klaviatur og med frittsvingende metalltunger

9203 p/st
@

S

36.30.13.30 Trekkspill og lignende instrumenter 9204.10 p/st S

36.30.13.50 Munnspill 9204.20 p/st S

36.30.14.10 Messingblåseinstrumenter 9205.10 p/st S

36.30.14.40 Treblåseinstrumenter 9205.90 p/st
@

S

36.30.15.10 Elektriske orgler 9207.10.10 p/st S

36.30.15.33 Digitale pianoer 9207.10.30 p/st S

36.30.15.37 Synthesizere med klaviatur 9207.10.50 p/st S

36.30.15.40 Klaviaturer og andre elektriske musikkinstrumenter med 
klaviatur

9207.10.80 p/st
@

S

36.30.15.50 Elektriske gitarer (herunder bassgitarer) 9207.90.10 p/st S

36.30.15.90 Elektriske instrumenter, ikke nevnt ellers 9207.90.90 p/st
@

S

36.30.16.30 Slaginstrumenter 9206 p/st
@

S

36.30.16.50 Spilledåser, orkestrions, lirekasser, mekaniske sangfugler, 
musikksager og andre instrumenter ikke nevnt ellers

9208 p/st
@

S

36.30.17.30 Metronomer, stemmegafler og stemmepiper; mekanismer til 
spilledåser

9209 [.10 +.20] p/st
@

S

36.30.17.50 Strenger til musikkinstrumenter 9209.30 p/st
@

S

36.30.18.13 Deler og tilbehør til pianoer 9209.91 — S

36.30.18.15 Deler og tilbehør til pipeorgler, harmonier og lignende instru-
menter med klaviatur

9209.93 — S

36.30.18.17 Deler og tilbehør til elektriske musikkinstrumenter 9209.94 — S
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36.30.18.30 Deler og tilbehør til strengeinstrumenter, unntatt til pianoer, 
flygler og lignende og unntatt strenger

9209.92 — S

36.30.18.95 Deler og tilbehør til blåseinstrumenter 9209.99.30 — S

36.30.18.97 Deler og tilbehør til musikkinstrumenter, ikke nevnt ellers 9209.99.7 — S

36.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter — — I

NACE 36.40: Produksjon av sportsartikler

36.40.11.33 Langrennsski 9506.11.10 pa S

36.40.11.35 Ski, til bruk på snø (unntatt langrennsski) 9506.11 (.2 +.80) pa S

36.40.11.37 Skibindinger, skistaver og annet utstyr (unntatt ski) 9506 [.12 +.19] — S

36.40.11.53 Skøyter 9506.70.10 pa S

36.40.11.55 Rulleskøyter 9506.70.30 pa S

36.40.11.57 Deler og tilbehør til skøyter og rulleskøyter 9506.70.90 — S

36.40.12.00 Vannski, surfingbrett, seilbrett og annet utstyr for vannsport 9506.2 — S

36.40.13.00 Apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk 
og friidrett

9506.91 — S

36.40.14.10 Sportshansker, -vanter og votter av lær eller kunstlær 4203.21 pa S

36.40.14.30 Golfkøller og annet golfutstyr 9506.3 — S

36.40.14.50 Artikler og utstyr for bordtennis 9506.40 — S

36.40.14.63 Tennisracketer, med eller uten strenger 9506.51 p/st
@

S

36.40.14.65 Badmintonracketer eller lignende racketer, med eller uten 
strenger

9506.59 p/st
@

S

36.40.14.80 Baller, unntatt golfballer og bordtennisballer 9506.6 p/st
@

S

36.40.14.90 Andre artikler og utstyr for sport eller utendørsspill, ikke nevnt 
ellers

9506.99 — S
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36.40.15.30 Fiskestenger, fiskekroker også med fortom, fiskesneller 9507 [.10 +.20 +.30] — S

36.40.15.50 Redskap for snørefiske, fiskehåver; sommerfuglhåver og 
lignende; lokkefugler og lignende jaktutstyr

9507.90 — S

NACE 36.50: Produksjon av spill og leker

36.50.11.00 Dukker som utelukkende forestiller mennesker 9502.10 p/st
@

S

36.50.12.30 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapnin-
ger, stoppede

9503.41 p/st
@

S

36.50.12.53 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapnin-
ger, av tre

9503.49.10 p/st
@

S

36.50.12.55 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapnin-
ger, av plast

9503.49.30 p/st
@

S

36.50.12.59 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapnin-
ger (unntatt stoppede, eller av tre eller plast)

9503.49.90 p/st
@

S

36.50.13.30 Dukkeklær og tilbehør dertil, fottøy og hodeplagg 9502.91 — S

36.50.13.50 Deler og tilbehør til dukker (unntatt klær, fottøy og hodeplagg) 9502.99 — S

36.50.20.30 Elektriske tog (herunder skinner, signalutstyr og annet tilbe-
hør)

9503.10 — S

36.50.20.55 Byggesett for miniatyrmodeller, også mekaniske, av plast 
(unntatt elektriske tog med tilbehør)

9503.20.10 p/st
@

S

36.50.20.59 Byggesett for miniatyrmodeller, også mekaniske (unntatt 
elektriske tog med tilbehør og unntatt av plast)

9503.20.90 p/st
@

S

36.50.20.93 Byggesett og byggeleketøy, av tre 9503.30.10 p/st
@

S

36.50.20.95 Byggesett og byggeleketøy, av plast 9503.30.30 p/st
@

S

36.50.20.99 Byggesett og byggeleketøy, unntatt av tre eller plast 9503.30.90 p/st
@

S

36.50.31.30 Dukkevogner 9501.00.10 p/st
@

S



2.12.2010 Nr. 67/855EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

36.50.31.50 Trehjulssykler, sparkesykler og tråbiler 9501.00.90 p/st
@

S

36.50.32.50 Puslespill av tre 9503.60.10 p/st
@

S

36.50.32.90 Puslespill (unntatt av tre) 9503.60.90 p/st
@

S

36.50.33.10 Lekemusikkinstrumenter og -apparater 9503.50 p/st
@

S

36.50.33.30 Leketøy pakket i sett, ikke nevnt ellers 9503.70 p/st
@

S

36.50.33.43 Leketøy og modeller med motor, av plast 9503.80.10 p/st
@

S

36.50.33.49 Leketøy og modeller med motor (unntatt av plast) 9503.80.90 p/st
@

S

36.50.33.50 Leketøysvåpen 9503.90.10 p/st
@

S

36.50.33.63 Annet leketøy av plast 9503.90 (.32 +.34) — S

36.50.33.65 Annet leketøy av gummi 9503.90.35 — S

36.50.33.67 Annet leketøy av tekstilstoff 9503.90.37 — S

36.50.33.73 Kokillestøpte miniatyrmodeller av metall 9503.90.51 — S

36.50.33.75 Annet leketøy av metall 9503.90.55 — S

36.50.33.79 Annet leketøy av andre materialer, ikke nevnt ellers 9503.90.99 — S

36.50.41.00 Spillkort 9504.40 kg S

36.50.42.00 Elektroniske spill (videospill) som brukes sammen med en 
fjernsynsmottaker

9504.10 p/st
@

S

36.50.43.10 Biljardbord og tilbehør til biljardspill 9504.20 p/st
@

S

36.50.43.30 Spill som virker med hjelp av mynter eller sjetonger (unntatt 
utstyr til bowlingbaner)

9504.30 p/st
@

S
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36.50.43.55 Elektriske racerbilbaner med biler, som har karakter av kon-
kurransespill

9504.90.10 p/st
@

S

36.50.43.59 Andre selskapsspill 9504.90.90 kg S

NACE 36.61: Produksjon av bijouterivarer

36.61.10.30 Skjorte- og mansjettknapper av uedelt metall, også forsølvet, 
forgylt eller platinert med edelt metall

7117.11 kg S

36.61.10.50 Bijouterivarer av uedelt metall, også forsølvet, forgylt eller 
platinert med edelt metall (unntatt skjorte- og mansjettknap-
per)

7117.19 kg S

36.61.10.90 Bijouterivarer (unntatt av uedelt metall) 7117.90 kg S

NACE 36.62: Produksjon av koster og børster

36.62.11.10 Koster, børster og lignende som består av sammenbundne 
kvister eller andre vegetabilske materialer, med eller uten skaft

9603.10 p/st S

36.62.11.30 Håndbetjente mekaniske gulvfeieapparater uten motor 9603.90.10 p/st S

36.62.11.50 Børster til gatefeiemaskiner; koster og børster til hushold-
ningsbruk, herunder kles- og skobørster; børster til pleie og 
stell av dyr

9603.90.91 p/st
@

S

36.62.11.90 Børster ikke nevnt ellers 9603.90.99 p/st
@

S

36.62.12.10 Tannbørster 9603.21 p/st S

36.62.12.35 Hårbørster 9603.29.30 p/st S

36.62.12.37 Barberkoster og andre toalettbørster for personlig bruk 9603.29.80 p/st
@

S

36.62.12.50 Pensler og børster for kunstnere samt pensler for skriving 9603.30.10 p/st S

36.62.12.70 Pensler til kosmetisk bruk 9603.30.90 p/st S

36.62.13.30 Malerkoster, malerpensler og lignende 9603.40.10 p/st S

36.62.13.50 Malerputer og -ruller 9603.40.90 p/st S

36.62.13.70 Børster som utgjør deler til maskiner, apparater eller 
kjøretøyer

9603.50 p/st
@

S
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NACE 36.63: Industriproduksjon ikke nevnt ellers

36.63.10.00 Karuseller, husker, skytebaner og annet utstyr til fornøyelses-
parker; ambulerende sirkus, menasjerier og teatre

9508 — S

36.63.21.13 Kulepenner med flytende blekk («rollerpenner») 9608.10.10 p/st S

36.63.21.15 Kulepenner med skaft eller hette av edelt metall eller plettert 
med edelt metall

9608.10.30 p/st S

36.63.21.17 Kulepenner med utskiftbar patron 9608.10.91 p/st S

36.63.21.19 Kulepenner ikke nevnt ellers 9608.10.99 p/st S

36.63.21.30 Filtpenner og andre penner med porøse spisser 9608.20 p/st S

36.63.21.50 Mekaniske blyanter 9608.40 p/st S

36.63.22.30 Tusjpenner 9608.31 p/st S

36.63.22.55 Fyllepenner, stylografer og andre penner, med skaft eller hette 
av edelt metall eller plettert med edelt metall, unntatt tusjpen-
ner

9608.39.10 p/st S

36.63.22.59 Fyllepenner, stylografer og andre penner, ikke nevnt ellers 9608.39.90 p/st S

36.63.23.10 Sett av varer fra to eller flere produkter f.eks. kulepenner, 
filtpenner, mekaniske blyanter og lignende

9608.50 kg S

36.63.23.35 Patroner med flytende blekk til kulepenner («rollerpenner») 9608.60.10 p/st S

36.63.23.39 Patroner (refiller) til kulepenner, unntatt til «rollerpenner» 9608.60.90 p/st S

36.63.23.53 Pennesplitter og spisser til pennesplitter 9608.91 kg S

36.63.23.55 Deler og tilbehør til fylle-, kule- filtpenner, stylografer og 
andre penner, ikke nevnt ellers

9608.99 — S

36.63.24.10 Blyanter, herunder fargeblyanter, med stifter innfattet i stivt 
hylster

9609.10 p/st
@

S

36.63.24.30 Blyantstifter, svarte eller fargede 9609.20 p/st
@

S

36.63.24.50 Skrive- eller tegnekritt samt skredderkritt 9609.90 kg S
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36.63.25.10 Skrive- og tegnetavler, også med rammer 9610 p/st
@

S

36.63.25.30 Signeter, dateringsstempler, nummeringsstempler og lignende 
til bruk for hånd; trykkerisett for hånd

9611 p/st
@

S

36.63.25.50 Stempelputer 9612.20 p/st
@

S

36.63.25.70 Fargebånd til skrivemaskiner, instrumenter og lignende 9612.10 p/st
@

S

36.63.31.30 Paraplyer og parasoller 6601 p/st S

36.63.31.50 Spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og lignende 6602 p/st
@

S

36.63.32.00 Deler og tilbehør til paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittes-
tokker, sveper, ridepisker og lignende

6603 — S

36.63.33.33 Trykknapper samt deler dertil 9606.10 kg S

36.63.33.35 Knapper av plast, ikke overtrukket med tekstilstoff 9606.21 kg S

36.63.33.37 Knapper av uedelt metall, ikke overtrukket med tekstilstoff 9606.22 kg S

36.63.33.39 Knapper ikke nevnt ellers 9606.29 kg S

36.63.33.50 Glidelåser 9607.1 m S

36.63.34.30 Knappeformer og andre deler til knapper; knappeemner 9606.30 kg S

36.63.34.50 Deler til glidelåser 9607.20 — S

36.63.40.00 Linoleum, også tilskåret; gulvbelegg som består av tekstilbunn 
med belegg, også tilskåret

5904 m2 S

36.63.50.30 Menneskehår, parallellagt med rotendene i samme retning; ull, 
andre dyrehår eller tekstilstoffer, bearbeidet for parykkmake-
rarbeid

6703 kg S

36.63.50.50 Parykker, skjegg, øyenbryn, øyenvipper, fletter og lignende av 
menneske- eller dyrehår eller av tekstilstoffer; varer av men-
neskehår ikke nevnt ellers

6704 kg S

36.63.61.10 Sigarettennere og andre tennere 9613 [.10 +.20 +.80] p/st
@

S



2.12.2010 Nr. 67/859EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

36.63.61.30 Piper og pipehoder 9614.20.80 p/st S

36.63.61.50 Sigar- og sigarettmunnstykker samt deler, også deler til piper 9614.90 kg S

36.63.61.70 Grovt tildannede blokker av tre eller rot, til framstilling av 
piper

9614.20.20 kg S

36.63.62.10 Ferrocerium og andre pyrofore legeringer uansett form, ikke 
nevnt ellers

3606.90 kg S

36.63.62.30 Deler til sigarettennere og andre tennere (unntatt stifter og 
veker)

9613.90 — S

36.63.63.00 Fyrstikker (unntatt pyrotekniske artikler) 3605 kg S

36.63.64.00 Flytende brensel og flytende brennbare gasser i beholdere som 
brukes ved fylling av sigarettennere eller lignende tennere, 
med rominnhold høyst 300 cm³

3606.10 p/st
@

S

36.63.71.30 Julepynt 9505.10 — S

36.63.71.50 Karnevals- eller andre underholdningsartikler, herunder utstyr 
for tryllekunster samt morosaker

9505.90 — S

36.63.72.30 Barnevogner 8715.00.10 p/st S

36.63.72.50 Deler til barnevogner 8715.00.90 — S

36.63.73.15 Kammer, hårspenner og lignende, av hardgummi eller plast 9615.11 kg S

36.63.73.19 Kammer, hårspenner og lignende av andre materialer, ikke 
nevnt ellers

9615.19 kg S

36.63.73.30 Hårnåler, krøllnåler, krøllspenner og lignende samt deler 
(unntatt til elektriske hårpleieprodukter)

9615.90 kg S

36.63.73.50 Sprøyteflakonger og lignende til toalettbruk samt beslag dertil 9616.10 kg S

36.63.73.70 Pudderkvaster og lignende til bruk for kosmetikk- eller toalett-
preparater

9616.20 p/st
@

S

36.63.74.00 Instrumenter, apparater og modeller for demonstrasjonsformål 9023 kg S

36.63.75.00 Lys og lignende varer av stearin, parafinvoks eller annen voks 3406 kg S

36.63.76.50 Kunstige blomster, løvverk og frukter samt deler derav, av 
plast

6702.10 — S
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36.63.76.90 Kunstige blomster, løvverk og frukter samt deler derav av 
andre materialer enn plast

6702.90 — S

36.63.77.10 Varer av tarmer (unntatt av «wormgut»), gullslagerhinner, 
blærer eller sener

4206 kg S

36.63.77.20 Skinn og andre deler av fugler med fjær eller dun, fjær og 
deler derav og dun samt varer derav, unntatt fjær og dun til 
stopping og bearbeidede fjærposer og –skaft

6701 kg S

36.63.77.30 Animalske utskjæringsmaterialer samt varer av disse mate-
rialer

9601 kg S

36.63.77.40 Vegetabilske eller mineralske utskjæringsmaterialer, bearbei-
dede samt varer av disse, samt varer av voks, parafin, stearin, 
naturlige gummier og harpikser, uherdet gelatin m.m.

9602 kg S

36.63.77.50 Håndsikter og håndsåld 9604 kg S

36.63.77.70 Termosflasker og andre vakuumisolerte beholdere, komplette; 
tilhørende deler (unntatt glassbeholdere)

9617 kg S

36.63.77.90 Modellfigurer; utstillingsfigurer og lignende; automatiske eller 
andre bevegelige gjenstander for vindusutstilling

9618 kg S

NACE 99.e: Kode T

27.10.T1.10 Råjern — kg V A1

27.10.T1.21 Råstål: ulegert stål framstilt i elektriske ovner — kg V B1

27.10.T1.22 Råstål: ulegert stål framstilt ved andre prosesser enn i elek-
triske ovner

— kg V B1

27.10.T1.31 Råstål: annet ulegert stål enn rustfritt stål framstilt i elektriske 
ovner

— kg V B2

27.10.T1.32 Råstål: annet ulegert stål enn rustfritt stål framstilt ved andre 
prosesser enn i elektriske ovner

— kg V B2

27.10.T1.41 Råstål: rustfritt og varmebestandig stål framstilt i elektriske 
ovner

— kg V B3

27.10.T1.42 Råstål: rustfritt og varmebestandig stål framstilt ved andre 
prosesser enn i elektriske ovner

— kg V B3

27.10.T2.11 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (brede bånd) 
med en bredde på minst 600 mm

— kg V C1

27.10.T2.12 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (brede bånd) 
med en bredde på høyst 600 mm

— kg V C2



2.12.2010 Nr. 67/861EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklaturrefe-
ranse for 2006 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse 

til noter

27.10.T2.21 Plater framstilt i bredbåndsvalser — kg V C3

27.10.T2.22 Flate og brede produkter, varmvalsede i andre valser enn 
bredbåndsvalser

7208 [.51 +.52 +.53 +.90] 
+ 7210.90.30 + 7211.13 + 
7219.21 + 7225 [.40(.12 
+.40 +.60) +.99]

kg V

27.10.T2.31 Varmvalsede valsetråder 7213 + 7221 + 7227 [.20 
+.90(.10 +.95)]

kg V

27.10.T2.41 Stenger av armeringsstål 7214 [.20 +.99.10] kg V

27.10.T2.42 Andre varmvalsede stenger 7214 [.10 +.30 +.91 +.99 (.3 
+.50 +.7 +.95)] + 7222.1 + 
7228 [.20 (.10 +.91) + .30 
+.40 +.60.20 +.80]

kg V

27.10.T2.43 Varmvalsede og smidde lette profiler med høyde under 80 mm 
og vinkeljern

7216 [.10 +.2 +.40 +.50 
+.99] + 7222.40.10 + 
7228.70.10

kg V

27.10.T2.44 Tunge profiler 7216.3 kg V

27.10.T2.51 Spunspæler 7301.10 kg V

27.10.T2.52 Jernbanemateriell 7302 kg V

27.10.T2.60 Sveisede profiler 7301.20 kg V

27.10.T3.10 Kaldvalsede plater, bånd og svartblikk, med bredde minst 
600 mm

7209 [.15 +.16.90a +.17.90a 
+.18.9a +.25 +.26.90a + 
.27.90a +.28.90a +.90a] + 
7225.50 + 7219 [.3 +.90]

kg V

27.10.T3.20 Elektroplater og elektrobånd 7209 [.16 (.10 +.90b) +.17 
(.10 +.90b) +.18 (.10 +.9b) 
+.26 (.10 +.90b) +.27 (.10 
+.90b) +.28 (.10 +.90b) 
+.90b] + 7225 [.11 +.19.90]

kg V

27.10.T3.30 Hvitblikk, andre fortinnede plater og elektrolytisk krombelagt 
stål (EKSF)

7210 [.1 +.50 +.70.10 
+.90.40] + 7212 [.10.10 
+.40.20]

kg V

27.10.T3.40 Plater belagt med metall ved varmdypping 7210 [.20 +.4 +.6 +.90.80] 
+ 7225.92

kg V

27.10.T3.50 Elektrolytisk belagte plater 7210.30 + 7225.91 kg V

27.10.T3.60 Organisk belagte plater 7210.70.80 kg V
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NACE 99.e: Kode Z

15.70.10.Z3 Fôrpreparater (unntatt hunde- eller kattemat, i pakninger for 
detaljsalg)

2309.90 [.10 +.20 +.3 +.4 
+.5 +.70 +.9]

kg S

17.10.43.Z1 Garn av bomull eller ukjemmede fibrer, ikke i detaljoppleg-
ging

5205 [.1 +.3] + 5206 [.1 
+.3]

kg T

17.10.43.Z2 Garn av bomull eller kjemmede fibrer, ikke i detaljopplegging 5205 [.2 +.4] + 5206 [.2 
+.4]

kg T

17.10.53.Z1 Garn av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull, ikke i deta-
ljopplegging

5509 [.52 +.61 +.91] kg T

17.20.20.Z1 Vevnader av bomull, høyst 200 g/m2 (unntatt gas og farget 
garn)

5208 [.1 +.2 +.3 +.5] + 5210 
[.1 +.2 +.3 +.5] + 5212.1 
— 5208 [.11.10 +.21.10] - 
5212.14

m2 T

17.20.20.Z3 Vevnader av bomull, over 200 g/m2 (unntatt farget garn) 5209 [.1 +.2 +.3 +.5] + 5211 
[.1 +.2 +.3 +.5] + 5212 [.21 
+.22 +.23 +.25]

m2 T

17.20.20.Z5 Vevnader av bomull, med garn av ulik farge (unntatt denim) 5208.4 + 5209 [.41 +.43 
+.49] + 5210.4 + 5211 [.41 
+.43 +.49] + 5212 [.14 + 
.24]

m2 T

26.60.13.Z1 Rør og andre artikler av sement, betong eller kunststein, samt 
tilbehør

6810.99 kg S

27.10.31.Z0 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater 
av ulegert stål

7206 + 7207 [.11 +.19 +.20 
(.1 +.5 +.80)]

kg S

27.10.32.Z0 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater 
av rustfritt stål

7218 [.10 +.99] kg S

27.10.33.Z0 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater 
av annet ulegert stål enn rustfritt stål

7224 [.10 +.90 (.0 +.18 +.3 
+.90)]

kg S

27.10.41.Z5 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med bredde 
minst 600 mm (av rustfritt stål)

7219.1 kg S

27.10.41.Z6 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med bredde 
under 600 mm (av rustfritt stål)

7220.1 kg S

27.10.71.Z0 Kaldvalsede plater og bånd, ikke belagt (herunder elektro-
plater og elektrobånd, ikke sluttglødet), med bredde minst 
600 mm (ikke av rustfritt stål)

7209 [.15 +.16.90 +.17.90 
+.18.9 +.25 +.26.90 +.27.90 
+.28.90 +.90] +7225.50

kg S

27.32.10.Z5 Kaldvalsede smale bånd og kaldvalsede delte bånd, av ulegert 
og legert stål (ikke av rustfritt stål og elektrostål), med bredde 
under 600 mm

7211 [.2 +.90] + 7226.92 kg S
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27.32.10.Z6 Kaldvalsede smale bånd og kaldvalsede delte bånd, av rustfritt 
stål (ikke isolerte elektriske bånd eller korrugerte bånd med 
takket eller skrå kant), med bredde under 600 mm

7220 [.20 +.90] kg S

27.32.20.Z1 Stålplater og bånd samt kaldvalsede delte bånd (av ulegert 
stål), metallbelagt ved varmdypping eller elektrolyse, med 
bredde under 600 mm

7212 [.10.90 +.20 +.30 
+.50]

kg S

27.32.20.Z2 Organisk belagte stålplater og kaldvalsede delte bånd med 
organisk belagt stålplate, med bredde under 600 mm

7212.40 kg S

39.99.00.Z0 Prefabrikkerte bygninger av plast, sement eller aluminium 9406.00.80 — S

@ = enheten er ulik enheten i KN.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 44 nr. 1, og

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I annet rådsdirektiv 77/91/EØF av 13. desember 1976 om 
samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene 
av selskaper som definert i traktatens artikkel 58 annet 
ledd for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns 
interesser når det gjelder stiftelsen av åpne aksjeselskaper 
og sikring og endring av deres kapital(3), med det formål 
å gjøre slike garantier likeverdige, fastsettes kravene for 
en rekke tiltak knyttet til kapital som slike selskaper kan 
treffe.

2) I sin melding av 21. mai 2003 til Rådet og Europaparlamentet 
med tittelen «Modernisering av selskapsretten og 
forbedring av foretaksstyringen i Den europeiske union 
— en handlingsplan», konkluderer Kommisjonen med at 
en forenkling og modernisering av direktiv 77/91/EØF 
vil bidra vesentlig til å fremme næringslivets effektivitet 
og konkurranseevne uten å svekke det vern som gis 
til aksjeeiere og kreditorer. Disse målene har høyest 
prioritet, men påvirker ikke behovet for umiddelbart 
å foreta en allmenn undersøkelse av muligheten for å 
anvende alternativer til kapitalbeskyttelsesordningen som 
vil kunne sikre et tilfredsstillende vern av interessene til 
kreditorer og aksjeeiere i allmennaksjeselskaper.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 25.9.2006, s. 32, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 33.

(1) EUT C 294 av 25.11.2005, s. 1.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 14. mars 2006 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 24. juli 2006.
(3)  EFT L 26 av 31.1.1977, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 

2003.

3) Medlemsstatene bør kunne tillate allmennaksjeselskaper 
å tildele aksjer mot innskudd i annet enn penger uten 
at de må innhente en særlig verdsetting fra sakkyndige 
i tilfeller der det finnes et klart referansegrunnlag for 
verdsettingen av et slikt innskudd. Mindretallsaksjeeiere 
bør likevel sikres rett til å kreve en slik verdsetting.

4) Allmennaksjeselskaper bør tillates å erverve egne aksjer 
opptil en grense som tilsvarer selskapets frie midler, 
og tidsrommet generalforsamlingen kan godkjenne et 
slikt erverv for bør utvides for å fremme fleksibilitet og 
redusere den administrative byrden for selskaper som må 
reagere raskt på markedsutvikling som påvirker prisen på 
deres aksjer.

5) Medlemsstatene bør kunne tillate at allmennaksjeselskaper 
yter finansiell bistand for at tredjemann skal kunne erverve 
deres aksjer opptil grensen som tilsvarer selskapets 
frie midler, for å oppnå økt fleksibilitet med hensyn 
til endringer i eierstrukturen i selskapets aksjekapital. 
Denne muligheten bør ledsages av garantier som innføres 
med henvisning til dette direktivs målsetting om å verne 
både aksjeeiere og tredjemann.

6) For å styrke det standardiserte kreditorvernet i alle 
medlemsstatene, bør kreditorene på visse vilkår kunne 
ta rettslige eller forvaltningsmessige skritt dersom deres 
fordringer settes i fare som en følge av nedsettelse av et 
allmennaksjeselskaps kapital.

7) For å hindre markedsmisbruk bør medlemsstatene 
ved gjennomføring av dette direktiv ta hensyn til 
bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel 
og markedsmanipulering (markedsmisbruk)(4), 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. 
desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for 
tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle 
instrumenter(5) og kommisjonsdirektiv 2004/72/EF av 
29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til gjeldende 
markedspraksis, definisjonen av innsideinformasjon i 
forbindelse med råvarederivater, utarbeiding av lister over 
personer som har tilgang til innsideinformasjon, melding 
av transaksjoner foretatt av personer med overordnet 
ansvar samt melding av mistenkelige transaksjoner(6).

(4) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
(5) EUT L 336 av 23.12.2003, s. 33.
(6) EUT L 162 av 30.4.2004, s. 70.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/68/EF

av 6. september 2006

om endring av rådsdirektiv 77/91/EØF med hensyn til stiftelsen av allmennaksjeselskaper  
og sikring og endring av deres kapital(*)

 2010/EØS/67/63
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8) Direktiv 77/91/EØF bør derfor endres.

9) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(1) 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

I direktiv 77/91/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 nr. 1 skal strekpunkt 21 lyde:

«— i Ungarn:

nyilvánosan működő részvénytársaság,».

2. Følgende nye artikler skal lyde:

«Artikkel 10a

1. Medlemsstatene kan velge ikke å anvende artikkel 10 
nr. 1-3 dersom det etter beslutning i administrasjons- eller 
ledelsesorganet bidras med omsettelige verdipapirer som 
definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 18 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for 
finansielle instrumenter(*) eller pengemarkedsinstrumenter 
som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 19 i nevnte direktiv 
som innskudd i annet enn penger, og disse verdipapirene 
eller pengemarkedsinstrumentene verdsettes ut fra den 
veide gjennomsnittsprisen de er omsatt for på et eller 
flere regulert(e) marked(er) som definert i artikkel 4 
nr. 1 punkt 14 i nevnte direktiv i et tilstrekkelig langt 
tidsrom, som skal fastsettes ved nasjonal lovgivning, før 
den faktiske datoen for betaling av innskuddet i annet enn 
penger.

Dersom denne prisen imidlertid er blitt påvirket av 
ekstraordinære omstendigheter som i vesentlig grad kan 
endre verdien av eiendelen på den faktiske innskuddsdatoen, 
herunder situasjoner der markedet for slike omsettelige 
verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter er blitt illikvid, 
skal det foretas en ny verdsetting på administrasjons- 
eller ledelsesorganets initiativ og ansvar. Ved den nye 
verdsettingen får artikkel 10 nr. 1-3 anvendelse.

2. Medlemsstatene kan velge ikke å anvende artikkel 10 
nr. 1-3 dersom det etter beslutning i administrasjons- eller 
ledelsesorganet bidras med andre eiendeler enn omsettelige 
verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter nevnt i nr. 1 
som innskudd i annet enn penger, dersom den virkelige 

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

verdien allerede er blitt vurdert av en anerkjent uavhengig 
sakkyndig og følgende vilkår er oppfylt:

a) den virkelige verdien fastsettes for en dato høyst 
seks måneder før den faktiske innskuddsdatoen for 
eiendelene,

b) verdsettingen er foretatt i samsvar med allment 
aksepterte verdsettingsstandarder og -prinsipper 
i medlemsstaten, som får anvendelse på den type 
eiendeler som skal overdras.

Dersom det inntrer nye omstendigheter som vesentlig endrer 
eiendelens virkelige verdi på den faktiske innskuddsdatoen, 
skal det foretas en ny verdsetting på administrasjons- 
eller ledelsesorganets initiativ og ansvar. Ved den nye 
verdsettingen får artikkel 10 nr. 1-3 anvendelse.

Dersom det ikke foretas en ny verdsetting, kan en eller flere 
aksjeeiere som til sammen har minst 5 % av selskapets 
tegnede kapital den dag beslutningen om kapitalforhøyelse 
tas, kreve en verdsetting av en uavhengig sakkyndig, 
og i så fall får artikkel 10 nr. 1-3 anvendelse. En eller 
flere slike aksjeeiere kan framsette et krav inntil den 
faktiske innskuddsdatoen for eiendelene, forutsatt at den 
(de) berørte aksjeeier(ne) fortsatt til sammen har minst 
5 % av selskapets tegnede kapital, slik den var den dag 
beslutningen om kapitalforhøyelse ble tatt.

3. Medlemsstatene kan velge ikke å anvende artikkel 10 
nr. 1-3 dersom det etter beslutning i administrasjons- eller 
ledelsesorganet bidras med andre eiendeler enn omsettelige 
verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter nevnt i nr. 1 
som innskudd i annet enn penger, hvis virkelige verdi 
for hver eiendel hentes fra det lovfestede regnskapet 
fra foregående regnskapsår, forutsatt at det lovfestede 
regnskapet er revidert i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet 
revisjon av årsregnskap og konsernregnskap(**).

Nr. 2 annet og tredje ledd får tilsvarende anvendelse.

Artikkel 10b

1. Dersom innskudd i annet enn penger som nevnt 
i artikkel 10a forekommer uten en redegjørelse fra en 
sakkyndig som nevnt i artikkel 10 nr. 1-3, skal det i tillegg 
til kravene i artikkel 3 bokstav h) og innen en måned fra den 
faktiske innskuddsdatoen for eiendelene, offentliggjøres en 
erklæring med følgende opplysninger:

a) en beskrivelse av det aktuelle innskuddet i annet enn 
penger,
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b) dets verdi, årsaken til verdsettingen og eventuelt 
verdsettingsmetode,

c) en uttalelse om hvorvidt den beregnede verdien minst 
tilsvarer aksjenes antall og pålydende verdi, eller 
bokført pariverdi når de er uten pålydende verdi, 
og eventuelt til overkursen for de aksjene som skal 
utstedes som vederlag,

d) en uttalelse om at det ikke er inntrådt nye omstendigheter 
av betydning for den opprinnelige verdsettingen.

Offentliggjøringen skal skje på den måte som er fastsatt 
i hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med 
artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF.

2. Dersom det foreslås innbetalt innskudd i annet enn 
penger uten en redegjørelse fra en sakkyndig som nevnt i 
artikkel 10 nr. 1-3, i forbindelse med en kapitalforhøyelse 
som foreslås i henhold til artikkel 25 nr. 2, skal det på 
den måte som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats 
lovgivning i samsvar med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF 
offentliggjøres en meddelelse som skal inneholde datoen 
for beslutningen om kapitalforhøyelse og opplysningene 
nevnt i nr. 1, før overdragelsen av eiendelene som innskudd 
i annet enn penger kan bli gyldig. I så fall skal erklæringen 
nevnt i nr. 1 begrenses til en uttalelse om at ingen nye 
omstendigheter har inntrådt etter at meddelelsen ble 
offentliggjort.

3. Hver medlemsstat skal gjennom egnede tiltak sikre at 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10a og i denne artikkel 
følges når det innbetales innskudd i annet enn penger uten 
en redegjørelse fra en sakkyndig som nevnt i artikkel 10 nr. 
1-3.

________________

(*) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet sist endret 
ved direktiv 2006/31/EF (EUT L 114 av 27.4.2006, 
s. 60).

(**) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87.»

3. I artikkel 11 nr. 1 første ledd gjøres følgende endringer:

a) «Artikkel 10» erstattes med «artikkel 10 nr. 1-3»,

b) følgende punktum tilføyes:

«Artikkel 10a og 10b får tilsvarende anvendelse.»

4. I artikkel 19 skal nr. 1 lyde:

«1. Med forbehold for prinsippet om likebehandling av alle 
aksjeeiere som er i samme situasjon, og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/6/EF om innsidehandel og 
markedsmanipulering (markedsmisbruk)1(*) kan 
medlemsstatene tillate et selskap å erverve egne aksjer 
enten selv eller gjennom en person som handler i eget 
navn, men på selskapets vegne. I den utstrekning slike 
erverv er tillatt skal medlemsstatene kreve at følgende 
vilkår oppfylles:

 (*) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 

a) fullmakt skal gis av generalforsamlingen, som fastsetter 
nærmere vilkår for slike erverv, særlig det høyeste antall 
aksjer som kan erverves, hvilket tidsrom fullmakten 
gjelder for, som fastsettes i henhold til nasjonal lovgivning, 
men som ikke kan overskride fem år, og i tilfelle av 
erverv ved gjensidig bebyrdende rettshandel, høyeste og 
laveste vederlag. Medlemmer av administrasjons- eller 
ledelsesorganet skal påse at vilkårene i bokstav b) og c) blir 
overholdt ved alle godkjente erverv.

b) Erverv, herunder aksjer som selskapet tidligere har 
ervervet og som utgjør en del av dets aksjebeholdning, 
og aksjer ervervet av en person som handler i eget navn, 
men på selskapets vegne, kan ikke medføre at verdien 
av nettoeiendelene reduseres til under beløpet nevnt i 
artikkel 15 nr. 1 bokstav a) og b).

c) Transaksjonen kan omfatte bare fullt innbetalte aksjer.

Medlemsstatene kan videre bestemme at erverv som 
definert i første ledd skal omfattes av et eller flere av 
følgende vilkår:

i) at pålydende verdi, eller dersom en slik ikke finnes, 
den bokførte pariverdien av de ervervede aksjene, 
herunder aksjer som selskapet tidligere har ervervet og 
som utgjør en del av dets aksjebeholdning, og aksjer 
ervervet av en person som handler i eget navn, men på 
selskapets vegne, ikke kan overstige en grense fastsatt 
av medlemsstatene. Denne grensen kan ikke være 
under 10 % av den tegnede kapitalen,

ii) at selskapets tillatelse til å erverve egne aksjer i 
henhold til første ledd, det høyeste antall aksjer som 
kan erverves, tillatelsens gyldighetsperiode og det 
høyeste eller laveste vederlag fastsettes i selskapets 
vedtekter eller i stiftelsesdokumentet,

iii) at selskapet oppfyller egnede rapporterings- og 
meldingskrav,

iv) at visse selskaper, som utpekes av medlemsstatene, kan 
pålegges å annullere de ervervede aksjene dersom et 
beløp som tilsvarer de annullerte aksjenes pålydende 
verdi, skal inngå i en reserve som kan deles ut til 
aksjeeierne bare i forbindelse med en nedsettelse av den 
tegnede kapitalen. Denne reserven kan anvendes bare 
for å forhøye den tegnede kapitalen ved kapitalisering 
av reservene,

v) at ervervet ikke hindrer dekning av kreditorers 
fordringer.»
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5. I artikkel 20 nr. 3 erstattes «artikkel 15 nr. 1 bokstav a)» 
med «artikkel 15 nr. 1 bokstav a) og b)».

6. Artikkel 23 nr. 1 skal lyde:

«1. Når en medlemsstat tillater et selskap enten direkte 
eller indirekte å stille midler til rådighet, yte lån eller stille 
sikkerhet med sikte på å la tredjemann erverve selskapets 
aksjer, skal de kreve at slike transaksjoner oppfyller 
vilkårene i annet, tredje, fjerde og femte ledd.

Transaksjonene skal finne sted på administrasjons- eller 
ledelsesorganets ansvar og på rimelige markedsvilkår, 
særlig med hensyn til renter som selskapet mottar, og 
sikkerhet som stilles for lån og midler det stiller til rådighet 
som nevnt i første ledd. Tredjemanns kredittverdighet eller, 
dersom transaksjonene omfatter flere parter, hver motparts 
kredittverdighet, skal være tilstrekkelig undersøkt.

Administrasjons- eller ledelsesorganet skal 
framlegge transaksjonene for generalforsamlingen for 
forhåndsgodkjenning, og generalforsamlingen skal opptre 
i samsvar med reglene for beslutningsdyktighet og flertall 
i artikkel 40. Administrasjons- eller ledelsesorganet skal 
framlegge en skriftlig rapport for generalforsamlingen med 
angivelse av begrunnelsen for transaksjonen, selskapets 
interesse av å gjennomføre en slik transaksjon, vilkårene for 
gjennomføring av transaksjonen, den risiko transaksjonen 
kan medføre for selskapets likviditet og solvens samt 
prisen tredjemann skal betale for aksjene. Rapporten skal 
oversendes til registeret for offentliggjøring i samsvar med 
artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF.

Den samlede finansielle bistanden til tredjemann skal ikke 
på noe tidspunkt føre til at verdien av nettoeiendelene 
reduseres til under beløpet nevnt i artikkel 15 nr. 1 bokstav 
a) og b), samtidig som det tas hensyn til en eventuell 
reduksjon av nettoeiendelene som kan ha skjedd som følge 
av selskapets erverv eller erverv på selskapets vegne av 
dets egne aksjer i samsvar med artikkel 19 nr. 1. Selskapet 
skal under forpliktelser i balansen oppføre et fond som 
ikke kan utdeles og som tilsvarer den samlede finansielle 
bistanden.

Dersom en tredjemann med finansiell bistand fra selskapet 
erverver selskapets egne aksjer i henhold til artikkel  
19 nr. 1, eller tegner aksjer som utstedes i forbindelse med 
en forhøyelse av den tegnede kapitalen, skal dette skje til 
en rimelig pris.»

7.  Ny artikkel 23a skal lyde:

«Artikkel 23a

I tilfeller der enkelte medlemmer av administrasjons- eller 
ledelsesorganet i et selskap som er del i en transaksjon 
som omhandlet i artikkel 23 nr. 1, eller enkelte medlemmer 
av administrasjons- eller ledelsesorganet i et morforetak 
i henhold til artikkel 1 i rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. 
juni 1983 om konsoliderte regnskaper(*), eller et slikt 

morforetak selv, eller enkelte personer som handler i 
eget navn, men på vegne av medlemmene i slike organer 
eller på et slikt morforetaks vegne, er motparter i en 
slik transaksjon, skal medlemsstatene gjennom egnede 
sikkerhetstiltak sørge for at slike transaksjoner ikke strider 
mot selskapets interesser.

_________________

(*) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret 
ved direktiv 2006/43/EF.»

8.  I artikkel 27 nr. 2 skal annet ledd lyde:

«Artikkel 10 nr. 2 og 3 og artikkel 10a og 10b får 
anvendelse.»

9.  Artikkel 32 nr. 1 skal lyde:

«1. Ved nedsettelse av den tegnede kapitalen skal i 
det minste kreditorer med krav som har oppstått før 
offentliggjøringen av beslutningen om nedsettelsen, 
minst ha rett til å få stilt sikkerhet for de fordringene 
som ikke er forfalt på tidspunktet for offentliggjøringen. 
Medlemsstatene kan ikke tilsidesette denne retten med 
mindre kreditor har andre egnede garantier, eller med 
mindre slike garantier ikke er nødvendige i betraktning av 
selskapets eiendeler.

Medlemsstatene skal fastsette vilkårene for utøvelse av 
rettigheten omhandlet i første ledd. Medlemsstatene skal 
under alle omstendigheter sikre at kreditorene kan anmode 
den relevante forvaltnings- eller rettsmyndighet om 
hensiktsmessige garantier, forutsatt at de på en troverdig 
måte kan vise at deres fordringer på grunn av nedsettelsen 
av den tegnede kapitalen risikerer ikke å bli dekket, og at 
selskapet ikke har gitt noen hensiktsmessige garantier.»

10.  Artikkel 41 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene kan fravike artikkel 9 nr. 1, artikkel 19 
nr. 1 bokstav a) første punktum samt artikkel 25, 26 og 29 
i den utstrekning unntakene er nødvendige for vedtakelsen 
eller anvendelsen av bestemmelser som har som formål å 
gjøre det lettere for ansatte og andre personkategorier angitt 
i nasjonal lovgivning å ta del i foretakenes kapital.».

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 15. april 2008 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv.

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



Nr. 67/868 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 6. september 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J.P. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI

 President Formann
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 308,

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
atomenergifellesskapet, særleg artikkel 203,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Europaparlamentet(1) og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av artikkel 3 nr. 1 bokstav u) i EF-traktaten 
skal verksemda til Fellesskapet omfatte tiltak på området 
sivil krisehandtering.

2) For dette føremålet vart det ved vedtak 2001/792/
EF, Euratom(2) skipa ei fellesskapsordning for å 
styrkje samarbeidet om hjelpeaksjonar innanfor sivil 
krisehandtering (heretter kalla «fellesskapsordninga»).

3) Rådsvedtak 1999/847/EF av 9. desember 1999 om 
skiping av eit fellesskapshandlingsprogram for 
katastrofevernebuing(3) slutta å gjelde 31. desember 
2006.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 10.3.2007, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2007 av 27. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 41.

(1) TEU C 291 E av 30.11.2006, s. 104.
(2) TEF L 297 av 15.11.2001, s. 7.
(3) TEF L 327 av 21.12.1999, s. 53. Vedtaket endra ved vedtak 2005/12/EF 

(TEU L 6 av 8.1.2005, s. 7).

4) Det må skipast ei finansieringsordning for sivil 
krisehandtering (heretter kalla «finansieringsordninga») 
som gjer det mogleg å gje økonomisk hjelp, både 
for å medverke til ein meir effektiv innsats ved 
større katastrofesituasjonar, særleg i samanheng 
med vedtak 2001/792/EF, Euratom, og for å styrkje 
førebyggjande tiltak og vernebuingstiltak ved alle former 
for katastrofar, både naturlege og menneskeskapte, ved 
terrorhandlingar, medrekna kjemiske og biologiske 
terrorhandlingar, og terrorhandlingar knytte til stråling og 
kjernekraft, og ved teknologiske ulukker, strålingsulukker 
eller miljøulukker, medrekna vidareføring av tiltak som 
før var gjorde i medhald av vedtak 1999/847/EF.

5) For å sikre kontinuiteten med vedtak 1999/847/EF bør 
dette vedtaket nyttast frå 1. januar 2007.

6) Finansieringsordninga vil sikre at den europeiske 
solidariteten med statar som vert råka av større 
katastrofesituasjonar, får eit synleg uttrykk ved at det 
vert stilt støtte til rådvelde gjennom mobilisering av 
hjelpeaksjonsmiddel i medlemsstatane.

7) På grunn av dei geografiske, topografiske, sosiale 
og økonomiske tilhøva sine har dei isolerte og mest 
fjerntliggjande regionane eller øyane og einskilde andre 
område i Fellesskapet ofte visse særtrekk og særskilde 
krav. Desse særtrekka har negative verknader som 
gjer det vanskeleg å kome fram til dei med hjelp og 
innsatsgrupper, og gjer det naudsynt med særlege tiltak 
dersom det ligg føre ein alvorleg risiko for ein større 
katastrofesituasjon.

RÅDSVEDTAK

av 5. mars 2007

om fastsetjing av ei finansieringsordning for sivil krisehandtering(*)

(2007/162/EF, Euratom)

 2010/EØS/67/64
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8) Dette vedtaket bør ikkje røre ved tiltak som høyrer 
inn under europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1717/2006 av 15. november 2006 om fastsetjing 
av ei stabilitetsordning(1), folkehelsetiltak som 
er vedtekne i medhald av fellesskapsregelverket for 
fellesskapshandlingsprogram på helseområdet, eller 
forbrukarverntiltaka som er vedtekne i medhald av 
europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1926/2006/
EF av 18. desember 2006 om skiping av eit 
fellesskapshandlingsprogram på området forbrukarpolitikk 
(2007-2013)(2).

9) Av omsyn til samanhengen bør dette vedtaket ikkje 
omfatte tiltak som høyrer inn under rådsavgjerd 2007/124/
EF, Euratom av 12. februar 2007 om fastsetjing, for 
tidsrommet 2007-2013, av særprogrammet «Førebygging, 
vernebuing og konsekvenshandtering med omsyn til 
terrorisme og andre tryggleiksrelaterte risikoar»(3) som 
ein del av det allmenne programmet om tryggleik og vern 
av fridommar, eller tiltak som er knytte til trygging av lov 
og orden og til vern av den indre tryggleiken.

10) Dette vedtaket bør ikkje nyttast på verksemd som er 
omfatta av rådsforordning (EF) nr. 1257/96 av 20. juni 
1996 om humanitær hjelp(4).

11) Ettersom europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2850/2000/
EF av 20. desember 2000 om fastsettelse av en 
fellesskapsramme for samarbeid om utilsiktet eller tilsiktet 
havforurensning(5) slutta å gjelde 31. desember 2006, 
bør dette vedtaket gjennom fellesskapsordninga omfatte 
innsats i tilfelle katastrofar med utilsikta havureining. 
Dei førebuande aspekta og vernebuingsaspekta bør 
omfattast av andre rettsakter, t.d. europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om 
opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå(6).

12) For å sikre at finansieringsordninga verkar på ein fullgod 
måte bør dei tiltaka som får tildelt finansiell støtte, 
ha potensial til å kunne medverke på ein praktisk 

(1) TEU L 327 av 24.11.2006, s. 1.
(2) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 39.
(3) TEU L 58 av 24.2.2007, s. 1.
(4) TEF L 163 av 2.7.1996, s. 1. Forordninga sist endra ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 30.10.2003, s. 1).
(5) TEF L 332 av 28.12.2000, s. 1. Vedtaket endra ved vedtak nr. 787/2004/EF 

(TEU L 138 av 30.4.2004, s. 12).
(6) TEF L 208 av 5.8.2002, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning (EF) 

nr. 1891/2006 (TEU L 394 av 30.12.2006, s. 1).

og snøgg måte ved førebygging av og vernebuing 
ved katastrofesituasjonar og med innsats ved større 
katastrofesituasjonar.

13) Fellesskapsordninga bør støttast av eit effektivt og 
integrert system for oppdaging og tidleg varsling 
som kan varsle medlemsstatane og Fellesskapet om 
katastrofar eller katastrofetrugsmål som kan få verknader 
for territoriet til medlemsstatane. Sjølv om avgjerder 
om skiping av slike system bør takast i medhald av 
andre særskilde ordningar, bør finansieringsordninga — 
ettersom fellesskapsordninga er ein brukar — medverke 
til at slike system vert skipa ved å melde frå om kva som 
trengst, og ved å sikre at systema både er kopla saman 
med kvarandre og knytte til fellesskapsordninga. Straks 
desse systema er på plass, bør fellesskapsordninga utnytte 
dei fullt ut og medverke til at dei vert utvikla vidare med 
alle dei midla som elles finst tilgjengelege i medhald av 
dette vedtaket.

14) Kommisjonen bør syte for høveleg logistikkstøtte til dei 
sakkunnige som han sender ut i samband med vurdering 
og/eller samordning.

15) Medlemsstatane har ansvaret for å syte for utstyr og 
transport i samband med den hjelpa som dei gjev til sivil 
krisehandtering innanfor ramma av fellesskapsordninga. 
Medlemsstatane bør òg syte for høveleg logistikkstøtte til 
dei innsatsgruppene eller -einingane som dei sender ut.

16) Kommisjonen har likevel ei rolle å spele når det gjeld 
å støtte medlemsstatane ved å leggje til rette for at 
medlemsstatane kan samle ressursane sine med omsyn 
til transport og utstyr. Kommisjonen vil òg kunne hjelpe 
medlemsstatane med å identifisere og lette tilgangen 
deira til transportressursar som kan vere tilgjengelege frå 
andre kjelder, medrekna den kommersielle marknaden. 
Kommisjonen vil kunne hjelpe medlemsstatane med å 
identifisere utstyr som kan stillast til rådvelde frå andre 
kjelder.

17) Der det er naudsynt, bør Kommisjonen òg kunne utfylle 
dei transportmidla som medlemsstatane stiller til rådvelde, 
ved å finansiere utfyllande transport som er naudsynt for 
å sikre ein mest mogleg snøgg og effektiv innsats for sivil 
krisehandtering i medhald av fellesskapsordninga. Slik 
finansiering bør vere underlagd visse kriterium, og delar 
av den mottekne støtta bør kunne betalast tilbake.
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18) Tildelinga av kontraktar om offentlege innkjøp og tilskot 
i medhald av finansieringsordninga bør gjennomførast 
i samsvar med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet som 
får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige 
budsjett(1) (heretter kalla «finansforordninga»). Ut frå 
særtrekka ved tiltaka på området sivil krisehandtering 
bør det fastsetjast at det òg kan gjevast finansiell støtte til 
fysiske personar. Det er dessutan viktig at føresegnene i 
den nemnde forordninga er stetta, særleg når det gjeld dei 
prinsippa om økonomi, effektivitet og verknader som er 
fastsette i forordninga.

19) Det bør vere mogleg for tredjestatar å ta del i 
finansieringsordninga.

20) Når fellesskapsordninga vert aktivert for å etterkomme 
ei oppmoding om hjelp utanfor Fellesskapet som ledd i 
den overordna humanitære fellesskapsinnsatsen, er det 
særleg viktig at det er komplementaritet og samanheng 
mellom tiltak i medhald av dette vedtaket og tiltak som 
er finansierte i medhald av forordning (EF) nr. 1257/96, 
og at tiltaka i medhald av dette vedtaket er underlagde 
dei humanitære prinsippa som er fastsette i den nemnde 
forordninga, dvs. at slike tiltak, i samsvar med dei 
allmenne reglane for sivil krisehandtering, bør sikre lik 
handsaming og vere uavhengige, upartiske og i samsvar 
med behova og interessene til ofra.

21) Samordning og samsvar med tiltaka til internasjonale 
organisasjonar og organ bør sikrast når det gjeld 
hjelpeaksjonar i tredjestatar.

22) For at det skal vere enklare for Kommisjonen å følgje 
gjennomføringa av dette vedtaket, bør det vere mogleg, på 
initiativ frå Kommisjonen, å finansiere utgifter i samband 
med overvaking, kontroll, revisjon og evaluering av 
gjennomføringa.

23) Det bør fastsetjast eigna føresegner for å sikre tilstrekkeleg 

(1) TEF L 248 av 16.9.2002, s. 1. Forordninga endra ved forordning (EF) 
nr. 1995/2006 (TEU L 390 av 30.12.2006, s. 1).

overvaking av gjennomføringa av dei tiltaka som får 
finansiell støtte i medhald av finansieringsordninga.

24) Det bør òg gjerast eigna tiltak for å hindre avvik og svik, 
og for å krevje tilbake midlar som er tapte, utbetalte på 
urettkome vis eller nytta på feil måte, i samsvar med 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember 
1995 om beskyttelse av De europeiske fellesskaps 
økonomiske interesser(2), rådsforordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll og 
inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å 
verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser 
mot bedrageri og andre uregelmessigheter(3) og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 
av 25. mai 1999 om undersøkelser som foretas av Det 
europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(4).

25) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre dette 
vedtaket, bør gjerast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(5), på ein slik måte at 
det vert skilt mellom dei tiltaka som er underlagde 
framgangsmåten med forvaltingsutval, og dei tiltaka som 
er underlagde framgangsmåten med forskriftsutval, der 
den sistnemnde i visse tilfelle er den mest eigna med 
tanke på kor viktige tiltaka er.

26) I dette vedtaket er det for heile det tidsrommet som 
finansieringsordninga varer, ført opp ein finansiell 
referansesum slik det er definert i nr. 38 i den 
tverrinstitusjonelle avtala av 17. mai 2006 mellom 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og god økonomistyring(6), utan at dette 
rører ved dei fullmaktene som budsjettstyresmakta har i 
medhald av EF-traktaten. Denne summen bør finansierast 
delvis frå underavsnitt 3B «Borgarskap» og delvis frå 
underavsnitt 4 «EU som ein global partnar» i den 
finansielle ramma 2007-2013.

27) Gjennomføringa av dette vedtaket bør evaluerast jamleg.

(2) TEF L 312 av 23.12.1995, s. 1.
(3) TEF L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(4) TEF L 136 av 31.5.1999, s. 1.
(5) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. Vedtaket endra ved avgjerd 2006/512/EF 

(TEU L 200 av 22.7.2006, s. 11).
(6) TEU C 139 av 14.6.2006, s. 1.
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28) Ettersom måla for dette vedtaket ikkje kan nåast i 
tilstrekkeleg grad av medlemsstatane aleine og difor, på 
grunn av omfanget og verknadene av tiltaka som skal 
finansierast i medhald av denne finansieringsordninga, 
samstundes som det vert teke omsyn til føremonene når 
det gjeld å redusere tap av menneskeliv og personskadar og 
dessutan miljømessige, økonomiske og materielle skadar, 
betre kan nåast på fellesskapsplan, kan Fellesskapet gjere 
tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er fastsett 
i artikkel 5 i EF-traktaten. I samsvar med prinsippet 
om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde 
artikkelen, går ikkje dette vedtaket lenger enn det som er 
naudsynt for å nå desse måla.

29) EF-traktaten og Euratom-traktaten inneheld ingen andre 
fullmakter for å gjere dette vedtaket enn dei som er 
fastsette i høvesvis artikkel 308 og 203 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Mål

1. Ved dette vedtaket vert det skipa ei finansieringsordning 
for sivil krisehandtering («finansieringsordninga») som skal 
støtte og utfylle den innsatsen som medlemsstatane gjer 
for å verne, først og fremst personar, men òg miljø og 
eigedom, medrekna kulturarven, i tilfelle naturkatastrofar 
og menneskeskapte katastrofar, terrorhandlingar og 
teknologiske ulukker, strålingsulukker eller miljøulukker, og 
styrkje samarbeidet mellom medlemsstatane på området sivil 
krisehandtering.

Finansieringsordninga skal gjelde i tidsrommet 1. januar 
2007-31. desember 2013.

2. I dette vedtaket er det fastsett reglar for yting av finansiell 
støtte til:

a) tiltak innanfor det området som fellesskapsordninga omfattar, 
med sikte på å styrkje samarbeidet om hjelpeaksjonar 
innanfor sivil krisehandtering («fellesskapsordninga»),

b) tiltak for å hindre eller minske verknadene av 
katastrofesituasjonar, og

c) tiltak som tek sikte på å betre vernebuinga til Fellesskapet 
i samband med innsats ved katastrofar, medrekna tiltak for 
å gjere EU-borgarane meir medvitne.

3. Dette vedtaket inneheld særlege føresegner for finansiering 
av visse transportressursar dersom det skulle oppstå ein større 
katastrofesituasjon, slik at det vert mogleg med ein snøgg og 
effektiv innsats i eit slikt tilfelle.

4. Dette vedtaket skal ta omsyn til dei særlege behova til 
isolerte og fjerntliggjande regionar eller øyar og einskilde 
andre område i Fellesskapet dersom det skulle oppstå ein 
katastrofesituasjon.

Artikkel 2

Verkeområde

1. Dette vedtaket skal nyttast på førebyggjande tiltak og 
vernebuingstiltak ved alle former for katastrofar som skjer 
innanfor Fellesskapet og i statar som tek del på grunnlag av 
artikkel 7.

2. Dette vedtaket skal nyttast på innsats for å motverke 
dei direkte følgjene av større katastrofar av alle slag, 
medrekna bruk av fellesskapsordninga til innsats ved 
katastrofesituasjonar som omfattar utilsikta havureining i eller 
utanfor Fellesskapet, dersom det vert bede om hjelp i samsvar 
med fellesskapsordninga.

3. Dette vedtaket skal ikkje nyttast på følgjande:

a) tiltak som høyrer inn under forordning (EF) 
nr. 1717/2006,

b) tiltak som høyrer inn under fellesskapsregelverket om 
fellesskapshandlingsprogram på helseområdet,

c) tiltak som høyrer inn under avgjerd nr. 1926/2006/EF,

d) tiltak som høyrer inn under avgjerd 2007/124/EF, 
Euratom,

e) tiltak som høyrer inn under forordning (EF) nr. 1257/96, 
utan at det rører ved artikkel 4 nr. 2 bokstav c) i dette 
vedtaket,

f) tiltak som høyrer inn under forordning (EF) 
nr. 1406/2002.

Artikkel 3

Definisjonar

I dette vedtaket tyder:

a) «katastrofesituasjon» alle situasjonar som har eller kan ha 
ein negativ innverknad på personar, miljø eller eigedom,
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b) «større katastrofesituasjon» alle situasjonar som har eller 
kan ha ein negativ innverknad på personar, miljø eller 
eigedom, og som kan føre til at det kjem ei oppmoding om 
hjelp i medhald av fellesskapsordninga,

c) «innsats» alle tiltak som vert gjorde i medhald 
av fellesskapsordninga under eller etter ein større 
katastrofesituasjon for å motverke dei direkte følgjene av 
ein slik situasjon,

d) «vernebuing» ein tilstand der menneskelege og materielle 
ressursar vert stilte til rådvelde på førehand for å sikre ein 
effektiv og snøgg innsats dersom det skulle oppstå ein 
katastrofesituasjon,

e) «førebygging» alle tiltak som støttar medlemsstatane i å 
førebyggje risikoar eller minske skadar på personar, miljø 
eller eigedom som følgje av katastrofesituasjonar,

f) «tidleg varsling» informasjon som er effektiv og skaffa 
fram i rett tid, og som gjer det mogleg å setje i verk tiltak 
for å unngå eller minske risikoar og sikre vernebuinga for 
ein effektiv innsats.

Artikkel 4

Tiltak som kan få støtte, og kriterium

1. Følgjande tiltak kan få finansiell støtte i medhald av 
finansieringsordninga med omsyn til førebygging og 
vernebuing:

a) Studiar, granskingar, utarbeiding av modellar og scenario 
med sikte på

i)  å fremje utveksling av kunnskap, god praksis og 
informasjon, og

ii) å betre førebygging, vernebuing og effektiv innsats.

b) Opplæring, øvingar, arbeidsgrupper, utveksling av personale 
og sakkunnige, skiping av nettverk, demonstrasjonsprosjekt 
og teknologioverføring med sikte på å betre førebygging, 
vernebuing og effektiv innsats.

c) Offentleg informasjon, utdanning, haldningsskapande 
arbeid og tilhøyrande spreiingstiltak som tek sikte på å 
minske verknadene av katastrofesituasjonar mest mogleg 
for EU-borgarane, og hjelpe EU-borgarane med å verne 
seg sjølve på ein meir effektiv måte.

d) Vedlikehald av dei funksjonane som overvakings- 
og informasjonssenteret til ordninga har for å fremje 
ein snøgg innsats dersom det skulle oppstå ein større 
katastrofesituasjon.

e) Kommunikasjonstiltak med sikte på å gjere 
fellesskapsinnsatsen meir synleg.

f) Medverknad til utvikling av system for påvising og tidleg 
varsling av katastrofar som kan ha innverknad på territoriet 
til medlemsstatane, for såleis få i stand ein snøgg innsats 
frå medlemsstatane og Fellesskapet si side, og medverknad 
til skiping av slike system på grunnlag av studiar og 
vurderingar av kva slags system som trengst og korleis dei 
kan gjennomførast, og på grunnlag av tiltak for å fremje 
sambandet deira med kvarandre og med overvakings- og 
informasjonssenteret og CECIS-systemet, som er nemnt i 
bokstav g). Desse systema skal ta omsyn til og byggje på 
dei informasjons-, overvakings- og påvisingskjeldene som 
alt ligg føre.

g) Skiping og vedlikehald av eit sikkert felles kommunikasjons- 
og informasjonssystem ved katastrofesituasjonar (CECIS) og 
verktøy med sikte på kommunikasjon og informasjonsdeling 
mellom overvakings- og informasjonssenteret og 
kontaktpunkta til medlemsstatane og andre som tek del 
innanfor ramma av fellesskapsordninga.

h) Overvakings-, vurderings- og evalueringsverksemd.

i) Skiping av eit program som byggjer på dei røynslene 
som er gjorde i samband med hjelpeaksjonar og øvingar 
innanfor ramma av fellesskapsordninga.

2. Følgjande tiltak kan få finansiell støtte i medhald av 
finansieringsordninga med omsyn til innsats i medhald av 
fellesskapsordninga:

a) Utsending av sakkunnige på området vurdering og 
samordning, saman med støtteutstyr til desse, særleg 
kommunikasjonsverktøy, for å gjere det enklare å yte hjelp 
og å samarbeide med andre aktørar på staden.

b) Støtte til medlemsstatane for at dei skal få tilgang til utstyr 
og transportressursar ved å

i)  gje og dele informasjon om utstyr og transportressursar 
som medlemsstatane kan stille til rådvelde med sikte 
på felles bruk av slikt utstyr eller slike ressursar,



Nr. 67/874 2.12.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ii) hjelpe medlemsstatane med å identifisere og lette 
tilgangen deira til transportressursar som kan vere 
tilgjengelege frå andre kjelder, medrekna den 
kommersielle marknaden,

iii) hjelpe medlemsstatane med å identifisere utstyr som 
kan stillast til rådvelde frå andre kjelder, medrekna den 
kommersielle marknaden.

c) Styrking av dei transportressursane som medlemsstatane 
stiller til rådvelde gjennom finansiering av dei 
tilleggsressursane innanfor transport som er naudsynte for å 
sikre ein snøgg innsats ved større katastrofesituasjonar som 
høyrer inn under verkeområdet til artikkel 1. Slike tiltak 
kan få finansiell støtte i medhald av finansieringsordninga 
berre dersom dei følgjande kriteria er stetta:

i)  tilleggsressursane når det gjeld transportmiddel er 
naudsynte for å sikre ein effektiv innsats innanfor sivil 
krisehandtering i medhald av fellesskapsordninga,

ii) det er ikkje mogleg å finne transportmiddel på andre 
måtar i medhald av fellesskapsordninga, medrekna 
bokstav b),

iii) den hjelpa som skal transporterast,

er vorten stilt til rådvelde for og godteken av – 
ein oppmodande medlemsstat i medhald av 
fellesskapsordninga,

er naudsynt for å dekkje grunnleggjande behov – 
som følgje av katastrofesituasjonen,

utfyller den hjelpa som medlemsstatane yter,– 

utfyller den samla humanitære fellesskapsinnsatsen – 
som eventuelt vert driven i samband med 
katastrofesituasjonar i tredjestatar.

3. a) Medlemsstatar som ber om finansiell støtte til transport 
av hjelpa si, skal seinast 180 dagar etter hjelpeaksjonen 
betale tilbake minst 50 % av dei fellesskapsmidlane 
som dei har motteke.

b) Eventuell finansiering i medhald av 
finansieringsordninga skal ikkje røre ved det ansvaret 
som medlemsstatane har for å verne personar, eigedom 
og miljø på territoriet sitt mot katastrofar, og skal ikkje 

frita medlemsstatane frå den plikta dei har til å setje 
krisehandteringssystema sine tilstrekkeleg i stand til at 
dei på ein føremålstenleg måte kan handtere katastrofar 
som er av eit slikt omfang og ein slik art at dei på ein 
rimeleg måte kan ventast og førebuast.

4. Reglane for gjennomføring av nr. 2 bokstav b) og c) og 
nr. 3 skal vedtakast etter den framgangsmåten som er nemnd i 
artikkel 13 nr. 3.

Kommisjonen skal jamleg melde frå om bruken av nr. 2 
bokstav b) og c) og nr. 3 til det utvalet som er nemnt i 
artikkel 13.

Dersom det er naudsynt, skal desse reglane reviderast etter den 
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3.

Artikkel 5

Støttemottakarar

Finansiell støtte i medhald av finansieringsordninga kan 
gjevast til privatrettslege eller offentlegrettslege fysiske eller 
juridiske personar.

Artikkel 6

Ulike former for finansielle hjelpeaksjonar og 
framgangsmåtar for gjennomføring

1. Kommisjonen skal yte finansiell støtte frå Fellesskapet i 
samsvar med finansforordninga.

2. Finansiell støtte i medhald av finansieringsordninga kan 
ytast i form av tilskot eller kontraktar om offentlege innkjøp 
som vert tildelte i samsvar med finansforordninga.

3. Når det gjeld tilskot, skal Kommisjonen vedta årlege 
arbeidsprogram der det vert opplyst om måla, tidsplanane for 
ei eller fleire innbydingar til framlegg, dei aktuelle rettleiande 
summane, høgstesatsen for finansiell støtte og dei resultata 
som er venta.

4. Når det gjeld offentlege innkjøp, skal kontraktane, 
medrekna rammekontraktar for mobilisering av dei midlane 
som er naudsynte for å gjennomføre tiltak i samband med 
snøgg innsats, takast med i dei årlege arbeidsprogramma.
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5. Dei årlege arbeidsprogramma skal vedtakast i samsvar 
med den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 2.

6. Budsjettet til finansieringsordninga skal gjennomførast av 
Kommisjonen sentralt og direkte av kontora til Kommisjonen 
i samsvar med artikkel 53 nr. 2 i finansforordninga.

Artikkel 7

Deltaking for tredjestatar

Finansieringsordninga skal vere open for deltaking for 
kandidatstatar.

Andre tredjestatar kan ta del i verksemd innanfor ramma av 
finansieringsordninga dersom det finst avtaler mellom desse 
tredjestatane og Fellesskapet som tillèt dette.

Artikkel 8

Komplementaritet og samanheng i fellesskapstiltaka

1. Tiltak som får finansiell støtte i medhald av 
finansieringsordninga, skal ikkje ta imot støtte frå andre 
finansieringsordningar i Fellesskapet.

Kommisjonen skal syte for at både dei som søkjer om finansiell 
støtte i medhald av finansieringsordninga og dei som mottek 
slik støtte, gjev opplysningar til Kommisjonen om finansiell 
støtte som dei mottek frå andre kjelder, medrekna det allmenne 
budsjettet til Den europeiske unionen, og om søknader som er 
innleverte om slik støtte.

2. Det skal leggjast vekt på samverknad og komplementaritet 
med andre ordningar i Unionen eller Fellesskapet. Når det 
gjeld innsats i tredjestatar, skal Kommisjonen sikre at det er 
komplementaritet og samanheng med tiltak som er finansierte 
i medhald av finansieringsordninga, og tiltak som er finansierte 
i medhald av forordning (EF) nr. 1257/96.

3. Når hjelp som vert gjeven i medhald av fellesskapsordninga, 
medverkar til ein breiare humanitær fellesskapsinnsats, skal tiltak 
som får finansiell støtte i medhald av finansieringsordninga, 
stemme overeins med dei humanitære prinsippa som er 
nemnde i forordning (EF) nr. 1257/96.

Artikkel 9

Samanheng med tiltaka til internasjonale organisasjonar 
og organ

Når det gjeld hjelpeaksjonar i tredjestatar, skal Kommisjonen 
syte for at tiltak som er finansierte av Fellesskapet, er samordna 
og i samsvar med tiltak som vert gjorde av internasjonale 
organisasjonar og organ, særleg dei som er ein del av systemet 
til Dei sameinte nasjonane.

Artikkel 10

Teknisk og administrativ støtte

1. På initiativ frå Kommisjonen kan finansieringsordninga òg 
dekkje utgifter som er knytte til overvaking, kontroll, revisjon 
og evaluering som er direkte naudsynt for gjennomføringa av 
dette vedtaket.

Slike utgifter kan omfatte studiar, møte, informasjonsverksemd, 
publikasjonar, utgifter til datanett (og tilhøyrande utstyr) for 
utveksling av informasjon og eventuelle andre utgifter til 
teknisk og administrativ hjelp som Kommisjonen kan trengje i 
samband med gjennomføringa av dette vedtaket.

Utgiftene som er nemnde i første og andre leddet, skal ikkje 
overstige 4 % av budsjettet.

2. Budsjettet som er knytt til dei tiltaka som er nemnde i 
nr. 1, skal gjennomførast av Kommisjonen sentralt og direkte 
av kontora til Kommisjonen i samsvar med artikkel 53 nr. 2 i 
finansforordninga.

Artikkel 11

Overvaking

1. Kommisjonen skal syte for at kontraktar og tilskot som 
følgjer av gjennomføringa av finansieringsordninga, inneheld 
føresegner om overvaking og finansiell kontroll som skal 
utførast av Kommisjonen (eller ein representant som har 
fullmakt frå Kommisjonen), om naudsynt i form av kontrollar 
på staden, medrekna stikkprøvar, og revisjon som skal utførast 
av Revisjonsretten.

2. Kommisjonen skal syte for at mottakaren av finansiell støtte 
i eit tidsrom på fem år etter den siste utbetalinga til eit tiltak, 
stiller til rådvelde for Kommisjonen alle underlagsdokument 
om utgifter som gjeld tiltaket.
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3. På grunnlag av resultata frå kontrollane på staden som er 
nemnde i nr. 1, skal Kommisjonen om naudsynt syte for at 
omfanget av eller vilkåra for tildeling av den finansielle støtta 
som opphavleg var godkjend, og tidsplanen for utbetalingane, 
vert tilpassa.

4. Kommisjonen skal syte for at alle naudsynte åtgjerder vert 
gjorde for å kontrollere at dei tiltaka som vert finansierte, vert 
gjennomførde på korrekt måte og i samsvar med føresegnene i 
dette vedtaket og i finansforordninga.

Artikkel 12

Vern av dei økonomiske interessene til Fellesskapet

1. Ved gjennomføringa av tiltak som vert finansierte i 
medhald av finansieringsordninga, skal Kommisjonen syte 
for at dei økonomiske interessene til Fellesskapet vert verna 
gjennom bruk av førebyggjande tiltak mot svik, korrupsjon 
og anna ulovleg verksemd, gjennom effektiv kontroll og 
tilbakebetaling av midlar som er utbetalte på urettkome 
vis, og dersom det vert oppdaga avvik, gjennom sanksjonar 
som er verknadsfulle, svarar til brotet og hindrar nye brot, i 
samsvar med forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 og forordning (EF) nr. 1073/1999.

2. Når det gjeld fellesskapstiltak som vert finansierte i medhald 
av finansieringsordninga, skal forordning (EF, Euratom) 
nr. 2988/95 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 nyttast på 
alle brot på ei føresegn i fellesskapsretten, medrekna brot på ei 
avtaleplikt som er fastsett i medhald av ordninga, som følgjer 
av ei handling eller forsømming frå ein marknadsdeltakar si 
side, som skadar eller kan skade det allmenne budsjettet til Den 
europeiske unionen eller andre budsjett som Unionen forvaltar, 
som følgje av ei utilbørleg utgift.

3. Kommisjonen skal syte for at den finansielle støtta som 
vert tildelt eit tiltak, vert redusert, oppheva eller kravd tilbake 
dersom han oppdagar avvik, medrekna manglande samsvar 
med føresegnene i dette vedtaket eller einskildvedtaket, eller 
i kontrakten om løyvinga av den aktuelle støtta, eller dersom 
det syner seg at tiltaket er vorte endra på ein slik måte at det 
er i strid med arten av eller gjennomføringsvilkåra for tiltaket, 
utan at Kommisjonen på førehand har fått skriftleg søknad om 
ei slik endring.

4. Dersom fristane ikkje er vortne etterlevde, eller dersom 
utviklinga i gjennomføringa av eit tiltak berre rettferdiggjer 
bruk av ein del av den finansielle støtta som eit tiltak har fått 

tildelt, skal Kommisjonen syte for at støttemottakaren vert 
oppmoda om å leggje fram synspunkta sine innan ein fastsett 
frist.

Dersom støttemottakaren ikkje gjev eit tilfredsstillande svar, 
skal Kommisjonen syte for at den finansielle støtta som står 
att, kan stansast, og at summar som alt er vortne betalte ut, 
vert kravde tilbake.

5. Kommisjonen skal syte for at alle urettkomne utbetalingar 
vert betalte tilbake, saman med renter på summar som ikkje 
vert betalte tilbake til rett tid i medhald av dei vilkåra som er 
fastsette i finansforordninga.

Artikkel 13

Utvalsframgangsmåte

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval (heretter kalla 
«utvalet»).

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 i 
avgjerd 1999/468/EF nyttast.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere tre månader.

3. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5 og 7 i 
avgjerd 1999/468/EF nyttast.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 5 nr. 6 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere tre månader.

4. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 14

Budsjettmidlar

1. Den finansielle referansesummen for gjennomføringa 
av finansieringsordninga i tidsrommet 2007-2013 skal vere 
189 800 000 euro etter gjeldande prisar.

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

133 800 000 euro etter gjeldande prisar skal kome frå 
underavsnitt 3B «Borgarskap» i den finansielle ramma, 
og 56 000 000 euro etter gjeldande prisar skal kome frå 
underavsnitt 4 «EU som ein global partnar».
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2. Høgst 50 % av den finansielle referansesummen skal 
tildelast tiltak som høyrer inn under artikkel 4 nr. 2 bokstav b) 
og c).

Artikkel 15

Evaluering

1. Gjennomføringa av tiltak som får finansiell støtte i medhald 
av finansieringsordninga, skal overvakast jamleg.

2. Kommisjonen skal leggje fram følgjande for 
Europaparlamentet og Rådet:

a) Seinast 31. desember 2008, ein første evalueringsrapport om 
dei kvalitative og kvantitative sidene ved gjennomføringa 
av artikkel 4 nr. 2 bokstav b) og c) og nr. 3. I denne 
rapporten skal det takast omsyn til resultata av ein analyse 
som Kommisjonen og medlemsstatane skal gjennomføre i 
fellesskap innan 31. desember 2007, om kva transportmiddel 
og utstyr som har synt seg å vere naudsynte ved større 
hjelpeaksjonar innanfor sivil krisehandtering, og om dei 
tiltaka som er gjorde for å stette desse behova i medhald 
av dette vedtaket.

Dersom det verkar naudsynt i lys av konklusjonane frå 
denne rapporten,

i) kan Kommisjonen eventuelt gjere framlegg om å 
revidere dei aktuelle føresegnene,

ii) kan Rådet oppmode Kommisjonen om å gjere eit 
framlegg med sikte på å vedta eventuelle endringar av 
desse føresegnene innan 30. juni 2009.

b) Seinast 30. juni 2010, ein mellombels evalueringsrapport 
om dei resultata som er oppnådde, og om dei kvalitative og 
kvantitative sidene ved gjennomføringa av dette vedtaket.

c) Seinast 31. desember 2011, ei melding om vidareføringa av 
dette vedtaket.

d) Seinast 31. desember 2014, ein sluttvurderingsrapport.

Artikkel 16

Bruk

Dette vedtaket skal nyttast frå 1. januar 2007 til 31. desember 
2013.

Artikkel 17

Adressatar

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. mars 2007.

 For Rådet

 F.-W. STEINMEIER

 President




